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Professor stapt halte te vroeg van trein en krijgt zware boete
Een Britse professor heeft een boete van 155 pond (182
euro) gekregen omdat hij een halte te vroeg van de trein is
gestapt. Volgens zijn kaartje had de man nog één halte
verder moeten rijden, schrijft de Daily Mail.
Martyn Evans stapte af in het station van Darlington, omdat
hij dan sneller thuis zou geraken. In feite moest hij nog één
halte blijven zitten, tot het station van Durham. Daar werkt hij
als professor aan de afdeling filosofie van de universiteit. Het
treinbedrijf East Coast stelt echter dat hij volgens het
reglement enkel mocht afstappen in het station waar hij voor betaald had.
“Ik kan begrijpen dat je meer moet betalen voor een extra halte. Maar als je een halte vroeger afstapt, heb je
niet eens het volledige product gebruikt waarvoor je betaald hebt”, zegt professor Evans. De man wou
meteen naar huis gaan, aangezien het al redelijk laat was. Dus stapte hij een halte vroeger af. In het station
moest hij langs een automatische barrière passeren en daar bleek zijn ticket dus niet te kloppen.
Uiteindelijk besloot de maatschappij de boete van Evans te verscheuren. Als teken van goede wil… (gb)
Het reeds in werking zijnde; gecomputeriseerde, volautomatische controlesysteem wat overal opduikt en
ingezet gaat worden gaat een ware hel maken van onze samenleving.
28/09/10 - Bron: HLN
Britse vorstin zit er nog niet warmpjes genoeg bij
Geplaatst door p0lleke op 27/09/2010
De Engelse koningin heeft in 2004 geprobeerd de energierekening
van haar paleizen te betalen met geld dat bedoeld was voor
scholen, ziekenhuizen en armen. Dat meldde de Britse krant The
Independent vrijdag. Het koningshuis deed aanspraak op het
zogenaamde ‘Community Energy Fund’, een fonds ter
tegemoetkoming van de stookkosten in de Britse wintermaanden.
Het verzoek werd volgens de krant in eerste instantie goedgekeurd,
maar later toch afgewezen omdat ambtenaren een pr-ramp rond de
koningin vreesden.,,Ik voel me een beetje ongemakkelijk als ik denk aan de negatieve publiciteit die de
koningin over zich heen krijgt als haar paleis ten koste van, bijvoorbeeld, een ziekenhuis een
tegemoetkoming in de stookkosten ontvangt”, schreef een ambtenaar de staf van het koninklijk huis.
bron: rtlz
Blijkbaar zijn er toch nog mensen met een geweten rondom de Britse vorstin. Overigens blijven de
vermogens van koninklijke families een mysterie. Een feit is dat ze allemaal elk jaar steeds weer meer
overheidsgeld krijgen volgens onderzoeker Herman Matthijs van de Vrije Universiteit te Brussel.
Commentatoren leggen uit dat de koninklijke families zonder overheidssteun niet in staat zouden zijn de
kosten voor veiligheid, onderhoud van paleizen en buitenlandse reizen te betalen. Maar is dat wel zo? We
weten het niet, omdat het geheim rond het vermogen van de vorsten zo goed bewaard blijft. Niemand van
hen is bereid te onthullen hoe het met zijn of haar fortuin gesteld is. En er zijn slechts twee koninklijke
families, de Britse en de Nederlandse, die hun staatstoelagen op een transparante manier beheren, licht
Herman Matthijs toe.Bron: http://www.presseurop.eu/nl/content/article/221411-fortuin-koningshuizen-nogsteeds-raadselachtig
Commentaar: De overige inkomsten zijn dus uiterst geheim. Uit de geschiedenis weten we ook dat de
Europese vorstenhuizen zwaar in de schuld stonden bij de Rothschilds. Voor wat hoort wat, zullen we maar
zeggen. En misschien is het beter als dat ‘wat’ nog maar even geheim blijft voor het volk.Het zou een run
veroorzaken op waxinelichthouders.
Aangezien wijzelf lichtdragers zijn past het ons niet omin verzet te komen maar vooral het goede te laten
zien: ” Wie zich te weer stelt tegen de gezagsmacht, weerstaat de instelling van God;
en wie die weerstaan halen een oordeel over zich. Want de overheidspersonen zijn niet te vrezen voor het
goede werk maar wel voor het kwade; wil je niets te vrezen hebben van de gezagsmacht?- doe het goede
en je zult van haar lof hebben!” (Romeinen 13)
Maar moet ik nu de overheid vrezen voor het kwaad dat IK doe, of voor het kwaad dat DE OVERHEID doet?
Mmm, misschien moet ik toch maar gewoon voor dat lintje gaan?
Nog een warme kruik, Majesteit?
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De Verenigde Naties (V.N.) stellen een ambassadeur aanvoor… BUITENAARDSEN!!
Geplaatst door silviavideler op 27/09/2010
VN krijgt ambassadrice voor buitenaards contact
Vandaag is in de Britse Telegraaf te lezen hoe Mazlan Othman, een
Maleisische astrofysicus, het buitenaardse contact zal gaan
coördineren, als en wanneer ze contact gaan maken.
Waarschijnlijk wordt de 58-jarige Othman naar voren geschoven
vanwege de recente ontdekking van honderden aardachtige
planeten in naburige zonnestelsels.
Othman is momenteel het hoofd van het Office for Outer Space
Affairs van de VN (Unoosa). Intussen hebben de Nederlandse
media het te druk met het achterhalen of Lindsay Lohan nu wel of
niet in de gevangenis zit.
Onlangs riep EU-parlementslid Mario Borghezio op om alle geheime
UFO-documenten vrij te geven. Moeten we nog langer spreken over
“als en wanneer we signalen ontvangen van verre buitenaardse
beschavingen?” Is het inmiddels niet zo langzamerhand tijd
geworden om de geheimhouding te doorbreken? Het geld wat het
Unoosa spendeert aan salarissen zou misschien beter gebruikt
kunnen worden voor andere doeleinden.
Vaticaan-astronoom Guy Consolmagno zei dat hij maar wat graag
buitenaardsen zou willen bekeren tot het christendom wanneer ze
zouden gaan landen. Zouden hoogontwikkelde beschavingen willen
leven onder het juk van religies?
De wetenschappelijke gemeenschap is erg verdeeld over hoe men buitenaardsen zou moeten begroeten.
De Outer Space Treaty uit 1967 stelt dat VN-lidstaten de Aarde zouden moeten beschermen tegen
‘vergiftiging door buitenaardse soorten, door ze te steriliseren’. Othman zou dit schrikbarende beleid niet
willen voortzetten en verkiest naar verluid een meer tolerante benadering.
Deze positieve noot wordt al snel overschaduwd als de uitspraken
van Stephen Hawking nog eens onderstreept worden. We hoeven
niet te wachten op zogenaamde ambassadeurs, maar kunnen zelf
de hartewens uitspreken dat buitenaards contact zich meer openlijk
manifesteert. Bij een kritieke massa zal dit vervolgens vanzelf
realiteit worden.
Brontekst: Telegraph.co.uk
Hoe wit wast de paus?
Justitie legt beslag op Vaticaanmiljoenen
Benedictus XVI weet van niets!!!
De Italiaanse justitie heeft vandaag beslag gelegd op zo’n 23 miljoen euro
aan tegoeden van de bank van het Vaticaan, het Instituut voor Religieuze
Werken. Voorzitter Ettore Gotti Tedeschi wordt verdacht van betrokkenheid
bij witwassen, schrijft AP.
Ook een tweede medewerker van het intsituut wordt verdacht van
witwassen. Het onderzoek door justitie is inmiddels in volle gang. Het
Vaticaan reageert ‘perplex en verrast’, en zegt er de laatste jaren juist alles
aan te doen om de anti-witwasregels zo goed mogelijk na te leven.
De beslaglegging doet denken aan een groot schandaal uit 1982, waarbij de corrupte bank van de paus
betrokken bleek bij het omvallen van de Ambrosiano Bank, destijds de grootste private bank van Italië.
Time Magazine schreef daar toen een uitgebreid onderzoeksverhaal over onder de titel ‘A tale of two deaths,
twelve investigations and missing millions‘, tegen de huidige achtergrond de moeite van het lezen waard.
Toeval of niet: gisteren besteedde FTM-columnist Jacob Gelt Dekker in zijn column ook aandacht aan de
club van Benedictus XVI.
AP bron: De Muskiet.
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Iran dreigt met 'langdurige oorlog' nu cyberaanval ernstiger wordt
Ook de recent geopende Iraanse kerncentrale bij Bushehr lijkt het
doelwit te zijn van de aanval met de Stuxnet worm (met de groeten
uit Israël?).
Op 23 september berichtten we dat de Iraanse nucleaire installaties
het doelwit waren geworden van een naar alle waarschijnlijkheid
Amerikaans-Israëlische cyberaanval. Inmiddels blijkt deze in
augustus gestartte aanval met het zogenaamde Stuxnet virus
(worm) steeds meer schade aan te richten en heeft de
ondercommandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, Hossein
Salami, gedreigd met een langdurige oorlog tegen de 'grootste en
machtigste vijanden' van de islamitische staat.
Iran gaf gisteren bij monde van Hamid Alipour, vicehoofd van de Information Technology Company van de
overheid, toe dat de Stuxnet computerworm 'muteert en steeds meer verwoestingen aanricht op
geautomatiseerde industriële hardware.' Ook volgens hem is Stuxnet geen gewone worm. 'De aanval gaat
nog steeds door en nieuwe versies van dit virus zijn zich aan het verspreiden.'
Volgens Alimpour heeft Stuxnet, dat ontworpen zou zijn door hackers die de beschikking hadden over door
een aantal landen of organisaties verstrekte 'enorme sommen geld', gebruik gemaakt van vijf verschillende
veiligheidsrisico's waardoor minstens 30.000 Iraanse digitale adressen werden beschadigd. Dit bevestigt de
vermoedens van Westerse experts dat Stuxnet via 'zero-day' toegang de Iraanse Toezichthoudende
Controle- en Data Verwervingssystemen wist binnen te dringen.
Alimpour voegde er aan toe dat de malware, de voor zover bekend eerste worm die werd ontworpen om
grootschalige systemen en industriële complexen aan te vallen, eveneens een ernstige bedreiging is voor
persoonlijke computers.
Ondercommandant Salami benadrukte dat er een special verdedigingsplan is opgezet voor de onlangs in
bedrijf gestelde Iraanse kerncentrale te Bushehr. Volgens militaire bronnen geeft dit aan dat zowel deze als
mogelijk ook andere Iraanse nucleaire installaties geïnfecteerd zijn, ondanks het feit dat Iraanse officials
volhouden dat alleen de pc's van de stafwerknemers zijn geraakt.
Iraanse- en inlichtingenbronnen zijn van mening dat bovenstaande verklaringen de opmaat vormen voor
Teheran om het deze keer niet alleen bij scherpe veroordelingen te laten van de landen of
inlichtingendiensten die deze cyberaanval zouden hebben opgezet of gesponsord. Iran gedraagt zich nu
doelbewust als het arme slachtoffer van plotselinge massale cyberterreur, maar zou zich ondertussen wel
degelijk voorbereiden op vergelding met militaire middelen. (1)
Xander - (1) DEBKA ; Zie ook:
23-09: Amerikaans-Israëlische cyberaanval op Iraanse nucleaire installaties

Slechts 2% Co2 door de mens
Fervente Global Warming aanhangers en klimaatsceptici lijken elkaar steeds feller te bestrijden. Voor de
objectieve toeschouwer (voor zover dat mogelijk is) valt uit de diametraal tegenover elkaar staande
standpunten in ieder geval op te maken dat Global Warming en klimaatverandering wetenschappelijk zeer
omstreden is, en er om die reden niet alleen veel meer onafhankelijk onderzoek nodig is, maar er vooral heel
voorzichtig omgegaan moet worden met het nemen van uiterst kostbare klimaatmaatregelen, zeker in een
tijd waarin de hele wereld nog steeds te maken heeft met een ernstige financiële en economische crisis.
Hoewel er inderdaad langzaam meer Co2 in de atmosfeer komt is het volkomen onzeker of deze toename
inderdaad verantwoordelijk is voor de lichte opwarming van de Aarde in de afgelopen 130 jaar, die volgens
veel experts net zo goed een natuurlijke fluctuatie kan zijn, zeker gezien het feit dat het grootste deel van de
opwarming plaatsvond vóór 1940, dus nog vóór de sterk toegenomen menselijke uitstoot van Co2, die pas
op gang kwam na de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast is de toegenomen uitstoot van Co2 door de natuur jaarlijks ruim 100x hoger dan alle door mensen
veroorzaakte toegenomen Co2-uitstoot bij elkaar, wat het erg onwaarschijnlijk maakt dat de mens hier ook
maar enige invloed op kan uitoefenen. Van de totale instroom van Co2 in de atmosfeer is slechts 2% van
menselijke oorsprong. Voor meer informatie zie o.a. de Engelstalige website Friends of Science, waarop
uitgebreide, met feiten en statistieken onderbouwde informatie over dit onderwerp is te vinden.
Xander - Bron: Telegraph
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VN stelt eerste ambassadeur voor aliens aan
Honderden Amerikanen zien 'UFO' boven Tucson, Arizona
'First Contact' scène uit de legendarische speelfilm 'Close
Encounters of the Third Kind'.
Volgens het Australische News.com hebben de Verenigde Naties de
uit Maleisië afkomstige astrofysicus Mazlan Othman aangesteld als
eerste officiële ambassadeur voor aliens, mochten die in de
toekomst kontakt maken met de mensheid. Mazlan is het hoofd van
het nauwelijks bekende VN-kantoor voor Kosmische Ruimte Zaken (Unoosa) en zal haar nieuwe functie
deze week toelichten op een wetenschappelijke conferentie van de Royal Society in Buckinghamshire,
Engeland.
Het is de bedoeling dat Othman de afgevaardigden zal uitleggen dat er inmiddels honderden planeten bij
andere sterren zijn waargenomen en dat dit de ontdekking van buitenaards leven waarschijnlijker maakt dan
ooit tevoren. Dat betekent dat de VN klaar moet zijn om bij een mogelijk 'first contact' (eerste kontakt) met
aliens namens de mensheid op de juiste manier te reageren.
'De voortdurende zoektocht naar buitenaardse communicatie, door verschillende instellingen, houdt de hoop
levend dat de mensheid op een dag signalen zal ontvangen van buitenaardsen,' hield Othman recent een
aantal collega wetenschappers voor. 'Als dat gebeurt dan moeten we een gecoördineerd antwoord hebben
klaarliggen dat rekening houdt met alle gevoeligheden rond dit onderwerp. De VN is een kant-en-klaar
mechanisme voor zo'n coördinatie.'
