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Hoogleraar Ewald Engelen: 'Een elite beschermt de banken'
21-10-14 16:18 uur - Bron: Het Parool - Edward Engelen © Maarten Steenvoort
INTERVIEW
Een 'schaduwelite' heeft er met lobbyen en dreigementen, chantage en leugens voor gezorgd dat
beperkingen van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt.
Dat zegt financieel geograaf Ewald Engelen in zijn nieuwe boek 'De schaduwelite'. Volgens hem heeft deze
groep ervoor gezorgd dat maatregelen om de banken en andere financiële instellingen aan banden te
leggen uitbleven of sneuvelden.
Engelens schaduwelite bestaat onder anderen uit de voormalige en huidige burgemeester van Amsterdam,
Job Cohen en Eberhard van der Laan, de voormalige Amsterdamse wethouders Lodewijk Asscher en
Maarten van Poelgeest en landelijke politici, bankiers en toezichthouders op de financiële sector.
Uw boek begint met een ledenlijst van wat u de schaduwelite noemt, van Lodewijk Asscher tot
internationaal belastingadviseur Bartjan Zoetmulder. Hoe kwam u tot deze lijst?
'De lijst bevat de namen van personen die betrokken waren bij het onschadelijk maken van drie aanvallen in
de laatste jaren op de bancaire geldmachine. Deze mensen hebben voorkomen dat er beperkingen kwamen
op praktijken die banken en andere instellingen zeer veel vrijheid hebben gegeven.'
De mensen op deze lijst waren onder meer betrokken bij Holland Financial Centre, een
samenwerkingsverband van de financiële sector, de politiek en toezichthouders. We vonden het toen
normaal dat die allemaal in één club zaten, alsof het belang van de banken het belang van Nederland is.'
U beschrijft een complot, maar dat veronderstelt een geheime agenda. Het streven om de banken te
beschermen lag toch open en bloot?
'Het gaat niet om een Bilderberg-achtige groep die achter de schermen werkt, maar om goed
gepositioneerde actoren, in het bedrijfsleven maar ook daarbuiten. Met dreigementen, chantage en leugens
werd de politiek gegijzeld. De agenda is overduidelijk.
Eén van de leden van de schaduwelite zei het hardop: 'We moeten terug naar de situatie van 2008.' Politiek,
pers en publiek wordt een rad voor ogen gedraaid, gesteund door embedded intellectuelen. Dat is een
gecoördineerde actie, niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel en Bazel. Daar zitten groepen achter,
zoals brancheorganisaties van de banken. Maar de reactie op de aanvallen is complotachtig, al is dat een
gevaarlijke term. Het is ook een kwestie van slimme retoriek en framing.'
En daarom deze aanklacht?
'De auteur is boos. Je verwacht toch dat de bestuurders inzien dat Nederlandse huishoudens niet opnieuw
mogen worden blootgesteld aan dit soort negatieve schokken. Dat gebeurt niet, men probeert ten koste van
heel veel de geldmachine zo veel mogelijk intact te houden. Deze mensen klaag ik aan, omdat er niets
geleerd is. Dat is schandalig.'
Wat verwacht u dat leden van de schaduwelite gaan doen?
'Ik hoop dat ze boos worden. Ik vrees dat ze niet zullen reageren. Ik heb al een reputatie. Misschien dat de
aangesproken mensen mij daarom niet serieus nemen. Maar mijn publiek is de burger. Daarom noem ik de
dingen bij hun naam.'
U schrijft dat deze vorm van kapitalisme, waarin financiële aspecten een grote rol spelen, moet
worden gestopt. Hoe?
'In Nederland is de bancaire sector vier keer zo groot als de reële economie. Die financiële sector moet
teruggedrongen worden, door het vergroten van de buffers van de banken om tegenvallers op te vangen.
Daarmee neemt de winstgevendheid van de banken af en dus hun aantrekkelijkheid.'
Maar is het echte probleem niet dat er geen alternatief wereldbeeld is voor het neoliberalisme?
'Er is geen mobiliserend alternatief verhaal. De SP heeft een vooral nostalgisch verhaal, dat is onvoldoende
attractief gebleken. De PvdA heeft haar ideologische veren afgeschud, of beter gezegd vervangen door neoliberale veren. Dat ontbreken van het alternatief breekt ons op.'
Waarom is dat alternatief er niet?
'Dat komt voor een belangrijk deel uit intellectuele armoede. Wetenschappelijke bureaus van partijen,
denktanks en universiteiten functioneren niet goed. Analyses van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid missen een meeslepend karakter, zijn technocratisch.'
Misschien moeten burgers iets doen?
'Het eerste wat ze moeten doen, is boos worden. Doe het nu. Word boos! Als je het nu niet doet, is het
straks te laat. Er zijn meer manieren om dat te uiten dan via de formele politiek. Mensen zouden
massaclaims tegen banken kunnen indienen, nieuwe partijen oprichten, met de voeten stemmen door de
grote banken te verlaten. Als dat op grote schaal gebeurt, zal het zeker effect heb-ben.'
De oproep is: kom uit die leunstoel. Dit is het moment om iets te doen. Laat je niet afleiden door Zwarte Piet
of allerlei andere kwesties. Dit is op dit moment dé kwestie.'
'De schaduwelite voor en na de crisis' van Ewald Engelen wordt woensdag gepresenteerd in De Nieuwe
Liefde.
Dit is een ingekorte versie van het interview dat zaterdag 18 oktober in Het Parool verscheen.
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(Door: Addie Schulte)
Ewald Engelen
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en ex-columnist van Het Parool, bestudeerde de financiële
sector in Amsterdam en Nederland al voor de crisis in 2008 uitbrak. Die kwam ook voor hem als een
verrassing, en bij hem 'vielen de schellen van de ogen'. Maar tot zijn verbijstering werden de banken, die met
hun roekeloze gedrag de crisis hebben uitgelokt, niet aangepakt.
http://www.ninefornews.nl/hoogleraar-schaduwelite-beschermt-de-banken-word-boos/
Hoogleraar: “Schaduwelite beschermt de banken. Word boos!”
in Financieel 22 oktober 2014 15:00
Mensen zijn bezig met Zwarte Piet, maar de kwestie die er echt toe doet: we worden structureel voor
de gek gehouden door de financiële sector, politiek en toezichthouders.
Met lobbyen, dreigementen, chantage en leugens heeft een schaduwelite ervoor gezorgd dat beperkingen
van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt. Dat zegt financieel geograaf Ewald Engelen
van de Universiteit van Amsterdam in zijn nieuwe boek De schaduwelite.
Volgens Engelen heeft deze groep ervoor gezorgd dat maatregelen om de banken en andere financiële
instellingen aan banden te leggen, uitbleven of sneuvelden. “Het gaat niet om een Bilderberg-achtige groep
die achter de schermen werkt, maar om goed gepositioneerde actoren, in het bedrijfsleven maar ook
daarbuiten,” zegt hij. “Met dreigementen, chantage en leugens werd de politiek gegijzeld. De agenda is
overduidelijk.”
Burger hoeft niets te verwachten
Politiek, pers en publiek wordt een rad voor ogen gedraaid, aldus Engelen. “Dat is een gecoördineerde actie,
niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel en Bazel. Daar zitten groepen achter, zoals
brancheorganisaties van de banken. De reactie op de aanvallen is complotachtig, al is dat een gevaarlijke
term.”
Al vroeg in zijn boek bespreekt Engelen één van de voertuigen van de schaduwelite: het Holland Financial
Centre (HFC). Deze lobbygroep, opgericht in 2007, probeerde het vestigingsklimaat voor financiële
instellingen en andere bedrijven ‘zo prettig mogelijk te maken’.
Eén van de leden, Arnold Schilder, voormalig directeur Toezicht bij De Nederlandsche Bank zei: “DNB spant
zich in om Nederland als vestigingsplaats voor financiële instellingen aantrekkelijk te houden.” Engelen: “Met
andere woorden: de bankier heeft van DNB niets te vrezen en de burger hoeft van DNB niets te
verwachten.”
Schaduwelite gaat op dezelfde voet door
Volgens Engelen werd er door de schaduwelite altijd mooi weer gespeeld en werd de burger misleid met
leugens en halve waarheden. Hierdoor werd de burger zand in de ogen gestrooid. Engelen zegt dat de
schaduwelite echt pijn kan worden gedaan door middel van reputatieschade.
Zijn boek neemt daar alvast een voorschot op: voorin het boek staat de lijst met leden van de schaduwelite.
Hij noemt de voormalige en huidige burgemeester van Amsterdam Job Cohen en Eberhard van der Laan, de
voormalige Amsterdamse wethouders Lodewijk Asscher en Maarten van Poelgeest en diverse politici,
bankiers en toezichthouders op de financiële sector.
“Ik ben net als jij slachtoffer van de geldmachine van de boeven van de financiële sector, die hun winsten
oppompten met onze hebzucht,” aldus Engelen. “Ze verdienden goud aan hypotheken. Dat was de
geldmachine. Toen liep de machine vast – de crisis – en daardoor ben ik nu armer dan voor 2008, wij
allemaal.”
“Pik het niet!”
Wat Engelen pas echt boos maakt, is dat de schaduwelite gewoon weer begonnen is met een nieuwe
geldmachine. “Ze zijn niks vergeten, en ze hebben niks geleerd,” zegt hij. “Word nou eens boos! Pik het
niet!”
“Incompetentie is voor de schaduwelite nooit een belemmering voor promotie geweest,” aldus Engelen. Nout
Wellink, ex-baas van DNB, zo zegt hij, was toezichthouder op het moment dat het een grote ravage werd.
En nu is hij toezichthouder bij één van de grootste Chinese banken. “Waarom zijn ze niet met pek en veren
het land uitgedragen? Word boos!”
Het boek De schaduwelite is hier verkrijgbaar.
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3773171/2014/10/21/Hoogleraar-Ewald-EngelenEen-elite-beschermt-de-banken.dhtml
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'Islamexpositie doet aan geschiedvervalsing'
Trouw, Marije van Beek en Wilfred van der Poll − 29/09/14
Was Ibn Firnas echt de eerste vliegende mens? Westerse wetenschappers betwijfelen het. © 1001
inventions.
Deskundigen verwijten de organisatie van de tentoonstelling '1001 inventions' dat die weigert grote
fouten te verbeteren. De expositie, gewijd aan ontdekkingen van geleerden uit moslimlanden tussen
de 7de en 17de eeuw, toert de wereld rond en streek deze zomer neer in het voormalige postkantoor
van Rotterdam. Achter de tentoonstelling zit een Britse organisatie, een van de sponsors is een
Saoedisch bedrijf. Volgens de organisatie kwamen er wereldwijd al zes miljoen bezoekers op af.
Zowel de hoeveelheid als de ernst van de fouten zit deskundigen dwars. Zo zou de bouwer van de eerste
vliegmachine Ibn Firnas zijn geweest, een 9de eeuwse Andalusiër. "Voor die bewering is geen betrouwbare
bron", zegt Sonja Brentjes, historica aan het Max Planck Instituut in Berlijn en gespecialiseerd in de
geschiedenis van de wetenschappen in islamitische samenlevingen.
Ook van natuurkundige Taner Edis, verbonden aan de Truman State University in de VS, komt kritiek.
"Vliegen met vleugels, zoals Ibn Firnas zou hebben gedaan, door menselijke spierkracht aangedreven - dat
kan gewoon niet."
De wetenschappelijke bijdrage van geleerden uit die tijd wordt overdreven, meent Edis. Dat zegt ook
historicus Rainer Brömer van de Universiteit van Istanbul. "'Wij waren eerst', wil de tentoonstelling je doen
geloven. De eersten die een bemande raket lanceerden, de eersten die vrouwelijke wetenschappers hadden
- maar dat klopt allemaal niet."
Boek
Brentjes, Edis, Brömer en tien andere wetenschappers schrijven een boek om het volgens hen misleidende
karakter van de tentoonstelling aan de kaak te stellen. Deze vertoont volgens hen 'een minachting voor
juistheid die uitloopt op pure fictie'. Ze spreken van 'geschiedvervalsing'.
Brentjes: "Dat moslimgeleerden hebben bijgedragen aan wetenschap is een feit, en het is belangrijk om daar
meer aandacht op te vestigen. Maar ze verdienen ons respect voor het werk dat zij deden, niet voor
sprookjes over wat ze niet deden."
De samenstellers van '1001 inventions', aangevoerd door de Britse ingenieur Salim Al-Hassani, emeritushoogleraar aan de Universiteit van Manchester, weten al minstens vier jaar van de kritiek, aldus de critici.
Toch verbeterden ze volgens hen belangrijke fouten niet. Emilie Savage-Smith, hoogleraar geschiedenis van
de islamitische wetenschappen aan de universiteit van Oxford, trok zich daarom terug als Al-Hassani's
adviseur. Er werd geen acht geslagen op haar correcties, zegt ze. Ze betreurt dit, want zonder
'verdraaiingen, overdrijvingen en anachronistische vergelijkingen' zou de tentoonstelling nog steeds
interessant zijn geweest, vindt ze. Het gaat om een 'belangrijke en innovatieve periode'. "Maar helaas
hebben de organisatoren, die geen professioneel getrainde historici zijn, zich laten meeslepen door hun
enthousiasme."
Leugens
Allemaal leugens, zegt Junaid Bhatti, marketingdirecteur van '1001 inventions' over de kritiek. Zo beweert de
tentoonstelling volgens hem nergens dat de eerste vrouwelijke wetenschappers uit de moslimbeschaving
kwamen.
Maar dat impliceren ze wél, reageert Rainer Brömer. "Ze noemen meerdere vrouwen die pioniers van de
wetenschap zouden zijn geweest. Maar uit historische bronnen is niet op te maken dat vrouwen in die tijd
zelf ook echt wetenschap bedreven."
Ook de kritiek over Ibn Firnas vindt Bhatti onterecht. De claim dat deze zijn spierkracht gebruikte wordt
volgens Bhatti nergens gemaakt. "In de tentoonstelling en in de tekening in het boek laten we Ibn Firnas heel
duidelijk zien met een zweefvliegtuig zonder aandrijving."
Rainer Brömer: "De nagemaakte vliegmachine in de tentoonstelling ziet er inderdaad uit als een
zweefvliegtuig. Maar in het tentoonstellingsboek wordt wel degelijk gezegd dat Ibn Firnas zijn armen op en
neer bewoog, als een vogel. Trouwens, de enige historische bron die iets concreets zegt over Ibn Firnas, uit
de 17de eeuw, beschrijft een soort vogelkostuum, geen zweefvliegtuig."
Volgens Junaid Batthi wordt '1001 inventions' ondersteund door 'gezaghebbende' academische publicaties
en de 'meerderheid' van de wetenschappers op dit gebied. Ook wordt de inhoud geregeld aangepast aan de
nieuwste wetenschappelijke inzichten, zegt hij. Inhoudelijk kan hij nog niet tot in detail op alle kritiek ingaan.
Hij zegt binnen een week een verklaring te sturen.
Trouw-abonnees lezen vandaag in het katern de Verdieping een uitgebreide bespreking van de
tentoonstelling.
· Niet-abonnees kunnen hier klikken om het artikel via Blendle te lezen
ww.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3758181/2014/09/29/Islamexpositie-doet-aangeschiedvervalsing.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20141021
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Mail van een Duitser aan islamitische buitenlanders
Geplaatst op 14 oktober 2014 door E.J. Bron
Beste islamitische buitenlanders,
Jullie wonen hier in een land dat Duitsland heet, geweest is en weer
zal zijn. De vreemdeling was en is hier altijd welkom, als gast op
doorreis of om hier te blijven en zij aan zij met ons Duitsland op te
bouwen. Alleen rovers, plunderaars en veroveraars hebben we ons
land weer uitgegooid, en dat zullen we in de toekomst ook doen.
Zoek je rol uit, jullie hebben de keuze. Maar kies verstandig, denk
aan de toekomst, niet aan hetgeen jullie op dit moment schijnbaar voordelen biedt. De stammen van ons
volk woonden hier al nog voordat de islam überhaupt bestond. Verblijd ons dus alsjeblieft niet met een religie
die bedoeld is voor de uitgestrektheid van het woestijnzand en niet voor onze bloeiende velden en ruisende
bossen. Wij hebben hier onze steden en kathedralen gebouwd, lang voordat de eerste Turk de Griekse
steden van het huidige Turkije heeft betreden.
De geweldige Arabische cultuur, die duizend jaar geleden bestond, was het erfgoed van het christelijke
Byzantium, het erfgoed van de klassieke oudheid, dat jullie niet konden bewaren. Ja, ook wij hebben Rome
vernietigd, zijn er als barbaren binnengedrongen, zonder te begrijpen wat daar in onze schoot viel. Maar wij
hebben onze les geleerd, ons weer opgewerkt naar het toenmalige niveau en het zelfs nog overtroffen. Jullie
echter zijn gedegradeerd. Niet door onze kruisridders, maar door jullie eigen onvermogen, jullie eigen
twisten, jullie eigen weigering om te werken voor het behoud van het erfgoed. Cairo, Damascus, Bagdad,
Samarkand – dat waren voor ons dromen, waarvan we de namen met eerbied hebben uitgesproken,
metropolen van de wereld. Jullie hebben ze laten vervallen tot een verzameling stoffige hutten. Waar jullie
rijk geworden zijn, is dat niet door jullie handwerk of jullie creatieve geesten gekomen, maar door de olie in
jullie grond, dat door onze ingenieurs naar boven wordt gehaald.
Jullie zijn naar dit land toegekomen, omdat het jullie thuis slecht ging. Dan zou dankbaarheid en nederigheid
jullie passen in plaats van te proberen dit land in dezelfde hel te veranderen die jullie zogenaamd ontvlucht
zijn. Jullie willen hier alle rechten als burgers uitoefenen, maar in geval van nood jullie oude
staatsburgerschap houden? Als jullie weg willen, als er harde tijden komen, vertrek dan liever meteen, want
wij kunnen geen medeburgers gebruiken die ons in de steek laten op het moment dat wij zijn aangewezen
op hun loyaliteit en op verbondenheid. Houden jullie niet van honden? Honden zijn bij ons gevoelige levende
wezens, die door niemand mag verminken, omdat hij een slechte bui heeft, omdat het mode is of een
religieus voorschrift. Wij behandelen onze honden dus beter dan jullie je kinderen. Wees dus niet verbaasd
dat wij de zin niet inzien van deze bloedige pijniging.
Als jullie de koran als grondwet en de sharia als wetboek zo fantastisch vinden, waarom gaan jullie dan niet
naar een land, waarin beide al worden gepraktiseerd? De islamitische wereld is groot. Veel landen zijn blij
met vlijtige, goedgelovige mensen. Daar vinden jullie alles wat jullie in Duitsland missen. En daar zijn jullie
vooral ingebed in de oemma, in de gemeenschap van de islamitische gelovigen, in de zuiverheid van de
islam. Daar hoeven jullie de gebruiken van ons gelovigen niet te verdragen.
Het hoort bij gastvrijheid dat de gastheer deelt met de gast. Maar het is tegen iedere vorm van gastvrijheid
wanneer de gast zijn gastheer zijn zeden wil opdringen en zijn have en goed wil stelen. Gasten en vissen
beginnen na drie dagen te stinken, zegt men bij ons, en dat is niet voor niets. Gasten die zich alleen maar
laten onderhouden en hiervoor geen tegenprestatie leveren, zijn geen gasten, maar profiteurs. Parasieten,
die de gastheer het bloed uit de aderen zuigen, worden overal ter wereld bestreden. Het is prima dat jullie
naar ons toekomen om een beter leven te hebben. Maar niemand krijgt hier een beter leven cadeau,
iedereen moet het in het zweet zijns aanschijns verdienen. Dit is niet het door de zon verwende Afrika, waar
alleen de natuur al voor rijke oogsten zorgt, dit is Duitsland, waar de oogst en het leven aan de natuur
ontworsteld moeten worden. De natuur schrijft ons voor wanneer we moeten zaaien en wanneer we mogen
oogsten, en als we dat niet binnen die tijd halen, dan dreigen nood en honger. Als een huis tegen de winter
moet beschermen, dan moet het klaar zijn voor de winter invalt. Daarom hebben we bij ons klokken en vaste
werktijden. Het is vanzelfsprekend dat de arbeiders ook in de ochtend op tijd op hun werk verschijnen,
iedere ochtend.
Als onze toeristen alles graag willen hebben zoals bij hen thuis, dan is dat prima, want zij betalen ervoor.
Wat echter betalen jullie dat de dingen zo worden zoals in jullie thuislanden? Waarmee willen jullie dit
tegemoetkomen verdienen? De kerken staan hier al honderden jaren en hun klokken luiden sinds ze werden
gebouwd. Als jullie de voorkeur geven aan minaretten en de roep van de muezzin, ga dan alsjeblieft
daarheen waar al honderden jaren minaretten staan en muezzins oproepen tot gebed.
Tot wie zouden jullie je thuis wenden? Tot de dorpsoudste of tot de dorpsgek? Bij ons zijn op dit moment de
dorpsgekken aan de macht, maar dat is slechts tijdelijk. Dan is iedereen die geluisterd heeft naar onze
dorpsgekken van politici zelf de dorpsgek. Wij zijn vreedzame mensen, vlijtig en creatief, maar we hebben al
laten zien dat we verbitterde krijgers kunnen zijn. Dus je kunt ons maar beter niet op de zenuwen werken als
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je de Duitsers liever niet als strijders wilt leren kennen. Bekijk de films die ons voortdurend demonstreren
hoe slecht onze grootouders toch wel geweest zijn. En vraag je dan af hoe slecht wij kunnen worden als
jullie ons geduld te lang op de proef stellen.
In 1529 en 1683 stonden de islamitische legers voor Wenen, met een grote overmacht. Beide keren leek de
stad verloren, de volgende dag dreigde ze al te vallen, maar toen waren het de legers van de islam die op de
vlucht sloegen. Denken jullie echt dat het deze keer anders zal zijn? Lafaards en verraders waren er ook in
Wenen, maar niet zij, maar de oprechte, standvastige en eerlijke mensen hebben gewonnen. Ook al voelen
jullie je nog zo sterk, jullie hebben Europa destijds onderschat en jullie onderschatten haar ook nu.
Jullie verrijken ons cultureel, zeggen de dorpsgekken en de opperdemocraten. Laat me dan eens één enkele
culturele prestatie zien die de Turken die hier in Duitsland wonen de laatste 50 jaar tot stand hebben
gebracht. Schilderkunst, literatuur, muziek – of ingenieurs, architecten, geneeskundigen – niets komt boven
het maaiveld uit, niets wekt onze verbazing of zelfs bewondering. Het meest imposante bouwwerk in Istanbul
is de Hagia Sophia, gebouwd door christenen, die jullie met vier minaretten hebben versierd. Wat dit land
voor jullie doet, zien jullie aan de woningen, aan de kleding, aan het geld op jullie rekeningen en in jullie
zakken. Maar wat doen jullie voor dit land? Jullie hebben het niet opgebouwd, dat beweren namelijk de
dorpsgekken bij ons. Jullie hebben gewerkt, ja, en ik geef toe dat het vuile werk aan jullie werd overgelaten,
destijds, 50 jaar geleden. Maar nu? Nu werken velen van jullie niet meer, maar laten zich betalen door
diegenen die nog werk hebben. Jullie mensen, die werk hebben, zijn met te weinig om jullie mensen te
voeden die geen werk hebben. Zonder ons lukte het niet.
Ja, toch, één ding hebben jullie gedaan in dit land: Diegenen die nu komen, uit Oost-Europa, de “rotatieEuropeanen”, die vroeger gewoon zigeuners werden genoemd, proberen jullie wat betreft het aanspraak
maken op en het niet werken te overtreffen. Ze proberen nog veel meer uit ons te persen, ze verdringen
jullie zelfs van de voedertrog.
Bij ons wonen oude zigeunerclans, al generaties lang. Zij zijn al lang Duitsers geworden, horen bij ons en
hebben hun plaats in ons midden verdiend. Maar wat er nu komt, om te bedelen en te stelen, om datgene te
plukken dat wij voor onze behoeftigen met hard werken hebben verdiend, is niet welkom. Geen enkel land
kan dienen als sociale dienst van de hele wereld, ook wij niet. Dat zullen jullie moeten begrijpen, en als jullie
het niet willen begrijpen, dan wordt dat een bittere, een harde les. Duitsland wordt ongezellig, het is niet de
comfortabele hangmat. We zullen jullie rechten respecteren, vooral het recht om Duitsland te verlaten. Jullie
hebben het recht om te leven zoals jullie het bevalt, maar daar waar jullie thuishoren. Jullie hebben alle
kansen in Duitsland gehad. Jullie hadden van ons kunnen leren. Jullie hebben onze scholen bezocht, jullie
kregen de beschikking over plekken om opgeleid te worden. We hebben er zelfs rekening mee gehouden
dat jullie moeilijkheden hebben met onze taal en jullie betere cijfers gegeven.
Als jullie het land verlaten en voor het niets staan, is dat niet onze schuld. Lees maar waarom de mensen uit
het paradijs verdreven werden. Het staat ook in de koran: Ze hebben het enige gebod overtreden dat God
hen had opgelegd. En jullie? Jullie hebben eveneens een gebod overtreden: De mensen in het paradijs
wilden zo zijn als God en jullie wilden als onze heren naar ons toe komen. Jullie wilden niet met ons
samenleven op onze manier, maar ons jullie manier opdringen.
Beste buitenlanders, het centrale gebod van de ethiek, waarop alle rechtvaardige wetten van de wereld
berusten, luidt: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Jullie hebben met ons datgene
willen doen dat jullie in je thuislanden absoluut niet zouden hebben toegestaan. Daarom, ga terug naar huis.
Vaarwel, niet tot ziens, want de les die jullie meenemen heeft generaties nodig. En neem deze enkele zin
mee, die bij ons zelfs kinderen begrijpen.
Na jullie tweede les voor Wenen hebben jullie bijna 300 jaar nodig gehad om het voor de derde keer te
proberen. We geven jullie graag nog eens 300 jaar.
Bron: http://koptisch.wordpress.com - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
https://ejbron.wordpress.com/2014/10/14/mail-van-een-duitser-aan-islamitische-buitenlanders/