Professor Richard Crowther, een expert in ruimtewetten en -bestuur aan het Ruimte Agentschap van het
Verenigd Koninkrijk en op dit terrein leidinggevende aan Britse delegaties, zei: 'Othman komt absoluut het
dichtste bij een 'take me to your leader' persoon' (iemand die als eerste kontakt maakt met aliens).
Desondanks denkt de professor dat het eerste menselijke kontakt met intelligente buitenaardse wezens van
een verre planeet eerder via radio- of lichtsignalen zal plaatsvinden, dan een daadwerkelijke landing van
deze wezens op Aarde. Ook denkt hij dat het eerste buitenaardse leven dat ontdekt zal worden microben
zullen zijn, en geen intelligente aliens. (1)
Honderden Amerikanen zien 'UFO' boven Tucson
Afgelopen zaterdag werden lokale TV-stations in de stad Tucson, Arizona, overspoeld met honderden
emails en telefoontjes van Amerikanen die een driehoekige UFO boven de stad hadden gezien. De
afgelopen jaren zijn in diverse landen over de hele wereld dergelijke waarnemingen gedaan. Over het
algemeen wordt aangenomen dat het hier niet om een buitenaards ruimteschip gaat maar om het 'geheime'
Amerikaanse militaire toestel TR3-B Astra.
Kort geleden zagen niet minder dan vijf agenten bij het Amerikaanse stadje Lebanon een UFO die echter
niet van de Aarde afkomstig leek te zijn. Het voorwerp was namelijk gigantisch groot, volgens sommige
schattingen zo groot als een voetbalveld. Enkele getuigen meenden eveneens een driehoekige vorm waar te
nemen, maar volgens een andere getuige betrof het een rechthoekig toestel van mogelijk honderden meters
lang. (2)
UFO-vloot op weg naar de Aarde?
De laatste weken wordt het alternatieve internet weer eens overspoeld met berichten dat er gigantische
ruimteschepen -volgens enkele berichten tot wel 240 kilometer lang- op weg zouden zijn naar de Aarde,
mogelijk om een deel van de mensheid te redden alvorens de wereld wordt getroffen door verschrikkelijke
catastrofes. Deze 'vloot' zou zich op dit moment bij Pluto bevinden en op korte termijn bij onze planeet
arriveren. (3)
Vanzelfsprekend is er geen greintje bewijs voor deze fantastische verhalen. Niettemin is het opmerkelijk dat
het internationale persbureau Reuters een bericht plaatste met het nieuws dat ruim 120 militaire officieren
getuigenverklaringen hebben gegeven van waarnemingen van UFO's boven bases met nucleaire wapens,
en dat zes van hen hier gisteren meer details over zouden bekendmaken. Daarnaast voorspelt de
voormalige Canadese luchtmachtofficier Stanely Fulham in zijn 352 pagina's tellende boek 'Challenges of
Change' dat er al op 13 oktober een hele vloot UFO's boven grote steden op de Aarde zullen verschijnen
(zie onderstaande links naar recent artikelen).
Of er nu iets van waar is of niet - het is een feit dat 'Hollywood' met name de laatste 10, 15 jaar een niet
aflatende stroom speelfilms en tv-series heeft uitgespuugd over de komst van UFO's en aliens. In de meest
recente science fiction film Skyline verschijnen er bizarre ruimteschepen boven diverse steden en worden
duizenden doodsbange mensen tegen hun wil de lucht en de UFO's ingezogen. Als de door steeds meer
mensen serieus genomen theorie van 'predictive programming' klopt, dan lijkt het inderdaad alsof de
mensheid wordt voorbereid op een mogelijk al nabij zijnde 'buitenaardse gebeurtenis'.
Xander
(1) News.com.au
(2) Planet-Flipside (inclusief 3 YouTube filmjes)
(3) Bombshock
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‘Ov-chipkaart mislukt bij treinreizigers’. Kortom: op naar de landelijke invoering ervan
Gewoon omdat het kan vandaag nog een kleine beschouwing van het
krankzinnige theater met extreem slechte acteurs waarin wij brave schapen
gedwongen worden om arbeid te verrichten voor een elitaire inteeltlaag die
alleen maar bezig is met zichzelf en door extreme inteelt verkregen vrienden
en familieleden te verrijken. Vandaag op Security.nl: ‘OV-chipkaart mislukt bij
treinreizigers’.
Treinreizigers blijken de OV-chipkaart massaal te negeren, waardoor een
mislukking dreigt. Nog geen vijf procent van de reizigers gebruikt de digitale
kaart, ook al is die in Amsterdam en Rotterdam verplicht, zo meldt de
Telegraaf vandaag. Wekelijks telt de NS naar eigen zeggen 300.000 ritten met
de OV-chipkaart, terwijl er dagelijks 1,1 miljoen reizen met de trein worden
gemaakt.
Raar he? Op websites zoals deze maar ook op specialistische sites die daadwerkelijk weten waar ze het
over hebben wordt tenslotte pas een paar jaar heel hard geroepen dat de Ov-chipkaart een stompzinnige en
kansloze uitvinding is die reizen onhandiger, duurder en volledig te controleren maakt en daarmee dus een
ramp betekent voor de toch al haastig verdampende privacy van burgers. Vijf problemen met de kaart? Was
dat maar waar, maak daar maar vijfentwintig van. De kaart die OV goedkoper zou moet maken maakt het
geheel juist duurder en zorgt voor extra ‘uitcheckwinst’ voor de bedrijven die het onding geïntroduceerd
hebben.
En dan hebben we wel zogenaamd een College Bescherming Persoonsgegevens om ons zoals de naam
suggereert te beschermen maar aangezien dat natuurlijk net zo’n kansloos “zelfstandig” overheidsgedrocht
is, doet deze organisatie zo min mogelijk en negeert daarom ook zonder blikken of blozen de eerder
aangehaalde privacyschending. Kom op zeg, beetje opkomen voor het burgerschaap. Dat kan natuurlijk niet.
Het kon trouwens vanaf stap één allemaal al veel beter qua privacy wat die kaart betreft, maar als je
criminele dictators graag exact willen kunnen zien wat hun slavenarbeiders in het openbaar vervoer
uitvreten, is er uiteraard en volledig opzettelijk voor de foute implementatie gekozen. Allemaal omdat uw
overheid zoveel om u geeft.
De invoer van de kaart was een complete chaos, studenten lopen nu nog steeds tegen grote problemen aan
wat betreft het correct functioneren van het hoereding, een Ov-chipkaart-verkoop-site lekte dit jaar reeds de
informatie van zo’n 168.000 reizigers en aangezien het ding al gehackt was ruim voordat ie daadwerkelijk op
de markt kwam, is het natuurlijk volstrekt duidelijk dat er bij landelijke invoering van deze prutserige
pauperkaart heel veel geld in het criminele circuit verdiend gaat worden.
Ik zei inderdaad ‘landelijke invoering’ want het maakt in ons kokende kikkerlandje echt niet uit hoe slecht een
product precies is; als de zwakzinnigen op overheidsniveau eenmaal de desbetreffende aanbestedingen aan
hun vrinden hebben doen toekomen, dan zal vervolgens alles op alles gezet worden om de burger zo snel
en zo intens mogelijk van zijn of haar centjes te ontdoen.
En weet u wat: het lukt de randdebielen ook telkens weer. Het is tenslotte veel te makkelijk om een
bevolking die toch geen ruggengraat heeft eens even fijn in hun open ruggetje te neuken. Of was dat iets te
plastisch? Goed, bijna 17:00. U mag zo weer stoppen met uw slavenarbeid. Vergeet u vervolgens niet braaf
in-en uit te checken in het openbaar vervoer? Scheelt weer wat boetes. Kusjes!
Door Anarchiel op 27-09-2010
Recordwarm in Los Angeles
Geen hippe handtas, maar een bevroren flesje water was dinsdag het populairste accessoire in Los
Angeles. In de Amerikaanse stad werd een recordtemperatuur van 45 graden Celsius gemeten.
Sinds de eerste metingen in 1877 is het nog nooit zo warm geweest in de miljoenenstad aan de westkust.
Amerikaanse media spreken over een inferno.
De zomer was in verhouding buitengewoon koel in Californië, maar enkele dagen nadat volgens de kalender
de herfst begonnen was, kwam er alsnog een hittegolf. Honderdduizenden mensen zochten verkoeling aan
de kust. Vooral de stranden bij Santa Monica waren een geliefde bestemming, omdat de temperatuur daar
bleef steken op ongeveer 30 graden.
Bron: Trouw
Ook veel andere plaatsen boekten recordhoge temperaturen. Er werd een record aan stroom afgenomen
door toedoen van alle airco's, die het binnen koeler maakten en buiten nog warmer. De capaciteit van het
stroomnet bleek niet overal voldoende: 30.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.
Bron: AP
http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4184&Itemid=26
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"Tweede internet schrikt hackers niet af"
Vandaag,15:17 doorRedactie
Het Amerikaanse leger wil graag een nieuw en veilig internet aanleggen om zo cyberaanvallen te
voorkomen, maar volgens beveiligingsexpert Richard Bejtlich schrikt dit hackers niet af. Generaal Keith B.
Alexander, de nieuwe 'cyberwar chief', is voorstander van een losstaand, veilig netwerk om burgers,
overheidsinstanties en kritieke infrastructuur, zoals de energievoorziening, te beschermen.
Alexander omschrijft het als een "veilige, beschermde zone." Het brengt militaire beveiligingsmaatregelen
naar de netwerken van banken, luchtvaart en nutsbedrijven. Bejtlich denkt dat een tweede internet voor
verschillende redenen zal falen. Ten eerste zal het het meest aangevallen doelwit worden. Als alle bedrijven
hun gevoelige informatie op dit netwerk onderbrengen, hoeft een aanvaller alleen maar binnen te dringen om
alle data te bemachtigen. Daarnaast is het scheiden van netwerken geen heilige graal. De beveiligingsexpert
wijst naar Operatie Buckshot Yankee, waarbij malware verschillende netwerken wist te infecteren.
Gebruikers zullen uiteindelijk informatie van het ene naar het andere netwerk willen kopiëren. "Zolang die
vectoren bestaan, is er geen scheiding", merkt Bejtlich op.
Hij is ook bang dat het netwerk te groot zal worden om veilig te houden. Hoe meer bedrijven op het
netwerken worden aangesloten, des te groter de kans dat er ook bedrijven zijn die hun beveiliging niet op
orde hebben. "Als het netwerk groeit, wordt het zwakker en zwakker." Bejtlich vraagt zich ook af hoe zo'n
'veilig netwerk' succesvoller dan SIPRNet kan zijn. "En SIPRNet goed beveiligd noemen zal waarschijnlijk
verschillende mensen doen lachen."
Als laatste is een tweede internet volgens Bejtlich een technische "oplossing" voor een niet-technisch
probleem. "Het is duidelijk dat het ministerie van Defensie beter in aanvallen dan verdedigen is." De expert is
bang dat er straks honderden miljoenen aan belastinggeld aan de ontwikkeling van zo'n netwerk worden
verspild. "Ik denk dat het veel goedkoper en effectiever is om diplomatieke en economische instrumenten te
gebruiken om dreigingen te overtuigen dat ze met hun handen van Amerikaanse bedrijven afblijven."
Hacker vindt achilleshiel van Zeus botnet
Israël verdacht van Stuxnet-aanval op Iran
Security.nl

NRC: Klokkenluider met dood bedreigd via Justitie
Door community (initieel offtherecord), Op maa 27 sep 2010
Dat kan toch niet waar zijn! Let wel hier boven staat niet dóór maar via Justitie.
Maar zelfs via is bedreigend en intimiderend. Medio juni jl. kort na mijn
persconferentie over De Demmink Doofpot werd de voorzitter van de kort
daarvóór opgerichte Stichting Expertgroep Klokkenluiders ontboden op Justitie.
Van de Officier van Justitie kreeg de voormalig rechercheur Gerrit de Wit
het advies 6 weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn
leven hier gevaar liep. Een merkwaardig advies om de benen te nemen uit
het onveilige Nederland. Welke maatregelen nam Justitie tegen deze
bedreiging? Geen enkele! Was het intimidatie van een klokkenluider die op
mijn verzoek een rapport heeft geschreven over een pedofielen netwerk
waarover ik was aangeschreven door een andere klokkenluider, eveneens
voormalig rechercheur? Deze schreef: "Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare
bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag.
Daarin zou niet alleen genoemde sg Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer
hoge topambtenaren en politici." (pag. 7 van De Demmink Doofpot).
Toegelicht heeft De Wit een en ander op de persconferentie over De Demmink
Doofpot van Chipshol in Nieuwspoort op 6 juni jl. onder grote belangstelling van de
pers. Kort daarna werd hij dus ontboden met daarbij de doodsbedreiging via
Justitie.
Lees meer in NRC vandaag en/of op http://www.schipholwanbeleid.nl
Hoogachtend,
drs. J. Poot
PS. Zojuist vernam ik dat ook onderzoeksjournalist Micha Kat zodanig onder druk
is gezet dat hij heeft gecapituleerd en op zijn site niet meer over Demmink c.s. durft
te schrijven.
Zie http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4772/het-einde-van-de-weg.html
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Wasdroger gevaarlijk apparaat: hoe het nou echt zit
Door community (initieel ffloor64), Op maa 27 sep 2010
Na blikseminslag in een met U-222 gevulde spouwmuur, staan verstopte
pluizenbakken wel op de 2e plaats van meest voorkomende oorzaken van
woningbrand, iets wat in deze septembermaand in de kouder wordende dagen
weer het geval bleek. En de overheid vindt dat ten algemeen nutte staande
hulpdiensten niet bedoeld zijn om zulke "standaard" voorkomende bouwfouten tot
een beroepsinvulling zou moeten leiden.
In principe zou de overheid de jaarlijks 9000 woningbranden met ±55 doden met
zeker een derde terug kunnen brengen alleen al door slechts een pluizenbak te
verbieden... maar dat idee staat het EEG-vrije verkeer van goederen en diensten
helaas in de weg.
Wasdrogers zonder waterkraan zijn tamelijk brandgevaarlijke objecten evenals magnetrons, patatketels en
broodroosters het geval is en dienen zonder toezicht nooit te zijn ingeschakeld.
In veilige wasdrogers is namelijk de loeiheet gortdrooggestookte pluizenbak vervangen door een bevochtigd
doolhof die op de waterkraan is aangesloten. Dat maakt tesamen met een afvoerpomp wel een paar tientjes
duurder dan zo'n loeihete pluizenbak maar, u kunt dan tenminste met een gerust hart naar een
winkelcentrum lopen en dat is toch ook heel wat waard...
De vraag wordt dan waarom mensen een wasdroger durven te gebruiken die zo een levensgevaarlijke
pluizenbak bezitten, en/of is een droger wel noodzakelijk is als ze 20 malen zoveel stroom opslurpen dan het
wasproces zelf?
Maar het zit echt anders. Tijd dus voor een wat beter wetenschapsartikel over zogenaamd kilowattenenergieslurpers als de wasdroger.
Waarom wasdrogers worden gekocht
----------------------------------------------------Een wasdroger geeft een heerlijk wasverzachtend effekt, veel zachter dan je met welke chemische
wasverzachter zou kunnen bereiken. Dit komt door het "slaan" dus vallen van textiel op de metalen trommel
waar het textiel veerkrachtig van wordt.
Wasgoed dat aan de lijn heeft gehangen dient daarom nog een kwartiertje in de droger na te draaien maar
dan op stand 30 graden - het dragen van onderbroeken en zéker bh's die uit de droger zijn gekomen is
heerlijk: alsof jij zijdegoed draagt!
Hoofdreden van de wasdroger is dat ouden van dagen en baby's beslist niet zonder een wasdroger kunnen dit feit ontbreekt meestal in ronkelende milieufolders en hoe dat kan is meestal omdat zulke vrijgezellen
geen kinderen hebben gekregen en/of hun oudjes al zeker niet zelf naar hun eind willen begeleiden.
Bovendien is het ophangen van al die onderbroeken een heel werk: daar ben je al gauw een kwartiertje mee
zoet en ze worden er zo stijf als een plank van.
Hetzelfde effekt zie je met washandjes: mannen prefereren keiharde washandjes en vrouwen de zachtste de stijfblauwe zijn voor hem en de rose zijn eenvoudig met een kwartiertje nadrogen goed te verzachten. En
ook pikkende truien zijn hiermee snel verholpen. Idem bustehouders. Dezelfde textielzaken verkopen
hiervoor al jaren zogenaamde gordijnwaszakken, dat zijn 2 grote zakken in 1 pakket en waarvan er eentje de
nu benodigde grote mazen bezit. Ze zijn weliswaar niet voor de droger bedoeld maar op stand 30 graden
gaat dat prima en beschermen zo de tamelijk dure waar.
Nog zoiets. Want wat in "duurzame" milieufolders meestal ook ontbreekt is dat lakens en slopen helemaal
niet in de wasdroger kunnen want dan verkreukelen ze veel te veel en moet je ze strijken met de stoombout
- lakens en slopen horen beslist aan de lijn tussen twee openstaande deuren zodat ze kreukvrij zó de
linnenkast inkunnen. Heb je geen grote lijn dan kun je oprolbare lijnen boven het aanrecht uitspannen;
vergeet niet de ezelsoren eerst eruit te trekken anders zitten ze vast.
En wat ook niet in de wasdroger gaat zijn broeken en handdoeken.
Handdoeken horen niet in de droger omdat ze veel water bevatten en daardoor veel energie slurpen. Ze
horen te drogen op een rek en daarna, omdat ze keihard + stijf zijn geworden een kwartier in de wasdroger
op 30 graden na te draaien zodat ze niet jouw gevoelige huiddelen openrijten. Mannen hebben maar weinig
gevoelige plekjes maar vrouwen acht keer zoveel van zulke tere plekjes en begrijpen onmiddellijk wat hier
bedoeld wordt.
Broeken pak je in de bijgeleverde broekenklem, zodanig dat zowel de voorste 2 lussen naast de éne klem
zitten en de achterste 2 lussen tegen de andere klem: hierdoor zullen alle 4 de vouwen vanzelf al in model
springen, gewoon weghangen op een tochtige plaats en de volgende dag is de broek perfekt gestreken! In
werkelijkheid doet de fabrieks-vouweninstrijking met hoogfrequentstroom nu zijn werk en dit effekt kan zelfs
een stoombout niet herhalen. Dus gewoon die bijgeleverde broekenklem gebruiken: dat ding wordt heus niet
voor niets bijgeleverd!
Ontkalken... maar dan gezegd zonder schroevendraaier
--------------------------------------------------------------------------------
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Tenslotte nog een tip over ontkalken. Ozeker, een Sense0 koffiezetter kan verstopt raken van vaak gebruik maar geen nood want ze zijn 2e-hands nog goedkoper dan dat er 4 pakken ontkalker waren gebruikt... dit
heeft geen zin meer. Sommige milieufreaks schrijven in hun "duurzaamheidsfolder" helaas al citroenzuur
voor, maar zulke "duurzame oplossingen" zijn grootkeukentechnisch helaas foutief omdat citroenzuur een 20
maal slechter kalkoplossend vermogen bezit dan fosforzuur en bovendien 6 malen schadelijker is voor de
boiler in koffiezetters maar ook: 2x zo schadelijk is voor het aluminium warmte-element. (!)
Dus: altijd fosforzuur gebruiken in de dosering die de fabrikant in zijn kant+klare verpakking al heeft
voorgeschreven. Bovendien is fosforzuur net zo milieuvriendelijk als het op dat "duurzaam natuurlijk"
gelijkende citroenzuur, anders zo zouden melkveehouders het niet al 70 jaar gebruiken in hun wekelijkse
ontkalking van hun melkgerei en het ging met bijbehorende kaliumhydroxide nog altijd zó de sloot in! En
daar zal vast wel over nagedacht zijn.
http://zaplog.nl/zaplog/article/wasdroger_gevaarlijk_apparaat_hoe_het_nou_echt_zit

Al 127 Amerikaanse banken failliet in 2010
Door community (initieel Mr. Q), Op din 28 sep 2010
Complete artikel: biflatie.nl (49x geklikt)
En weer zijn er twee banken in de Verenigde Staten over de kop
gegaan. Dit blijkt uit gegevens van de FDIC (Federal Deposit
Insurance Corp.). Het aantal faillissementen lijkt maar niet te
stoppen. In totaal zijn er in 2010 al 127 Amerikaanse banken failliet
gegaan. Even ter vergelijking: in 2008, het jaar dat de kredietcrisis begon, gingen er 28 banken failliet in de
Verenigde Staten. Dit aantal steeg naar 140 in 2009 en naar alle waarschijnlijkheid zal het record van 2009
dit jaar wel verbroken worden. Nog 14 banken te gaan. Oh ja, in de vijf jaar van 2002 tot en met 2007 gingen
er trouwens in totaal slechts 10 Amerikaanse banken over de kop, toen hadden ze nog nooit gehoord van
rommelhypotheken en dalende huizenprijzen.
De laatste banken die de deuren moesten sluiten waren de North County Bank in Arlington en de Haven
Trust Bank Florida in Ponte Vedra Beach. De FDIC nam de bijna 150 miljoen dollar aan activa van de Haven
Trust bank over. De North Counta Bank wordt overgeheveld naar de Whidbey Island Bank uit Washington.
Waarom je vandaag nog je ABN/AMRO rekening moet sluiten!
Door community (initieel Patman), Op din 28 sep 2010
Bron: (c) www.telegraaf.nl
Niet klagen, maar weggaan. Marktwerking, dat ben zelf!!! Mag ik de Triodos bank voorstellen?
ARNHEM (AFN) - Tien ex-topmanagers van ABN Amro krijgen alsnog de ontslagvergoedingen en bonussen
volgens de beloningsregelingen die vóór de crisis golden. Samen krijgen zij 23 miljoen euro. Dat heeft het
gerechtshof Amsterdam dinsdag in nevenzittingsplaats Arnhem bepaald.
ABN Amro maakte afspraken met ? of deed toezeggingen aan - de ex-topmannen op basis van het oude
beloningsbeleid. Toen de crisis intrad en de maatschappelijke verontwaardiging over de bonussen
losbarstte, veranderde het vergoedingsbeleid bij de bank. ABN Amro wilde de topmannen toen niet meer de
hoofdprijs betalen. Volgens het gerechtshof geldt: afspraak is afspraak.
http://zaplog.nl/zaplog/article/waarom_je_vandaag_nog_je_abn_amro_rekening_moet_sluiten
VN: “Geen ambassadeur voor buitenaardse wezens”
Door community (initieel P.uncia), Op din 28 sep 2010 14:29, nieuws
Bron: (c) www.demorgen.be (28x geklikt)
Het ruimtevaartbureau van de Verenigde Naties, Unoosa, ontkent dat er
binnenkort een ambassadeur wordt benoemd voor het geval er contact is met
buitenaardse wezens. Zondag had de Sunday Times gemeld dat de VN zich
opmaken om iemand te benoemen die, zo er contact is met E.T., de eerste
zal zijn om dit te doen. Die eer zou de directrice van de Unoosa te beurt
vallen. Als hoofd van de in Wenen zetelende Unoosa verwees de Maleisische
astrofysicaspecialiste Mazlan Othman het bericht naar het rijk der fabelen.
"Het artikel van de Sunday Times is absurd", zegt Othman. "De opdracht van
het bureau voor ruimtevaartaangelegenheden is door de Algemene Vergadering omschreven en er is geen
project om de huidige opdracht te wijzigen."
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Ook wereldelite begint Global Warming hoax los te laten
Britse auteur/journalist: 'Tijd voor Neurenberg-proces tegen klimaat/Co2 angstzaaiers'
De temperatuur op Aarde heeft altijd sterke natuurlijke fluctuaties
vertoond. Het idee dat de mens, verantwoordelijk voor slechts 2%
van de jaarlijkse Co2 instroom in de atmosfeer, hier nu opeens iets
aan kan veranderen, is buitengewoon onwaarschijnlijk.
Of de al vaak besproken Bilderberg-groep inderdaad een sinister
gezelschap elitairen is dat de mensheid stuurt in de richting van een
één-wereldregering, of dat het slechts om een onschuldig kletsclubje
voor leidinggevende officials gaat - zeker is dat de deelnemers,
afkomstig uit de hoogste politieke, financiële en commerciële
kringen, haarfijn weten wat er gaande is op onze planeet. Daarom is
het des te opmerkelijker dat de machtselite steeds duidelijker begint af te stappen van de door hen zelf
opgezette 'Global Warming' hoax, en tijdens de laatste Bilderberg bijeenkomst in juni in Spanje juist 'Global
Cooling' op de agenda had staan.
Dat zou er heel goed op kunnen wijzen dat aanwezigen zoals Henry Kissinger, Bill Gates, de topman van
Fiat, de redacteur van de Economist en natuurlijk 'onze' eigen koningin Beatrix beginnen te beseffen dat
Global Cooling een veel grotere bedreiging voor de wereld vormt dan de door veel wetenschappers
inmiddels compleet onderuit gehaalde Co2/Global Warming theorie. En dat vormt een groot
geloofwaardigheidsprobleem voor de huidige machthebbers, aangezien er sinds de jaren negentig vele
honderden miljarden zijn uitgegeven -gefinancierd met belastinggeld van de burgers- aan een
hoogstwaarschijnlijk niet-bestaand milieuprobleem.
De 'Global Warming' hersenspoeling werd door de elite bedacht om één alomvattende planetaire catastrofe
te creëren, waardoor alle landen hun handen ineen zouden moeten slaan om een zogenaamde klimaatramp
te voorkomen. Het uiteindelijke doel: een één-wereldregering met torenhoge wereldwijde milieubelastingen,
waardoor er een herverdeling van de welvaart zou gaan plaatsvinden (lees: de rijkere Westerse landen op
het niveau van de zich maar nauwelijks aan de totale armoede ontworstelde derdewereldlanden te brengen).
Politici schuldig aan verspreiden Global Warming leugen
Mede dankzij het (nog) vrije internet en doordat steeds meer onafhankelijke wetenschappers hun mond
begonnen open te doen omdat zij weigerden mee te werken aan het grootste wereldwijde bedrog ooit, is de
Co2/Global Warming trein vrijwel tot stilstand gekomen. Alleen de met name linkse en christelijke politici
weigeren dit nog altijd te erkennen, omdat dit betekent dat zij aan hun kiezers zullen moeten uitleggen
waarom zij al die jaren bedrogen werden en steeds hogere brandstofprijzen en allerlei soorten milieulasten
moesten gaan betalen.
Verwacht echter niet dat dit gaat gebeuren. In de VS zien we een voorbode van wat we hier in Europa
ongetwijfeld ook gaan meemaken: de term 'Global Warming' wordt door de Amerikaanse overheid inmiddels
gemeden als de pest, en is vervangen door 'klimaatverstoring'. Daarmee kun je alle kanten op, zodat er over
een paar jaar precies dezelfde milieumaatregelen kunnen worden (blijven) genomen, maar dan onder het
mom van 'Global Cooling'. Tenminste, als wij als kiezers blijven stemmen op die partijen die ons sinds de
jaren '90 de Co2/opwarmingsleugen hebben verkocht.
Of het nu onbenulligheid, onwetendheid, naief idealisme of anti-kapitalistisch cynisme was, mensen zoals Al
Gore, George Soros, Bill Gates, Barack Obama, David Cameron, Ted Turner, Wim Kok, Wouter Bos,
Jacqueline Cramer en Femke Halsema hebben ieder hun aandeel gehad in het verspreiden en promoten
van het grootste, onder het mom van 'wetenschap' gepresenteerde bedrog ooit, en hebben daar de burgers
historisch hoge lasten voor opgelegd. Ook werd en wordt het nog steeds als excuus gebruikt om de overheid
steeds meer zeggenschap en controle te geven over ieders leven, waarmee onze vrijheid steeds meer onder
druk komt te staan (denk bijvoorbeeld aan de voorgestelde, inmiddels van tafel geveegde spitsheffing).
'Global Warming - Neurenberg proces'
De Britse journalist en auteur James Delingpole vindt dat al die (s)linkse politici, officials en captains of
industry, die enorm geprofiteerd hebben van de zinloze miljardeninvesteringen van de overheden in Co2beleid, hier niet ongestraft mee weg mogen komen. Zij moeten volgens hem minstens uit het zadel worden
gewipt en indien mogelijk weggestemd. Ze zouden zelfs berecht moeten worden voor het verdraaien van de
wetenschappelijke feiten en voor pure corruptie van de markten, die het gevolg was van zogenaamd 'groen
beleid'.
'Het is tijd voor een 'Global Warming' Neurenberg,' concludeert Delingpole, verwijzend naar de
geruchtmakende processen tegen de Nazi's na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zo ver is het echter
nog lang niet; nog steeds proberen de heersende overheden door middel van wetenschappelijke rapporten
(die veelal in opdracht zijn gefabriceerd door wetenschappers die afhankelijk zijn van overheidssubsidies)
aan te tonen dat ze het niet (helemaal) mis hadden.