Machtigste bank ter wereld geeft derde waarschuwing voor grote crash
ShadowStats econoom John Williams: VS gaat instorten, End Game gaat beginnen
De Bank for International Settlements (BIS) in Basel, die
functioneert als de ‘Centrale Bank van centrale banken’ en daarom
als de machtigste ter wereld wordt beschouwd, waarschuwt voor de
derde keer in korte tijd voor een grote crash op de financiële
markten. Ook de bekende onafhankelijke Amerikaanse econoom
John Williams (Shadow Stats) zegt dat de VS op de rand van een
ongekend hevige crisis staat.
Analisten weten niet goed wat te maken van de hernieuwde
waarschuwing van de BIS: of het is 100% zeker dat er een grote
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crash komt, of de bank zit helemaal verkeerd. Het schept hoe dan ook geen vertrouwen, wat de laatste
weken toch al tanende is.
Gevaarlijke zeepbellen
De BIS uit opnieuw kritiek op de massale geldschepping van de belangrijkste centrale banken. De relatieve
rust op de financiële markten zou misleidend zijn. Claudio Borio, hoofdeconoom van de BIS, ziet ‘inderdaad
het risico dat het huidige geldbeleid in wereldwijd perspectief tot gevaren voor de financiële stabiliteit leidt.
Het renteniveau lijkt ons te laag om op de lange termijn de prijs- en financiële stabiliteit te waarborgen.’
Borio denkt dat de financiële markten teveel zijn opgeblazen en ziet gevaarlijke zeepbellen ontstaan, zowel
in de opkomende economieën als in de industrielanden. De huidige situatie zou zelfs angstvallig veel op die
van 2008 lijken, pal voor het uitbreken van de financiële crisis.
Beurzen uit de pas met echte economie
‘Het kredietvolume is sterk toegenomen, vaak begeleid door sterk gestegen vastgoedprijzen,’ beschreef de
hoofdeconoom de scheve verhouding zoals die zich opnieuw in steeds meer landen voordoet. In de
industrielanden is dat duidelijk zichtbaar door de almaar verder uit de pas lopende financiële markten en de
echte economie. Op de markten werden (weer) steeds hogere risico’s genomen, terwijl de echte economie
juist achteruit blijft gaan.
Dat managers het goedkope geld liever gebruiken voor overnames en aandelen in plaats van investeringen
in de echte economie ‘is een duidelijk signaal dat er iets verkeerd gaat,’ aldus Borio.
Bedrieglijke rust
De vorige waarschuwing van de BIS voor een aanstaande crash dateert van september. Ook toen werd erop
gewezen dat de beurzen enkel de lucht in waren geschoten omdat investeerders op zoek zijn naar snel en
veilig geacht rendement. De bedrieglijke rust op de financiële markten is ervoor verantwoordelijk dat ‘beleggers aanzienlijke risico’s hebben opgebouwd’. Crisislanden zoals Portugal zijn door alle goedkope kredieten
‘extreem kwetsbaar’ geworden, waarschuwde de BIS. Zo kon bijvoorbeeld de grootste bank van Portugal
eind september de rente over zijn schulden niet meer betalen, nadat deze plotseling weer was gaan stijgen.
BIS-baas: ‘Pijnlijke en zeer vernietigende crash’
In mei van dit jaar kwam Borio’s nieuwe baas Hyun Song Shin in het nieuws vanwege een even ongewone
als spectaculaire waarschuwing voor een ‘pijnlijke en zeer vernietigende crash’, die door grote beleggers
zoals pensioenfondsen of vermogensbeheerders in gang kan worden gezet.
Begin oktober wees de BIS het IMF erop dat de wereldwijde schuldenberg sinds het begin van de financiële
crisis in 2007 en 2008 van $ 107 biljoen naar $ 150 biljoen is gestegen.
Een jaar eerder had de BIS al gewaarschuwd dat de centrale banken een valse illusie hebben gecreëerd
door te doen alsof het massale geld bijdrukken de fundamentele financiële problemen kan oplossen. Vooral
in de industrielanden is de situatie ‘desolaat’, en zouden de schulden zo snel mogelijk moeten worden
verminderd (1). In landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje is echter het tegendeel gebeurd.
VS op rand ongekende crisis
Niet alleen in de EU is de situatie kritiek. Volgens de onafhankelijke Amerikaanse econoom John Williams,
bekend vanShadowStats dat al jaren de ongemanipuleerde economische en financiële cijfers publiceert,
staat de VS zelfs op de rand van een dramatische crisis die alles op zijn kop zal zetten. (2)
End Game
Williams neemt zelfs de gewraakte term ‘End Game’ in de mond als hij wijst op het wereldwijd snel
afnemende vertrouwen in Amerika. De hoge beurzen gekoppeld aan de zenuwachtige koersschommelingen
zijn in zijn optiek een signaal van ‘een van de grootste zeepbellen ooit. Die zal -als reactie op de realiteit dat
er géén economisch herstel is- hoogstwaarschijnlijk samen met de Amerikaanse dollar uiteen spatten... Een
kwetsbaardere markt dan nu kan ik me niet indenken.’
Massale paniek
Op zeker moment zal er paniek uitbreken, voorspelt hij, en zullen zowel de Amerikaanse staatsobligaties als
de dollar massaal worden gedumpt. ‘Dan komen we in ons End Game terecht. Ik voorspel al jaren dat er in
2014 hyperinflatie komt. Dat is nog niet gebeurd, want de instorting van de dollar is een eerste vereiste. Die
kan op ieder moment plaatsvinden.’
Economisch groei bestaat niet
De econoom vervolgt dat hij op basis van klanten en informatie constateert dat de meeste bedrijven geen
enkele groei kennen, en dat is dan nog op basis van het door de overheid kunstmatig laag gehouden
inflatiepercentage. ‘Hoe kun je in 80% van de economie geen groeiende verkopen hebben, en toch een
bloeiende economie hebben (zoals Obama vorige week nog beweerde)? Die is er niet.’
‘Mijn geweer is geladen’
Williams wijst op de aanhoudende crisis in Griekenland en de enorme hoeveelheid geld (€ 240 miljard) die
nodig was om dat kleine landje overeind te houden. Hetzelfde gaat volgens hem gebeuren in de VS, maar
dan op veel grotere schaal, want er is niemand om Amerika een bailout te geven, simpelweg omdat niemand
zoveel geld heeft. En wat er dan gaat gebeuren? ‘Mijn geweer is geladen. Ik hoop hem niet te hoeven
gebruiken.’ (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) SHTF Plan via Infowars
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Verdachte dood TV-journalist die Turkse steun aan IS onthulde
Turkije geeft satellietfoto’s en strategische informatie aan IS Operatie Fast & FurISIS: VS laat wapens doelbewust in handen van
IS vallen
IS-terroristen laten in een video zien hoe ze kisten met
Amerikaanse wapens openmaken.
Een Amerikaanse TV-journalist die onlangs Turkije ervan
beschuldigde IS te steunen, is bij een ‘verdacht’ auto-ongeluk in de buurt van de grens met Syrië om het
leven gekomen. De regering in Ankara had haar nog maar net beschuldigd van spionage. Ondertussen gaat
men in de VS onderzoeken hoe het kon dat wapens die voor de Koerden bij Kobani waren bedoeld, in
handen van de jihadstrijders konden vallen (2). Het antwoord wat u in de reguliere media nooit zult lezen:
omdat dit juist de bedoeling was van het Witte Huis.
Sherene Sim, een Amerikaanse journalist van Libanese afkomst, kwam afgelopen zondag bij een autoongeluk in de Turkse stad Suruc om het leven. Haar auto werd aangereden door een vrachtwagen. Noch dit
voertuig, noch de chauffeur konden door de politie worden getraceerd.
‘Vermoord om verslagen over Turkse steun voor IS’
Sims ouders weigeren te geloven dat het een ongeluk was, en overwegen een gerechtelijke procedure op te
starten tegen de Turkse overheid. Hun dochter, specialist op het gebied van het Midden Oosten en
Oekraïne, was naar Syrië gegaan om de slag om de stad Kobani te verslaan.
Afgelopen vrijdag had ze tegen het Iraanse Press TV gezegd dat de Turkse inlichtingendienst haar had
beschuldigd van spionage, nadat ze in één van haar verslagen Turkije had beschuldigd van het steunen van
IS(IS). Ze zei ‘verrast’ te zijn door de Turkse reactie, omdat ze enkel haar werk had gedaan. Ook verklaarde
ze dat ze bang was te worden gearresteerd.
Volgens Sim, moeder van 2 kinderen, zouden de Turken in het geheim IS-strijders de grens over helpen om
bij Kobani tegen de Koerden te vechten. In een van haar verslagen was te zien hoe de moslimterroristen
zich verbergen in vrachtwagens van de Wereld Voedsel Organisatie van de VN (WFO) en andere
hulporganisaties.
Turks proxy leger
Dit jaar toonden we al vaker aan dat IS-terroristen in kampen in Turkije werden getraind en bewapend.
Inmiddels zijn er ook berichten dat Turkije satellietfoto’s en andere belangrijke strategische informatie aan IS
geeft. De jihadgroep is dan ook een Turks ‘proxy’ leger dat bedoeld is om zoveel mogelijk chaos te creëren,
wat uiteindelijk door het Turkse leger als voorwendsel zal worden gebruikt om in te grijpen. (1)
Operatie Fast & FurISIS
De vraag hoe IS-terroristen zo eenvoudig aan voor de Koerden bestemde Amerikaanse wapens konden
komen, kan dan ook vrijwel zeker worden beantwoord met: omdat dit de bedoeling was.
Enkele jaren geleden bleek dat de regering Obama met operatie ‘Fast & Furious’ in het geheim grote
hoeveelheden wapens naar de extreem gewelddadige Mexicaanse drugskartels had gesmokkeld.
Vorige maand stemde het Amerikaanse Congres in met het sturen van krachtige wapens naar de
zogenaamd ‘gematigde’ Syrische rebellen, om hen te steunen in hun strijd tegen Assad. Veel van deze
wapens blijken in handen van IS te zijn gevallen, precies zoals kritische waarnemers als voorspelden.
Kortom: Operatie ‘Fast & FurISIS’ in volle gang. Al eerder bleek dat dit ook met Amerikaanse humanitaire
hulp voor de slachtoffers van de islamisten was gebeurd.
Volgens de Daily Beast zijn de Amerikaanse wapens die in een video zijn te zien doelbewust gedropt in
gebied dat door IS wordt gecontroleerd. Op een YouTube kanaal van de jihadisten was al eerder te zien hoe
IS-terroristen Amerikaanse houwitsers gebruikten bij de verovering van de marihuana velden in Syrië, en
hoe de moslimstrijders zich verplaatsen in Amerikaanse Humvees, pantservoertuigen en zelfs tanks. (3)
Syrië bombardeert IS
De Syrische luchtmacht voerde in de afgelopen 36 uur meer dan 200 bombardementen uit op doelen van IS.
Volgens analisten wil president Assad de rebellengroepen –die samenwerken met IS- verzwakken voordat
ze de door Amerika beloofde wapens en training krijgen. (5)
Gruweldaden
Ondertussen gaan de gruweldaden van IS onverminderd door. Een journalist vertelde hoe hij zag hoe
gevluchte Yazidi moeders de tranen van hun baby’s oplikten, omdat ze anders zouden sterven van de dorst
(4). In deze video is te zien hoe IS-strijders honderden Syrische krijgsgevangenen gebruiken als doelen voor
schietoefeningen. Daarna volgen al eerder uitgezonden beelden van een massamoord op Syrische mannen
(6).
Xander - (1) International Business Times (via Shoebat), (2) International Business Times, (3) Daily
Beast via Shoebat, (4) Defense One via Shoebat, (5) Huffington Post via Shoebat, (6) YouTube via Shoebat
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Windenergie-sprookje van Henk Kamp is nachtmerrie voor belastingbetaler
Een windmolen voor de kust van IJmuiden - Foto: ANP
door Servaas van der Laan 18 okt 2014
Nederland moet en zal overstappen op 'groene' windenergie. Dat dit
de belastingbetaler afgrijselijk veel miljarden gaat kosten, wordt met
de dag duidelijker.
In 2023 moet 16 procent van de Nederlandse energie duurzaam
zijn opgewekt.
Hoeveel het Energieakkoord van minister Henk Kamp (VVD) van
Economische Zaken de belastingbetaler precies gaat kosten, is moeilijk te berekenen.
Wetenschappers doen zaterdag in De Telegraaf een poging.
Subsidie
'Een kilowattuur stroom kost op de markt ongeveer 5 eurocent. Maar Kamp garandeert de
windmolenparken een prijs van ongeveer 17 cent. De rest, 12 cent, betaalt de
belastingbetaler,' legt emeritus hoogleraar Economische Geografie, Pieter Lukkes, uit.
Lukkes spreekt namens wetenschappers als Kees de Groot, ex-directeur van het Shell lab
Rijswijk, natuurkundige Kees Lepair, econoom Hans Labohm, onderzoeker energie Theo Wolters en de
emeritus hoogleraren Frans Sluijter en Ad Verkooijen.
Kamp rekent erop dat in de loop van de jaren de stroomprijs zal gaan stijgen en dat er minder subsidie nodig
is om die prijs van 17 cent aan te vullen. Maar de wetenschappers geloven daar niets van. Door de
grote hoeveelheid windmolenszal er vrijwel altijd een overschot zijn aan windenergie. Bij een groot aanbod is
de prijs laag. Dit weten de Duitsers al die hun windenergie soms voor bijna niets in Nederland leveren. De
wetenschappers schatten dat de subsidies voor windzeeparken eerder zullen oplopen tot 30 miljard euro
dan dat ze onder de 18 miljard blijven.
Volgens Elsevier
Philip Willems: Laat dat Energieakkoord maar sneven
In die prijs zit nog niet de subsidie voor bestaande en geplande parken. Voor het park
Gemini, dat ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd, is maximaal4,4 miljard
euro over vijftien jaar subsidie gereserveerd. Bestaande zeewindparken krijgen 3 miljard
en de windsubsidie op land nog eens 15 miljard.
Daar komen de kosten voor de hoogspanningskabels en aanpassing van de centrales
bij. De onderzoekers schatten die op 7 miljard euro. En de oude centrales moeten in
stand worden gehouden voor periodes met weinig wind. Ook dat zal door de
belastingbetaler worden betaald. In totaal komen de wetenschappers op een kostenplaatje van minimaal 53
miljard euro. Dat betekent een groene toeslag op de energierekening van 500 euro per jaar, per
huishouden. Alle positieve koopkrachtplaatjes van het kabinet worden daarmee in één klap tenietgedaan.
'Dit is de grootste verspilling van gemeenschapsgeld ooit,' zegt Lukkes die er niet aan moet denken dat de
windmolens over vijftien jaar stuk gaan. 'Begint het hele circus dan weer opnieuw?'
Wordt de wereld groener?
De vele miljarden zouden misschien nog te rechtvaardigen zijn als de wereld echt groener zou worden van
windmolens. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. In Duitsland worden al jaren vele miljarden gestoken in
de 'Energiewende' en daar is het uitgestoten CO2-percentage de afgelopen jaren juist toegenomen.
De windturbines hebben de schone kerncentrales vervangen waardoor in periodes van weinig wind een
beroep moet worden gedaan op de oude bruinkoolcentrales. Die oude centrales draaien daardoor net zoveel
als in de jaren negentig. En als de CO2-uitstoot al zou verminderen, dan koopt een land als Polen de CO2rechten op en laat daar de steenkoolcentrales lekker draaien.
Volgens Elsevier
Simon Rozendaal: Kan de VVD Henk Kamp met zijn windmolens niet stoppen?
Belastingbetaler de dupe
Net als Kamp in Nederland verdedigt ook bondskanselier Angela Merkel het 'groene' project
tot de laatste snik. Maar grote Duitse bedrijven die in de energie investeren, zijn er alweer
klaar mee. Daimler en BMW richten zich nu op investeringen in onder meer de Verenigde
Staten.
Het voordeel voor de Duitse belastingbetaler is dat de kosten van de windenergie door deze bedrijven
worden opgehoest. Dat voordeel heeft de Nederlandse belastingbetaler niet. Die ziet de kosten van de
groene stroom rechtstreeks op zijn energienota verschijnen.
Reclamecampagne
Waarom blijft de overheid toch geld pompen in een project waar vrijwel uitsluitend bouwers, banken,
adviseurs, en exploitanten van profiteren?
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Lukkes heeft er een verklaring voor: 'Sinds de eeuwwisseling is onder aanvoering van milieugroeperingen
een geweldige reclamecampagne gevoerd, die ons in het hoofd heeft geprent dat de wereld beter wordt met
groene stroom. Sindsdien laten politici zich door geen enkel argument meer stoppen.' Maar buiten de politiek
groeit steeds meer het besef dat de windmolens een vergissing zijn. Het protest onder bezorgde burgers
is groeiende.
Servaas van der Laan
Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 op de webredactie.
http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/10/Kamps-windenergie-sprookje-is-nachtmerrie-voorbelastingbetaler-1624520W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2014-10-18%7cWindenergiesprookje_van_Henk_Kamp_is_nachtmerrie_voor_belastingbetaler