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'Hele gemeenschappen kotsen bloed als gevolg van bij olieramp gebruikt oplosmiddel'
Mensenrechtenactivist noemt gebruik van Corexit daad van genocide
Waarom besteedt bijna niemand er aandacht aan dat zulke smerige
zeeën en giftige dampen dramatische gevolgen hebben voor de
gezondheid van veel Amerikanen?
Terwijl in de reguliere media nu pas berichten verschijnen dat bij
lange na niet alle olie uit de Golf van Mexico is verdwenen, zoals BP
en de Amerikaanse regering de wereld willen doen geloven, komen
er ondertussen hartverscheurende verhalen uit de Amerikaanse
staat Louisiana (2), waar 'hele gemeenschappen' dagelijks bloed
kotsen als gevolg van het bij de olieramp gebruikte uiterst giftige
oplosmiddel Corexit. De veteraan-mensenrechtenactivist Deborah
Dupré heeft het zelfs over 'chemische oorlogsvoering' die in het kader van de wereldwijde VN-milieu'Agenda
21' tegen niet alleen de Amerikanen, maar tegen de hele mensheid wordt gevoerd.
Dupré noemt het oplosmiddel Corexit, waarvan miljoenen liters over de Golf van Mexico werden gesproeid,
in één van haar recente artikelen een in de VS gefabriceerd 'massavernietigingswapen'. De gevolgen van
het inademen van de giftige Corexitdampen zouden voor de bewoners van de kuststreken inmiddels steeds
dramatischer worden. Talloze mensen zouden inmiddels zeer ernstig ziek zijn en lijden aan interne
bloedingen, waardoor ze zowel bloed verliezen bij toiletbezoek als door te kotsen.
Volgens Dupré blijkt uit overheidsdocumenten dat het Amerikaanse ministerie van Defensie in
samenwerking met het milieubeschermingsbureau EPA (Environmental Protection Agency) en
petrochemische bedrijven al tientallen jaren onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het gebruik van
chemische middelen op de gezondheid van de bewoners van de Golfkustregio. Dat er niettemin toch
gekozen is om massaal Corexit te gebruiken noemt Dupré een daad van genocide. Dat dé organisatie om
een dergelijke misdaad te voorkomen, de EPA, hier vanwege de VN-bevolkingsreductie agenda juist aan
meewerkt, is ronduit schrijnend.
EPA-adviseur en klokkenluider Hugh Kaufman verklaarde zelfs dat miljoenen mensen dezelfde symptomen
zullen krijgen en eveneens bloed zullen gaan spugen, omdat 'dit altijd het gevolg is van het gebruik van
Corexit'. Daarnaast zou het sproeien van de dodelijke chemische substantie ook deze maand nog steeds
zijn doorgegaan.
De vreselijke situatie waarin steeds meer Amerikanen als gevolg van de olieramp en de bestrijding hiervan
in terecht zijn gekomen wordt nog altijd volledig genegeerd door de regering in Washington, die als de dood
is dat het slechte nieuws uit de Golfregio bij de Congresverkiezingen in november de definitieve nekslag
voor de Democraten zal betekenen. De reguliere media, die -hoewel dit heel langzaam begint te veranderennog altijd sterk op de hand van Barack Obama zijn, werken hier aan mee en berichten nauwelijks over de
dramatische toestanden aan de Golfkust.
De doelbewuste vergiftiging van de Golf van Mexico en de kustregio zou een onderdeel zijn van het op deze
site recent besproken wereldwijde VN-milieuprogramma 'Agenda 21', waar ook Nederlandse gemeenten aan
meewerken. Het uiteindelijke doel van 'Agenda 21' is het massaal verminderen van de wereldbevolking met
maar liefst 85%.
'De bewuste, nu duidelijk zichtbare vergiftiging via de lucht van Amerikanen in de Golf van Mexico en de
kustregio met een chemisch massavernietigingswapen is niet slechts een oorlogsverklaring aan de
Amerikaanse bevolking. Omdat het vergiftigde water en lucht de planeet rondgaan is deze operatie een
nationaal veiligheidsrisico voor landen over de hele wereld.' (1)
Xander - (1) Examiner ; (2) Examiner
Elke Indiër krijgt een nummer
Uitgegeven: 29 september 2010
NEW DELHI - Gewapend met irisscanner, vingerafdrukmachine, camera, laptop
en printer gaat de komende tijd een identificatieteam alle Indiase deuren langs.
De Indiase premier, Manmohan Singh, geeft woensdag de aftrap van een
omvangrijk plan om elke Indiër een eigen nummer te geven.
Singh deelt de eerste identiteitsnummers uit aan inwoners in de westelijke
deelstaat Maharahstra. De overheid gaat de nummers koppelen aan de
biometrische gegevens van de ontvanger.
De hoop is dat de nummers helpen om fraude in de kiem te smoren en bureaucratie te verminderen.
Het uitdelen van de nummers gaat gepaard met de massale volkstelling, die in april begon. In tegenstelling
tot die telling is de registratie van identiteitsnummers geen eenmalig proces, maar zal het bestand
voortdurend worden bijgewerkt. © ANP
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Groot-Brittannië het epicentrum van antisemitisme in Europa.
In een nieuw boek verteld de Britse historicus Keith Jeffery schokkende feiten over geheime aanvallen door
de Britse geheime dienst (M16) op schepen met Joodse overlevenden van de Holocaust die op weg waren
vanuit Europa naar Israël. De Britse Labour regering onder leiding van Clement Attlee, vroeg eind 1946 de
MI6 voorstellen te doen op welke manier er tegen de ‘illegale Joodse immigratie’ naar ‘Palestina’ zou kunnen
worden opgetreden. De M16 stelde onder meer voor “ explosieven op schepen te plaatsen en voedsel en
vers water te saboteren”. Dat zou zo moeten gebeuren dat de verdenking zou worden toegeschreven aan
Arabische terreurgroepen. Na een vergadering op 14 februari 1947 tussen vertegenwoordigers van MI6 en
de Britse overheid, ging een speciaal team van voormalige agenten op pad onder de codenaam Operation
Embarrass onder het mom dat ze uit zeilen zouden gaan. In werkelijkheid werden ze naar Frankrijk en Italië
gestuurd met mijnen die eruit zagen als ‘zeeslakken’ die met tijdklokken tot ontploffing konden worden
gebracht. In de zomer van 1947 en voorjaar van 1948 pleegden de agenten vijf aanslagen op schepen in
Italiaanse havens waarbij een schip totaal werd verwoest en twee anderen beschadigd. Twee
‘zeeslakmijnen’ werden ontdekt voordat ze tot ontploffing konden worden gebracht maar de Italiaanse
regering had geen idee wie er achter zat. Ook heeft men overwogen het stoomschip “President Warfield “op
te blazen dat in een haven in Frankrijk lag afgemeerd. Dit schip werd later bekend als de “Exodus”. De
informatie in het boek van Jeffery is tot stand gekomen in samenwerking met de Britse geheime dienst.
Toen de oorlog afgelopen was keerden tien miljoen vluchtelingen terug naar huis en haard. Dit voorrecht
was voor de meeste overgebleven Joden niet weggelegd. Hun gezinnen en families waren uitgeroeid en
gemeenschappen waarvan zij deel hadden uitgemaakt waren in de meeste gevallen volledig verdwenen. De
enkeling die bevrijd werd stond bijna naakt voor de wereld, gehuld in een gevangenenuniform en schoenen
met houten zolen. Ze bezaten niets, zelfs geen ondergoed, sokken of een zakdoek. Ze waren mager als
skeletten, vel over been. Zij die na al de jaren van verschrikking huiswaarts keerden ontdekten dat ze van
hun bezittingen waren beroofd. Velen van hen werden niet eens meer binnengelaten in hun eigen huizen.
De nieuwe ‘bezitters’ (dikwijls hun eigen buren) deden alsof ze hen niet kenden. Hun eigen schilderijen
hingen nog aan de muur en hun meubilair stond nog in de kamer. En zo ging het in heel gelovig Europa!
Men had niet meer op hun terugkeer gerekend en alles wat te roven viel, geroofd. Voor de meeste
ontheemden was er nog maar een oplossing, weg uit het vijandige Europa, hopende een veilige thuishaven
te vinden in het aloude Heilige Land. Maar de Britse overheid keerde zich op barbaarse manier tegen de
meelijwekkende restanten van de grootse misdaad in de menselijke geschiedenis.
Terwijl in heel de wereld de kreet van afgrijzen nog naklonk over de massamoord door Hitlers beulen,
besloot de Britse regering schepen met Joodse ballingen te saboteren. De Britse troepen die in Europa
overbodig waren geworden, werden naar ‘Palestina’ gestuurd om daar de overlevenden van de
concentratiekampen tegen te houden of onder te brengen in interneringskampen. Ook werden de
overlevenden door Britse ambtenaren op Cyprus geïnterneerd of zelfs naar Duitsland teruggestuurd.
Op 11 juli 1947 begon het schip de President Warfield (Exodus) met 4525 passagiers waaronder 1500
kinderen, de overtocht vanuit de Franse Middellandse Zeehaven Séte richting Israël. Het schip werd gevolgd
door de Britse geheime dienst en twee oorlogsschepen en op 18 juli door de Britse marine in internationale
wateren voor Haifa opgebracht. Bij de vier uur durende gevechten aan boord met de Britten kwamen drie
bemanningsleden om het leven en werden velen gewond onder wie vrouwen en kinderen. In Haifa werden
de passagiers op drie gevangenisschepen overgezet en teruggestuurd naar Frankrijk. De Britten hielden er
geen enkele rekening mee dat ze met overlevenden van de Holocaust te maken hadden die meestal hun
hele familie hadden verloren en geen vaderland of thuis meer hadden. Op 30 augustus werden ze vanuit
Frankrijk naar Duitsland teruggestuurd en onder het oog van de internationale pers met geweld van boord
gehaald en vervolgens met goederentreinen naar twee kampen in het Displaced-Persons-kamp Pöppendorf
bij Lübeck overgebracht. De plaatselijke bevolking ontving de Joden met gezichten vol haat, alsof er nog
niets veranderd was. In cafés en restaurants weigerde men ze te bedienen. In Bad Reichenhall zei een
Duitse hotelhouder: ‘Jammer dat we niet meer Joden gedood hebben’. De Joden die zich nog in de kampen
in Duitsland bevonden, maakten meteen na het uitroepen van de staat Israël op 14 mei 1948 aliya.
Het is één van de vele schandvlekken uit de Britse geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. Na afloop
van de Israëlische actie tegen de ‘vredesactivisten’ op het vlaggenschip de Mavi Marmara van de “Free
Gaza Movement” op 31 mei 2010, noemde de Britse overheid de Israëlische actie “compleet onacceptabel”.
Het antisemitisme in Groot-Brittannië is al eeuwenoud. Zo liet koning Edward 1 alle Joden verbannen uit het
Britse koninkrijk. De Joden konden pas terugkeren, nadat Oliver Cromwell in 1656 de macht had
overgenomen van het koningshuis. Ook hebben de Britten vanaf het moment dat de 52 landen van
toenmalige Volkenbond op 24 juli 1922, de grenzen van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied
erkenden, de bindende afspraken genegeerd en de immigratie van Arabieren naar dat gebied gestimuleerd.
De Britten besloten zelfs het gebied ten oosten van de Jordaan, aan Abdullah, de emir van Mekka toe te
wijzen. De geschiedenis kent geen land dat Jordanië heet. Het huidige Jordaanse koningshuis kan geen
enkele historische claim leggen op het land waarover zij thans de scepter zwaaien. Het is niets anders dan
een cadeautje van de Britten.
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In de oorlog van 1948 werd het Jordaanse leger geleid door Britse officieren en de luchtmacht van
Engeland, de RAF, vocht tegen de Israëli’s om het Egyptische luchtruim te verdedigen. De voormalige Britse
minister van Buitenlandse zaken (1997-2001) Robin Cook legde tijdens zijn ambtsperiode op provocerende
wijze een krans in Deïr Yassin, de plaats waar Israëlische militairen in 1948, 250 weerloze Arabische
burgers zouden hebben vermoord. De waarheid is echter dat het verhaal over Deïr Yassin door voormalige
Britse ambtenaren en de Arabische wereld is aangekleed met verzonnen feiten. Het hele verhaal is een
schoolvoorbeeld van geslaagde anti-Israël propaganda en politieke manipulatie. De andere voormalige
Britse minister van BZ, Jack Straw haalde zich bij herhaling de woede van Israël op de hals door met
regelmaat anti-Israëlische uitspraken te doen. Tijdens een bezoek aan Iran etaleerde hij een staaltje van
Brits antisemitisme door in een Iraanse krant te verklaren dat Israël mede verantwoordelijk is voor de
terreuraanslagen op 11 september 2001 in Amerika. Straw noemde voormalig premier Ariël Sjaron, het
‘kankergezwel’ van het Midden Oosten. Israël noemde de uitlatingen ‘zorgelijk en schandalig’. Straw ging
zelfs zover in het vereren van de Palestijnse terreurbaas Yasser Arafat, dat hij na diens dood een krans is
gaan leggen op zijn graf in Ramallah.
Jack Straw met Jasser Arafat
Groot-Brittannië staat al jaren bekend als het epicentrum van antisemitisme in Europa. De Britse media zijn
fakkeldragers van ordinaire Jodenhaat en doen er alles aan de ware feiten in het conflict tussen Israël en het
PA/PLO bewind te verdoezelen. De Palestijnse terreur wordt uitgelegd als legitiem verzet tegen de ‘bezetter’
van Palestijns land! Het Britse parlementslid Gerald Kaufman vergeleek de strijd van het Israëlische leger in
januari 2009 tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas, met de methoden van de nazi’s. Ook zei hij dat
de Holocaust wordt gebruikt om “de moord op de Palestijnen te rechtvaardigen”. Een groep Britse geleerden
zei tijdens deze oorlog te hopen dat Israël de strijd zou verliezen. “De strijd in Gaza is de laatste fase van de
strijd tegen Israël sinds het leed dat de Palestijnen in meer dan 60 jaar is aangedaan.” De geleerden
plaatsten een brief in The Guardian. Onder de brief staat: “Een raket aanval op Israël is niet genoeg.
Daarmee win je de strijd niet, er is maar één oplossing: ‘Israël moet totaal worden vernietigd’. Dan pas
krijgen de Palestijnen vrijheid. Israël heeft de Palestijnen, in Gaza en de ‘Westoever’ opgesloten in een grote
gevangenis en is hen langzaam maar zeker aan het uithongeren. “De brief is voorzien van meer dan 300
handtekeningen van Britse academici.
Een van de hoofdrolspelers in de hetze tegen Israël is de voormalige burgemeester van Londen Ken
Livingstone. Livingstone staat bekend om zijn pro-Hamas sympathieën. Hij beschuldigt Israël van etnische
schoonmaak, het demoniseren van moslims en het creëren van een Warschau-getto in het Midden-Oosten.
Hij noemde de in Qatar gevestigde antisemitische haatprediker Ysuf Al-Qaradawi ‘a man of tolerance and
respect’ en knuffelde hem openlijk. In februari 2005 vergeleek hij een Joodse journalist van de Evening
Standard met een kampbewaker in een concentratiekamp. In februari 2006 werd hij voor deze schoffering
voor vier weken als burgemeester geschorst. Het feit dat hij thans werkzaamheden verricht voor de Iraanse
antizionistische propaganda-fabriek Press-tv, zegt al genoeg.
En wat te denken van barones Catharine Ashton, de huidige minister van BuZa voor de Europese Unie. Na
een bezoek aan Gaza zei ze: ‘Als je van Israël in Gaza terecht komt, dan kom je van de 21e eeuw in een
misvormd landschap terecht. Herbouw is onmogelijk omdat Israël de grenzen blokkeert. Mensen hebben
nauwelijks meer tot hun beschikking dan de ruïnes om hen heen.’ Wat zij zag was volledig in scène gezet
door de Palestijnse terreurbeweging Hamas, daarbij geholpen door de lokale VN-medewerkers, in wier
belang het is om een zo erg mogelijk beeld over de situatie in Gaza naar buiten te brengen.
Studenten van de Oxford Universiteit in Groot-Brittannië riepen enige tijd geleden op tot de vernietiging van
Israël. Tijdens een toespraak van de Israëlische onderminister van Buitenlandse zaken, schreeuwden
studenten – en niet alleen moslims- “slacht de Joden af”. In Cambridge werd een toespraak van de
Israëlische professor en historicus Benny Morris geannuleerd na klachten waarin hij werd beschuldigd een
“islamofobe haatspreker” te zijn. Begin november 2009 publiceerde de Britse krant Daily Mail een zeer
schokkend onderzoek waaruit blijkt dat veel Engelse kinderen tussen de 9 en 15 jaar denken dat Adolf Hitler
een Duitse voetbalcoach was en het vernietigingkamp Auschwitz tijdens de tweede Wereldoorlog dienst
deed als pretpark. Uit het onderzoek, verricht onder 2000 kinderen door het Erskine fonds voor
oorlogsveteranen, blijkt verder dat 1 op de 20 kinderen denkt dat de term Holocaust slaat op de
feestvieringen aan het einde van de oorlog.
De voormalige Britse premier Tony Blair vergeleek Israël al eens met Irak onder het bewind van Saddam
Hoessein en zijn vrouw zei begrip te hebben voor de terreuraanslagen omdat de ‘Palestijnen’ iedere vorm
van hoop is ontnomen. Vandaag is Blair speciaal gezant voor het Midden-Oosten in opdracht van het
“Kwartet van Vier” bestaand uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties.
Het is Blair’s taak om Israël koste wat kost de Roadmap aan te smeren en de Palestijnen aan een eigen
staat te helpen in het aloude Bijbelse land. Blair heeft daarvoor 13 full-time diplomaten ter beschikking die
onder meer worden betaald door de Verenigde Naties en de Wereldbank. Blair gelooft dat beide partijen
vrede willen. Om met de woorden van Lord Charles Bowens te spreken: “het zijn blinden die in een donkere
kamer naar een zwarte kat zoeken die er niet is”.
Door: Franklin ter Horst

Nieuwsbrief nr. 106 – 9 oktober 2010 - pag. 15

Beatrix de barmhartige?
Hans Vogel
Wij mogen ervan uitgaan dat mevr. Amsberg christelijk is. Daarvan pleegt
zij jaarlijks tijdens de kerstdagen omstandig getuigenis af te leggen. Voor
de camera's van de Nederlandse televisie, met de bedoeling dat miljoenen
daarvan kennis nemen. Tijdens haar van de christelijke boodschap
doordrenkte kersttoespraken roept mevr. Amsberg de Nederlandse
bevolking op tot tolerantie en mededogen. Eerlijk gezegd vind ik dat wel
mooi van mevr. Amsberg. Ze weet heel goed dat er heel veel in Nederland
(en in de rest van de wereld) niet deugt en zij wil blijkbaar haar steentje bijdragen om de wereld een beetje
beter te maken. Daarvoor gebruikt ze evenwel niet haar immense fortuin, maar bedient zich uitsluitend van
het woord. Ze weet waarschijnlijk dat woorden machtig kunnen zijn.
Wat echter ooit beperkt leek tot de kersttijd is inmiddels ook doorgedrongen tot het gewone politieke
discours. Dat is misschien niet zo verbazingwekkend bij een Eerste Minister (Balkenende) die te
beschouwen is als een rasechte Farizeeër. Een man die ooit de mond vol had van normen en waarden,
maar die zich omdraaide en zijn medewerking verleende aan de illegale bezetting van Irak, een land dat
vernietigd was na een bloedige veroveringsoorlog. Misschien was het wel zijn invloed die vlak voor zijn
vertrek nog had gezorgd voor deze passage in de troonrede: 'Een harmonieuze samenleving is gebouwd op
respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing.
Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.' Kort daarvoor was de gouden pantserkoets getroffen door een
glazen waxinelichthouder van 625 gram, geworpen door de 29-jarige Erwin L. Eenzaam en van god en
vrienden verlaten, vertwijfeld en verdrietig door de dood van zijn moeder, lijdt deze man een leven waarvan
mevr. Amsberg en haar entourage zich met geen mogelijkheid een voorstelling van kunnen vormen. Erwin L.
is echter Nederlands staatsburger en wordt door mevr. Amsberg vermoedelijk beschouwd als 'onderdaan'.
Onderdaan of niet, als staatsburger heeft Erwin L. volgens de grondwet, net als alle andere Nederlanders,
recht op bescherming van de staat en op een eerlijk proces op basis van een reële aanklacht. Ik vraag mij af
of het überhaupt mogelijk is dat die man een eerlijk proces krijgt wanneer de rechters gezeten zijn onder een
portret van mevr. Amsberg en wanneer het vonnis wordt gewezen in haar naam!
Pro Republica zou eigenlijk verheugd moeten zijn dat het proces tegen Erwin L. het slechtste in mevr.
Amsberg en haar schoenpoetsers naar boven roept. Zoveel blijkt al uit de aanklacht tegen de
waxinelichtgooier als zou hij een aanslag op de 'koningin' hebben gepleegd.
Gebrek aan mededogen met Erwin L. kan de republikeinse zaak alleen maar goed doen. Niets werkt
namelijk zo goed als schrijnend onrecht om bij de bevolking verontwaardiging, walging en afkeer op te
wekken. Op geen enkele manier kan bij het proces tegen Erwin L. immers sprake zijn van wat in de
Angelsaksische juridische praktijk wordt verstaan onder 'equality of arms', gelijke wapens. Aan de ene kant
een gekwetste, arme, eenzame, hulpbehoevende jongeman en aan de andere kant een vrouw met een
vermogen van misschien wel 30 miljard euro, met een schare van honderden dienaren, de machtigste vrouw
van het land, met ontzaglijke invloed tot in alle uithoeken van het bestuurlijk en juridisch apparaat. Een
vrouw die met 'majesteit' aangesproken wenst te worden, die dag en nacht omgeven wordt door
knipmessende lakeien, laffe vleiers en perfide intriganten die haar allen naar de mond praten. Een vrouw die
alle voeling met de werkelijkheid heeft verloren, een vrouw die leeft in een schijnwereld, terwijl het volk
waarvoor zij zich verantwoordelijk waant, wordt uitgezogen door meedogenloze tollenaars.
Wie gaat dit winnen? Dat is niet moeilijk te voorspellen. Wie in Nederland juridisch de degens kruist met de
staat (en dus ook tegen mevr. Amsberg) is bij voorbaat kansloos. In dit geval zou dat de Republikeinse zaak
geweldig vooruit helpen. Maar...wie de situatie overdenkt en de positie van Erwin L. eens nader bekijkt, moet
wel tot andere gedachten komen. Als u of ik bijvoorbeeld in de schoenen zouden staan van mevr. Amsberg,
zouden wij ons volkomen anders hebben gedragen. Je hoeft niet eens christelijk te zijn om medelijden te
voelen met Erwin L., die nu eenzaam en alleen ergens in een Haagse cel zit. Hij heeft nochtans niemand
kwaad gedaan of letsel bezorgd. Hij heeft zich niet op dubieuze wijze miljoenen toegeëigend, zoals Rijkman
Groenink. Hij heeft geen bank laten failleren waardoor talloze mensen hun baan verloren. Hij heeft niet zijn
plicht verzaakt en daarmee duizenden gedupeerd zoals Nout Wellink in de Icesave-affaire. Hij heeft niet
zoals mevr. Eveline Herfkens wederrechtelijk een kwart miljoen euro belastinggeld ontvangen en geweigerd
dat vervolgens terug te betalen (waarmee ze nog wegkomt ook). Vergeleken bij de vader van mevr.
Amsberg is Erwin L. een voorbeeldig burger. Je kunt je echt afvragen waarom Erwin L. in godsnaam is
gearresteerd. Wie prat gaat op zijn christelijkheid, wie daarvan in alle wetsteksten kond doet ('Wij Beatrix, bij
de gratie Gods Koningin der Nederlanden...'), wie de mond vol heeft van tolerantie, naastenliefde en
vergeving, zoals mevr. Amsberg, moet zich a fortiori barmhartig tonen. Haar geloof gebiedt dit. Het onze
Vader, dat mevr. Amsberg moet kennen en wat zij ongetwijfeld dikwijls in gebed heeft gepreveld, is duidelijk:
'En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren'. Het evangelie is ondubbelzinnig op dit punt: 'Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden' (Mattheüs 5:7).
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De christelijke leer gebiedt barmhartigheid, dat is zonneklaar. Het is daarom een groot raadsel waarom
mevr. Amsberg, die immers naar verluidt zo graag als een 'goede vorstin' de geschiedenis wil ingaan,
blijkbaar doof en blind is voor deze christelijke geboden. Voor iemand die 'bij de Gratie Gods' koningin zegt
te zijn, is het buitengewoon ernstig zó te zondigen tegen de beginselen van de godsdienst waaraan zij haar
legitimatie ontleent. Daarom roept Pro Republica mevr. Amsberg op om nu eindelijk eens, nu zij om zo te
zeggen reeds met één been in het graf staat, om voor deze ene keer eens een menselijk gezicht te tonen.
Zij zou de grootsheid, de christelijke barmhartigheid moeten kunnen opbrengen om de onmiddellijke vrijlating
te gebieden van Erwin L. Doet zij dat niet, dan wordt het naderende einde van de dynastie bespoedigd. Dat
einde zal mevr. Amsberg niet kunnen verhinderen. Het enige wat zij kan is vlak voor het einde van haar
regeerperiode nog een goede daad doen, waarmee zij ongetwijfeld de basis zal leggen voor een wat minder
negatief oordeel door toekomstige geschiedschrijvers.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=100926_barmhartigheid_erwin_l&t=Beatrix+de+barmhartige
Boodschappen doen met mobieltje
Als u wilt, is in de nabije toekomst het zeulen met boodschappen en wachten in lange rijen voor de kassa
verleden tijd. Supermarkten gooien het over een andere boeg. De mobiele telefoon zal daarin een grote rol
spelen. Een blik op het winkelen in de toekomst. Klanten van Albert Heijn (AH) kunnen nu al thuis met hun
mobieltje bijvoorbeeld een pak hagelslag scannen dat op is. Dan komt het artikel meteen op een
boodschappenlijstje op ’t mobieltje te staan. Ook Hoogvliet heeft zo’n applicatie voor de klant, maar volgens
retaildeskundige Gerard Rutte van uwsupermarkt.nl stelt dat nog niet zoveel voor. Makkelijk zo’n lijstje op je
mobiel, maar de volgende stap wordt nog veel mooier: In de zeer nabije toekomst kun je thuis met je mobiel
de barcode van een product scannen. Je mobiel staat in contact met het internet en vervolgens Dan komt er
bij AH een melding binnen dat u bijvoorbeeld zonder pindakaas zit. Via de mail krijgt u bericht dat AH de
pindakaas, met de andere boodschappen die u zo hebt aangemeld, komt brengen. Wanneer? Dat bepaalt u.
De supermarkt weet steeds meer van de klant en kan door uw scangegevens voor u een boodschappenlijst
samenstellen. Volgens retaildeskundige Rutte is AH nu bezig met de mogelijkheid dat klanten in de
toekomst, naast de thuisservice, de boodschappen die al klaar staan in de winkel zelf komen ophalen.
Uiteraard na vooraf betalen via internet. Voor versproducten ligt het anders. Rutte: „De klant wil verse waar
toch eerst zelf in de hand houden. Daarnaast wil de supermarkt dat de klant ook in de winkel komt. Anders
mist hij de impulsaankopen.”
Volgens Rutte gaan we alle boodschappen en betalingen doen met de mobiele telefoon. Ook zal het
mobieltje worden gebruikt om informatie op te vragen in de winkel. Een consument die allergisch is voor
noten, kan zijn mobiel met scanfunctie over de barcode halen. In één oogopslag kan hij dan zien of hij het
product mag eten. Bij Plus zijn nu al beeldschermen die, als u een fles wijn scant, informatie geven over die
wijn. Klanten van onder meer AH en C1000 kunnen al zelf producten scannen en vervolgens afrekenen.
Maar dat gaat niet met de mobiele telefoon. Rutte verwacht dat er snel met het mobieltje kan worden
gescand en meteen afgerekend. „Zeker omdat supermarkten ernaar streven dat er zo min mogelijk met
contant geld wordt betaald.” Hoe meer supermarkten het internet op gaan, des te meer producten zij kunnen
verkopen. „Het schap is niet van elastiek en de logistiek wordt steeds moeilijker”, zegt Rutte. En de winkels
zullen ook andere producten gaan verkopen, zoals heel dure flessen wijn of bepaalde vitaminen. „Deze
producten hebben een lage omloopsnelheid waardoor ze in de winkel niet genoeg winst opleveren, maar als
een supermarkt een klantenprofiel heeft van iemand, kan hij makkelijk bepaalde vitaminen aan het
boodschappenlijstje toevoegen en voor de klant bestellen. De klant krijgt een mailtje en geeft goedkeuring
zodat de supermarkt de boodschappen kan leveren (of de klant haalt de boodschappen zelf op).