Relatie NL Openbaar Ministerie en het justitiële handelen tegen Jorge Zorreguieta
Door Marcel Haenen
Getuige: Julio Poch geruild voor Jorge Zorreguieta
Oud-Transaviapiloot Julio Poch twee jaar geleden in de rechtbank. Foto ANP / Niels Wenstedt
Er is een relatie tussen het optreden van het Nederlandse Openbaar Ministerie in de zaak tegen de
Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch, verdacht van moorden, en het justitiële handelen tegen de
vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta.
Dat vertelde Michiel Meijer, voormalig president-directeur van luchtvaartmaatschappij Transavia, gisteren bij
de rechtbank in Den Haag. Meijer werd via een videoverbinding onder ede verhoord door de rechtbank in
Buenos Aires, waar Poch terechtstaat. De piloot is ervan beschuldigd ‘dodenvluchten’ te hebben uitgevoerd
voor de Argentijnse junta (1976-1983), waarbij ‘subversieven’ uit het vliegtuig werden gegooid.
Meijer zei zich te baseren op een “off-the-recordgesprek” dat hij enige maanden na aanhouding van Poch in
2009 voerde met officier van justitie Guus Schram. Meijer:
“Hij zei me dat er in het onderzoek tegen Poch hogere belangen waren die ik me waarschijnlijk niet kon
voorstellen. Ik vroeg Schram of hij doelde op de relatie van deze zaak met het Koninklijk Huis, een gerucht
dat toen al in bredere kring werd gehoord. Hierop gaf hij geen antwoord, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik
op dat ik gelijk had.”
‘Nederland werkte mee om Zorreguieta ongemoeid te laten’
De oud-Transaviabaas nam het bij de rechtbank op voor Poch. “Sinds zijn arrestatie heb ik het gevoel dat
Poch niet echt een eerlijke kans heeft gehad.” Meijer zegt uit de uitlatingen van Schram te hebben
opgemaakt dat Nederland meewerkte aan het proces tegen Poch, opdat de Argentijnse justitie Jorge
Zorreguieta, staatssecretaris tijdens de junta, ongemoeid zou laten. De vraag waarom de Nederlandse
justitie een Nederlands staatsburger in Argentinië laat berechten in plaats van zelf onderzoek te doen, is
volgens hem nooit afdoende beantwoord.
Meijer zei te hebben vastgesteld dat het OM en de KLM wisten dat Poch tijdens zijn laatste vlucht, naar
Valencia, op verzoek van Argentinië zou worden gearresteerd, maar dat Transavia – de werkgever van Poch
– van niets wist. Ook toonde hij zich verontwaardigd dat werknemers van Transavia die kritisch waren over
de aanhouding van Poch waren “geïntimideerd” door de Nationale Recherche. De politie heeft volgens hem
twee piloten van Transavia “met arrestaties gedreigd” als men verder niet zou zwijgen. Meijer:
“Het OM is er altijd van overtuigd geweest dat Poch schuldig was, nog voordat er bewijs was gevonden.”
Grote verdeeldheid onder piloten
Uit de verhoren in Den Haag – gedeeltelijk bijgewoond door Pochs echtgenote Grethe en zijn zoon en piloot
Andy – is de afgelopen weken gebleken dat de strafzaak tegen Poch tot op de dag van vandaag tot grote
verdeeldheid leidt onder Transavia-piloten. Sommigen hebben “de perceptie” dat Poch in 2003 tijdens een
etentje op Bali heeft toegegeven dodenvluchten te hebben uitgevoerd, anderen menen dat hij verkeerd is
begrepen. Ex-marine piloot Poch zou alleen het standpunt van de Argentijnse militairen hebben willen
uitleggen. Niemand heeft voor de rechtbank gezegd van de 62-jarige Poch te hebben gehoord dat hij zélf
dodenvluchten uitvoerde.
Volgende week worden in Den Haag de laatste twee Nederlandse getuigen gehoord per videoverbinding. De
uitspraak tegen Poch en 66 medeverdachten wordt volgend jaar verwacht. Dat is dan ongeveer zes jaar na
Poch zijn arrestatie. Op enkele maanden na heeft hij al die tijd vastgezeten.
Reacties OM en RVD
Volgens het Openbaar Ministerie heeft officier van justitie Guus Schram “nooit iets heeft gemerkt van enige
invloed van wie dan ook buiten het OM” in de zaak-Poch. Schram ontkent tegen Meijer iets te hebben
gezegd over invloed van het koningshuis. De Rijksvoorlichtingsdienst “heeft geen beeld van of opvatting
over het handelen van het OM. Het OM handelt zelfstandig en onafhankelijk.”
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/17/getuige-julio-poch-geruild-voor-jorge-zorreguieta/?utm_source=email&utm_campaign=nieuwsbrief20141017&utm_content=Buitenland&utm_term=hoofdartikel
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Studie leger VS: Ebola verspreidt zich vooral in koudere gebieden door de lucht
‘In kouder klimaat is ebola in vochtige luchtdeeltjes net zo stabiel als gewone griep’ – Twee universitaire
artsen: Amerikaanse regering voerde geheime experimenten uit op mensen met tot biowapen gemaakt
ebolavirus – Overheid VS slaat grote hoeveelheid beschermende kleding in voor ‘eventuele ramp’
Na het goede nieuws van gisteren –een Spaanse vrouw genezen van
ebola, en de verspreiding in Nigeria gestopt- nu weer het slechte nieuws:
volgens wetenschappers van het Amerikaanse leger is het ebolavirus
potentieel een nog grotere bedreiging voor het Westen, omdat besmetting
via koude, droge lucht veel eenvoudiger is dan in het warme klimaat van
West Afrika.
Testen met apen door het US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) wezen uit
dat ebola zich inderdaad door de lucht kan verspreiden en al binnen 4 tot 5 dagen de fatale ziekte kan
veroorzaken. Dat dit in West Afrika nog niet of nauwelijks zou zijn gebeurd, ligt aan het feit dat de
temperatuur daar zelden onder de 18 graden C. zakt.
‘Verspreiding via lucht aangetoond’
‘Wij hebben aangetoond dat ebola wordt overgedragen bij een lagere temperatuur en luchtvochtigheid dan
normaal is in sub-Sahara Afrika,’ werd al in 1995 in een onderzoek geconstateerd. Het ebolavirus zou
gevoelig zijn voor de hoge temperatuur en vochtigheid in de rieten en met modder bestreken plaggenhutten
waar toenmalig geïnfecteerden in Soedan en Zaïre in woonden. In vochtige luchtdeeltjes zou het virus door
de warmte onstabiel worden.
De wetenschappers wezen op een quarantaine faciliteit in Reston (Virginia), waar ebola zich bij winterse
temperaturen razendsnel verspreidde onder proefdieren die zich in verschillende, niet met elkaar verbonden
ruimten bevonden. ‘Infecties tussen ver van elkaar gelegen kooien suggereren overbrenging via
luchtdeeltjes, want er was geen bewijs van direct fysiek contact met een geïnfecteerde bron.’
‘Ebola in koudere lucht net zo stabiel als gewone griep’
Het USAMRIDD constateerde in 2012 na een onderzoek naar het met ebola overeenkomstige filovirus dat
‘vermoed wordt dat verspreiding via luchtdeeltjes mogelijk is en bij lagere temperatuur en luchtvochtigheid
kan optreden, zaken die niet spelen in warmere klimaten.’
In de studie werd erop gewezen dat filovirussen zoals het filovirus en ebola dezelfde stabiliteit in
vochtdeeltjes hebben als het doodnormale griepvirus. ‘Filovirussen in luchtdeeltjes worden daarom als een
mogelijke ernstige bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van het publiek beschouwd.’
Het Pentagon nam deze dreiging dermate serieus, dat er in 2013 een speciale workshop werd
georganiseerd over het onderwerp. Eén van de conclusies was dat het ministerie van Defensie op zoek zou
gaan naar een effectief vaccin tegen filovirussen.
Niesen en hoesten in Europees winkelcentrum
In tegenstelling tot deze –en andere (zie eerdere artikelen)- conclusies van diverse wetenschappelijke teams
beweren officials in Amerika en Europa nog steeds dat ebola niet door hoesten of niezen kan worden
overgebracht (1). De studies tonen echter aan dat er maar één uit Afrika doorgelaten ziek iemand hoestend
en niezend door een winkelcentrum in een van onze steden hoeft te lopen om een potentieel
gezondheidsdrama van ongekende omvang te veroorzaken.
Verloofde patient zero veel te vroeg vrijgelaten
De verloofde van de in Dallas overleden ‘patient zero’ Thomas Eric Duncan werd gisteren ontslagen uit
quarantaine. Binnenkort volgen 43 anderen die direct contact hadden gehad met Duncan. Eerder berichtten
we dat de door het CDC aangehouden incubatietijd van 21 dagen slechts de helft van de periode is
waarbinnen een besmet persoon ziek kan worden. (3)
‘Ebola een Amerikaans biowapen’
De uitermate lakse houding van de autoriteiten in het Westen is zoals kon worden verwacht extra voer voor
wilde speculaties en complottheorieën. Volgens twee artsen, dr. Boyle en dr. Broderick, zou de Amerikaanse
regering geheime experimenten hebben uitgevoerd met ebola op mensen, die in een biowapen faciliteit in
Afrika een mogelijk vaccin zouden hebben gekregen en vervolgens zonder hun medeweten aan een
gemodificeerde versie van ebola zouden zijn blootgesteld.
De huidige, veel besmettelijkere variant van ebola in Afrika zou zelfs uit dat onderzoekslaboratorium
afkomstig zijn. Beide artsen hebben een reputatie te verliezen, want dr. Broyle werkt aan de universiteit van
Illinois en stelde in 1989 de Biological Weapons Anti-Terrorism Act op. Zijn collega dr. Broderick is
werkzaam aan de universiteiten van Liberia en Delaware. (2)
Complot of niet, het National Institutes of Health (NIH), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van
Gezondheid, is bezig met het inslaan van een jaarvoorraad aan beschermende kleding, handschoenen,
gezichtsmaskers en dergelijke, om zo voorbereid te zijn op een ‘noodtoestand of ramp’, aldus een officiële
verklaring. Klaarblijkelijk vreest de regering Obama wel degelijk een mogelijke grote uitbraak van ebola of
een ander virus. (4)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars
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Satellietbeelden uit 2010 crash van vlucht MH17
Vrijwel direct na de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in
Oost Oekraine kwamen er satellietbeelden beschikbaar waarop te
zien was waar het grootste deel van het ramptoestel was neergestort.
Daarop zag je de verschroeide velden en de plaatsen waar grote
brokstukken waren neergekomen. Maar…. wacht even, die waren ook
al te zien op satellietbeelden uit 2010.
De meesten van ons kunnen zich de volgende satellietafbeelding nog
wel herinneren:
We zien de verschroeide/verbrande velden en het deel waar onder
andere de motoren terecht zou zijn gekomen.
Eigenlijk zijn alle op internet beschikbare commerciële
satellietafbeeldingen afkomstig van een groot Amerikaans bedrijf dat
Digital Globe heet. Eén van de officiële distribiteurs en partner van
Digital Globe is een bedrijf dat heet Terra Server.
Op de website van Terra Server kun je zoeken op een bepaalde
locatie en een bepaalde datum, waarna je de satellietfoto krijgt van
het gebied zoals het er op die gewenste datum uitzag.
Wanneer je dat doet voor het plaatsje Grabonov (waar het toestel is
neergestort) met een datum van juni 2010, dan krijg je het volgende
satellietbeeld.
Ook hier zie je duidelijk de verschroeide/verbrande velden en de plek
in het midden waar de motoren en dergelijke terecht zijn gekomen.
Er werd in juli nog een tweede satellietfoto gepubliceerd waarbij
duidelijk de wrakstukken en het staartstuk van het vliegtuig te zien
waren.
Wanneer je dezelfde satellietfoto opzoekt bij Terra Server voor juni
2010, dan krijg je het volgende te zien.
Ook hier zie je weer duidelijk de brokstukken liggen en het grotere
deel van de staart van het toestel.
Tot voor kort kon je ook de satellietbeelden opvragen van dezelfde
plek op een datum van zeg 21 juli 2014, vier dagen na de crash. Dan
kreeg je exact dezelfde beelden te zien als die van 2010.
Echter, enkele fanatieke Nederlandse onderzoekers van de
website StickyLeaks zijn hier bovenop gedoken en hebben vragen
gesteld aan het bedrijf Terra Server over dit vreemde verschijnsel.
Sinds hun correspondentie met dit bedrijf zijn nu de beelden van rond
de rampdatum ineens niet meer beschikbaar. Wel bevestigt Terra
Server per e-mail dat de data en beelden uit 2010 correct zijn.
Verder hebben ze bij StickyLeaks uitgebreid onderzoek gedaan naar
de mensen achter Digital Globe en Terra Server en alle sporen leiden
(uiteraard) naar de Amerikaanse overheid en bijbehorend leger.
Ruim vier jaar nadat de satellietbeelden zijn gepubliceerd vallen de
brokstukken van vlucht MH17 precies op de plekken waar ze horen.
Dan komen we toch weer terug op wat wij begin augustus schreven:
Wat opvalt is dat het een hele “nette” crash is. De wegen zijn onbeschadigd. Zelfs de telefoonpalen en -lijnen
zijn allemaal nog in intact. Geen boom raakte beschadigd en nergens is de vegetatie platgedrukt zoals dat
wel voorkomt bij andere vliegtuigcrashes.
Kortom, al met al lijkt het meer op een decor van een Hollywoodfilm dan een plaats waar een giga groot
vliegtuig zoals de Boeing 777 is neergekomen.
En toch? Talloze getuigen hebben een passagierstoestel gezien. De Russische radar heeft MH17
waargenomen. Maar, welk vliegtuig hebben ze gezien? We mogen dan getuigen hebben die het vliegtuig in
de lucht hebben gezien, maar wat we niet hebben en wat voor zover ons bekend ook niet bestaat, zijn
beelden van het neerstorten van MH17 of getuigen die het hebben zien neervallen.
NIEMAND heeft het zien neerkomen uit de lucht. En wie weet, hebben we hier net zo’n groot raadsel als het
verdwenen MH370 toestel. Misschien is ook de echte vlucht MH17 “verdwenen” en zien we daar in de
velden brokstukken en delen van motoren van een vliegtuig, maar dan van een ander vliegtuig dan die die
aan de gate stond op Schiphol.
Het bovenstaande verhaal maakt het raadsel van vlucht MH17 alleen nog maar groter. Ook maakt het pijnlijk
duidelijk dat er talloze en steeds meer zaken rondom deze vlucht niet kloppen.
Bron: Sticky Leaks
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Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht
Door: ANP - Foto: 123RF - Gepubliceerd: 23 oktober 2014
Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan
Brussel voor dit jaar. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 642
miljoen euro. Dat bericht de Britse krant Financial Times donderdag.
De naheffing uit Brussel komt er omdat ook in Europa een nieuwe
wereldwijd toegepaste rekenmethode wordt gehanteerd waardoor de
Nederlandse economie veel groter is dan eerder berekend.
De afdracht aan Brussel is een percentage van het bruto binnenlands product. Omdat de Nederlandse
economie groter is door de nieuwe rekenmethode, stijgt ook de afdracht.
Reactie Rutte
De naheffing komt voor Nederland als ”een onaangename verrassing en roept heel veel vragen op”, aldus
premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP. Hij zegt dat de kwestie tot op de bodem zal worden
uitgezocht. De VVD en het CDA willen opheldering van het kabinet. ”Naheffing EU-afdracht verkeerde
boodschap op verkeerd moment. Raar verhaal. Kabinet opheldering gevraagd. Lijkt op straf voor goed
presteren”, twitterde het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen.
Zijn CDA-collega Eddy van Hijum gebruikte hetzelfde medium om zijn ongenoegen kenbaar te makken. ”Het
moet niet gekker worden.” Elbert Dijkgraaf (SGP) spreekt van een ”bizarre stijging”.
Dijsselbloem
Eerder dit jaar sprak minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) in de Tweede Kamer nog de verwachting uit
dat Nederland door de nieuwe rekenmethode geen naheffing zou krijgen over de Nederlandse afdracht van
de afgelopen jaren aan de EU.
De Nederlandse afdracht aan de EU zou door de rekenmethode pas in 2015 gaan stijgen.

ISIS en andere gekoesterde terroristen
20 oktober, 2014 | Auteur: Boudine
Voor een oorlog tegen terrorisme heb je terroristen nodig. Zonder hen gaat de oorlog niet door! Dat de VS in
deze zelfvoorzienend is, wordt nog niet door iedereen begrepen. De VS kweekt en koestert terroristen tot ze
rijp zijn om te worden bestreden. Sinds augustus van dit jaar is ISIS terroristisch. Voordien werden deze
“gematigde rebellen” gefinancierd, getraind en bewapend door hetvrije wilde Westen en zijn handlangers,
maar in augustus zat er opeens een zielige sekte op een berg in Irakees Koerdistan. De oorlog van de VS
en GB tegen het Irak van Saddam Hoessein had ongeveer een miljoen doden en twee miljoen vluchtelingen
opgeleverd, maar een zielige sekte op een berg, omringd door ISIS terroristen, wordt een humanitaire
missie!
Mocht u me niet geloven, dan heeft u vast nog nooit gehoord van deMujahedeen-e-Khalq (MEK). Dat is
een terroristische organisatie die Iran moet ontwrichten. Ze worden daarom gefinancierd en gepamperd door
de VS, hoewel ze op de lijst van terroristische organisaties staan. Maar dit zijn bruikbare terroristen, want
Iran heeft aardolie en aardgas, en het land is bovendien bevriend met Rusland, in plaats van met de VS!
Daarom mag MEK in Iran kerngeleerden vermoorden en zo.
Making Iranian mullahs fear, the MEK, come true – Speech by General Hugh Shelton
Gepubliceerd op 3 sep. 2014
Speech by General Hugh Shelton, the Chairman of the U.S. Army Joint Chiefs of Staff (1997-2001) at t an
international conference in Paris on September 1, 2014, titled “First Anniversary of Ashraf massacre, Middle
East in crisis, threats and solutions”
Bekijk video in groter formaat
De PKK is weliswaar ook een terroristische organisatie, maar de PKK is volgens Turkije niet bruikbaar.
Daarom mag men PKK-leden ontvoeren, gevangen zetten of doden. Voor de VS wordt de PKK nu wel een
beetje bruikbaar in de strijd tegen ISIS, maar voor Turkije is juist ISIS bruikbaar, daarom heeft ISIS nu in
Ankara een heus consulaat geopend. Het is nogal onduidelijk wie nu strijdt tegen welke terroristen, maar
gelukkig is er nog een duidelijke gemeenschappelijke vijand: Rusland!
US planning a major war with nuclear Russia
Bekijk video in groter formaat
Syrië is bevriend met Rusland en de vrienden van mijn vijand zijn mijn vijanden. Maar de strijd tegen ISIS
heeft daar niets mee te maken, hoor. Dat de VS die sekte op die berg heeft gered, al waren de Koerden hen
voor, dat maakt de strijd tegen ISIS humanitair. Dat er bommen worden gegooid op de infrastructuur van
Syrië, dat is per ongeluk, oftewel collateral damage. Foutje, bedankt!
Uncut Chronicles: US-led coalition campaign against ISIS (AUG-SEPT 2014)duurt 50 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/10/20/isis-en-andere-gekoesterde-terroristen/#more-21232
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Zo worden burgers hier door banken bestolen
Het schijnt dat banken formeel een verantwoordelijkheid hebben die
zorgplicht heet.
Deze financiële instellingen denken waarschijnlijk dat dit betekent dat ze
heel goed voor zichzelf moeten zorgen.
Wij ontvingen een nogal alarmerend bericht van een lezer (dank!)
aangaande de manier waarop banken proberen over de rug van
huiseigenaren met hypotheekachterstand, geld te verdienen.
Iedereen gaat er altijd vanuit dat wanneer er een zodanige hypotheekachterstand bij de bank is dat deze
meent te moeten overgaan tot veilen van het huis, zij er belang bij hebben om een zo hoog mogelijke prijs
voor het object te ontvangen aangezien hun schade dan kleiner zal zijn.
Vreemd genoeg schijnt het omgekeerde waar te zijn:
Hoe minder geld de bank krijgt voor het huis, hoe groter het bedrag dat de klant alsnog (inclusief rente en
kosten) moet betalen aan de bank; restschuld.
Daarnaast hebben banken overeenkomsten met de handelaren die het onroerendgoed opkopen. Hoe lager
het huis door de handelaar wordt ingekocht, des te groter zal de winst zijn bij normale verkoop op de markt.
De winst wordt vervolgens door de bank en de handelaar gedeeld.
Hier volgt het verhaal van de lezer:
Even een reactie op jullie bericht van gisteren 22 oktober over -De harde werkelijkheid van de Europese
heilstaat-. In Nederland zitten we inmiddels al een tijd in een soortgelijke situatie als in Griekenland! Kijk
eens om je heen: faillissementen, lege winkelpanden, een nog steeds vastzittende huizenmarkt, ontslag van
50-plussers in een stagnerende arbeidsmarkt, 180.000 gezinnen die hun zorgpremie niet meer kunnen
betalen, legio mensen met betalingsachterstand op hun hypotheek en vele andere voorbeelden.
Dit horrorscenario blijkt voor banken een nieuw verdienmodel te zijn, lees verder.
Onze hypotheekbank heeft recent opdracht gegeven voor een hertaxatie, die aanzienlijk lager is uitgevallen
dan de waarde waarvoor onze eigen makelaar het in de verkoop heeft gezet. Wij hebben nl. ook
betalingsachterstand door verlies van werk. Verder hebben we nergens schulden.
Enerzijds zit er op ons huis + perceel grond een behoorlijke overwaarde, anderzijds heeft de bank vorige
week per aangetekend schrijven de hypotheek opgeëist. Dat bedrag kunnen we onmogelijk ophoesten.
Daarmee koerst onze hypotheekbank rechtstreeks aan op een executieveiling.
In de tussentijd zijn we achter de harde werkelijkheid gekomen: tegenwoordig worden er iedere dag 50
gedwongen huisuitzettingen uitgevoerd = tot eind van dit jaar zo’n 1.800.
Bij de rechtbanken bestaan er wachtlijsten en geen krant die schrijft over de ontwrichting van al die
gezinnen. En het eind lijkt nog niet in zicht.
Bovendien is ons recent van nabij gebleken dat diverse banken de huizenhandel financieren op basis van
winstdeling (zgn. retourcommissie). De handelaar laat zich financieren door een bank, die daar de nodige
afspraken aan verbindt. Nu komt het: tegen de verwachting in blijken die banken belang te hebben bij een zo
laag mogelijke executieprijs. Hoe lager de executieprijs, hoe hoger de restschuld die we nog moeten
afbetalen = verdienste voor de bank.
Tevens: hoe lager de handelaar kan inkopen, hoe eenvoudiger het is om het huis snel door te verkopen
tegen een flink hogere prijs (want nog steeds onder de marktwaarde); volgens afspraak wordt de winst
verdeeld tussen de bank en de handelaar. Tweemaal winst voor de bank (en bonus).
Als rekenvoorbeeld: op het huis rust een hypotheek van 70, de marktwaarde van het huis is afgelopen jaren
gedaald van 150 naar 120, de bank laat die ‘onafhankelijke’ taxatiewaarde zetten op 100, de veiling levert 50
op, de doorverkoop gaat tegen 80, de winst van 30 wordt verdeeld tussen bank en handelaar, de klant blijft
zitten met een restschuld van 20 terwijl hij een overwaarde had van 60 !!
Naar verluidt mag dit niet van de NMA (zorgplicht van de banken) maar het gebeurt gewoon en er valt niets
te bewijzen. Of dit ethisch is of niet, is een andere discussie; het hier beschrevene is dagelijkse realiteit ! En
nergens iets van te lezen of te zien in kranten of op TV. Rara. Tot zover het bericht.
Uit bovenstaand verhaal blijkt dat de enige zorgplicht die de bank vindt dat ze hebben, formeel vastgelegd
om de klant te beschermen, de plicht is om heel goed voor zichzelf te zorgen.
Wanneer bovenstaande inderdaad gebeurt zoals door de lezer beschreven, en daar twijfelen we niet aan,
dan is dat niets minder dan crimineel en dienen deze praktijken onmiddellijk een halt toegeroepen te worden.
Want dat betekent in de praktijk dat de bank er geen enkel belang bij heeft om een ontstaan
betalingsprobleem op te lossen, integendeel zelfs. Zij hebben er dan baat bij om zo snel mogelijk op een
executieverkoop aan te sturen. Een hoge restschuld van de oorspronkelijke huiseigenaar en grote winst bij
doorverkoop van het huis. Ongehoord!
Zo wordt ook hier in ons kleine polderland, net zoals in Griekenland, burgers langzaam maar zeker,
vakkundig de nek omgedraaid.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8515:zo-worden-burgers-hier-doorbanken-bestolen&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Deense investeringsbank: In november nieuwe beurs- en schuldencrisis
CEO Saxo Bank: Economische integratie EU totaal mislukt, instorting
eurozone is onvermijdelijk – VS traint met Europese Commissie op snelle
bankensluitingen om bankrun te voorkomen - Hoogleraar: Nederlandse
schaduwelite beschermt banken
Steen Jakobsen, de hoofdeconoom van de internationale, in Denemarken
gevestigde investeringsbank Saxo, verwacht half november een nieuwe schok
op de beurzen en het begin van de lang gevreesde terugkerende staatsschuldencrisis. Omdat de zuidelijke
crisislanden alleen maar meer schulden zijn blijven maken, zal de Eurocrisis 2.0 vermoedelijk veel ernstiger
en gevaarlijker zijn dan de eerste, die nog altijd niet overwonnen is.
Geen oplossing voor schuldencrisis
Volgens Jakobsen zorgt de lage inflatie in combinatie met de diep in de schulden gestoken eurolanden voor
een gespannen situatie op de financiële markten. Belangrijkste reden is dat steeds duidelijker wordt dat er
geen oplossing is voor de schuldencrisis. Staatsbankroeten zijn vanwege de muntunie niet mogelijk, de
inflatie wil maar niet stijgen, en ook de economische groei blijft zwaar achter bij wat noodzakelijk is.
Tegelijkertijd lopen de beurskoersen extreem uit de pas met de toestand van de echte economie, die in de
meeste eurolanden –waaronder nu ook voortrekker Duitsland- almaar slechter loopt, mede als gevolg van de
sancties die de EU tegen Rusland heeft ingesteld.
Beurs VS zal uiteindelijke 50% verliezen
Een ‘harde’ correctie op de beurzen lijkt daarom onvermijdelijk. Jakobsen verwacht dat dit half november
gaat gebeuren, waarna er een crisis uitbreekt die ernstiger is dan de eerste in 2008, die begon na het
omvallen van Lehman Brothers. Bijna iedere beursanalist, ook degenen die recent nog optimistisch waren, is
het inmiddels met hem eens (2).
Na een kort herstel zal de VS in het tweede kwartaal van 2015 in een nieuwe recessie terechtkomen.
Daarom geeft de hoofdeconoom het dringende advies om geen investeringen meer te doen in riskante
beleggingen. Op de middellange termijn zal de Dow Jones index naar 7800-8000 punten zakken, voorspelt
hij (huidige stand: 16.677).
‘Totale instorting eurozone onvermijdelijk’
In het afgelopen jaar adviseerde de CEO van de Saxo Bank, Lars Christensen, de economisch zwakke
landen om uit de euro te stappen. De economische integratie van Europa heeft nooit plaatsgevonden en is
totaal mislukt. Een instorting van de eurozone is in zijn ogen daarom onvermijdelijk. (1)
VS en EU oefenen op bankensluitingen
Wellicht is dat de reden dat de Amerikaanse financiële autoriteiten en de Europese Commissie afgelopen
zomer een geheim gehouden workshop organiseerden waarin werd getraind op het zo snel mogelijk sluiten
van banken, om zo een massale bankrun te voorkomen.
De Europese bankenstresstest, waar diverse grote banken niet door bleken te komen, zal de gevestigde
orde nog nerveuzer hebben gemaakt. De crisis op Cyprus heeft laten zien dat het drastische besluit om
banken voor enige tijd te sluiten vrijwel zeker in een weekend zal worden genomen, zodat de burgers geen
gelegenheid hebben te reageren. Voor het beperken of zelfs compleet sluiten van pinautomaten is weinig
meer nodig dan een simpele druk op een knop.
Bulgaarse en Portugese banken op omvallen
De klanten van de Bulgaarse Corpbank konden na een bankrun eerder dit jaar maandenlang niet bij hun
rekeningen komen. Desondanks werd Bulgarije slechts enkele dagen na deze bankrun toegelaten tot de
Europese bankenunie. Enkele weken geleden garandeerde de EU een nieuwe kredietlijn, maar inmiddels
staat de bank alsnog op de rand van het faillissement.
Ook de recente ‘redding’ van de Portugese Bank Espirito Santo (BES) liet zien dat de EU alles zal doen om
de instorting van een belangrijke bank te voorkomen. Dat betekent dat de Europese belastingbetaler
opnieuw zal moeten bloeden, ondanks het feit dat de politiek beweert dat dit niet meer zal gebeuren.
Hoogleraar: Schaduwelite beschermt banken
Hoogleraar en financieel geograaf Ewald Engelen schrijft in zijn nieuwe boek dat een Nederlandse
‘schaduwelite’, bestaande uit onder andere Job Cohen (oud burgemeester Amsterdam, PvdA), Eberhard van
der Laan (zijn opvolger, PvdA), PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher en de Amsterdamse GroenLinks
wethouder Maarten van Poelgeest, de banken beschermt en ervoor hebben gezorgd dat voorgestelde
maatregelen om de banken aan banden te leggen, nooit werden ingevoerd (4).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Het
Parool
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Noam Chomsky: de VS is een terroristische staat!
24 oktober, 2014 | Auteur: Boudine
De VS is de meest gevaarlijke terroristische staat ter wereld, maar
als ik het zeg, dan luistert men niet. Noam Chomsky is een
gelauwerde emeritus hoogleraar in de taalkunde en hij is degene
die het nu hardop zegt: The US is a Leading Terrorist State. De
VS heeft sinds het einde van WO II de ene massamoord na de andere gepleegd. De VS heeft talloze landen
ontwricht en oorlogen gevoerd, in Korea, Vietnam, Cambodja, Nicaragua, El Salvador, Chili en Argentinië, al
is deze lijst zeker niet compleet. Men pleegde op 11 september 2001 zelfs een grootscheepse aanslag op de
eigen bevolking, maar als ik het zeg, dan gelooft men het meestal niet. Lees dus het artikel van
Chomsky! Hij weet waarover hij het heeft.
Onlangs sprak Noam Chomsky in een vergadering van de Verenigde Naties over de misdaden van Israël
tegen de Palestijnen en de manier waarop de VS Israël nog steeds in de rug blijft dekken. Deze toespraak is
helder en goed gedocumenteerd. Wie nog altijd denkt dat de kleine David Israël zich verdedigt tegen de
boze Goliath van de Palestijnen, zou toch even moeten luisteren, want uit de geschiedenis blijkt exact het
omgekeerde. Keer op keer hebben Israël en de Palestijnen een wapenstilstand of overeenkomst gesloten en
elke keer weer hield Israël zich niet aan de voorwaarden. Loze beloften en bombardementen vielen de
Palestijnen ten deel. Na afloop van zijn toespraak beantwoordde Chomsky vragen, o.a. van Ami Goodman
van Democracy Now.
In U.N. Speech, Noam Chomsky Blasts United States for Supporting Israel, Blocking Palestinian
State duurt 18 minuten.
As U.N. Secretary-General Ban Ki-moon announces plans to set up an investigation into the attacks on
United Nations facilities during Israel’s recent assault on the Gaza Strip, we broadcast the speech of worldrenowned political dissident Noam Chomsky, who recently spoke in the hall of the U.N. General Assembly at
an event sponsored by the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the
Palestinian People. “The pattern that was set in January 1976 continues to the present,” said Chomsky,
Institute Professor Emeritus at Massachusetts Institute of Technology. “Israel rejects a settlement of these
terms and for many years has been devoting extensive resources to ensuring it will not be implemented with
the unremitting and decisive support of the United States — military, economic, diplomatic and ideological.”
Bekijk video in groter formaat
Noam Chomsky at United Nations: It Would Be Nice if the United States Lived up to International
Law duurt 15 minuten.
After world-renowned scholar Noam Chomsky gave a major address on the Israeli-Palestinian conflict in the
hall of the United Nations General Assembly last week, Amy Goodman interviewed the world-renowned
linguist and dissident before an audience of 800 people. Chomsky spoke at an event sponsored by the
United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. “One
important action that the United States could take is to live up to its own laws. Of course it would be nice if it
lived up to international law, but maybe that’s too much to ask,” Chomsky said.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/10/24/noam-chomsky-de-vs-is-een-terroristische-staat/#more-21251