Supermarkten worden eigenlijk een soort Big Brother als het gaat om onder meer uw eetpatroon. „Ze zullen
weten dat ik inmiddels geen kleine kinderen meer heb, waardoor ik ook geen folders of aanbiedingen op mijn
mobiel krijg voor pampers”, aldus Rutte.
Gratis i-phone
Niet alle mobiele telefoons zijn geschikt voor het nieuwe winkelen. De meeste telefoons die nu worden
verkocht, hebben al een scanfunctie. Het zou Rutte ook niet verbazen als een supermarkt als AH zijn klanten
voor heel weinig of zelfs gratis een iPhone biedt waarmee ze vervolgens hun boodschappen kunnen doen.
„Die klanten hebben ze dan in hun zak.” Vooral van ketens als Plus, Dekamarkt, Hoogvliet en AH verwacht
Rutte deze sprongen voorwaarts als het gaat om winkelen.
De mogelijkheden om het product via het mobieltje aan de man te brengen, zal ook worden opgepakt door
de fabrikanten, verwacht Rutte. „Fabrikanten worden nu uitgeknepen door de supermarkten. De
supermarkten hebben alle macht in handen omdat zij beschikken over winkels en infrastructuur. De
fabrikanten zullen eindelijk wakker worden en tot het inzicht komen dat zij totaal geen zeggenschap meer
hebben over hun eigen producten. Wellicht dat ze nu gaan investeren in systemen waardoor ze de klant
kunnen wijzen op hun eigen A-merk dat nu niet meer bij de Appie ligt, maar bij de Dekamarkt en dat veel
goedkoper en lekkerder is.” telegraaf.nl
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Mislukte OV-kaartbedreiging voor cashless society
De ov-chipkaart dreigt te mislukken, de kaart slaat totaal niet aan bij de
treinreizigers.
Ondanks peperdure reclamecampagnes op radio en tv en het feit dat
zowel de gemeenten Amsterdam als Rotterdam al helemaal op de
chipkaart zijn overgegaan, reist nog geen 5 procent van de reizigers
met de digitale kaart.
Volgens de NS worden er wekelijks 300.000 ritten met de chipkaart
geregistreerd, terwijl er dagelijks al 1,1 miljoen treinreizen worden
gemaakt. Het gevolg van de geringe belangstelling is dat het nog jaren
kan duren voor de papieren kaartjes zijn verdwenen.
De Spoorwegen spelen, door het grote aantal treinreizigers, een cruciale rol in de ontwikkeling van de
nationale chipkaart. Mislukt de kaart bij de spoorwegen, dan heeft de kaart ook bij bus, tram en metro geen
functie. De chipkaart moet het enige betaalmiddel in het openbaar vervoer moeten worden. Het is de
vraag of de NS de kaart er door gaat drukken, als weinig mensen de chipkaart vrijwillig gaan
gebruiken.
Er komt steeds meer kritiek op de chipkaart. Vooral het feit dat vervoerders zonder enige tegenprestatie
miljoenen verdienen aan mensen die vergeten uit te checken, stuit op hevige kritiek van Kamerleden.
Tussen de 0,5 procent en 2 procent van de reizigers die de kaart gebruiken vergeet uit te checken.
Volgens ingewijden levert dit foutje de vervoerbedrijven jaarlijks tussen de vier en zes miljoen euro extra op.
Demissionair minister Eurlings van Verkeer vindt dat dit geld terug moet naar de reizigers.
De NS heeft gezegd pas met de papieren kaartjes te stoppen als een groot deel van de passagiers is
overgegaan. "Wij hebben dus nog geen datum wanneer de ov-chipkaart het enige betaalmiddel
wordt", zegt een NS-woordvoerder.
telegraaf.nl

Kankerverwekkende stoffen in Golf 40 keer hoger sinds ramp
Het water voor de kust van Louisiana is zoals verwacht ernstig
vervuild sinds de olieramp in de Golf van Mexico. Wetenschappers
onderzochten stalen die in juni genomen werden. De aanwezigheid
van kankerverwekkende stoffen ligt veertig keer hoger dan normaal.
De cijfers zijn erg verontrustend, omdat de test specifiek ontwikkeld
werd om te meten hoeveel van die stoffen ook daadwerkelijk door
een biologisch membraan kunnen dringen. De onderzoekers van
Oregon State University gaan nu de stalen van augustus bekijken. Op die manier zullen we zien hoeveel van
de stoffen in tussentijd afgebroken zijn.
Tot half juli zijn in de Golf van Mexico vier tot vijf miljoen vaten olie in zee gestroomd, nadat een platform van
BP explodeerde. In totaal bestaan er 17 stoffen die extra aandacht krijgen, omdat ze schadelijk zijn voor de
gezondheid. Die 17 stoffen zijn allemaal aanwezig in de Golf. Professor Kim
Anderson zegt dat ze in haar carrière nog nooit zo'n ernstige toename van
kankerverwekkende stoffen heeft vastgesteld: 40 keer meer dan voor de olieramp.
Voedselketen
Is deze conclusie dan geen ramp voor het voedsel uit de Golf dat intussen weer
verkocht wordt? Volgens Anderson heeft een bevoegde instantie dat voedsel
onderzocht en ze vertrouwt erop dat alles op de markt veilig is. Anderson denkt
wel dat BP de situatie zelf nog verergerd heeft. Uit andere onderzoeken blijkt
immers dat de dispersanten die BP gebruikte, de kankerverwekkende stoffen
mogelijk nog gestimuleerd hebben.
Die dispersanten hebben de olie afgebroken tot minuscule deeltjes die
gemakkelijk in de voedselketen kunnen binnendringen. Er loopt nog een
onderzoek naar de evolutie van die deeltjes sinds het olielek gedicht is. (gb)
01/10/10
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Zweden Overweegt een Cashless Society
“De gevaren van een cashless society zijn enorm en kunnen niet
worden genegeerd: Alles zal gevolgd en gecontroleerd worden.”
De verschuiving naar een cashless society in Zweden is aan het
versnellen nu plastic betalingen de norm zijn geworden en diverse
ambtenaren, vakbonden en high-profile Zweden pleiten voor een
verbod op contant geld, om zogenaamd overvallen te verminderen.
Maar de weerstand stijgt ook.
Zweedse bussen zijn al gestopt met het accepteren van contant geld
na een reeks overvallen. Pendelaars moeten nu bij een aparte winkel
betalen voordat zij gebruik kunnen maken van de bus, of een mobiele telefoon gebruiken. De volgende
doelen van de anti-cash beweging zijn banken en retailers.
Toen hem gevraagd werd over een cash verbod in de detail handel, weigerde de baas van de Zweedse
Werk Environment Autoriteit (Arbetsmiljverket) Mikael Sjberg de mogelijkheid uit te sluiten. "Het is gewoon
afhankelijk van hoe riskant de situatie is. We hebben zeer uitgebreide mogelijkheden om te verkennen,"
vertelde hij in een Zweeds vakbond publicatie aangehaald door TheLocal.se, een Engelse nieuwsdienst in
Zweden. "Het is niet aanvaardbaar dat mensen in angst naar hun werk gaan en vrezen dat ze overvallen
kunnen worden", zei Sjberg. Een woordvoerder van de werkomgeving Autoriteit, Bernt Nilsson, erkend dat
het minstens enkele jaren kan duren om de overgang voor te bereiden. Maar vooruitgang wordt geboekt.
Talrijke Zweedse ambtenaren zijn ook bezig geweest om cash te demoniseren, in een poging om het te
linken met criminaliteit, de zwarte markt, de "schaduw" economie, en dieven. En zo wordt druk opgebouwd
om er iets aan te doen.
Vakbonden helpen ook mee om Zweden in de richting van een cashless maatschappij te leiden. "Als wij de
hoeveelheid contant geld verminderen in banken en de samenleving in het algemeen, zullen de overvallen
ook verminderen," vertelde Marie Look van de Zweedse bank vakbond in een recente BBC artikel.
"Als wij op de lange termijn contant geld volledig laten vallen, zullen er
geen overvallen meer zijn, want er is geen aanleiding om een bank te
beroven als er geen geld meer is om te stelen," voegde zij eraan toe,
misschien niet realiserend dat de arbeiders die zij pretendeert te
vertegenwoordigen vooral hun werk zullen verliezen onder een
cashless regime. Andere vakbonden promoten deze kwestie ook.
Er zijn zelfs Zweedse beroemdheden toetreden. "Er zijn geen directe
praktische redenen, voor zover ik het kan zien, om munten en
bankbiljetten te hebben", schreef Abba-ster Björn Ulvaeus in een
recente blog post. "Er zijn duidelijke voordelen om contant geld te
verbannen. Zweden zou het eerste land ter wereld moeten zijn die dit doen."
De Zweedse centrale bank is tot dusver neutraal gebleven, hoewel de bank eerder dit jaar verklaarde dat
contant geld duurder is geworden voor de maatschappij.
Maar niet iedereen in het Scandinavische land met negen miljoen inwoners - één van de weinige landen dat
tegenstemde om toe te treden in de Europese eenheidsmunt Unie - is enthousiast of neutraal over het
vooruitzicht van een cashless society. Verzet tegen de afschaffing van contant geld is al begonnen. De roep
wordt harder, en kritiek stijgt.
"Als het onmogelijk is om contant te betalen wanneer je spullen koopt, is het ook onmogelijk om geen
elektronische voetafdrukken achter te laten, en door de elektronische voetafdrukken van wat je koopt samen
te stellen kunnen ze de hele verhaal over je leven vertellen. Dit kan erg gevoelige informatie zijn", zei Par
Strom van de Nieuwe Welzijn Stichting in Stockholm tegen de BBC. "De meeste mensen willen geen totaal
gecontroleerde samenleving."
Talloze critici hebben aangevoerd dat de regering niet naar behoren misdrijven probeert te voorkomen of
bestraft, als het echte probleem, en niet het bestaan en het gebruik van contant geld. Natuurlijk zijn de
Zweden ook voor het grootste deel ontwapend, en zelfs degenen met wapens zijn verboden om ze te
gebruiken voor zelfverdediging, laat staan om hun eigendommen te beschermen.
Andere tegenstanders wijzen erop dat dakloze bedelaars, kerken met hun collecte, straatartiesten, en talloze
anderen waarschijnlijk verwoest zullen worden door een dergelijke regeling. Maar de macht handelaren in de
overheid lijken niet betrokken.
"Cash is één van de vermeende zaken in de maatschappij dat allang een doorn in het oog is voor statelijke
controle-freaks, overal," merkte analist Pater Tenebrarum op.
"Vrees echter niet - geen enkele regering kan echt al het geld wegnemen, hoewel velen het waarschijnlijk
zouden willen doen", zegt hij. "De reden is dat de zwarte economie dan gewoon zou verplaatsen naar het
gebruik van geld van een andere natie, of goud als betalingssysteem." Terwijl de overheid kan en dergelijke
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regelingen waarschijnlijk zou verbieden, gelooft Tenebrarum nog steeds dat de ondergrondse handel niet zal
stoppen.
Hij stelt dat een verbod op cash in Zweden tot een verminderde levensstandaard zal leiden. Dit zal vrijwel
zeker zo zijn. Door de verbanning van de "schaduw" economie - een fenomeen dat vaak wordt
waargenomen in landen met enorme regeringen – zullen goederen en diensten veel duurder worden. De lijst
van problemen is vrijwel eindeloos.
Tenebrarum wijst erop, dat contant geld de burgers ook gedeeltelijk de mogelijkheid geeft om zichzelf te
bevrijden van de inherente instabiele fractionele reserve banking systeem. En ja, voor deze en andere
redenen ", zoals de pogingen van de bureaucratische nanny state om inbreuk te plegen op de rechten van
vermeende vrije mensen, moet altijd worden tegengegaan ', schrijft hij.
Andere critici hebben de voorstellen belachelijk gemaakt. De Zweedse baas van de Work enviroment
Autoriteit Mikael Sjberg is hilarisch, hij zou een medaille moeten krijgen. Beter nog, hij zou zich verkiesbaar
moeten stellen als minister-president," schreef een commentator na het lezen van een artikel over de
maatregel. "Denken deze politici nou nooit na voordat zij spreken? Er zou een "belasting" moeten worden
ingevoerd voor domme ideeën. Wij zouden niet elke dag aan hun idiotie mogen worden blootgesteld."
Maar ondanks de kritiek en vurige oppositie, oordelend naar de huidige trends, is een cashless society
dichterbij dan menige denken. Krediet en debet kaarten domineren nu de betalingen in Zweden en in het
grootste deel van de ontwikkelde wereld. En de neiging om kunststof te gebruiken in plaats van contant geld,
groeit in toenemende mate.
Mobiele telefoons worden ook steeds vaker gebruikt voor betalingen, vooral in Zweden. Eye scans en
vingerafdrukken gekoppeld aan rekeningen gaan ook vooruit in de handel. In andere delen van Europa,
proberen bepaalde discotheken zelfs met behulp van trucs, hun klanten te verleiden tot een implanteerbare
microchip om hun drankjes te betalen. Het bedrag wordt gewoon afgetrokken van de elektronische
geïmplanteerde chip onder de huid. Deze tendens is ook aan het versnellen, met mensen die microchips
implanteren om "beveiliging" te verstrekken of een gemakkelijke manier om toegang te verkrijgen tot hun
medische gegevens.
De gevaren van een cashless society zijn enorm en mogen niet worden genegeerd: Alles zal worden
gevolgd en gecontroleerd; privacy zal non-existent zijn, en met een alwetende overheid kunnen mensen
letterlijk worden uitgeschakeld; elektrische problemen, elektronische oorlogsvoering, en hackers kunnen de
economie en de beschaving tot stilstand brengen, en nog veel meer. Daarom moet een dergelijke regeling
worden voorkomen.
thenewamerican.com - sovereignindependent.com
“Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun
rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of
het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.” (Openbaring 13:16)
Lees ook: supermarkt.nl PDF

Dow Jones naar 2.000 of naar 20.000?
Sep 29th, 2010
Als u deflationist Rober Prechter wilt geloven, dan bereidt u zich maar beter voor op een Dow Jones die de
komende jaren naar 2.000 daalt. Als u een inflationist als Marc Faber wilt geloven, dan is de kans groot dat
de Dow Jones naar 20.000 gaat. Zo erg liggen de verwachtingen van gerenommeerde specialisten uiteen!