Handige gadget bedoeld om te kunnen spioneren
Jawel, ze worden steeds kleiner!!!
Deze handige gadget die bedoelt is om te kunnen spioneren.
Wordt op afstand bedient en is uitgerust met een camera en microfoon.
Het gedraagt zich als een insect en kan dus op je gaan ‘zitten’ en een monster
van je DNA nemen.
Waarom zou het je niet gelijktijdig kunnen chippen?
Het vliegt je raam of deur binnen of landt op je lichaam tijdens buitenactiviteiten.
Het kan in elk geval je huis binnendringen en vastleggen wat daar plaatsvindt.
We zijn nog zeer naïef als we denken dat deze drones nieuw zijn.
Ze zijn vast al volop in productie!
Alles waar wij kennis van krijgen bestaat al minimaal 50 jaar zo niet langer.
We hoeven er daarom niet van onder de indruk te zijn, maar des te beter beseffen
dat onze privacy met voeten getreden wordt en volgens zeggen
voor onze eigen bestwil…
Bekijk de film ‘A Brave New World’ van Aldous Huxley eens!
https://www.youtube.com/watch?v=ek5vse2_Aq0
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Help! De Russen komen niet… Lavrov wil vrede
23 oktober, 2014 | Auteur: Boudine
Decennia lang heeft men ons wijs gemaakt dat de Russen zouden komen. Maar nee, de Russen komen
niet! Dat is jammer, want in Oekraïne maakt het leger van de door het vrije wilde Westen gesteunde junta
zich op voor een nieuwe slachtpartij op Russisch sprekende burgers, voor een hernieuwde ronde
verwoesting van de infrastructuur. Maar de kans dat de Russen komen om het leger van Oekraïne te
weerhouden van deze oorlogsmisdaden, acht ik gering. Rusland weet dat de NATO ieder excuus zal
aangrijpen om Rusland aan te vallen, dus de Russen draaien hoogstens de gaskraan dicht! Gelukkig
wensen zij geen kernoorlog, maar de VS blijft Rusland uitdagen.
De huidige situatie is gevaarlijk, beangstigend zelfs! Terwijl Rusland pleit voor vrede, wordt Poetin
voortdurend gedemoniseerd door de media van het vrijewilde Westen. Een goede analyse van de huidige
verhoudingen staat in dit lange artikel: How to Start a War and Lose An Empire
By Dmitry Orlov
The American behavior throughout this succession of defeats has been remarkably consistent, with the
constant element being their flat refusal to deal with reality in any way, shape or form. Just as before, in
Syria the Americans are ever looking for moderate, pro-Western Islamists, who want to do what the
Americans want (topple the government of Bashar al Assad) but will stop short of going on to destroy all the
infidel invaders they can get their hands on. The fact that such moderate, pro-Western Islamists do not
seem to exist does not affect American strategy in the region in any way.
Similarly, in Ukraine, the fact that the heavy American investment in “freedom and democracy,” or “open
society,” or what have you, has produced a government dominated by fascists and a civil war is, according to
the Americans, just some Russian propaganda. Parading under the banner of Hitler’s Ukrainian SS division
and anointing Nazi collaborators as national heroes is just not convincing enough for them. What do these
Nazis have to do to prove that they are Nazis, build some ovens and roast some Jews? Just massacring
people by setting fire to a building, as they did in Odessa, or shooting unarmed civilians in the back and
tossing them into mass graves, as they did in Donetsk, doesn’t seem to work. The fact that many people
have refused to be ruled by Nazi thugs and have successfully resisted them has caused the Americans to
label them as “pro-Russian separatists.” This, in turn, was used to blame the troubles in Ukraine on Russia,
and to impose sanctions on Russia. The sanctions would be reviewed if Russia were to withdraw its troops
from Ukraine. Trouble is, there are no Russian troops in Ukraine.
Lees hier verder.
Sergej Lavrov is sinds 2004 minister van Buitenlandse Zaken van Rusland en hij werkte reeds sinds 1981
als afgevaardigde van Rusland bij de Verenigde Naties. Hij weet dus hoe de hazen lopen en hij heeft nu
geen enkel vertrouwen meer in de buitenlandse politiek van de VS. In de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft hij dit jaar duidelijk gezegd waar het op staat. Helaas is deze toespraak een beetje
onverstaanbaar, want de tolk praat dwars door Lavrov heen. Hier staat echter een volledig transcript: MUST
READ !
No one has monopoly on truth – Lavrov at UNGA 2014 (FULL SPEECH)duurt 16 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Lavrov pleit al jaren voor vreedzame oplossingen van internationale conflicten. Helaas gelooft de VS dat
ieder probleem alleen kan worden opgelost met wapens en bommen, met het superieure leger van de VS!
De toespraak van Lavrov vorig jaar in de Algemene Vergadering van de VN is ook de moeite waard en
ditmaal praat de tolk er niet dwars doorheen. Het zal niemand verbazen dat steeds meer landen zich achter
Rusland scharen.
‘We should stop using language of force’ – Lavrov to UN Assembly 2013 (FULL SPEECH) duurt 11
minuten.
Bekijk video in groter formaat
In september 2012 gaf Lavrov een lang interview aan Charlie Rose, een Amerikaanse journalist en
medewerker van CBS. Uiteraard ging het gesprek voor een groot deel over de toestand in Syrië, maar het
wordt ook duidelijk dat Lavrov de VS en zijn bondgenoten handlangers niet langer vertrouwt sinds de strijd
tegen Libië en de manier waarop Gadaffi werd vermoord. Lavrov spreekt vloeiend Engels, er praat dus geen
tolk doorheen. Achteraf kunnen we zeggen dat Lavrov niet alleen een verstandig mens is, maar de
geschiedenis geeft hem in alle opzichten gelijk! Let ook op de dubbelspraak van Charlie Rose. Hij wil dat
Assad wordt verdreven, maar op dit moment denk ik dat hij zich beter kan inzetten voor regime-change in de
VS!
Interview with Russian FM Lavrov in New York – September 2012 duurt 53 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/10/23/help-de-russen-komen-niet-lavrov-wil-vrede/#more-21244
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Victoria Nuland is terug in Oekraïne
12 oktober, 2014 | Auteur: Boudine
Victoria Nuland is terug in Oekraïne. Ze deelt broodjes uit aan de
demonstranten op het Maidan plein. Oh nee, dat was in februari van dit
jaar. Ze had toen reeds 5 miljard dollar besteed aan een regime-change.
Haar favoriet Yats werd eerste minister en de “separatisten” in de
Russisch sprekende provincies kregen bommen op de kop. Ook nu komt
Victoria niet met lege handen. Het leger van de fascistische junta in Kiev
krijgt weliswaar geen dodelijke wapens (die komen langs een andere
weg binnen), maar ze krijgen wel kogelvrije vesten en winterkleding.
Wacht dus maar tot het winter wordt in Oekraïne! Dan wordt de strijd
met vernieuwde kracht voortgezet. De VS wast intussen zijn handen in
onschuld!
US delivers technical aid to Ukraine but warns over security
Bekijk video in groter formaat
Sinds 5 september is er een “wapenstilstand” van kracht, maar het
bloedbad gaat gewoon door: Al meer dan 300 doden in Oekraïne
sinds wapenstilstandHet is allemaal zo zinloos! Oekraïne is nu een failliete boedel. Het land is rijk aan
grondstoffen en het was altijd de graanschuur van de USSR. Maar tegenwoordig is niets meer wat het lijkt!
CrossTalk: Ukraine’s Dead End duurt 24 minuten. Bekijk video in groter formaat
Stephen Cohen is een Amerikaanse emeritus hoogleraar die is gespecialiseerd in moderne Russische
geschiedenis en de relatie tussen Rusland en de VS. Hij waarschuwt dat de bemoeienissen van de VS in
Oekraïne kunnen leiden tot een kernoorlog tussen de VS en Rusland, maar in de VS wordt naar hem niet
geluisterd.
NATO games in Ukraine push world 5 minutes before nuclear midnight – Stephen Cohen duurt 25
minuten. Bekijk video in groter formaat
Intussen is er nog de kwestie van de oorlogsmisdaden in Oekraïne. President Poetin pleit voor een
onderzoek, maar in Kiev doet men alsof er niets aan de hand is.
War crimes swept under carpet during Ukraine conflict? Bekijk video in groter formaat
Een van de hete hangijzers is het bloedbad in februari op het Maidan plein. Sluipschutters schoten zowel op
de demonstranten als op de politie, maar uit de volgende reportage blijkt dat er ook onder de demonstranten
mensen met wapens waren. President Viktor Yanukovych kreeg de schuld en vluchtte naar Rusland. De
daders (of opdrachtgevers) moeten eerder worden gezocht in de huidige regering van Oekraïne!
Maidan Massacre duurt 52 minuten. Bekijk video in groter formaat
In de oostelijke provincies gaat de verwoesting intussen gewoon door. De volgende reportage begint half
augustus, maar ook na de “wapenstilstand” van 5 september blijft het leger van Oekraïne schieten op
dorpen, woonhuizen en alle mogelijke infrastructuur. De reportage bevat gruwelijke beelden! Het is dan ook
een gruwelijke oorlog, een slachtpartij met de bedoeling om de hele bevolking te verjagen…
Ukraine Crisis: Zionist-led terror against people of Donbass continues duurt een uur en 17 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/10/12/victoria-nuland-is-terug-in-oekraine/#more-21200

Gehandicapt echtpaar leeft in bushokje in Almere
Nou ja zeg, wat een gekke mensen. ‘Wonen’ (gewoon) drie maanden in een
bushokje. Dat kan toch niet? Wie doet dat nou? Mafketels. De vrouw van het
echtpaar is ook nog eens een meervoudig gehandicapt patiënt en moet
dagelijks worden gekatheteriseerd. Dan ga je toch niet in een bushokje
wonen? Rare lui. Ja, schulden, ja, uitkering stop gezet, ja, zoons die hun
leven verkloot hebben, ja, woningbouw die je het huis uit schopt, ja, regering, maar dat zijn allemaal
smoesjes. Dit is Nederland. Hier hoef je toch niet drie maanden in een bushokje te wonen met je Stephen
Hawking-rolstoel? Hier is toch altijd een vangnet? Net als die diepzwakzinnige, doofblinde vrouw die stierf in
een zorginstelling en dan de bezuinigingen de schuld geven (mirror). Lekker makkelijk. Je kunt toch ook
gewoon niet dood gaan? Of niet in een bushokje gaan wonen? Hup, hup, gewoon de schoudertjes er onder
en blijven leven of zorgen dat je niet je huis uitgeschopt wordt. Dit is Nederland. Alles is hier goed geregeld
en anders is er altijd nog John Williams met zijn cameraploeg die alles oplost. Dus het zal aan deze mensen
zelf liggen. SCHRIJNENDE EMOREPO van de bushokbewoners.
Bron: Geen stijl.nl
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Poetin waarschuwt Obama voor nucleaire consequenties
Als de leiding van Noord-Korea of Iran een nucleaire aanval tegen de VS
suggereert, wordt dat meestal afgedaan als louter geneuzel door
extremistische regimes. Maar wanneer de president van een wereldwijde
militaire grootmacht als Ruland een dergelijke bedreiging uit, dan is het
misschien tijd om te beginnen met er aandacht aan te besteden.
In een interview met de Servische krant “Politika”heeft Vladimir Poetin
geen blad voor de mond genomen over zijn gevoelens rondom de
recente sancties tegen de economie van zijn land en het monetaire
systeem. Hij gelooft dat de acties van Europa en de Verenigde Staten een vijandelijke handeling zijn en
waarschuwt dat Rusland er klaar voor is en geen middelen zal schuwen als de vijandigheden richting
Rusland voortduren.
” Het is zinloos voor de VS en hun bondgenoten om Rusland te chanteren over de Oekraïne-crisis”, zei
president Vladimir Poetin vandaag in een krant interview.
“Partners van Rusland moeten de risico’s onthouden die geschillen tussen kernmachten met zich
meenemen,” vervolgde hij. Hij beschuldigt Barack Obama van het aannemen van een “vijandige benadering”
in het benoemen van Rusland als een bedreiging voor de wereld tijdens zijn toespraak van de Amerikaanse
president in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 24 september.
“Wij hopen dat onze partners zich de futiliteit van pogingen om Rusland te chanteren realiseren en
onthouden welke gevolgen de onenigheid tussen de grote nucleaire machten kan brengen voor de
strategische stabiliteit,” zei Poetin tegen de “Serbia’s Politika Newspaper” op de avond van zijn bezoek aan
de Balkan Natie vandaag.
Poetin zei dat Obama de Russische agressie had geïdentificeerd in Europa als een van de drie “grote
bedreigingen voor de mensheid”, naast het Ebola-virus en de Islamitische Staat. “Samen met de sancties
tegen hele sectoren van onze economie, kan deze aanpak alleen maar vijandig worden genoemd”, zei
Poetin.
Pogingen om Rusland onder druk te zetten met “eenzijdig en onrechtmatige maatregelen” zullen de
inspanningen om de crisis af te wikkelen belemmeren zei hij. “Hoe kunnen we praten over de-escalatie in
Oekraïne, terwijl de besluiten over nieuwe sancties vrijwel gelijktijdig worden geïntroduceerd met de
afspraken over het vredesproces?”, zei hij.”Als het belangrijkste doel is om ons land te isoleren is het een
absurd en illusoir doel.”
Bedreigt Vladimir Poetin de westerse machten met een nucleaire oorlog als de gepercipieerde
vijandelijkheden doorgezet worden? Als hij niet een paar duizend atoombommen klaar heeft staat om met
een druk op de knop te lanceren kunnen we hem negeren. Maar dit is de president van Rusland en in
tegenstelling tot sommige westerse leiders in het grote spel, zijn we vrij zeker dat Poetin bereid is om voet bij
stuk te houden. Hij heeft al nucleaire wapensystemen klaar gezet op de Krim, dus je kunt vergeten dat dat
gebied ooit terug gaat naar de Oekraïners. Dus, de vraag is: “Hhoe ver zijn President Obama en zijn
Europese bondgenoten bereid om te gaan? En wat is precies de bedoeling van de sancties?” Als het gaat
om Rusland te straffen, dan kunnen we, aan de hand van de meest recente opmerkingen van Poetin,
inschatten wat het eindspel van deze strategie uiteindelijk zal zijn.
In zijn documentaire “Strategic Relocation” bespreekt de bekende survival expert Joel Skousen de reële
mogelijkheid van een nucleaire oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten. Hij, net als vele anderen,
zien de tekenen. We hebben niet al die nucleaire wapens gebouwd om daar te staan en toe te kijken. En
vanzelfsprekend is dat het oosten en het westen totaal verschillende ideologieën en visies hebben over hoe
de wereld eruit zou moeten zien. Beide zijden zijn actief bezig om de ander te minimilaiseren of te
vernietigen.
Gavrilo Princip
Het zijn machinaties als deze die hebben geleid tot grote oorlogen in de
menselijke geschiedenis. Het duurde tientallen jaren van opbouwen, spanningen
en bedreigingen voordat een kogel uit het pistool van Gavrilo Princip uiteindelijk
leidde tot een ongekend dodelijke spiraal in de zomer van 1914. Vandaag,
honderd jaar later, is het schaakspel nog in volle gang en moet het duidelijk zijn
dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de volgende ‘Princip’ gebeurtenis
een wereldwijde apocalyps activeert op een schaal die meesten van ons zich
niet kunnen voorstellen.
Natuurlijk is het mogelijk dat we overdrijven. Dat Vladimir Poetin dreigt met een
nucleaire destabilisatie klinkt als geblaf , maar is nog geen beet.
Bron: SHFTPlan.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/10/vladimir-poetin-waarschuwt-obama-voor-nucleaireconsequenties/#.VEqdzfmsV8E
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Bilderberggroep (Illuminatie) en totale wereldcontrole
De Bilderberggroep bestaat uit een invloedrijke mensen: politci, bankeigenaren,
ondernemers en wetenschappers. In 1954 opgericht door prins Bernard. Ook
Beatrix is lid van deze groep invloedrijke personen, die bijeenkomsten houden
die een sterk geheim karakter hebben. Alleen politici, die lid zijn van de
Bilderberggroep, komen aan de macht. Uitspraken van de Bilderberggroep
wijzen erop dat controle en macht over de wereld en het wereldgebeuren het
doel van de Bilderberggroep is. Ook invloedrijke intellectuelen, industriëlen,
media en militairen horen tot de Bilderberggroep (niet te verwarren met de
Bilderberghotels).
Doelstelling Bilderberggroep: totale wereldcontrole
De totale macht over de wereld en onderwerping van de mens is de doelstelling van de Bilderberg groep. Dit
is geen suggestie of een bewering in het wildeweg. Leden van de Bilderberggroep hebben uitlatingen
gedaan waarin zij dit onderschrijven en wat is opgetekend door journalisten. Men noemt de Bilderberggroep
ook wel de Nieuwe Wereldorde of de Illuminatie. Er is op het web voldoende informatie te vinden over de
Bilderberggroep, Illuminatie en Nieuwe Wereldorde die hetzelfde zijn. Volgens deze informatie wordt zou het
totale wereldgebeuren inclusief natuurrampen nauwkeurig geregisseerd worden door deze invloedrijke en
machtige groep. Zo zou de Bilderberggroep bevolking dom willen houden, door vaccinaties en tot stand
brengen van ziektes en mag de bevolking niet weten hoe het wereldgebeuren tot in de puntjes geregisseerd
wordt door de Illuminatie. Belangrijks mediamensen zouden lid zijn vande Bilderberggroep. Wie informatie
over de Bilderberg groep leest op het Internet ziet niet zelden dat het verband wordt gelegd tussen
de chemtrails en de Illuminatie. Sinds de chemtrails (chemische lozingen in de lucht) waargenomen worden
zijn de gezondheidsproblemen in de wereld toegenomen (verwarring, alzheimer, kanker, griep, allergieën,
ademhalingsproblemen) en volgens kritische informatie over deze groep invloedrijken zou dit in hun plaatje
passen omdat onwetende burgers leiden tot onderworpen burgers en dit een noodzakelijk ingrediënt in totale
wereldcontrole is.
Leden Bilderberggroep samen tegen God
Behalve invloedrijke personen uit de inleiding van dit artikel, een - kleine- greep uit de leden van de
Bilderberggroep:
Medicijnfabrikant Roche
Fabrikant van Tamiflu. Enkele wetenschappers hebben ontdekt dat mexicaanse griep komt door Tamiflu. Het
scenario zou als volgt zijn: grote bangmakerij in de wereld door media, oproep tot inenten met als gevolg
mexicaanse griep.
Rasmussen
Die verklaarde dat oorlogen voorkomen niet het hoogste doel is.
Barack Obama
Die in zijn gezondheidsplan heeft laten opnemen dat de overheid USA bepaalt op welke manier en wanneer
mensen aan hun einde komen om kosten te besparen.
Sarkozy
"God is dood, Frankrijk leeft. Hoe groter onze wereldmacht, hoe beter we onze superioriteit bewijzen.
Teneinde onze wereldinvloed verder uit te breiden openen wij legerbasis, marinehavens en guerilla
trainingskampen in de Verenigde Arabische Emiraten."
De paus
"Zolang God slaapt, ga ik in mijn souvereine almacht tot actie over. Ik zet God even op een zijspoor, van
hem is weinig te verwachten op dit moment, ik doe het zelf wel."
Aartsbisschop Rowan Williams van Canterburry
"In Groot Britannië wordt geen enkele fundamentele kerkelijke beslissing genomen zonder de zeer
gerespecteerde inbreng van de werkgroep van het Bilderberggenootschap. Ik weet dat vele collega’s in de
wereld dezelfde werkwijze hanteren."
Michael Rothschild
"Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen
uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het
geld in handen hebben.
Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen,
maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij
zorgen overal voor.'’
Mercedes Baas Jürgen Schremp
"De door de Bilderbergers bereikte consensus is de achtergrond voor de politiek die overal ter wereld
gevoerd wordt en gevoerd gaat worden."
Rockefeller jr.
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"Sommige mensen zeggen dat wij globalisten zijn en tegen God samenspannen om te werken aan een
machtsstructuur in de wereld. Als dat de aanklacht is, dan verklaren wij ons schuldig, en we zijn er zelfs trots
op."
Bush jr.
"Our founders declared a new order of the ages...they were acting on an ancient hope that is meant to be
fulfilled."
Rockefeller sr.
"Wij hebben een genootschap opgericht dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant
opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeen komen; de bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie is
de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van
overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij
over de wereld. Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduw-regering. Laat niemand een poging
wagen zich tegen onze Club te verzetten; aangezien meer dan 80% van al het geld in de wereld in het bezit
is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht
van de Bilderbergers."
Prins Bernard
"Wereldwijde crisissituaties en economische depressies kunnen maar op één manier worden voorkomen:
verantwoordelijke invloedrijke leiders moeten de wereld besturen, zonder dat iemand het merkt. Daarom heb
ik een conferentie georganiseerd van gelijkgestemde vertegenwoordigers uit alle delen van het
economische, politieke, industriële en militaire leven."
Topmannen van Esso en Shell
Rompaert, Angela Merkel, Neelie Smit Kroes
Bill Gates
Heeft een theorie bedacht om populatie te verminderen.
Uit bovengenoemde citaten zouden we kunnen opmaken dat de leden van de Bilderberggroep niet alleen
totale wereldcontrole tot doel heeft, maar tevens onderwerping van de mens.
Bilderberg is een invloedrijke club en gezien het geheime karakter van de bijeenkomsten zou men kunnen
concluderen dat zij een inderdaad een verborgen agenda hebben.
www.eind-der-tijden.lemonsplace.com
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52986-bilderberggroep-illuminatie-en-totalewereldcontrole.html

Tesla-ceo waarschuwt voor kunstmatige intelligentie
Foto: Bloomberg
Gepubliceerd: 25 oktober 2014 10:30Laatste update: 25 oktober 2014
Elon Musk, oprichter van automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf Spacex,
denkt dat kunstmatige intelligentie één van de grootste bedreigingen voor
de wereld zou kunnen zijn.
Bekijk hier de video
Musk zegt dat in een interview tijdens het Aeroastro-symposium van Amerikaanse technische
universiteit MIT.
“We moeten erg voorzichtig omgaan met kunstmatige intelligentie”, zeg Musk. “Als ik zou moeten raden wat
onze grootste existentiële bedreiging is, dan is [kunstmatige intelligentie] dat.”
Musk roept op tot internationaal toezicht dat er voor zorgt dat de mensheid niks doms doet. “Met
kunstmatige intelligentie roepen we de demon op. In zulke verhalen is er altijd iemand met een pentagram
en wijwater die denkt de demon te kunnen controleren. Werkt nooit.”
Richtlijnen
De Tesla-ceo staat niet alleen in zijn zorgen. Wetenschappers pleiten al langer voor bijvoorbeeld richtlijnen
of toezicht voor makers van kunstmatige intelligentie. De VN hield eerder dit jaar een debat over een
mogelijk verbod op killer robots.
Opvallend is dat Musk ondanks zijn uitspraken eerder dit jaar nog investeerde in een bedrijf dat kunstmatige
intelligentie ontwikkelt. Samen met Facebook-ceo Mark Zuckerberg en acteur Ashton Kutcher deed hij een
investering van 40 miljoen dollar in Vicarious FPC.
Dat bedrijf dat specialiseert zich in kunstmatige intelligentie. Vicarious maakt een kunstmatige neocortex, het
deel in het brein dat het lichaam bestuurt, ziet, taal begrijpt en kan rekenen.
Bekijk Musk’s uitspraak:
‘Vrees kunstmatige intelligentie niet’
Google en Oxford-universiteit onderzoeken kunstmatige intelligentie
Door: NU.nl/Floris Poort
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Killerrobots
VN gaat in debat over mogelijk verbod 'killer robots'
Gepubliceerd: 9 mei 2014
Experts op het gebied van robotica en mensenrechten gaan
volgende week in Genève met de Verenigde Naties in debat
over een mogelijk verbod op autonome militaire robots.
Dat meldt de BBC.
Robotexperts prof. Ronald Arkin en prof. Noel Sharkey gaan tijdens
de CCW-wapenconventie (Convention on Certain Conventional Weapons) de effectiviteit en noodzaak van
autonome militaire robots met de VN bespreken.
Dergelijke robots opereren anders dan drones helemaal zelfstandig. Drones worden vaak op afstand door
mensen bestuurd of krijgen opdrachten, autonome robots zouden geheel zelfstandig hun doelwitten kiezen
en uitschakelen, zonder enige menselijke tussenkomst.
Dergelijke robots bestaan nog niet, maar legers zien voordelen in de ontwikkeling en inzet van autonome
militaire systemen. Onder zowel robotexperts als mensenrechtenactivisten is het onderwerp al
jaren controversieel.
Afspraken
Volgens voorstanders voldoen de huidige afspraken rondom oorlogsvoering die VN-landen met elkaar
hebben gemaakt ook wanneer autonome militaire robots een werkelijkheid worden.
Tegenstanders willen nog voordat dergelijke robots een werkelijkheid zijn een verbod op autonome
"moordfuncties". "Er is geen garantie dat autonome wapensystemen op een voorspelbare manier aan het
internationaal recht voldoen", zegt robotexpert prof. Sharkey tegen de BBC. "Naties bespreken dit
momenteel niet met elkaar, dat levert risico voor de mensheid op."
Overhaast
De tegenstanders willen minstens een aanpassing van het internationaal oorlogsrecht waarbij de grenzen
van autonome wapensystemen nadrukkelijk worden behandeld. Een totaal verbod is wat betreft de
tegenstanders ook een optie. Daarnaast wijzen zij erop dat het te laat is wanneer dergelijke systemen
eenmaal voor het eerst, wellicht overhaast, worden ingezet.
De resultaten van het overleg worden in november in een rapport tegenover de vergadering van de CCWwapenconventie gepresenteerd.
Door: NU.nl/Floris Poort - Beeld: AFP
http://www.nutech.nl/gadgets/3771798/vn-gaat-in-debat-mogelijk-verbod-killer-robots.html

ISIS: wat de gijzelaars moeten doorstaan voor ze worden onthoofd
Door Gerard Driehuis - zondag 26 oktober 2014, 12:13 in
In zekere zin zal voor de mannen die door ISIS zijn onthoofd de dood zijn gekomen als een soort bevrijding.
De gevangenen van ISIS worden namelijk zeer wreed behandeld, zo blijkt uit een reportage van de New
York Times gemaakt aan de hand van getuigenverslagen van mensen die bij ISIS gevangen zaten, samen
met de inmiddels onthoofden, en zijn vrijgekocht of – in een enkel geval – ontsnapt.
De martelingen zijn zowel lichamelijk als geestelijk. De gevangenen worden zeer regelmatig
gewaterboard (zoals de marteling heet die Bush heeft ingevoerd), maar ook gewoon geslagen en
mishandeld. Ze krijgen soms een tijdlang geen eten en er zijn schijnexecuties.
De gevangenen moeten zodra ze in ‘bezit’ zijn van ISIS alle wachtwoorden van hun computers en accounts
afstaan, zodat de moslims op zoek kunnen naar foto’s of andere bewijzen dat de gevangenen spionnen zijn.
Zodra er contact is gelegd met familie laten de mannen van ISIS merken over heel persoonlijke informatie te
beschikken, zodat de gevangene snapt dat er contact is met het thuisfront en weer hoop krijgt.
Toen de Amerikaanse journalist James Foley – die intussen onthoofd is – naar zijn cel terugkwam met meer
dan twintig andere westerse gijzelaars, zakte hij in elkaar, tranen van geluk op zijn wangen. De vragen die
zijn kidnappers hem hadden gesteld waren zodanig persoonlijk (“Wie heeft gehuild op het huwelijk van je
broer?”, “Wie was de kapitein van je voetbalteam op school?”) dat Foley wist dat zijn gijzelaars in contact
stonden met zijn familie.
De gevangenen hadden veel aan elkaar, maar naarmate de omstandigheden erger werden, begonnen de
gijzelaars zich van elkaar te isoleren. Sommigen onder hen, inclusief Foley, zochten warmte in het geloof
van hun gijzelnemers, door de Islam te omarmen en moslimnamen aan te nemen.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/378337/isis-wat-de-gijzelaars-moeten-doorstaan-voor-ze-worden-onthoofd.html
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De vijf meest indrukwekkende drones
Gepubliceerd: 6 juli 2013
Onbemande vliegtuigen waren tien jaar geleden nog grotendeels een
militaire aangelegenheid, nu hebben media, universiteiten en consumenten
allemaal toegang tot drones. Welke spannen de kroon?
1.) Scherpste zicht
DARPA staat als wetenschappelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie tot het leger van
dat land als Q in de bondfilms staat tot James Bond. Een van de nieuwste ontwikkelingen van DARPA is
de ARGUS-IS-camera. Met 1,8 gigapixel is het de camera met de hoogste resolutie ter wereld. Gemonteerd
op een Boeing A160 Hummingbird-drone kan de camera in één keer een gebied ter grootte van Manhattan
in de gaten houden. De drone kan daarbij op een comfortabele hoogte van 4,5 kilometer stil blijven hangen.
Toch is het zicht dan scherp genoeg om mensen te kunnen zien zwaaien.
2.) Belofte van Lockheed Martin
Vliegtuigbouwer Lockheed Martin is één van de vier bedrijven die aan het Amerikaanse leger levert. De VS
is op zoek is naar een drone die gespecialiseerd is in het beschermen van zijn vloot wanneer die in
buitenlandse wateren is. Om het Amerikaanse leger te verleiden heeft Lockheed Martin een video gemaakt
waar Hollywood haast bij verbleekt. In de video zien we een drone die volgens Lockheed Martin zonder
menselijke besturing een hele vloot in de gaten kan houden en zo nodig beschermen. We zien zelfs een
drone verticaal afgevuurd worden uit een onderzeeër. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren weten we
niet. De ontwikklingsafdeling van Lockheed Martin, Skunk Works, is bijzonder geheimzinnig. Skunk Works
schijnt zijn drones en andere vliegtuigen dan ook te testen in het beruchte Area 51.
3.) Meest toegankelijke
De meest toegankelijke drone is de AR.Drone van het Franse Parrot. Die maker van onder andere draadloze
accessoires voor smartphones, maar ontwikkelt sinds 2010 ook een eigen drone. De quadrocopter is zo'n
halve meter lang, weegt 380 gram en heeft vier propellers. De AR.Drone kan met een app voor iOS en
Android bestuurd worden. Aan de voorkant zit een 720p-camera die de besturing makkelijker maakt en
waarmee ook opnames gemaakt kunnen worden. De AR.Drone vliegt een klein half uur op één batterijlading
en kost zo'n driehonderd euro. Sinds een recente update kan de drone ook zichzelf besturen.
4.) Klein ballet
Drones zijn er zo groot als gevechtsvliegtuigen, maar er worden ook veel kleinere exemplaren gemaakt. Aan
de Amerikaanse Universiteit van Pennsylvania hebben ze een hele zwerm aan nano-quadrocopters. De
onderzoekers die de met de kleine drones werken, hebben de vliegende robots zo ingesteld dat ze zich
steeds bewust zijn van elkaars positie. Zo is het mogelijk om de hele zwerm dezelfde bewening te laten
doen. Ook kunnen de drones in ingewikkelde patronen vliegen en zelfs obstakels nemen, zonder daarbij uit
formatie te vallen. Voor de verandering worden deze drones niet voor oorlogsdoeleinden ingezet, maar
geven ze lichtshows.
5.) Hersenbesturing
Aan de Chinese Universiteit van Zhejiang hebben onderzoekers een drone ontwikkeld die enkel met het
brein bestuurd kan worden. Door middel van een EEG-hoofdkapje dat hersengolven meet zou een
quadrocopter zelfs door volledig verlamden bestuurd kunnen worden. In een test reageert de drone wanneer
de piloot sterk denkt aan zinnen als 'scherpe bocht naar links' of 'trek op'. Het systeem heet FlyingBuddy 2
en is ontwikkeld om mensen met een handicap een nieuwe manier te bieden op de wereld om hen heen in
te spelen. Het systeem wordt nog getest, waarbij de eerder genoemde Parrot AR.Drone wordt gebruikt.
Door: NU.nl/Floris Poort - Beeld: AFP
http://www.nutech.nl/gadgets/3519541/vijf-meest-indrukwekkende-drones.html

3 glazen melk per dag drinken kan tot een vroege dood leiden
En tegen botontkalking helpt het niet
Door Gerard Driehuis – woensdag 29 oktober 2014
Voor een onderzoek naar onder andere de heilzame werking van melk werd de
gezondheid en het voedingspatroon van 61.000 vrouwen en 45.000 mannen
gedurende 20 jaar gevolgd. Voorwaar een mooie grote steekproef. En dat maakt de uitkomst ook
opmerkelijk: de mensen in die steekproef die 3 glazen melk (of meer) dronken – dat is 0,6 liter – gingen
gemiddeld eerder dood. De kans op een vroege dood was voor de melkdrinkers twee maal hoger dan voor
de niet-melkdrinkers. En nog opmerkelijker: ze braken niet minder vaak een been of arm. Veel mensen,
vooral vrouwen, drinken tegen heug en meug melk omdat het goed zou zijn tegen botontkalking.
De hoofdonderzoeker Professor Karl Michaelsson, van de Uppsala University in Zweden: “In veel landen
wordt het drinken van melk gestimuleerd, zeker voor vrouwen. Dit onderzoek zet grote vraagtekens bij het
nut daarvan.”
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Ebola: ‘Veel meer Amerikanen ziek dan toegegeven’; Expert: virus is biowapen
Besmette Amerikaanse arts reisde met metro en ging naar bowlingbaan, koffieshop en restaurant – Ebola
ook verspreid door zweet – ‘Overheid laat Amerikaanse ebola patiënten verdwijnen’ – ‘Cobola: Gewone
griep met ebola veranderd in biowapen, wordt deze winter losgelaten’
De gouverneurs van New Jersey en New York hebben besloten om
alle artsen en reizigers die contact hebben gehad met ebola
slachtoffers uit Afrika verplicht 21 dagen in quarantaine te zetten.
Internationaal biowapen expert professor Francis A. Boyle verklaarde
in een interview dat alles erop wijst dat de uitbraak van het virus het
inzetten van een biowapen is. Artsen uit ziekenhuizen in heel de VS
zeggen dat ebolapatiënten ‘plotseling’ een andere ziekte blijken te
hebben, of zelfs spoorloos verdwijnen.
Een week geleden keerde een arts uit New York terug uit Afrika, waar hij ebola slachtoffers had geholpen.
Daardoor bleek hij zelf ook besmet te zijn met het dodelijke virus. Hierop besloten de gouverneurs dat er
drastische maatregelen moesten worden genomen dan die van het CDC, dat tot nu toe enkel vrijwillige
quarantaine adviseert.
Arts met metro, ging bowlen en naar restaurant
Veel Amerikanen waren woedend toen ze hoorden dat het een week duurde voordat dr. Craig Spencer in
het ziekenhuis werd opgenomen. Ondertussen had hij met de metro gereisd en was hij naar een
bowlingbaan, een koffieshop en een restaurant geweest. (1)
Afgelopen donderdag landde een tweede arts uit Liberia op JFK Airport in New York. Na een nacht in een
hotel mocht hij van het CDC doorreizen naar zijn huis in het noorden van California. De arts had in Liberia
stervende ebolapatiënten verpleegd. (2)
‘Ebola verspreid door zweet’
Tijdens een hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden verklaarde Rabith Torbay, vicepresident
internationale operaties van het International Medical Corps, dat ebola ook door zweet kan worden verspreid
als mensen dicht op elkaar zitten in bijvoorbeeld een bus.
Dr. Nicole Lurie, assistent-minister van Gezondheid, erkende dat het virus in menselijk zweet voorkomt, en
bevestigde tevens dat ebola ook buiten het lichaam op harde oppervlakken –zoals deurknoppen- kan
overleven.(3)
Expert: Virus is biowapen
Voormalig Harvard professor dr. Francis A. Boyle, erkend gezaghebbend internationaal biowapen expert en
tevens advocaat en auteur, verklaarde in een interview met Infowars dat de ebola uitbraak in Afrika naar zijn
overtuiging afkomstig is van een Amerikaans biowapen laboratorium, zoals we afgelopen dinsdag al
schreven. (4)
In zowel Guinee, Liberia en Sierra Leone staat zo’n geheim ‘niveau 4’ Amerikaans lab, waar aan de meest
verschrikkelijke wapens wordt gewerkt, inclusief DNA-genetische. Het huidige virus zou een door
wetenschappers ‘verbeterd’ en nog dodelijkere variant zijn.
Nog gevaarlijker: ook het gewone griepvirus zou op deze wijze zijn gemodificeerd. Deze variant ‘cobala’ (van
‘cold’ (verkoudheid) en ‘ebola’) zou mogelijk al in de komende winter losgelaten kunnen worden op het
publiek. Daar is ook al een vaccin voor ontwikkeld, iets wat de New York Times inmiddels heeft bevestigd.
‘Het wapen komt eerst, en dan komt het vaccin.’ (4)
‘Amerikaanse overheid laat ebola patiënten verdwijnen’
De afgelopen dagen kwamen er diverse berichten dat er al veel meer Amerikanen ebola hebben gekregen,
maar dat zij na opname in het ziekenhuis ‘plotseling’ een andere ziekte zouden hebben of zelfs compleet
bleken te zijn verdwenen. Diverse artsen in ziekenhuizen zouden dit hebben bevestigd, maar willen per se
anoniem blijven omdat ze bang zijn voor represailles.(4)
Xander - (1) Washington Times (via Infowars), (2) NY Post (via Infowars), (3) Infowars, (4) Infowars YouTube

Truus gebruikte CBD mediwietolie bij diagnose met vele uitzaaiingen in lymfklieren
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Mediwiet
(Stichting Mediwiet) Truus had een kans van 1 op 7 om het jaar te overleven. Ze herstelde wonderbaarlijk
snel van de operatie, mede dankzij 3x daags 5 druppels CBD olie.
Help jezelf met mediwietolie, het ideale volksmedicijn.
 Je hoort vaak: Cannabis medicinaal, is dat ooit echt bewezen dan?
 700 onderzoeken bewijzen de medicinale werkzaamheid, KLIK HIER
 34 onderzoeken bewijzen de medicinale werkzaamheid tegen kanker, KLIK HIER
Bron: Mediwiet.nl
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Krijgt Edgar Cayce gelijk over wegzinken Japan? (video)
Dat Japan als land nu zonodig zelfmoord wil plegen, moeten ze helemaal
zelf weten. Als ze daarbij de rest van de wereld meesleuren dan wordt het
een iets ander verhaal.
Diverse wetenschappers hebben gewaarschuwd dat er slecht één
redelijke aardbeving voor nodig is om de kreupele restanten van de
kernreactor in Fukushima met de grond gelijk te maken, met alle gevolgen
van dien.
Ondanks dat Fukushima verdwenen is uit het nieuws, vanwege al die
andere belangrijke gebeurtenissen (afleidingsmanoeuvres), zoals ISIS en Ebola, is de situatie daar alleen
maar erger geworden. De vraag is dan ook of de Japanners iets geleerd hebben van de ramp bij Fukushima
zodat in de toekomst dit soort gebeurtenissen hopelijk niet meer zullen voorkomen.
Het antwoord is: Natuurlijk niet.
In plaats daarvan gaan ze een nucleaire reactor opstarten, ongeveer 70 kilometer verwijderd van een
vulkaan die op uitbarsten staat. Dan hebben we het over Mount Ontake, de vulkaan die ongeveer een
maand geleden prominent in het nieuws was.
Na de ramp bij Fukushima werden alle 48 kerncentrales in het land gesloten. Nadat het lokale bestuur in
Satsumasendai, ruim 1.000 kilometer ten zuidwesten van Tokyo, voor stemde om de nabijgelegen Sendai
Kerncentrale weer te herstarten, zal dit de eerste in Japan zijn die weer online gaat sinds de ramp.
Nu zal dit niet onmiddellijk volgende week gebeuren want er moeten nog de nodige veiligheidscontroles
worden uitgevoerd, maar ergens begin volgend jaar moet deze centrale dan toch weer draaien.
Dit besluit komt op een opmerkelijk tijdstip. Want, onlangs hebben wetenschappers uitgebreid
gewaarschuwd voor toegenomen seismische activiteit en verhoogde activiteit van vulkanen in dat gebied.
Ook zijn er onlangs een onderzoeksresultaten verschenen van de universiteit van Kobe die zeggen dat de
kans bestaat dat één grote vulkaanuitbarsting Japan volledig van de kaart zal vegen. Ze schatten die kans in
op één op honderd dat dit zal gebeuren in de eerstkomende honderd jaar. Kleine kans misschien, maar
gezien de mate waarop de vulkanische activiteit op aarde toeneemt zal dat getal binnenkort wel worden
bijgesteld.
Naast de eerder genoemde Ontake vulkaan hebben we in de buurt van de Sendai Kerncentrale ook nog
Sakurajima vulkaan. Deze ligt op een afstand van iets meer dan 50 kilometer van de centrale en is uitermate
actief met regelmatige uitbarstingen.
Door de heftige aardveranderingen wordt onze planeet ieder jaar instabieler. Japan heeft sowieso al last van
veel natuurgeweld in de vorm van cyclonen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
Japan heeft een ervaring achter de rug met Fukushima die grote gevolgen heeft en nog zal hebben voor de
hele wereld. Het is juist dit land in die omgeving die nu besloten heeft om weer een kerncentrale op te
starten. Het wegzinken in de zee is één van de voorspellingen van de slapende profeet Edgar Cayce die nog
niet is uitgekomen, zoals wij schreven in een eerder artikel.
Als Japan op deze manier doorgaat, zou dat wegzinken misschien wel eens dichterbij kunnen zijn dan wij
denken.
Bronnen: Washington's Blog ; Guardian
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8544:krijgt-edgar-cayce-gelijk-overwegzinken-japan&catid=37:wereld&Itemid=50

De paus legt zich neer bij Darwin en de Big Bang
Door Gerard Driehuis - woensdag 29 oktober 2014
De paus heeft in een toespraak voor een wetenschappelijk instituut
van het Vaticaan gisteren gezegd dat hij, en daarmee de kerk, geloven
in de big bang en in de evolutietheorie.
Volgens de vorige paus was dat allemaal nog niet zo duidelijk. Die
heeft gedurende zijn pausschap de evolutietheorie nooit om omarmd.
Voor de kerk is dat ook een hele stap. In de bijbel wordt immers beschreven hoe God de aarde, de dieren en
de mensen in zes dagen schiep. Op de zevende dag rustte God uit, Want het was een heel werk geweest.
Dat mooie verhaal is door christenen 2000 jaar lang gelezen als een geschiedenisverhaal. Darwin
verstoorde dat sprookje. Paus Franciscus zegt nu dat de evolutietheorie heel goed valt te verenigen met de
bijbel. Ook in de evolutietheorie kan aan het begin van het verhaal heel goed een scheppende God hebben
gestaan als de kracht die het hele proces op gang bracht. “God is geen goochelaar”, zei de paus.
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/379541/de-paus-legt-zich-neer-bij-darwin-en-de-bigbang.html
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Wie hebben er allemaal voordeel bij ebola?
De afgelopen week is het aantal mensen dat besmet is met Ebola met
maar liefst 30 procent gestegen naar een totaal aantal van iets minder
dan 14.000
Het is belangrijk om niet in de val te trappen en vooral te kijken wie er
voordeel hebben bij deze Ebola-uitbraak.
Bijna alle besmette gevallen doen zich voor in de drie bekende landen,
Liberia, Guinee en Sierra Leone, in de handelsdriehoek van Afrika.
Deze cijfers werden enkele dagen geleden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt
en er werd als verklaring voor de sterke stijging opgevoerd dat hier nu ook gevallen meegerekend zijn die
dat eerder niet waren.
Waar of niet, duidelijk is wel dat in deze Afrikaanse landen de epidemie allerminst onder controle is. Bij ons
verschijnen de Ebola-berichten iets minder prominent op de voorpagina's, maar wereldwijd zit de angst er
nog steeds goed in.
Aan de andere kant biedt deze geplande Ebola-hoax natuurlijk ook veel voordelen voor bepaalde partijen.
Welke dat zijn, is door auteur Jon Rappoport uitgezocht en op een rij gezet.
De hierna genoemde voordelen zijn in willekeurige volgorde:

Afleiding: de voortdurende oorlog van Amerika in het Midden Oosten wordt van de voorpagina's
verdrongen.

De verkopen van medicijnen en vaccins door de farmaceutische bedrijven zullen toenemen. Het publiek
wordt verder geconditioneerd in het accepteren van alle vaccinaties, opvolgen van medische
voorschriften, geloven in nep epidemieën, bang worden/zijn van echte bacteriën en angst hebben voor
“onverwachte uitbraken”.

Door angst is de bevolking gemakkelijker onder controle te houden.

De bevolking is zodanig geconditioneerd dat ze van de wieg tot het graf in de macht zijn van het
medische kartel en opdrachten van artsen zullen opvolgen.

Megabedrijven en investeerders krijgen meer controle over de grondstoffen in West Afrika.

De Amerikaanse overheid slaagt erin om militaire aanwezigheid te realiseren in West Afrika. Het doel
daarvan is het verbeteren en uitbreiden van hun militaire operaties op het Afrikaanse continent met als
grootste econimische concurrent op dit gebied, China.

De Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control and Prevention) en de WHO vergroten hun invloed,
verantwoorden op deze manier hun grote budgetten en proberen over te komen als de redders van de
mensheid.

Ebola-onderzoekers zien nieuwe mogelijkheden om subsidies te krijgen, kunnen promoveren en
verhogen hun status.

De “diagnosestellende industrie” maakt grote sprongen vooruit.

Het gebruik van irrelevante, nutteloze en onbetrouwbare diagnosetesten voor Ebola zet het toneel voor
toekomstige situaties, waarbij duizenden zo niet miljoenen foutieve “positieve” tests zomaar vanuit het
niets nieuwe zogenaamde epidemieën zullen veroorzaken. Epidemieën waarin geen enkel virus een rol
speelt, net zoals nu gebeurt.

Irrelevante en niet bestaande virussen zullen functioneren als dekmantel voor feitelijke en
“ongemakkelijke” ziektes, zoals industriële vervuiling, pesticiden,GMO voedsel en straling.

Het medische kartel met hun bondgenoten in de overheid is weer een stap dichterbij de verplichte
vaccinaties voor de gehele bevolking, zonder dat er uitzonderingen zullen worden geaccepteerd.

De algemene vergiftiging en het verzwakken van de bevolking doorvaccinaties en medicijnen zal dus
ook een stap verdergaan. Een verzwakte bevolking is gemakkelijker onder controle te houden.

Het opzetten van selectieve quarantaine-centra geeft de overheid extra ongrondwettelijke
mogelijkheden om controle over mensen uit te oefenen. Een nep-epidemie kan de aanleiding zijn
om (Mediacal) Martial Law uit te roepen. (Redactie: niet veel mensen weten dat wereldwijd geldt dat bij
een medische "noodsituatie" al je grondwettelijke rechten komen te vervallen. Dat moment wordt
bepaald door overheden en die kunnen dat dus ook oneigenlijk inzetten)

Onder het mom van “dragers van het virus volgen” krijgt de Big Brother staat meer mogelijkheden voor
verdere spionage.

Via de combinatie van een epidemie en open grenzen kunnen de autoriteiten nu overal tot de slotsom
komen dat er zich een groot aantal ongevaccineerde mensen onder de bevolking bevindt. Conclusie: de
kudde dient beschermd te worden door het vaccineren van iedereen met ieder denkbaar vaccin.

Onder de dekmantel van een wereldwijde pandemie kan de moderne giftige medische industrie haar
tentakels uitstrekken tot iedere plek op de aardbol om zo de voorwaarden te creëren voor het
behandelen van geïnfecteerde bevolkingsgroepen.
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De macht van de veiligheidsdiensten zal worden uitgebreid omdat iedere pandemie een bedreiging
vormt voor de nationale veiligheid.

De doelstelling van de globalisten om te komen tot één wereldregering is wederom een stap dichterbij.
"Iedere epidemie vormt een bedreiging voor ons allemaal". "We moeten dit samen oplossen". "We
hebben, naast alle andere dingen, een wereldwijd gecoördineerd gezondheidssysteem nodig voor de
hele planeet".

Het reizen van en naar ieder punt in de wereld kan op ieder moment worden afgesloten. Meer controle
van boven.

Door het uitroepen van een bepaalde regio tot geïnfecteerd gebied kunnen er ter plaatse economische
aanvallen worden uitgevoerd door ze in quarantaine te plaatsen. Met als gevolg verlies van zaken en
geld. Het IMF en de Wereldbank stappen dan naar binnen en sluiten draconische overeenkomsten voor
leningen waardoor de volledige controle over die gebieden bij de megabedrijven terecht zal komen.

Als gevolg van de angst voor epidemieën zullen alle nationale gezondheidsprogramma's meer macht
kunnen uitoefenen over de bevolking. "Wij zijn hier om je te beschermen tegen ziekte en dood", dus
accepteer iedere diagnose en behandeling. Geen optie om nee te zeggen en geen weerstand.

Er kunnen verdere aanvallen worden uitgevoerd tegen traditionele ennatuurlijke oplossing tegen
ziektes. "Hoe durven mensen Ebola te behandelen met iets anders dan de (onbewezen en giftige)
voorgeschreven medicijnen?"

Verdere propaganda zal “diep donker Afrika” verder karakteriseren als het gebied waar “vreselijke
dingen” vandaan komen.

De functie van het dodelijk virus zal dienen als dekmantel voor de al eeuwenlang durende campagne
van het verzwakken en decimeren van de Afrikaanse bevolking door honger, oorlogen, besmette
watervoorziening, overbevolking, diefstal van vruchtbaar land en andere natuurlijke bronnen en giftige
vaccinatie-campagnes.

Gecombineerde overheidsinstellingen zullen steeds vaker gezamenlijk plannen maken en oefenen op
pandemische situaties die moeten worden bestreden. Deze maatregelen zullen de macht om de
bewegingen en acties van de bevolking verder onder controle te brengen aanzienlijk vergroten.

Natuurlijk kunnen op een gegeven moment vaccinaties, die al een giftige cocktail zijn van chemicaliën
en bacteriën, worden gebruikt om nog meergiftige elementen aan toe te voegen, waaronder die die
mensen steriel en onvruchtbaar maken.

Iets verder in de toekomst zullen we pogingen meemaken om vaccins en medicijnen toe te dienen via
voedselproducten of door het sproeien in de lucht.

De “oorlog tegen de epidemie” is te vergelijken met de “oorlog tegen terrorisme”, want beiden
betekenen verlies van vrijheid en privacy en duren eindeloos.

Natuurlijk profiteren de mainstream media ook want zij hebben prachtige angstverhalen die ze kunnen
brengen. Hun verkopen zullen stijgen en ze zullen extra adverteerders binnenhalen.
Rappoport noemt dit alles het Produktiebedrijf van de Werkelijkheid. Een onderneming die met een fictief
product succesvol de complete wereldbevolking heeft bedonderd. Die er op hun beurt met open ogen in is
getrapt en dit liever deden dan met hun verbeelding en het ontdekken en visualiseren van hun eigen ideeën
hun eigen werkelijkheid te scheppen.
De dag dat deze revolutie alsnog zal plaatsvinden is voorlopig weer verder de toekomst in verschoven.
Bronnen: Jon Rappoport ; LA Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8542:wie-hebben-er-allemaalvoordeel-bij-ebola&catid=20:het-complot&Itemid=33

Negen natuurlijke remedies bij diabetes
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Natural News
(Natural News | Reuben Chow | vertaling voor Earth Matters door Joke
Lochmans) Diabetes is een ziekte die heel serieus genomen dient te worden.
Diabetici dienen onder behandeling van een arts te zijn, maar er zijn een aantal
dingen die je zelf kunt doen om de ziekte onder controle te houden. Er zijn met
name veel kruiden die verschillende gunstige effecten hebben voor mensen die
aan diabetes lijden.
Fenegriek
Fenegriek bevat een flinke hoeveelheid plantaardige gom, een in water oplosbare voedingsvezel die helpt bij
het op peil houden van het bloedsuikergehalte. Verder stijgt door het gebruik van fenegriek het gehalte aan
HDL-cholesterol, oftewel het goede cholesterol, in het bloed terwijl het totaalgehalte aan cholesterol daalt.
Dit draagt op zijn beurt weer bij aan het voorkómen van hart- en vaatziekten, waar diabetici een hoger risico
op lopen.
Uien
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Van oudsher worden uien in Azië en Europa gebruikt bij de behandeling van diabetes. Hedendaags
wetenschappelijk onderzoek heeft inderdaad bevestigd dat uien het bloedsuikergehalte kunnen verlagen.
Uien hebben verder ook een gunstig effect op de conditie van hart en bloedvaten, omdat ze de bloeddruk en
het cholesterolgehalte verlagen.
Knoflook
De effecten van knoflook bij diabetes zijn vergelijkbaar met die van uien. Onderzoek heeft aangetoond dat
knoflook het bloedsuikergehalte kan verlagen. Het heeft eveneens gunstige effecten op hart en bloedvaten.
Een van de meest gezonde manieren om knoflook te gebruiken, is deze rauw te eten en vijf tot tien minuten
voor gebruik heel fijn te snipperen.
Bittermeloen (momodica charantia)
Bittermeloen is een aan de pompoen verwante vrucht die veel voorkomt in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De
vrucht, die er uit ziet als een lelijke komkommer, wordt veel gebruikt in traditionele geneesmiddelen bij
diabetes. Klinisch onderzoek bij de mens heeft aangetoond dat het verse sap van bittermeloen en het extract
van de onrijpe vrucht in staat zijn om het bloedsuikergehalte te verlagen. Bittermeloen kan gevonden worden
in Aziatische toko’s en het extract kan je kopen bij natuurvoedingswinkels.
Heemst (Althaea officinalis)
De wortel van de heemstplant bevat een grote hoeveelheid pectine, een oplosbare vezel die het
bloedsuikergehalte kan verlagen.
Mariadistel (Silybum marianum)
Van de mariadistel, een plant die bekend staat om zijn zuiverende effect op de lever, is in een in het
tijdschrift Phytotherapy Research gepubliceerd onderzoek aangetoond dat het het bloedsuikergehalte kan
verlagen bij type 2 diabetes. Verder hadden de mensen die meededen aan het onderzoek significant lagere
gehalten aan totaal cholesterol, LDL-cholesterol (het zogenaamde ‘slechte’ cholesterol), triglyceriden en
leverenzymen – allemaal stoffen die verband houden met hart- en vaatziekten.
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus)
Thee van de bladeren van de blauwe bosbesstruik wordt van oudsher gebruikt om diabetes te behandelen.
Dit gebruik wordt nu ondersteund door onderzoek dat heeft aangetoond dat deze thee inderdaad het
bloedsuikergehalte kan verlagen. De bessen en het extract ervan hebben nog meer gunstige eigenschappen
voor diabetespatiënten. Zo leveren ze bijvoorbeeld veel vitamine C, voorkomen ze beschadigingen aan de
kleine bloedvaten, zorgen ze ervoor dat mensen minder snel blauwe plekken krijgen en leveren ze
antioxidanten. Verder zijn ze gunstig voor de conditie van de ogen omdat ze de bloedtoevoer naar het
netvlies verbeteren.
Gurmar (Gymnema sylvestre)
Gurmar wordt in India gebruikt als traditioneel middel tegen diabetes. Een aantal Indiase studies heeft
aangetoond dat het de insulineproductie stimuleert.
Ginkgo biloba
Ginko biloba staat vooral bekend als een kruid dat goed is voor de gezondheid van de hersenen, maar het
helpt eveneens goed bij diabetes. Het is bewezen dat het de bloedtoevoer naar de armen, vingers, benen en
voeten stimuleert. Dit is gunstig voor mensen die aan diabetes lijden, omdat zij vaak last hebben van een
verminderde bloedcirculatie.
Conclusie
Naast een gezond voedingspatroon en het gebruiken van bovengenoemde kruiden, is het zorgen voor
voldoende beweging de belangrijkste aanpassing die iemand met diabetes kan maken in zijn levensstijl.
Lichaamsbeweging heeft veel gunstige effecten voor diabetici, waaronder het verbeteren van de
bloedcirculatie, het verlagen van het bloedsuikergehalte, gewichtsverlies en bescherming tegen hart- en
vaatziekten. Het zou een belangrijke plaats moeten innemen in elk behandelplan van diabetes.
Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:
Duke, James A., PhD. The Green Pharmacy. New York, NY: Rodale, 1997. Print.
Murray, Michael, ND, and Pizzorno, Joseph, ND. Encyclopedia of Natural Medicine. 2nd ed. New York, NY:
Three Rivers Press, 1998. Print.
Stengler, Mark, ND. The Natural Physician’s Healing Therapies: Proven Remedies Medical Doctors Don’t
Know. New York, NY: Prentice Hall Press, 2010. Print.
http://science.naturalnews.com
Over de auteur:
Reuben Chow is zeer geïnteresseerd in natuurlijke gezondheid en persoonlijke groei. Zijn belangrijkste
websites, Insights on Health en All 4 Natural Health, hebben als hoofdthema hoe je op een natuurlijke
manier gezond kunt blijven. Zijn andere websites gaan over onderwerpen als kanker, holistische
behandeling van depressies en omega-3-vetzuren (deze sites zijn via deze links te
bereiken: cancer,depression, holistic depression help). Reuben Chow is tevens de eigenaar van websites op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling en inspiratie als Inspiration 4 Living, allinspiration.com, Life
Changing Quotes, en101 Inspirational Ideas. Via zijn netwerk van sites op The Journey of Life, hoopt hij
mensen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven.
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Deutsche Bank tikkende tijdbom
Eén van de grootste risicofactoren van het huidige (financiële) systeem is
wel de Deutsche Bank.
Het zal dan ook niet voor niets zijn dat hun topman in New York vorige
week zelfmoord pleegde of werd gezelfmoord (vermoord).
Het is uiteraard absoluut geen toeval dat er dit jaar zoveel
hooggeplaatste mensen binnen de bancaire wereld zelfmoord plegen,
worden vermoord of een onverklaarbare onnatuurlijke dood sterven.
Vorige week werd de Managing Director van de Deutsche Bank in New York, Calogero Gambino, dood
aangetroffen door zijn vrouw. Hij was of had zichzelf opgehangen aan de trapleuning in hun woning.
Hetzelfde gebeurde eerder dit jaar met William Broeksmit in Londen, eveneens bankier bij de Deutsche
Bank.
Nu ineens komt het bericht dat de Deutsche Bank hun Chief Financial Officer (CFO), Stefan Krause, gaat
vervangen door Marcus Schenck, een partner bij Goldman Sachs. (Redactie: de opruimploeg wordt erop
afgestuurd die zelf voor 54 biljoen dollar blootstaat aan derivatenrisico)
Ook rapporteerde de bank deze week een verlies, veroorzaakt door alle juridische procedures waarin ze zijn
verwikkeld.
De bank is verwikkeld in een reeks zaken, zoals gesjoemel met rentetarieven alsLibor en de vermeende
manipulatie van valutakoersen. Er moeten nog schikkingen worden getroffen in die zaken. De uiteindelijke
juridische kosten voor de bank zullen volgens Duitse media in de miljarden gaan lopen. Vorig jaar was
Deutsche Bank 3 miljard euro kwijt aan juridische kwesties.
Topmensen die zelfmoord plegen of worden vermoord; topmensen die ineens worden vervangen. Het zijn
allemaal tekenen die erop wijzen dat er veel meer aan de hand is bij de Deutsche Bank dan wij denken en
dat er regelrechte paniek is uitgebroken.
Dat is slecht nieuws voor diegenen die graag het huidige financiële systeem in stand willen houden want de
Deutsche Bank is niets anders dan de grootste tikkende tijdbom in de financiële wereld.
Dat heeft te maken met de gigantische blootstelling van de bank aan risico's met betrekking tot derivaten.
Zoals wij schreven in een artikel een maand geleden:
Als je denkt dat dit soort gokken beperkt blijft tot Amerika dan heb je het mis. Dichterbij huis kan de
Deutsche Bank er ook wat van.
Zij staan bloot aan risico’s met derivaten voor een bedrag van maar liefst 75 biljoen dollar. Een bedrag dat
vijf maal groter is dan het totale Europese BBP (Bruto Binnenlands Product) en het bedrag is ongeveer gelijk
aan het totale BBP van…. de hele wereld.
Wanneer één van bovenstaande instituten zou omkieperen dan moet je er ernstig rekening mee houden dat
het complete systeem in elkaar zal klappen. We zijn nu op een punt beland waarbij ons economische
systeem zo afhankelijk is van deze banken dat het onmogelijk nog zonder deze instituten kan fungeren.
Vervolgens wordt doodleuk gemeld dat de Deutsche Bank de stresstest van de ECB heeft doorstaan.
"De test bevestigt dat, zelfs in een scenario van ernstige marktstress, ons
kapitaal de vereisten van toezichthouders ruim zou overtreffen," zeiden de
twee chief executives van Deutsche Bank, Jurgen Fitschen en Anshu Jain
in een statement.
Wanneer de blootstelling aan risico's bij de derivatenhandel van de
Deutsche Bank omzet in Euro's en dit vergelijkt met het BNP van Duitsland
en de complete Eurozone dan ontstaat het volgende beeld.
Zoals Zerohedge zegt:
"Maar, zoals gewoonlijk, er is niets om je zorgen over te maken. Als het
namelijk echt helemaal misgaat bij de Deutsche Bank dan is dat risico
afgedekt door een bedrag van iets meer dan 500 miljard aan deposits
(ingelegde spaargelden). Ongeveer 100 keer mínder dan het bedrag
waarvoor de bank risico loopt."
Deze bank is niet "too big to fail" maar "too big to save!"
Bronnen: Z24, Beurs.nl, Zerohedge, 925
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8539:deutsche-bank-tikkendetijdbom&catid=15:financieel&Itemid=28
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ISIS wordt nu ook ingezet tegen China
Het door de Amerikaans/Israëlische veiligheidsdiensten gecreëerde
ISIS (IS) wordt het wereldwijde huurlingenleger om vuile karweitjes
voor hen op te knappen.
Na het veroorzaken van chaos in het Midden Oosten wordt ISIS nu
ook betrokken bij de geplande destabilisatie van China.
Net zoals Rusland op alle fronten wordt aangevallen, zo staat dat nu
ook te gebeuren met China.
Het land heeft te maken met druk aan twee fronten. Enerzijds in de
westelijke provincie Xinjiang waar terroristen druk bezig zijn met destabilisatie en separatisme.
Anderzijds uiteraard Hong Kong, waar de protesten het normale leven hebben ontwricht. Een poging om ook
daar de zaak te destabiliseren en bij voorkeur te laten overwaaien naar het Chinese vasteland.
We weten intussen maar al te goed wie en wat er achter deze “interne” strubbelingen zitten en wat de
grotere agenda is.
Nu blijkt dat terroristen uit de provincie Xinjiang worden opgeleid en getraind door ISIS. Bekend is ook dat
deze groepering het product is van de veiligheidsdiensten van Amerika, Israël en Engeland.
In feite is ISIS niets anders dan een militaire- en inlichtingenoperatie
die ten behoeve van Amerika/Israël/Engeland wereldwijd operereert
tegen hun vijanden zoals Syrië, Iran, Rusland en China.
De opstandelingen in Xinjiang, de Oeigoeiren, worden gesteund door
Amerika, hun strijders krijgen training en opleiding van ISIS en
worden na terugkeer ingezet om een soort revolutie tegen Peking op
touw te zetten.
De Oeigoeren worden op diverse fronten financiëel ondersteund door
Amerika, via hun befaamde organisaties zoals National Endowment
for Democracy (NDE), om een onafhankelijke staat op te richten, Oost Turkmenistan.
Alles om de overheid in China te destabiliseren.
Waar in Xinjiang de macht van Peking geprobeerd zal worden te breken door brute kracht, zo wordt dat in
Hong Kong iets subtieler aangepakt zoals wij al eerder schreven. Ook daar speelt de NDE een prominente
rol. Naast de destabilisatie van China zal ISIS ook worden ingezet voor het aanvallen van Rusland. Dat ze
dit zullen doen, is door ISIS zelf al luid en duidelijk aangekondigd.
Bijna niemand in de Westerse wereld vraagt zich af hoe het kan dat ISIS altijd precies de vijanden van
Washington aanvalt en heel toevallig met een grote boog om hun bondgenoten heen loopt zoals Saoedi
Arabië, Quatar en uiteraard Israël.
Net zoals men het heel gewoon schijnt te vinden dat ISIS beschikt over heel veel geld, moderne wapens,
inlichtingen en logistieke en administratieve diensten om alles in goede banen te leiden.
In feite kun je ISIS zien als een Amerikaans leger van huurlingen dat in eerste instantie werd ingezet om
chaos te veroorzaken in het Midden Oosten en die nu als proxy (dekmantel) zal worden gebruikt voor een
oorlog tegen zowel China als Rusland.
ISIS zal een belangrijke rol spelen in de Amerikaans/Israëlische plannen voor de beoogde hegemonie in het
Midden Oosten, Noord Afrika en dan vervolgens richting de twee grootste struikelblokken, Rusland en
China.
Het is ook geen toeval dat overal waar strubbelingen zijn je de NDE tegenkomt. We zijn het “point of no
return” voorbij. Het gaat nu om de wereldheerschappij en de Endgame is in volle gang.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8533:isis-wordt-nu-ook-ingezet-tegenchina&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nieuwsbrief 211 – 30 oktober 2014 – pag. 30

Deze ‘zeemolen’ wekt elektriciteit op land op met golven op zee
Gepubliceerd: 29 oktober 2014
De ‘zeemolen’ Searaser gebruikt de deining van de zee om schone
elektriciteit op land op te wekken. Anders dan bij wisselvallige
bronnen als zon en wind kan de productie van de Searaser
gecontroleerd worden.
Searaser is een uitvinding van Alvan Smith en het Britse bedrijf Ecotricity
is met hem in zee gegaan om de technologie op de markt te brengen,
schrijft EnergieBusiness.nl.
Nadat het bedrijf 18 maanden heeft gewerkt aan het optimaliseren van het originele ontwerp, worden nu de
eerste prototypes getest in de golfslagtank van het CoastLAB van de Universiteit van Plymouth. En tot nu
toe slaagt het apparaat voor alle testen met vlag en wimpel.
Waterkracht
De zeemolen pompt water op hoger gelegen land waar het wordt gebruikt om een waterkrachtcentrale aan
te drijven. (klik voor vergroting)
De Searaser bestaat uit twee boeien met daartussen een zuiger. Eén boei is
onder water met een gewicht aan de zeebodem geketend, de andere boei gaat
op en neer met het deinen van de zee. Met elke golfslag pompt de zuiger water
onder druk op het land. Met het opgepompte water worden turbines op land
aangedreven waarmee elektriciteit wordt geproduceerd.
Een voordeel van de Searaser is dat de elektriciteitsproductie op land
plaatsvindt. Daardoor wordt de apparatuur niet blootgesteld aan de harde
condities op zee. Dat scheelt enorm in de kosten omdat de apparatuur minder robuust hoeft te worden
gebouwd en minder onderhoud nodig heeft.
Controleerbare energieproductie
Omdat de elektriciteit wordt opgewekt in een waterkrachtcentrale is de energieproductie controleerbaar. Het
water uit de hoger gelegen opslag drijft de turbines aan op het moment dat het wordt teruggestort in zee.
De Searaser kan ook elektriciteit genereren als er geen hoger gelegen land voorhanden is. Het water dat
door de zuiger wordt gestuwd heeft, met hulp van een accumulator, voldoende druk om een turbine aan te
drijven. Maar het nadeel is dat zonder opslag de elektriciteitsproductie niet controleerbaar is.
Het Britse bedrijf hoopt over 12 maanden de eerste prototypes op zee te testen en over paar jaar de
energiebron in te kunnen zetten, aldus Ecotricity-oprichter Dale Vince.
Lees meer op EnergieBusiness.nl
Groen licht voor mijlpaal in duurzame energiewinning ; ‘Big data voor systemen zonnepanelen nodig’
Dit zijn de 10 grootste faillissementen van energiebedrijven
http://www.z24.nl/ondernemen/deze-zeemolen-wekt-elektriciteit-op-land-op-met-golven-op-zee-509240

De katholieke kerk wil Halloween veranderen in Holyween, een feest van gebed en heiligen
Metrotime - Roald Rijcken - © Aangeboden door Metrotime (nl)
De katholieke kerk wil Halloween laten verdwijnen en vervangen door
Holyween, een nacht waarin kinderen zich verkleden als heiligen en bidden.
Het Vaticaan heeft tijdens de eerste officiële bijeenkomst voor exorcisten de
jongeren gewaarschuwd voor het verhoogde aantal oculte activiteiten tijdens
Halloween. Vader Aldo Buonaiuto van de International Association of Exorcists
zei dat er een piek is in het aantal demonisch bezetenen in de maand oktober
dankzij het fenomeen Halloween.
Het alarmnummer van de organisatie ontvangt in deze periode ongeveer 40 oproepen per dag, vooral van
ouders die vrezen dat hun kind bezeten is door een demon.
“Velen zeggen dat Halloween een soort carnival is, maar in feite is er niets onschuldig of plezierig aan. Het is
broedkamer van iets veel gevaarlijker. Voor sekten is het bijvoorbeeld de beste tijd van het jaar om leden
aan te werven en vanaf dat punt staat de deur voor de duivel wagenwijd open. Om deze redden is het
noodzakelijk dat we ons uitspreken en het gevaar niet minimaliseren.”
De katholieke kerk in Italië is ondertussen gestart met het initiatief Holyween dat op termijn Halloween moet
vervangen. “Hoewel de meeste mensen van zombies en horror houden, willen we toch een alternatief
bieden in de vorm van het licht van de heiligen.”
De kerk heeft opgeroepen om de nacht van Halloween te vervangen door een nacht van gebed en een
verkleedpartij voor kinderen maar dan als heilige in plaats van als zombie, skelet of ander gruwelwezen.
http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/wereld/de-katholieke-kerk-wil-halloween-veranderen-in-holyween-eenfeest-van-gebed-en-heiligen/ar-BBc9fTl?ocid=mailsignout
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Wat zijn de Russen van plan?
Sander Denayer - 31/10/14 - © reuters © vtmnieuws.
ACHTERGROND De NAVO heeft de laatste tijd weer de handen vol
met Rusland. De alliantie moest op slechts enkele dagen tientallen
Russische gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers onderscheppen.
Waar zijn de Russen in godsnaam mee bezig?
Een Noorse F-16 onderschept een Russische bommenwerper. © epa.
"Misverstanden kunnen grotere conflicten doen ontstaan" NAVO-baas Jens Stoltenberg
De Amerikanen maken zich heel wat zorgen. De U.S. Air Force denkt dat de Russen bezig zijn met nucleaire
oefeningen. Zonder effectief met nucleaire wapens boven het NAVO-luchtruim te vliegen, maar wel met
nucleaire toestellen. In het beste geval zijn de Russen het Westen enkel aan het testen. Volgens enkele
Amerikaanse officiers dat The Daily Beast kon spreken, probeert Moskou de reactietijd van de NAVO te
achterhalen. Maar wat de achterliggende intenties van de Russen zijn, weet niemand.
Nucleaire bommenwerpers
De Noordzee, Baltische Zee, Zwarte Zee en Atlantische Oceaan kregen al een bezoekje van Russische
gevechtsvliegtuigen. Onder de vliegtuigen die de Noorse F-16's onderschepten waren er vier Tupolev Tu95's. Die strategische bommenwerpers beschikken over de mogelijkheid om een 'warhead' te droppen van
200 kiloton. Ter vergelijking het kernwapen dat gebruikt werd in Nagasaki woog 21 kiloton. Volgens
defensie-expert Jo Coelmont van het Egmont instituut was er geen reële dreiging. "Maar het kan wel
gevaarlijk zijn", waarschuwt hij er wel bij.
Gevaarlijke misverstanden
Ook NAVO-secretaris-generaal, Jens Stoltenberg, wil meer transparantie en voorspelbaarheid tussen de
NAVO en Rusland. Hij wil daarmee vermijden dat de crisis uitbarst in iets gevaarlijker. "Misverstanden
kunnen grotere conflicten doen ontstaan." Eerder deze maand zocht de Zweedse marine ook al dagenlang
naar een vermoedelijk Russische onderzeeër.
Jens Stoltenberg op bezoek tijdens een NAVO-oefening. © epa.
Koude Oorlog was gemakkelijker in vergelijking met vandaag John Kerry
Intenties
Het is natuurlijk niet zo uitzonderlijk dat een nucleaire luchtmacht met zo'n
gevechtsvliegtuigen oefent, maar de omvang en het tempo maakt de U.S. Air Force
ongerust. "Het is duidelijk de bedoeling om de NAVO te irriteren, maar eerder vanuit
een tactisch perspectief", legt analist Rebecca Grant van IRIS Independent Research uit. Volgens haar zijn
de recente provocaties maar een fractie van de Russische airpower. Volgens U.S. Airforce officier, Michael
Pietrucha, merkt op dat de intenties van het Kremlin niet duidelijk zijn.
Volgens Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken John Kerry was het tijdens de Koude Oorlog veel
gemakkelijker in vergelijking met vandaag. Tijdens de Koude Oorlog was er een bipolaire wereld waarin het
Westen en de Sovjet-Unie lijnrecht tegenover elkaar stonden. "Vandaag zijn er meer economische
zwaargewichten in een geglobaliseerde wereld", legt Kerry uit. Vandaag zijn de intenties in een eerder
multipolaire wereld moeilijker in te schatten.
"Sinds het begin van de crisis in Oekraïne is er een toename van Russische vluchten in de buurt van het
NAVO-luchtruim", legt Pentagon-woordvoerster Vanessa Hillman in de
Wall Street Journal uit. "We denken niet dat deze oefeningen de situatie in
Oekraïne stabiliseren." Generaal Ray Odierno, kabinetchef van het
Amerikaanse leger, noemt de vluchten een "Russische agressie". Volgens
de generaal proberen de Russen hun capaciteiten op de benchmark van
de Atlantische alliantie te leggen.
Geïsoleerd
De Russische president Poetin voelt zich in een hoekje gedreven. Terwijl
de Europese Unie en de NAVO steeds groter worden, heeft hij steeds minder invloed in de regio. Nu ook
Oekraïne het pad van het Westen kiest, is Poetin zijn belangrijkste
partner kwijt voor zijn eigen 'Customs Union'. Die economische
alliantie stelt niets voor zonder Oekraïne.
Poetin heeft Oost-Europa al kunnen destabiliseren met zijn
dreigementen om Russischtalige minderheden te verdedigen. De
Baltische Staten en Polen smeekten daarom om hulp van de
NAVO. Een bezoekje van de Amerikaanse president Obama en
roterende NAVO-troepen moeten hen gerust stellen. Maar wat
Poetin op lange termijn met deze militaire oefeningen in het NAVOluchtruim wil bereiken, is voorlopig nog onduidelijk.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2107939/2014/10/31/Wat-zijn-de-Russen-vanplan.dhtml
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Prikbord nr. 419 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Alarm
Nederland laat jaarlijks 30.000 ‘asielzoekers’ binnen zonder alarm te slaan, de grenzen te sluiten en
Schiphol te isoleren. Dat is het aantal inwoners van een stad als Waalwijk, maar kennelijk belanden die hier
allemaal per vliegtuig, want Nederland is geen ‘land van binnenkomst’ voor gelukzoekers uit het MiddenOosten en Afrika zonder paspoort.
Het misbruik van de asielregels neemt dusdanige omvang aan, dat het systeem failliet is en moet worden
afgeschaft. En mensensmokkelaars moeten internationaal worden aangepakt, waarmee commissaris
Timmermans een goed begin kan maken.
Donner
Alle betrokkenen bij de verdwenen miljarden van de woningcorporaties hebben er wel voor gezorgd dat ze
genoeg van de staat weten om niet strafrechtelijk te worden vervolgd. Wat wist de AIVD eigenlijk van deze
‘bedreiging van de staat’ waarbij niet alleen politici als toezichthouder betrokken waren, maar ook een
verantwoordelijke minister die zich op tijd liet wegpromoveren. En heeft Donner toen wel de FIOD ingelicht of
wist het tuig ook teveel van hem?
EU voordelen
Als Nederland verplicht is miljarden af te dragen aan de EU vanwege de zgn. welvaartstoename, hoe komt
het dan dat
- de staatsschuld is gestegen, net als het aantal werklozen, de voedselbanken, de ziektekosten (door nietbetalenden en illegalen) en de mensen met schulden;
- de pensioenen zijn gedaald, net als de woningbouw, de bankreserves, de geloofwaardigheid van politici en
de betrouwbaarheid van de EU;
- onze defensie nagenoeg is verdwenen, net als de solidariteit met allerlei gelukzoekers die Europa
bestormen, de integriteit van de overheid en het respect voor rechters.
De vermeende voordelen van de EU blijken een grotere leugen dan de ‘overeenkomst van München’
(Chamberlain).
Geheim akkoord?
Het zgn. ‘energie-akkoord’ blijkt erop gericht om de belastingbetaler nog meer geld te ontfutselen voor het
milieu. Het maakt daarbij niet uit hoe dat geld besteed wordt en wat de rest van de wereld ervan vindt. Wat
straks door 8 miljard mensen in het milieu wordt toegelaten, zal door Nederland worden ‘aangepakt’, ook via
de lease-auto. Kennelijk heeft het verhandelen van CO2 emissierechten alleen geheime bankrekeningen
opgeleverd, en moet de absurditeit daarvan eveneens geheim worden gehouden door nieuwe,
ondemocratische afspraken waarvan de gevolgen vooral virtueel zijn (behalve de verspillingen natuurlijk).
Stresstest
Zouden bij het onderzoek naar de ‘stressbestendigheid’ van banken ook hun lijken in de kast zijn
meegenomen? Bijv. de miljarden die betaald moeten worden als de werkelijke omvang van het
woekerpolisschandaal zichtbaar wordt, de reserves die nodig zijn voor de leningen aan landen die nooit
meer zullen terugbetalen, de onroerendgoed-portefeuilles, de toekomstige bedrijfsfaillissementen en niet te
vergeten de leningen aan maffiabanken… Kortom, hoe is het mogelijk dat hier banken omvallen (DSB, SNS,
Fortis) of gesteund moeten worden, terwijl er met de rest ‘niets aan de hand’ is?
Waarschuwing
Niet alleen in Groot-Brittannië is onrust ontstaan over het gemak waarmee illegalen de grens kunnen
overschrijden en met tienduizenden in het ‘grijze’ arbeidscircuit verdwijnen dan wel meteen een uitkering
krijgen. Het is inmiddels duidelijk dat Britse werkzoekenden daardoor kansarm zijn geworden , maar in
Nederland of Duitsland gaan werken is ook geen optie meer. Duitsland telt 2,7 miljoen werklozen die een
bron van grote sociale onrust gaan vormen, indien de uitkeringen worden verlaagd door ‘herverdeling’ van
de beschikbare fondsen. Want er komt een moment dat Brussel alle begrotingen zal plunderen om de ECB
en daarmee corrupte landen zoals Spanje overeind te houden. Daarna volgen Italië en Frankrijk, waar de
elites zichzelf nog steeds royaal bedienen, naar het voorbeeld van Barroso en Griekenland.

Dertien miljoen Duitsers op rand armoede
Foto: ANP - Gepubliceerd: 28 oktober 2014
Ongeveer dertien miljoen inwoners van Duitsland leefden in 2013 op de rand van
de armoedegrens. Dat heeft het Duitse bureau voor statistiek berekend. Het
aantal komt neer op ongeveer 1 op de 6 Duitsers en is ongeveer hetzelfde als in
2012. Het bureau gaat uit van Europese richtlijnen bij het berekenen van armoede. De grens ligt dan bij
netto 979 euro per maand voor alleenstaanden en 2056 euro voor een gezin van vier.
Door: ANP
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Tijd voor een structurele aanpak van de schuldenproblematiek
Ruim twee miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand.
Schulden nemen in een duizelingwekkend tempo toe. Ze vormen een fuik:
als je er eenmaal in zit, kom je er heel moeilijk uit.
“Terechtkomen in een schuldenmolen is niet alleen meer iets is voor de
‘unlucky few’.”
De rekenkracht van een computer verdubbelt om de twee jaar. Dat
voorspelde Gordon Moore, fabrikant van de chip Intel, in 1965. Geldt dat ook voor schulden? Wie de cijfers
ziet, gaat dat wel denken. Maar liefst één op de zes huishoudens in Nederland heeft problematische
schulden of loopt risico op serieuze schulden. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is sinds
het begin van de crisis verdubbeld.
Zijn schulden eigen schuld dikke bult? Niet helemaal. In het recent verschenen boek‘Verlossing van Schuld
en Boete: onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen’ lezen we dat terechtkomen in een
schuldenmolen niet alleen meer iets is voor de ‘unlucky few’. Schulden ontstaan zelden als gevolg van één
oorzaak. Veelal zorgt een onverwachte gebeurtenis, zoals verlies van een baan, sterfgeval of echtscheiding,
voor een domino-effect met een problematische schuldsituatie als gevolg. Conflicterende wet- en
regelgeving en langs elkaar werkende bureaucratische systemen vergroten de kans dat schulden toenemen.
Door die combinatie van factoren raken mensen verstrikt in een web en verliezen zij het overzicht.
Als ze vervolgens in actie komen en de schulden proberen weg te werken, dan helpt dit meestal niet. Als je
je baan kwijt raakt, moet je soms zo lang wachten op een uitkering dat je financieel achterop raakt. Je kunt
de huur niet meer betalen, je krijgt aanmaningen en kostbare incasso- en juridische procedures, niet zelden
met een uithuiszetting tot gevolg. Ook schuldhulpverleners zijn niet altijd meteen beschikbaar. Heeft de
intake eindelijk plaatsgevonden, dan moeten mensen wachten totdat de schuldhulpverlener een verzoek
neerlegt bij schuldeisers om de invordering voorlopig op te schorten. Hierdoor lopen de schulden verder op
en soms ontstaan hierdoor zelfs nieuwe schulden.
Professionals in het sociale domein gaan mensen steeds meer aanspreken op hun eigen kracht. Maar in de
schuldhulpverlening is deze nieuwe aanpak nog niet vaak te zien. De Nationale Ombudsman maakt in 2012
duidelijk dat schuldenaren, als zij eenmaal over hun schaamte heen zijn en hulp zoeken, het idee hebben
dat zij worden gezien als ‘loser of crimineel’. Over hun hoofd wordt er beslist terwijl ze zelf geen zicht hebben
op de voortgang. Zij voelen zich niet als gelijkwaardige betrokken bij de aanpak van hun problemen.
Die individuele financieel-juridische aanpak van schulden werkt niet goed, maar is nog steeds standaard.
Dat het anders kan, blijkt uit een pilot in Amsterdam-Noord. Hier richt de schuldhulpverlening zich niet op het
individu maar op verandering van het systeem. Aan de hand van tientallen multi-problem cases zoekt men
naar een alternatieve, efficiëntere en effectievere manier van schuldhulpverlening. Verschillende
incassotrajecten worden hierbij op elkaar afgestemd. Bij mensen die niet kunnen maar wel willen betalen,
worden de schulden op een alternatieve manier geïnd. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat de parketpolitie voor de
deur staat en de schuldenaar (een gezin achterlatend, ja dat gebeurt echt) achter slot en grendel zet. Dit
bespaart niet alleen maatschappelijke kosten maar ook veel persoonlijk leed.
Hopelijk vormt deze pilot het startschot voor een structurele, andere, slimmere en humanere aanpak van de
schuldenproblematiek. Zodat over een paar jaar niemand meer denkt aan de wet van Moore als het om het
schuldenvraagstuk gaat.
Christine Kuiper is adviseur Sociale Innovatie bij Movisie. Zij werkt mee aan de meet-up Eigen schuld…? op
10 november 2014. Movisie organiseert ook het Nationaal laboratorium ‘Schuldhulpverlening anders! Maar
hoe?‘ op 30 oktober.
Christine Kuiper, Adviseur Sociale Innovatie bij Movisie
Voor meer informatie: http://www.movisie.nl
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Elke oorlog is een bankiersoorlog, overtuig u zelf!
Wie regeren de wereld?
Steeds meer mensen beginnen zich te realiseren dat er grote financiële groepen bestaan die de wereld
domineren. Vergeet de politieke intriges, conflicten, revoluties en oorlogen. Al deze ontstaan niet zo maar.
Alles is gepland. Al lang van te voren gepland!
Sommigen noemen het ‘complottheorieën’ of Nieuwe Wereldorde. Hoe dan ook, om de huidige politieke en
economische situaties op de wereld correct te begrijpen, deze zijn geregisseerd door een klein kerngroepje
machtige en rijke families.
We spreken hierbij van 6, 8 hooguit 12 families die de wereld werkelijk domineren. Dat is toch een mysterie
dat uit de doeken moet worden gedaan, niet?
We zullen niet ver van de waarheid zitten indien we met onze vinger wijzen in de richting van Goldman
Sachs, Loebs Kuhn en de Lehmans in New York, de Rotschilds uit Parijs en Londen, de Warburgs uit
Hamburg en Parijs en de Israël Moses Seifs uit Rome.
Vele mensen hebben al gehoord van de Bilderberg, Illuminatie of van de Trilaterale Commissie. Maar, welke
families zitten er achter deze ‘geheime’ groeperingen. Wie zijn de echte families die alles te zeggen hebben
op de wereld en in internationale organisaties zoals VN, Wereldgezondheidszorg, NAVO, Wereldbank en
IMF?
Om nu met antwoord op de vraag te beginnen, zullen we starten met het gemakkelijkste gedeelte, een
inventaris. Wie zijn de grootste aandeelhouders en wie nemen er beslissingen?
De wereld haar grootste bedrijven zijn nu: Bank van Amerika, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo en
Goldman Sachs.
De aandeelhouders van deze bedrijven zijn:
Bank van Amerika:
State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe,
Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon
JP Morganp., Vanguard Group, FMR, BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research
Global Investor, Northern Trust Corp. and Bank of Mellon.
Citigroup:
State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital World Investor, JP Morgan,
Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt and Bank of NY Mellon.
Wells Fargo:
Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington
Mgmt, AXA, T. Rowe and Davis Selected Advisers.
We zien nu de namen van bedrijven die in alle banken opduiken: State Street Corporation, Vanguard Group,
BlackRock and FMR (Fidelity).
Vanaf nu noemen we ze “de grote vier”
Goldman Sachs:
“de grote vier,” Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts Financial Service en T. Rowe.
Morgan Stanley:
“de grote vier,” Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T. Rowe, Bank of NY Mellon e Jennison
Associates. Rowe, Bank of NY Mellon en Jennison Associates.
Bank of NY Mellon:
Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Dodge, Cox,
Southeatern Asset Mgmt. en … “de grote vier.”
State Street Corporation (een van de “grote vier”):
Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Barrow Hanley, GE, Putnam
Investment en … “de grote vier” (alle aandeelhouders zelf!).
BlackRock (een andere van de “grote vier”):
PNC, Barclays e CIC.
Wie zit er achter PNC? FMR (Fidelity), BlackRock, State Street, etc.
En achter Barclays? BlackRock
Zo kunnen we nog uren doorgaan, als we alle belastingparadijzen op aarde de revue laten passeren zoals:
Kaaiman eilanden, Monaco of de wettelijke domicile van Shell die Liechtenstein blijkt te zijn en niet
Nederland. Wat in het oog springt is, dat we altijd op een netwerk van bedrijven stoten en nooit een
familienaam tegenkomen.
In het kort komt het hierop neer: de acht grootste financiële ondernemingen in de wereld (JP Morgan, Wells
Fargo, Bank van America, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank van New York Mellon en Morgan
Stanley) worden 100% gecontroleerd door tien aandeelhouders en hiervan zijn vier bedrijven altijd aanwezig
als er beslissingen moeten worden genomen: BlackRock, State Street, Vanguard en Fidelity.
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Daar voegen we aan toe dat de Federal Reserve (FED) uit 12 banken bestaat, gerepresenteerd door 7
mensen die allemaal gestuurd worden door “de grote vier,” die op hun beurt dan weer te vinden zijn in alle
andere entiteiten.
Dus, de FED wordt gecontroleerd door vier grote private bedrijven: BlackRock, State Street, Vanguard en
Fidelity. Deze bedrijven controleren de Amerikaanse monetaire politiek en daardoor de wereldpolitiek zonder
enige controle of ‘democratische’ keuze! Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor alle miserie op de wereld,
van hongersnood tot oorlog en nu dus ook de economische crisis. Een economische crisis die hen rijker
heeft gemaakt en ons stukken armer.
Om alles te beëindigen zullen we een kijkje nemen naar alle bedrijven die worden gecontroleerd door “de
grote vier”
Alcoa Inc., Altria Group Inc., American International Group Inc., AT&T Inc., Boeing Co., Caterpillar Inc.,
Coca-Cola Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors
CorporationHewlett-Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International
Business Machines Corp, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald’s Corp., Merck & Co.
Inc., Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon
Communications Inc., Wal-Mart Stores Inc., Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News
Corporation., CBS Corporation, NBC Universal.
Dezelfde “grote vier” controleren zowat alle grote bedrijven die op de Europese beurzen zijn genoteerd.
Daarbij komt dat de mensen achter de grote vier ook de grootste financiële instituten van de wereld
besturen, instituten met namen zoals: IMF, Europese Centrale Bank, Wereldbank waarvan hun
oudmedewerkers allemaal ‘getraind’ zijn om elke functie ook uit te voeren op elk niveau waarbij ze altijd
‘werknemers’ blijven van “de grote vier.” De namen van de families die alles te vertellen hebben in “de grote
vier” doemen nooit op, en één ander ding is ook zeker, de namen zullen nooit in Forbes voorkomen.
Het blijkt dat de leugen nog steeds regeert.
Zeker is: politieke, juridische, academische en journalistieke zwendelarij bestaat werkelijk want anders was
dit onmogelijk geweest en zeker al 100 jaar geleden aan de kaak gesteld.
Het laat eveneens zien dat de geldwereld geen echte economie is maar een gemanipuleerde economie.
Gemanipuleerd door een kartel dat WIJ de “grote vier” hebben genoemd.
Dat zijn insteken genoeg voor een onderzoek op alle niveaus om alle bancaire, politieke, juridische,
academische en journalistieke zwendelaars, oplichters, dieven en fraudeurs vast te zetten!
Nu nog een politicus, een rechter en wat specialisten internationaal recht met ballen vinden op de wereld die
dat gezamenlijk in gang gaan slingeren!
Oh ja, zullen we eerst beginnen met het kontenkruiperig schorem werkzaam bij het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag te ruimen voordat we daar naar toe trekken?
State Street Cor - Bron : De Echte Krant.BE
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Revolutionair: het Volkstribunaal..!
28 oktober 2014 Door GuidoJ. tip van : Cor van Ruitenbeek

‘Er is maar één Wet, namelijk de Wet die alle andere wetten overheerst.
Dit is de Wet van onze Creator. De Wet van menselijkheid, recht en gelijkheid.’
Edmund Burke – 1780
Revolutionair: het Volkstribunaal..!
2014 WantToKnow.nl/.be
x
Waarom een volkstribunaal? Als je tevreden bent met het huidige bestel, de
bestaande rechtspraak en de manier van wetsvorming, dan is deze informatie
niet voor jou bedoeld. Maar heb je begrepen, door persoonlijke of indirecte
ervaringen, dat het huidige systeem van rechtbanken niet de gewone mens
dient, maar feitelijk onze mensenrechten schendt, dan zal het volgende je beslist
interesseren. Door ervaring hebben we vastgesteld dat het huidige
rechtssysteem zichzelf niet objectief kan beoordelen. Als er een onenigheid met
een bestuursorgaan optreedt, trek je als burger vaak aan het kortste einde. Je
wordt gedwongen in langdurige, gecompliceerde procedures. Deze zijn vaak ook nog behoorlijk kostbaar. Dit
alles om je gelijk te krijgen, wat eigenlijk al bij aanvang duidelijk en bewijsbaar was.
Vaak is het een getouwtrek om regeltjes en procedures, waar je als normale mens al gauw in verdrinkt.
Wordt er één klein procedurefoutje gemaakt, dan heb je alsnog je gelijk verspeeld, alsof het een spelletje is.
Dit is een citaat van John Hancock in 1777: ‘Als we geen rechtbanken hebben die zijn opgericht en in stand
worden gehouden door het volk, maar in plaats daarvan door omkoopbare rechters, dan zullen we geen
Republiek hebben… Onze constitutie en onze natie staat of valt bij de onafhankelijkheid van onze
rechtbanken.’ Daarom is er door burgers voorzien in dit falen der rechtspraak, door het oprichten van een
volkstribunaal..
Is het volkstribunaal iets nieuws?
Het volkstribunaal is uit onze samenleving erdwenen, maar vroeger, voordat er
overheersers waren, was het er een vast onderdeel van. In feite reguleerde het
volkstribunaal het leven voor de woongemeenschappen. Als er een dispuut was
of iemand had iets gedaan wat een ander had geschonden, dan werd dit volgens
de procedures van het volkstribunaal voor alle betrokkenen tot een zo optimaal
mogelijke oplossing gebracht.
Daarbij was een ieder er zich van bewust dat een juiste uitspraak van belang
was voor de veiligheid, vrijheid en soevereiniteit van de groep of gemeenschap.
We dienen te begrijpen dat rechtspreken geen professie is, maar een menselijke
kwaliteit. Zodra we ons oordeel gaan baseren op regeltjes wordt deze menselijke
kwaliteit steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Men krijgt dan zijn gelijk
omdat het geschreven staat en niet omdat men het zou hebben.
Daarom bestaat een jury van een volkstribunaal uit meerdere mensen, normaal
gesproken minimaal 12. Als deze mensen, aan de hand van het aangeleverde bewijs en het verweer van de
gedaagde, unaniem tot de uitspraak komen, dat iemand terecht gewezen dient te worden, dan is dit
onherroepelijk. Het vonnis dient de gemeenschap in zijn geheel te dienen, dus ook de veroordeelde.
Is onze samenleving niet veel te complex geworden voor een volkstribunaal?
De vraag ‘wie dient wie’ is hier meer op zijn plaats. Zijn wij er voor de samenleving of is het andersom? Zijn
we bereid om onze vrijheid en menselijkheid op te geven voor een economie? Of hebben we dit reeds
gedaan? Vooral de laatste decennia zijn we in versnelde mate vervreemd van de controleorganen van onze
maatschappij. Dit is duidelijk merkbaar
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aan de politieke desinteresse onder de mensen en het geringe aantal juridische procedures die door burgers
wordt gestart.
De bevolking verliest elke dag meer, het vertrouwen in het systeem en kan zich hier niet meer in vinden. Aan
de andere kant neemt de gewelddadigheid toe en vervreemden we steeds meer van elkaar. Leven we in een
maatschappij of in een samenleving? In een maatschappij kennen we rechtbanken die rechtspreken op
basis van een bedrijfsreglement. Daar is de persoon/medewerker ondergeschikt aan de regels. Personen
zijn dienend aan die maatschappij.
In een samenleving spreken mensen recht middels een Volkstribunaal. Daar zijn
alle mensen gelijkwaardig en gehouden aan de natuurwet. Niet kennis van
wetten en regels, maar gezond verstand en handelen volgens het moreel
kompas volstaan. Overheden, rechtbanken en bedrijven zijn in dat geval dienend
aan de mensen. Volgens de huidige wetgeving worden wij inderdaad gezien als
een product en vertegenwoordigt de mens alleen nog maar een economische
waarde.De vraag die hieruit volgt luidt: wie dient deze civiele of
burgerwetgeving? Blijkbaar niet de mens, want als zodanig komt hij in deze wetgeving niet voor. Hier is
alleen sprake van burgers, ingezetenen, belastingplichtigen en natuurlijke personen. Willen we terugkeren
naar een menselijke samenleving, dan dienen we als eerste deze te vereenvoudigen, zodat iedereen ook
weer kan begrijpen hoe dingen functioneren. Daarmee keert ook de mogelijkheid tot controle weer terug. Het
volkstribunaal is een eerste stap in die richting, omdat het recht dan weer in handen komt van diegene die er
recht op hebben. Vervolgens dienen we de kleur uit ons huidig bestuur te halen en weer transparant met
elkaar om te gaan. Ook hiervoor is het tribunaal de natuurlijke basis.
Inleiding dagvaarding medewerkers van de Staat der Nederlanden
Het Nederlandse Volkstribunaal wil op korte termijn de Staat der Nederlanden ter verantwoording roepen, op
grond van het op grove wijze schenden van mensenrechten. Dit mag voor het grote publiek duidelijk worden,
want elke (internationale) erkenning van een Rechtstaat is gebaseerd op haar belofte tot het respecteren
van de mensenrechten binnen deze Staat. Maar zeggen dat men er zich aan zal houden en het
ondertekenen van internationale verdragen voor mensenrechten geven nog geen garantie voor de
daadwerkelijke uitvoering ervan. Een oprecht mens zal zonder enige twijfel de stelling dat een Staat geen
mensenrechten mag schenden voor haar bestuurlijke organisatie volmondig met JA bekrachtigen.
De Staat probeert in samenwerking met andere naties onze vrijheden en daarmee rechten te beperken
onder de noemer van bescherming tegen boze machten. Ondertussen weten we uit verschillende
bedreigingen (9/11, aanslag in de metro van Londen, ISIS, MH17, Midden-Oosten, etc) dat de westerse
regeringen keihard áchter de organisatie van deze terroristische aanslagen steken! Hiermee hebben ze de
mensen ‘gemotiveerd’ om afstand van hun rechten (vrijheden) te doen. In de VS is zulks gepaard gegaan,
via het aannemen van de ‘Patriot Act’, de valse naam als vlag op een modderschuit meevoerend.
Door afstand van hun burgerrechten te doen zou de Staat hen door een betere controle beter kunnen
beschermen, zo luidde het verhaal. En zo luidt het nog té vaak. Deze motivatie is echter gepaard gegaan
met misleiding en bedrog en daarmee zijn weer onze rechten geschonden. Deze toestemming (van een
onbepaald aantal mensen) is dus onrechtvaardig verkregen en we hebben daarmee het recht dit weer
ongedaan te maken. Het bovenstaande in overweging nemende is het noodzakelijk om nog een stap dieper
in onze mensenrechten te duiken.
Ook een volk (vrijwillig of onder dwang) mag geen
mensenrechten schenden. Als (een deel van) een volk zich
meent te moeten beschermen door afstand te doen van haar
rechten, dan kan men andere mensen, die zelf geen
mensenrechten hebben geschonden daar niet mee duperen. Dat
zou een schending van hun rechten zijn. De mensenrechten zijn
erop gebaseerd, dat je recht hebt op onschendbaarheid, zolang je niet iemands rechten hebt geschonden.
Dit is de basis van gerechtigheid en gelijkwaardigheid in rechten. Het is het principe van Creatie dat elk kind
dat geboren wordt, begiftigd is met onvervreemdbare vrijheden, die geen enkele autoriteit, wet, regering of
religie kan beperken of afschaffen. Elke kracht die dat probeert staat gelijk aan tirannie en is onwettig.
Dat regeren op basis van gelijkwaardigheid niet mogelijk is zal een ieder op den duur wel duidelijk worden.
Deze terechtzitting is ook niet bedoeld om aan te geven hoe het beter kan, maar
alleen om vast te stellen dat het zo niet verder kan gaan. Op basis van
mensenrechten wordt het begrip democratie een utopie. Een democratie, waarbij
de minderheid van de bevolking moet doen, wat de meerderheid van de
bevolking denkt te willen, schendt per definitie mensenrechten. Waarom
hanteren we dit model nog steeds als het meest ideale systeem?
Wat is Recht en wat is Wet?
Dit is alleen maar uit het Natuurlijke Recht of Geboorterecht af te leiden. Zoals
gemeld, zijn onze mensenrechten erop gebaseerd, dat je onschendbaar bent,
zolang je niet iemand anders zijn rechten hebt geschonden; de basis van
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gelijkwaardigheid in rechten. Er is niemand die dit feitelijk kan tegenspreken. De paus kan beweren dat hij de
plaatsvervanger van God op aarde is, maar aangetoond is dat tot op heden nog niet.
Bovendien gedraagt hij zich niet als zodanig…Iemand kan in de overtuiging zijn, dat hij voor een hogere
macht werkzaam is, maar dat geeft hem nog niet de legitimiteit om andermans rechten te schenden. Als er
zoiets als een hogere autoriteit bestaat, dan zal deze nooit mensenrechten schenden of anderen opdracht
geven dit te doen, omdat hij daarmee zijn autoriteit verliest.
Omdat mensenrechten onvervreemdbaar, fundamenteel en onweerlegbaar zijn, is dit de enige Wet op het
gebied van rechtspraak. Al het andere is daarvan afgeleid en noemen we regelgeving. Deze is bedoeld om
De Wet te beschermen. Regelgeving overtreden is dus niet per definitie een schending van rechten en
dwingt niet altijd tot correctionele maatregelen. Daarentegen kan men De Wet schenden zonder het
overtreden van regelgeving. We dienen ons dus te baseren op De Wet, samengevat in één regel:
Je hebt recht op onschendbaarheid, zolang je andermans rechten niet schendt.
Zolang zij niet wordt weerlegd is dit een Natuurwet.
Wanneer is een Staat en Rechtstaat?
Vandaag de dag erkennen we de Staat als een legitieme autoriteit. Maar waar is deze legitimiteit
daadwerkelijk op gebaseerd…? We hebben niet alleen met elkaar afgesproken om de mensenrechten te
respecteren, maar we beschouwen dat als een onvervreemdbaar, fundamenteel recht. Iedereen heeft zich
daaraan te houden, ook de mensen die wij aanwijzen om zaken voor ons te regelen.
In Nederland en omringende landen is het rechtssysteem geïnstitutionaliseerd. Daarvoor heeft de
Nederlandse Staat het monopolie of alleenrecht op rechtspraak geclaimd. Niemand anders mag op
Nederlands grondgebied rechtspreken. Tevens heeft zij het monopolie op geweldpleging geclaimd,
om haar vonnissen ten uitvoering te kunnen brengen. Absolute voorwaarde is natuurlijk wel, dat de
Staat dan iedereen toegang geeft tot een daadwerkelijk rechtsmiddel. Als echter aangetoond kan
worden, dat het Nederlandse rechtssysteem de mensen geen toegang geeft tot een eerlijk proces en
een daadwerkelijk rechtsmiddel, maar daarentegen systematisch mensenrechten schendt, dan
verliest zij niet alleen haar autoriteit tot rechtspreken, maar ook haar gezag als Rechtstaat.
Hoewel een bestuur in dienst staat van haar leden (het volk) en daarmee ondergeschikt
is aan het belang van de burgers, zien we in onze huidige maatschappij eerder het
tegenovergestelde. De Nederlandse Staat vormt zich momenteel hoofdzakelijk uit hoger
opgeleide mensen. Ook zien we vaak dat families generaties lang hoge posities in
bestuursfuncties bekleden. Deze hebben vaak weer nauwe connecties met grote
industriëlen. Daardoor blijft dit een gesloten groep, een rijke elite die de ‘wetten’ bepaalt.
Hun invloed op de media als deel van de elite zorgt ervoor dat de gemiddelde burger
gelooft dat hij in vrijheid leeft.
Het Nederlands rechtssysteem maakt gebruik van het zogenaamde civiel recht
(handelsrecht) of burgerrecht. In dit rechtssysteem wordt de mens in de wet
weergegeven als een Natuurlijk Persoon. Dit is niet de mens zelf, maar een juridische
entiteit of rechtspersoon, zoals ook bedrijven en instellingen rechtspersonen zijn. Door de mens als
Natuurlijk Persoon te behandelen wordt hij handelswaar. Door deze constructie wordt de mens zijn rechten
ontnomen, omdat de rechtbank voorts de mens alleen nog maar als juridische entiteit waarneemt.
Een juridische entiteit is onderdeel van het handelsrecht en heeft geen mensenrechten. Deze regels (wetten)
opstellen schendt nog geen mensenrechten, hoewel de intentie al aantoonbaar is. De uitvoering van de
rechter doet dit echter wel, maar de rechter beweert dat hij slechts de wet (regels) toepast. En zo vervallen
we in een vicieuze cirkel, waarbij de mens en zijn rechten nagenoeg altijd het onderspit delft.
Rechten zijn onvervreemdbaar. Zodra aan rechten voorwaarden worden verbonden, dan zijn het geen
rechten meer, maar privileges. Dat is wat de Nederlandse Staat feitelijk doet. Ze stelt aan alles voorwaarden.
Ze heeft voor alles procedures. Als mens wordt je in deze procedures gedwongen. De zaak dan vaak niet
meer te overzien en men is dan genegen om ‘professionele’ hulp van een advocaat in te roepen. Deze volgt
echter weer de Nederlandse wetgeving en ziet de mens weer als natuurlijk persoon. Hij past vervolgens
allerlei regeltjes (procedures) toe die mensenrechten schenden.
Een regel die uit De Wet voortvloeit is dat we recht hebben op een eerlijk proces. Dat we in staat worden
gesteld om onszelf te verdedigen en bewijslast om onze onschuld te bewijzen mogen verzamelen. Dat
diegene die over ons oordeelt alle aangedragen feiten in overweging neemt, ook het feit dat je een mens
bent en van daaruit neutraal rechtspreekt. Dit dient de Nederlandse Rechtstaat ons als mens te garanderen.
Zodra het noodzakelijk wordt om je recht te krijgen via procedures, dan is er blijkbaar geen daadwerkelijk
rechtsmiddel aanwezig.
Het Nederlands recht kent het hoger beroep. Als door een lagere rechtbank een uitspraak wordt gedaan,
waarmee je het niet eens bent, dan kan je hoger beroep aantekenen. De hoogste rechtbank is uiteindelijk de
Hoge Raad. Ons wordt echter in eerste instantie de lagere rechtbank toegewezen. Ook hier heb ik reeds
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en een eerlijk proces. Ook hier mogen geen mensenrechten
worden geschonden. Als op dit niveau van rechtspraak geen aanspraak kan worden gemaakt op een eerlijk
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proces, wat heeft een hoger beroep dan voor zin. Bovendien stelt de Nederlandse rechtspraak het verplicht
dat ik mij laat vertegenwoordigen door een advocaat. Dus een hoger beroep in de Nederlandse wetgeving
schendt mensenrechten. In dit systeem loop ik als mens volledig vast als ik aanspraak maak op mijn
rechten. Onze hele samenleving valt of staat met een eerlijke rechtspraak. Als politie, de belastingdienst en
andere ambtenaren mensenrechten schenden, dan dient dit door een daadwerkelijk rechtsmiddel
gecorrigeerd te worden. Anders ontspoort het systeem. Dat is wat we nu waarnemen. Hoe dit alles is
ontstaan is op dit moment niet zo relevant. We willen met deze zaak alleen maar vaststellen hoe het op dit
moment functioneert. Daarvoor hebben we van 6 willekeurige mensen in totaal 9 gerechtelijke uitspraken
gedocumenteerd en vastgelegd. Bij deze vaststelling van de schending van mensenrechten binnen een
rechtssysteem, dient deze schending direct en daadwerkelijk te worden opgelost. Vindt deze correctie niet
direct plaats, dan is er op dat moment geen daadwerkelijk rechtsmiddel meer aanwezig.
De vaststelling hebben we voorgelegd aan de daarvoor verantwoordelijke
personen met het dringende verzoek om correctionele maatregelen te
treffen tot herstel van het rechtssysteem. Dit is in eerste instantie aan het
bestuur van de betreffende rechtbanken gedaan. Als hierop niet inhoudelijk
wordt gereageerd, dan wordt de verantwoordelijke minister van justitie
daarvan op de hoogte gesteld met hetzelfde verzoek. Bij het uitblijven van
een inhoudelijke reactie van zijn zijde wordt zijn baas, de minister president
van de Staat der Nederlanden om ingrijpen verzocht in deze kritische staatsaangelegenheid.
Daarmee hebben we alle verantwoordelijke personen van het Nederlandse rechtssysteem de kans gegeven
om in te grijpen en om te corrigeren. Als zij hierop niet adequaat reageren, dan hebben we tevens
vastgesteld, dat de verantwoordelijken niet de noodzaak inzien voor het in stand houden van een
daadwerkelijk rechtsmiddel.
Deze vaststelling leggen we vervolgens voor aan een 25-koppige jury van een volkstribunaal. Daarvoor
worden alle betrokkenen door het tribunaal gedagvaard, dus de rechters, bestuursleden van rechtbanken en
verantwoordelijke ministers. De gedaagden krijgen 10 dagen de tijd om aan te geven of ze gebruik willen
maken van hun recht op verweer tegen de aanklachten. Zij kunnen de bewijslast opvragen en hun verweer
schriftelijk indienen. Ze kunnen ook mondeling worden gehoord. Dit zal dan op video worden opgenomen en
toegevoegd worden aan het strafdossier. Alle dossiers worden dan via de website gepubliceerd, zodat een
ieder in staat is om de aanklachten, de eisen, de bewijslast en verweren in te zien. De juryleden zullen dan
met deze informatie tot een oordeel komen. De uitspraak van de jury dient unaniem te zijn.
Eerste stappen..
Voor het volkstribunaal worden groepen gevormd die zijn ingedeeld volgens de nationale gerechtelijke
arrondissementen. Elke regio vormt op deze manier zijn eigen tribunaal, gesteund door een landelijk
netwerk. Voordat we over kunnen gaan tot een lokale rechtspraak volgens het Gewoonterecht, dienen we
eerst een aantal nationale misstanden recht te
zetten. Als de Staat de aanspraak op rechtspreken al had, dan heeft ze deze verloren door het op grote
schaal schenden van de mensenrechten. Hiervan hebben we voldoende bewijsmateriaal voorhanden. Het is
nu zaak om deze bewijslast voor te leggen aan de
te vormen jury’s, zodat de stem van het volk deze
handelingen veroordeelt en de daders ter
verantwoording roept.
Kevin Annett en het wereldwijde kindermisbruik
Hoe is het mogelijk dat wereldwijd een elite zichzelf buiten schot houdt, door elkaar de hand boven het hoofd
te houden in een zaak als kindermisbruik..!? Wanneer we kijken naar hoe het Volkstribunaal zijn werk heeft
gedaan in deze gevallen, waarbij met name Kevin Annett de grote voortrekker was, dan zien we dat er veel
is bereikt. Vooral voor de slachtoffers is er eindelijk een luisterend oor van juridisch deskundigen en een
veroordeling, op basis van ‘common sense'; de wet van het Volk.
We plaatsten hier op de site al eens artikelen over het werk van Kevin Annett,
die je bijvoorbeeld HIER en HIER vindt. Met name het rituele kindermisbruik, dat
plaatsvindt onder stilzwijgende goedkeuring van een groot deel van de
rechterlijke macht in Nederland (waarbij men ook nog eens vermoedt dat een
deel bij dit misbruik betrokken is..), kan in de ogen van Kevin Annett niet snel
genoeg veroordeeld worden en tot een halt worden gebracht.
Kevin Annett richtte zijn ‘Volkstribunaal-organisatie’ op, International Tribunal
into Crimes of Church and State. Deze internationale organisatie pakt het
seksueel misbruik van kinderen aan, dat door priesters en andere
geloofsdienaren wordt uitgevoerd, en de systematische cover-up door de
Roomse en Anglicaanse kerk en het stilzwijgen door de diverse overheden.
NaToos Nijenhuis komen er regelmatig nieuwe getuigenissen, die bevestigen
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dat er hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn bij rituele moorden op kinderen in o.a. Nederland. Wie pakt
deze mensen dan aan..? De rechterlijke macht van Nederland? Van Engeland? Terwijl daarin wellicht de
meest betrokken personen aanwezig zijn?? Precies het verhaal dat rondom Joris Demmink de ronde doet,
als zou hij zoveel informatie hebben over zijn mogelijke ‘tegenstanders’, dat deze het wel uit hun hoofd laten
Demmink aan te pakken. Tja en dan kan een (Nederlands) Volkstribunaal een zeer effectief middel zijn!!
De ontwikkelingen van een dergelijk Nederlands volkstribunaal zijn in volle gang; we houden je op de
hoogte!

Klimaatexperts: Alle pogingen CO2/Global Warming te bewijzen zijn mislukt
Nederlandse volk minimaal € 53 miljard kwijt aan zinloze windmolenparken
Windmolenparken, ‘de grootste verspilling van gemeenschapsgeld ooit’.
John Coleman, klimaatexpert en oprichter van het internationaal
bekende Weather Channel, heeft zich bij een almaar groeiende lijst
wetenschappers en andere betrokkenen aangesloten die afstand nemen
van het door de VN en de EU geëiste extreem kostbare CO2reductiebeleid, omdat ‘alle pogingen om de opwarming van de aarde te
bewijzen zijn mislukt.’ Princeton University klimaatexpert William Haper
noemt de ‘ongelooflijke lijst doemscenario’s’ over CO2 en opwarming
zelfs ‘je reinste bijgeloof.’
Coleman schreef de volgende open brief aan het VN-klimaatpropaganda ‘polit buro’ IPCC, dat overigens
nauwelijks uit wetenschappers. maar hoofdzakelijk uit politieke beleidsmakers bestaat:
‘De zeespiegel stijgt niet buitenproportioneel. Het poolijsdek zet uit en smelt niet. De ijsberenpopulatie neemt
toe.
Hittegolven zijn af- in plaats van toegenomen. Er is zelfs geen lichte toename aan stormen waargenomen,
noch in aantal, noch in kracht (feitelijk nemen de stormen zelfs af).
Ik hou me al jaren serieus bezig met dit thema. Het werd in steeds sterkere mate een politiek thema en een
milieubeschermingsthema, maar de wetenschappelijke basis kan de toets der kritiek niet doorstaan.
Er is tegenwoordig geen duidelijke, door mensen veroorzaakte wereldwijde opwarming aan te wijzen. Dat
geldt ook voor het verleden, en er is geen aanleiding het voor de toekomst te vrezen.
Alle pogingen om de theorie dat CO2 een sterk broeikasgas is en een toename in de atmosfeer leidt tot een
duidelijke meetbare opwarming te bewijzen, zijn mislukt. Sinds meer dan 18 jaar is er geen opwarming meer
geweest.’
‘Je reinste bijgeloof’
Klimaatexpert William Haper van de prestigieuze Princeton Universiteit sloot zich bij Coleman aan:
‘Geen andere chemische stof in de atmosfeer heeft zo’n slechte reputatie als CO2. Dit is vooral terug te
voeren op de eenzijdige demonisering van dit natuurlijke en wezenlijke atmosferische gas door diegenen,
die voorstanders zijn van controle van de overheid en de energieopwekking.
De schier ongelooflijke lijst van doemscenario’s die een zogenaamde stijging van CO2 schetsen, is je reinste
bijgeloof dat zich voordoet als wetenschap.’
IPCC: geen wetenschap, maar politiek
Het IPCC houdt echter aan de bewering vast dat hun ‘wetenschappelijke’ werk wijst op aanstaande
wereldcrises die worden veroorzaakt door Global Warming. De Inter Academy Council constateerde echter
al in 2010 dat er ‘slechts weinig aanwijzingen’ zijn die het IPCC ondersteunen, en dat het IPCC bewust de
potentiële negatieve gevolgen van klimaatverandering overbenadrukt.
Deze kritiek ondersteunt de vele beschuldigingen dat het IPCC geen wetenschappelijk, maar een sterk
politiek gekleurd orgaan is dat enkel in dienst werkt van overheden, banken, bepaalde energiebedrijven en
milieuorganisaties.
€ 53 miljard, ‘de grootste verspilling ooit’
Onlangs schreef ook het Nederlandse Elsevier over het ‘windenergiesprookje’ van minister Kamp, dat
bedoeld is om CO2-uitstoot terug te dringen. Dit zowel milieutechnisch als economisch volkomen zinloze
streven is echter een ‘nachtmerrie’ die de belastingbetaler minimaal 53 miljard euro gaat kosten, en dat in
een tijd dat er zwaar wordt bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid. ‘Dit is de grootse verspilling van
gemeenschapsgeld ooit,’ aldus hoogleraar Economische Geografie Pieter Lukkes.
Xander - (1) KOPP, (2) Elsevier
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