Maar wat moet je hier als gewone belegger nu van denken? En hoe moet je hier in ‘s hemelsnaam mee
omgaan? Ik moet u eerlijk bekennen dat ik geen barst geloof van Prechter’s voorspelling. Wat ik de
komende jaren wél verwacht is forse koersbewegingen omhoog én omlaag. En dan heb ik het niet over de
sullige beweginkjes zoals de beurs afgelopen maanden liet zien. Ik verwacht nieuwe perioden van angst
zoals in 2008 afgewisseld met perioden van hoop en optimisme zoals in 2009. Ik verwacht en hoop dat de
Dow uiteindelijk naar 20.000 zal gaan. Maar ik wil óók een goed rendement hebben als mijn verwachting
onverhoopt niet uitkomt. Daarom beleg ik met een fors deel van mijn geld consequent volgens de strategie
van WoensdagTrader-Trend. Want dan weet dat ik zal profiteren van een stijgende beurs én van een
dalende beurs. Gewoon met de beurstrend meebeleggen! Want stel nu dat Prechter gelijk krijgt en de beurs
onverhoopt tóch fors de dieperik in duikt? Dan heb ik ongelijk, maar ik heb tóch forse winst. Kunt u een
betere deal verzinnen? Ik in ieder geval niet! Zorgt u er daarom voor dat ook ú winst behaalt als de beurs
stijgt én als de beurs daalt. Meldt u zich hier aan voor WoensdagTrader-Trend.
Oh ja, als welkomstgeschenk stuur ik u direct bij het ingaan van uw abonnement een uniek extra rapport.
Daarin vertel ik u precies vertel waarom de Amerikaanse obligatiemarkt zéker gaat crashen, en ik vertel u er
gelijk bij hoe u en ik daar samen van gaan profiteren.
http://beurz.com/dow-jones-naar-2-000-of-naar-20-000/
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UK stelt voor dat werknemerssalarissen door de overheid worden uitbetaald
Een Brits fiscale incassobureau stelt voor dat alle werkgevers het
salaris van werknemers eerst naar de regering overmaken.
De regering zal eerst aftrekken wat zij de juiste belastinghoogte achten
om daarna werknemers via een bankoverschrijving te betalen.
Het voorstel van Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)
onderstreept de noodzaak voor werkgevers om real-time informatie
aan de overheid te verstrekken, zodat ze alle betalingen kunnen
bijhouden om een betere beoordeling te maken op de vraag of de juiste
belasting percentage wordt betaald. Momenteel houden werkgevers de
werknemers lasten achter en verstrekken pas informatie aan de
overheid aan het einde van het jaar, een systeem bekent als Pay As
You Earn (PAYE). Er zijn geen opties voor werknemers om de
inhouding te weigeren en afzonderlijk een belastingaangifte aan het einde van het jaar te verstrekken.
Als de real-time informatie plan werkt, stelt het plan verder voor dat werkgevers eerst de salarissen van
werknemers aan de overheid overmaken.
"De volgende stap zou kunnen zijn om (real-time) informatie te gebruiken als grondslag voor de centralisatie
van de berekeningen en aftrek van belastingen," zegt HMRC in een discussie nota.
HMRC beschrijft het plan als "radicaal" want het zal een enorm verandering teweeg brengen in het huidige
systeem, dat grotendeels ongewijzigd was, 66 jaar lang.
Hoewel het voorstel van gecentraliseerde aftrek de broodnodige overzicht zal bieden, zijn er enkele
belangrijke punten van bezorgdheid, vertelde George Bull, hoofd van de Belastingen bij Baker Tilly, tegen
CNBC.com. "Als HMRC directe toegang heeft tot de bankrekeningen van werknemers en een fout maakt,
gaan mensen voelen dat ze zeer blootgesteld en kwetsbaar zijn," zei Bull.
En de kans op fouten op grote schaal, kan hoog oplopen, volgens Bull. HMRC heeft geen goede track
record als het gaat om verwerking met grote computersystemen en hebben veel te lijden gehad door highprofile data fouten, zei hij.
Het systeem zal massaal zijn in termen van data management, groter dan een recente poging om de
gegevens van de National Health Service te centraliseren, dat later geschrapt werd.
Als een fout wordt gemaakt en de HMRC houdt teveel geld in, dan zal het moeilijk worden om de teveel
betaalde belasting terug te krijgen en zelfs weken of maanden duren, zei hij.
"Er zal duidelijk inzicht moeten zijn hoe snel terugbetalingen kunnen worden overgemaakt indien er een
vergissing wordt gemaakt."
HMRC heeft de potentiële besparingen voor werkgevers, vanaf de introductie van het concept, geraamd op
ongeveer 500 miljoen pond (780 miljoen dollars). Maar de kosten voor de uitvoering van het nieuw systeem
zal "fenomenaal" zijn, benadrukte Bull.
"Het is heel duidelijk dat het huidige systeem moet worden gemoderniseerd... Het is verouderd, het is
achterhaald," vertelde Emma Boon, campagneleider en manager bij Alliance, tegen CNBC.com.
Naast de veiligheid, is er een groot probleem de transparantie. Boon twijfelde ook aan HMCR's capaciteit om
effectief om te gaan met de rol.
"Het document bevat een hoop goede ideeën. Maar het idee dat HMRC met het brutoloon van werknemers
word toevertrouwd is geen goede zaak," zei Richard Baron, hoofd belastingheffing bij de IoD. De
woordvoerder van de minister van Financiën, George Osborne, was niet beschikbaar voor commentaar.
Lees verder: cnbc.com - Lees ook: Europe leaders urge bank tax to battle poverty
Poll: PA Youth Reject PA State as Solution ; Global ‘internet treaty’ proposed
Oren ideaal voor biometrische beveiliging
Vandaag,11:01 door Redactie
Oren zijn perfect geschikt om mensen te identificeren, zo stellen
onderzoekers aan de universiteit van Southampton. Oren veranderen niet
van vorm, hebben geen haargroei en kunnen ook geen vermomming dragen.
Volgens de onderzoekers zijn oren zelfs superieur aan andere biometrische
kenmerken, zoals ogen en vingerafdrukken.
Het probleem met oren en andere biometrische kenmerken, is dat een
computer eerst het te identificeren kenmerk moet identificeren. Onderzoekers hebben nu een manier
ontwikkeld om oren in 99,6% van de gevallen succesvol te identificeren. Deze stap, enrolment genaamd, is
pas de eerste stap in het gehele proces. De tweede stap is het identificeren van de persoon die bij het oor
hoort, maar dat is volgens de onderzoekers iets voor toekomstig onderzoek.
www.security.nl
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Was Colombiaanse 'meteoriet' een satelliet?
28-09-2010
De Colombiaanse media is druk aan het speculeren over de
‘gigantische vuurbal’ die begin deze maand neerkwam in het
departement Santander.
De media melden dat de autoriteiten de overblijfselen van de
gigantische vuurbal niet hebben kunnen vinden. De internationale media melden echter dat de restanten wel
zijn gevonden.
Andina.com steltdat de burgemeester van Bucaramanga, Fernando Vargas, heeft bevestigd dat het om een
meteoriet gaat die een krater van 100 meter achterliet. Echter zei de gouverneur van Santander, Horacio
Serpa, tegen de media dat de autoriteiten de veronderstelde meteoriet niet hebben kunnen vinden.
“Er is iets gebeurd, maar we weten niet precies wat het was, er is veel speculatie. Ik heb zelf een hard geluid
gehoord en dacht dat het om een bom ging,” aldus Serpa bij W Radio.
Veel ooggetuigeverslagen zijn opgedoken in de Colombiaanse media aangaande de vuurbal, die rond 15:15
uur lokale tijd uit de lucht viel en zorgde voor een explosie.
Minister van Binnenlandse Zaken Luz Amanda Pulido liet weten dat autoriteiten wel hebben uitgesloten dat
het om een vliegtuig of een aardbeving ging.
Het Colombiaanse instituut voor mijnbouw en geologie (Ingeominas) heeft bevestigd dat er geen bevingen
zijn geregistreerd ten tijde van de vuurbal, maar suggereert wel dat het om een meteoriet gaat.
Serpa heeft een onderzoeksteam aangesteld om het fenomeen te analyseren en Colombiaanse helikopters
van de luchtmacht zijn ingezet om over het gebied te vliegen.
De inwoners van de rurale gebieden van Santander zijn opgedragen om vreemde objecten die ze
tegenkomen niet aan te raken. - Bron: Colombiareports.com
De blauw/groene vuurbal 'Hayabusa'
In de onderstaande video van NASA is te zien hoe de Japanse ruimtesonde Hayabusa afgelopen juni
terugkeerde naar de Aarde en verbrandde in de atmosfeer.
Het object boven Colombia bracht eenzelfde blauwe/groene gloed voort, wat alleen zichtbaar wordt bij de
verbranding (of corrosie) van koper. Satellieten bevatten veel koper, dat voor het grootste gedeelte zit
verwerkt in de zonnepanelen.
Eerder dit jaar hebben we al aangegeven dat blauw/groene vuurballen geen meteorieten maar satellieten
blijken te zijn.
Bron en video’s: http://www.niburu.nl/index.php?articleID=24066

Advocaat gaat de kerk slopen: megaclaim tegen paus
Door community (initieel Patman), Op woe 29 sep 2010
Bron: (c) www.telegraaf.nl
Bob van der Goen, advocaat van de internationale stichting Mea Culpa United, die opkomt voor de belangen
van mensen die seksueel misbruikt zijn in kerkelijke instellingen, start vandaag een megaclaim tegen de
paus. De advocaat acht hem mede hoofdelijk aansprakelijk voor het leed dat duizenden slachtoffers is
aangedaan en komt vandaag met een brief aan het Vaticaan.
Dat maakt hij vanavond bekend in een uitzending van het televisieprogramma EenVandaag.
"De kerk heeft een fout gemaakt, ze had onvoorwaardelijk moeten kiezen voor de kinderen en ze heeft de
multinational, de kerk, boven de kinderen gesteld. Dat is een historische fout", zegt van der Goen in
EenVandaag.
Van der Goen eist in zijn brief aan de kerk dat het Vaticaan miljarden opzij gaat leggen voor de claim: In
totaal zullen er vele miljaren vergoed moeten worden. De kerk zal moeten betalen en desnoods in
afgeslankte vorm verder moeten gaan."
De advocaat vergelijkt zijn nieuwe zaak met de claims die destijds tegen de tabaksindustrie hebben gelopen
en noemt het de grootste claim ooit gedaan in Europa.
Van der Goen heeft deze week al een succes geboekt voor zijn 47 clienten die in de jaren misbruikt zijn in
internaat St Maria ter Engelen in de wijk Bleijerheide in Kerkrade. Hier werden jongens stelselmatig misbruikt
door paters van de Fransiscaner Orde. In een brief bekent de duitse tak van de Fransiscaner monnikken
schuld en geeft aan te willen onderhandelen over schadevergoeding. Dit zal dan de eerste
schadevergoeding zijn die op het Europese vasteland wordt toegekend.
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Obama's Oorlogen
27-09-2010
Vandaag verschijnt het boek Obama's Wars van Bob Woodward. Woodward heeft
als journalist eeuwige roem vergaard door zijn rol bij het ontrafelen van het
Watergate schandaal. Ook in zijn nieuwste publicatie weet hij enkele verborgen
steentjes boven te krijgen. Helaas heeft Bob GW geen recensie-exemplaar
gestuurd dus moeten we het doen met secundaire bronnen. Het blijkt dat er in
Washington een machtsstrijd gaande is tussen voor- en tegenstanders van een
terugtrekking uit Afghanistan en dat de CIA een geheim legertje van 3000
paramilitairen heeft opgezet. Obama heeft, na een jaartje passievol het evangelie van de Afghaanse oorlog
gepredikt te hebben, eindelijk door dat deze oorlog niet gewonnen kan worden en zoekt een exit-strategie.
Het probleem is nu hoe de troepen terug te trekken zonder al teveel gezichtsverlies te lijden en de
gewonnen invloed in de regio prijs te geven. De legertop en met name generaal Petraeus verwerpen elke
exit-strategie en willen een permanente Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Het excuus voor de
oorlog was het bestrijden van het Internationaal Terrorisme. Het fabeltje dat de oorlog er een tegen Al Qaida
is begint echter meer en meer aan geloofwaardigheid te verliezen. Zelfs de mensen die de feiten onder tafel
schuiven en ons willen laten geloven dat Al Qaida meer is dan een CIA verzinsel geven toe dat er ten
hoogste 50 Al Qaida strijders actief zijn in Afghanistan en Pakistan. Blijft natuurlijk de Taliban over. Hoe
afkeurenswaardig de sociale politiek van de Taliban ook is, zij vechten enkel een lokale strijd en zijn geen
serieuze bedreiging voor de hegemonie van de VS.
Counterterrorism Pursuit Teams
In de aloude CIA traditie van de beruchte doodseskaders opgeleid in de School of America's en de CIA
getrainde Moedjahedien wordt nu ook weer een lokaal leger opgezet om de Amerikaanse belangen te
verdedigen. Dit leger bestaat uit clandestiene paramilitaire Counterterrorism Pursuit Teams. Deze
huursoldaten worden geworven onder invloedrijke Warlords waarvan Ahmed Wali Karzai, broer van de
Afghaanse president en drugsbaron de meest opvallende is. De acties van deze CPT's beperken zich niet
tot Afghaans grondgebied. Het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan is een erg ondoorzichtige regio
die historisch gezien een gemeenschappelijke geschiedenis deelt. De
grens is immers in feite een Britse fictie vastgelegd tijdens de koloniale
overheersing van die regio. Pakistan heeft als reactie al laten weten
geen vreemd leger op eigen bodem te accepteren en direct het vuur te
zullen openen wanneer deze CPT's worden gesignaleerd.
Het verleden heeft al meerdere malen bewezen dat de strategie van
Amerikaans gesponsorde terreur- commando's uiterst nare bijeffecten
kunnen hebben. Ondanks de CIA-training blijven het gewoon
huursoldaten die hun opgedane kennis in het efficiënt doden en
martelen niet enkel in zullen zetten voor de goede zaak.
Centraal Azië
Wat Woodward niet schijnt te vermelden in zijn boek is de reden waarom de haviken in het leger permanent
in Afghanistan willen blijven. Natuurlijk spelen grondstoffen in Afghanistan hierbij een rol, maar andere
geopolitieke belangen zijn minstens zo belangrijk. In de jaren negentig van de vorige eeuw schreef de neoconservatieve denktank Project for a New American Century al dat, indien de VS China niet zouden stoppen,
dit land tegen 2020 Amerika's rol als machtigste natie op aarde zou overnemen. Sinds de War on Terror
heeft de VS militaire basissen op plekken waar dit hiervoor ondenkbaar geweest zou zijn: midden in het
oude grondgebied van de Sovjet Unie op een steenworp afstand van de Chinese grens.
China, Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan en Kyrgyzstan en Oezbekistan vormden op 14 juni 2001 de
Shanghai Samenwerkings Organisatie. Deze organisatie dient ter bevordering van wederzijds militair
vertrouwen en lidstaten onthouden zich van troepenconcentratie aan elkaars grenzen. In 2005 drong dit
SCO er al op aan dat er een tijdslimiet op de Amerikaanse militaire basissen in Kyrgyzstan en Oezbekistan
gezet zal worden. Het Amerikaanse excuus voor de aanwezigheid in die landen is de oorlog in Afghanistan
en de oorlog tegen drugs. Dat Rusland overspoeld is door goedkope heroïne sinds de Amerikaanse
aanwezigheid in Afghanistan is de Russen natuurlijk ook niet ontgaan
en ook zij voeren het tegengaan van drugshandel aan als reden voor
hun militaire aanwezigheid in Kyrgyzstan.
Er is dus veel druk op de Amerikanen om zich terug te trekken uit
Centraal Azië. De enige reden waarom Amerikaanse troepen nog
steeds getolereerd worden in deze regio is de oorlog in Afghanistan. Bij
beëindiging van de Amerikaanse aanwezigheid daar verliest de VS dus
een flink militair voordeel in een strategisch enorm belangrijk gebied.
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Obamas-Oorlogen/
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Mens of koe, PositiveID heeft een Implanteerbare Microchip voor U (video)
Jim Edwards, een voormalig managing editor van Adweek, heeft 4 jaar
medicijn marketing gedaan bij Brandweek.
Hij is ook een voormalige Knight-Bagehot fellow van de Columbia
Universiteit voor business en journalistieke scholen.
Twee maanden geleden, verklaarde PositiveID (PSID) dat het bedrijf zijn
implanteerbare radio frequentie-medische dossiers microchip zou
opgeven, en overal slaakten “complot aanhangers” een diepe zucht van
opluchting: Voorheen, was de enige markt die PositiveID voor zijn chip
had gevonden, een groep Alzheimer patienten in Florida die niet bewust
instemden om te worden geïmplanteerd.
Inderdaad, op 8 september verkocht PositiveID haar Health Link business - het product dat uw
geïmplanteerde RFID-chip koppelt aan uw medische online dossiers - aan "Health Plexus LLC" voor $1
miljoen dollar. CEO Scott Silverman beschreef het als een "non core asset."
(Vreemd genoeg, kan Google geen bedrijf op het internet vinden met de naam Health Plexus LLC.
Misschien is het Plexus Health, een medisch facturering bedrijf. Of Health Plexus India, dat in klinieken
opereert. Of HealthPlexus.Net, een website voor geriatrische artsen.)
Maar maak u niet al teveel zorgen hierover, want ik heb goed nieuws, dystopia liefhebbers! PositiveID voorheen bekend als VeriChip – heeft net een partnerschap aangekondigt met Siemens (SI) waardoor PSID
weer in bedrijf zal worden genomen om ons allemaal te overtuigen een microchips onder onze huid te
dragen. Het doel van hun deal klinkt even griezelig als je zou verwachten:
... Om intellectuele eigendom te delen in verband met het identificeren van een medische patiënten
implantaat doormiddel van een radio frequency identificatie (RFID) chip ingebracht in het lichaam.
De beoogde focus van de potentiële toepassingen zal worden ontworpen om ziekte management en de
algemene gezondheid te verbeteren door de moeiteloze identificatie van implanteerbare medische
hulpmiddelen in het menselijk lichaam.
Op dit moment is de overeenkomst slechts een pact om intellectuele eigendom te delen met geen
vastgestelde voorwaarden of specifiek doel.
Terwijl microchip implantaten veel meer kunnen – heeft PSID een microchip om de glucosespiegel in het
bloed van diabetici te monitoren - de Siemens deal klinkt erg veel op de oude Health Link / VeriChip bedrijf
dat net door Health Plexus LLC werd overgenomen."
Plaats nu alles bij elkaar, samen met dit persbericht: PositiveID acquired is trying to acuire Digital Angel,
een bedrijf dat RFID chip implantanten maakt om boeren te helpen hun dieren te identificeren. Dieren.
Mensen. Wat dan ook. PSID, weet er raad mee!
bnet.com - Lees ook:
How the FDA’s New Plan for Wireless Medical Implants Will Delight and Horrify the Conspiracy Theorists
Down With the Chip: PositiveID Axes Its Scary Medical Records Implant
Inside the Australian Government’s Scary Web Site on Microchip ID Implants
Chip Implanter PositiveID Aims to Clean Up a PR Mess — One of Its Own Making
The Controversy Magnet: PositiveID “Chips” Alzheimer’s Patients, Quite Possibly Without Permission

Stuxnet-worm eerste vorm van cyberoorlog
Published by Henk (Beheerder)
De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat voornamelijk Iran is
getroffen door een nieuwe internetworm genaamd Stuxnet. De
worm is zeer complex en maakt gebruik van zeer gespecialiseerde
technieken. Kaspersky Lab gelooft dat de worm het cyberoorlogtijdperk inluidt.
De worm is namelijk niet bedoeld om bijvoorbeeld wachtwoorden of
creditcardgegevens te stelen of spam te versturen. Stuxnet is
ontworpen om systemen te beschadigen of te saboteren. Hiermee lijkt de eerste cyberoorlog of -terrorisme
van start te zijn gegaan, volgens Eugene Kaspersky, medeoprichter van Kaspersky Lab.
Kaspersky Lab ontdekte dat de worm gebruik maakt van maar liefst vier zogenaamde ‘zero-day’kwetsbaarheden en twee gestolen certificaten van JMicron en Realtek. Door gebruik van de
kwetsbaarheden en certificaten kon Stuxnet zich makkelijk nestelen in veel systemen en daarbij ook lang
onopgemerkt blijven.
Lees meer: techzine.nl
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Reclameborden met gezichtsherkenning, aanval op uw privacy?
Door community (initieel P.uncia), Op don 30 sep 2010
Bron: (c) www.demorgen.be
Science fiction wordt realiteit. In Japan, waar elders? In Tokio worden in
winkelgalerijen de eerste digitale reclameborden getest die
voorbijgangers herkennen en vervolgens producten aanprijzen die het
profiel van de voorbijganger zouden moeten aanspreken. Een aanval op
de privacy van de consument? In de science fiction film 'Minority Report'
roept een interactief reclamebord naar het personage van Tom Cruise "John Anderton, je zou een Guinness
moeten drinken!" nadat het ding hem via een irisscan heeft herkend.
Geslacht, leeftijd en etnische groep
Het door electronicagigant NEC ontwikkelde billboard gebruikt gezichtsherkenningssoftware en kan het
geslacht van de voorbij komende winkelbezoeker met 90 procent correctheid bepalen, net als de etnische
groep en de leeftijdscategorie waartoe de potentiële klant behoort. Dat is interessante informatie voor
marketeers, die de voorbijganger vervolgens producten kunnen presenteren die op hen zijn gericht, zoals
parfum voor vrouwen. In de toekomst zal de gebruikte software in staat zijn binnen de seconde het
voorbijkomende individu te identificeren.
Geen beelden opgeslagen
In Japan kijkt men niet op van de nieuwe billboards, maar NEC wil ze ook in andere landen lanceren en
verwacht wordt dat westerse consumenten minder tuk zullen zijn op dergelijke praktijken. Amerikaanse
verenigingen voor privacybescherming hebben al huiverig gereageerd op de nieuwe ontwikkeling.
"Ons systeem slaat geen beelden van personen op, enkel de op die beelden gebaseerde analyseresultaten
(leeftijd en geslacht van de voorbijganger, nvdr.). Wij menen dat de privacy daardoor niet wordt aangetast",
reageert NEC. Drankautomaten in Tokio zijn sinds kort ook uitgerust met camera's. De automaat suggereert
de klant dan een bepaald drankje op basis van diens leeftijd en geslacht. Ook de weersomstandigheden
spelen daarbij een rol.

Exorcist: satan bestaat, maar zonder 'horens, vleugels of staart'
Spaanse exorcist Fr. Jose Antonio Fortea Cucurull
De Spaanse exorcist Jose Antonio Fortea Cucurull verklaarde in een
interview dat, hoewel satan inderdaad bestaat, hij geen "horens, vleugels
of staart heeft." De priester adviseert gelovigen om raad van een priester
te zoeken als zij vermoeden dat iemand bezeten is. Fortea is priester en
theoloog, gespecialiseerd in demonologie, en nu bezig met zijn theologie
doctoraat in Rome. In een interview met de krant El Tiempo tijdens zijn
recente bezoek aan Colombia, zei Fortea: "De duivel heeft geen
lichaam, kleur, of een visuele vorm, noch heeft hij horens, vleugels of
staart. Hij is een onzichtbare, lichaamloze entiteit."
"Geloven in God betekent geloven in wat hij gezegd heeft.” En Hij sprak over het bestaan van de duivel,"
benadrukte de priester, eraan herinnerend dat "aan het eind van het 'Onze Vader', hij ons waarschuwt,
"verlos ons van het kwaad." Fortea legde vervolgens uit dat hij nog nooit een demon had gezien, maar hij
weet dat ze bestaan, en heeft de aanwezigheid van het kwaad gevoeld. "Ik heb dit als een wetenschapper
benadert: hoewel ik een gewoonte heb, niet vies van rede te zijn."
"Bij een aantal gelegenheden, alleen in mijn huis of andere plaatsen, heb ik de aanwezigheid van het kwaad
gevoeld, Ik zou liegen als ik niet erkende de aanwezigheid van het kwaad te hebben gevoeld op een intense
en krachtige manier." De priester zei verder dat tijdens één van deze gevallen, zijn kat achter de gordijnen
rende, starend naar een bepaalde plek in de kamer. "Het is niet normaal voor een kat om zich te verbergen,
beven en naar een bepaald punt te staren," voegde hij eraan toe.
"Hoewel we de neiging hebben om te spreken van een demon, zijn er in werkelijkheid vele verschillende
demonen, maar er is één iemand die hoofd is over alle demonen, de meest invloedrijke: Satan," vervolgde
de priester. Fortea zei ook, "Wie zijn toevlucht neemt tot spiritisme, hekserij, of erger nog, satanisme, loopt
het gevaar bezeten te worden. Dat is de algemene norm, maar er zijn gevallen die geen verklaring hebben,
zelfs als iemand nog nooit betrokken is geweest bij deze praktijken."
"Iemand die bezetenen is krijgt een exorcisme, het duurt een tijd om hem of haar te bevrijden. Er zijn een
aantal sessies nodig. De duivel weerstaat, omdat hij weet dat hij veroordeeld wordt om te vertrekken.”
Fortea zegt niet in het bijzonder lastig gevallen te worden, maar reden vertelt mij dat sinds hij bestaat, de
duivel openstaande kwesties met mij heeft."
catholicnewsagency.com
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'28 gram goud gaat een vol jaarsalaris kosten'
Papier- of digitaal (spaar)geld is straks helemaal niets meer waard 10 'financiële doem' headlines uit o.a. Wall Street Journal, Financial
Times en New York Times
Als al ons papiergeld waardeloos zal zijn geworden, zal er volgens
Vincent Bressler alleen nog maar met echt goud en zilver betaald
kunnen worden.
'Ongedekt papiergeld is bedrog. De meeste welvaart in de wereld is
een illusie,' aldus de altijd recht voor zijn raap sprekende financiële
specialist Vincent Bressler in een reactie op het feit dat de goudkoers vorige week voor het eerst door de $
1300 dollar grens heenbrak (nu: $1307). Steeds meer analisten verwachten dat goud zal doorstijgen tot
$2000, $3000, $5000 en mogelijk zelfs $10.000, maar Bressler spant de kroon: volgens hem gaat één ounce
(28,35) gram straks een vol jaarsalaris kosten. Toen goud nog maar enkele jaren geleden honderden dollars
per ounce minder waard was werd iedereen die beweerde dat het edelmetaal ooit de grens van $1000 zou
doorbreken door de gevestigde financiële specialisten uitgelachen en belachelijk gemaakt. Zo ook Vincent
Bressler, sinds jaar en dag columnist voor de bekende website Gold$eek.com. Inmiddels wordt Bressler
volgens eigen zeggen niet langer bespot en gehaat, maar gevreesd vanwege zijn accurate voorspellingen.
'Echte welvaart is productiecapaciteit. De wereld heeft onvoorstelbaar meer productiecapaciteit dan in 1929
en vele malen meer dan in 1989. De papieren illusie van welvaart stelt de wérkelijke welvaart echter
volkomen in de schaduw.' Het meeste van alle op papier bestaande welvaart zal volgens Bressler daarom
opnieuw op goud en zilver gebaseerd worden, met als gevolg dat de dollar, de euro, de yen en alle andere
munteenheden hun waarde zullen gaan verliezen.
Overheden gaan bankroet over hun schuldenlast
In goudtermen zullen de overheden daarom bankroet gaan over hun enorme schuldenlast, die in geldtermen
steeds hoger zal worden. 'Hoe dan ook, schuld, dat een reflectie is van de illusie van papieren welvaart, zal
vernietigd worden,' stelt Bressler. Dat klinkt velen misschien goed in de oren maar dat is het niet; het
betekent namelijk dat ons papieren of digitale (spaar)geld straks helemaal niets meer waard zal zijn.
De internationale pogingen die sinds eind 2008 / begin 2009 worden gedaan om het huidige systeem te
redden zijn volgens Bressler dan ook zinloos. Hij adviseert iedereen om zo snel mogelijk alle
waardepapieren (inclusief spaargeld) van de hand te doen, omdat de staat binnen afzienbare geen rooie
cent meer zal hebben voor:
- Medische Zorg
- Sociale Zekerheid
- Pensioenen
- Werkeloosheidsuitkeringen
- Deposito's verzekeringen
- Voedselbonnen
Staatsobligaties zullen eveneens niets meer waard blijken te zijn en de overheid zal eveneens geen geld
meer hebben om de ambtenarensalarissen te betalen. Daarnaast kunnen volgens Bressler ook
bedrijfsobligaties, annuïteiten, verzekeringspolissen, alleen-op-papier-bestaand goud en zilver en
hypothecaire leningen de vuilnisbak in.
Goud en Zilver enige overgebleven valuta
'Op de hele planeet is er minder dan één ounce goud per persoon en minder dan 1/4 ounce zilver. Als de
duimschroeven worden aangedraaid zal ieder snippertje papier aan goud en zilver worden verbonden.' Het
meeste goud en zilver zal echter van de markt weggehaald worden, omdat niemand nog vertrouwen zal
hebben in zilver en (COMEX) goud op papier, maar alleen in écht, tastbaar goud en zilver. Het door velen
als 'barbaars relikwie van het verleden' beschouwde edelmetaal zal daarom opnieuw de enige waardevaste
valuta blijken te zijn. Omdat niemand nog staatsobligaties zal willen hebben zullen de overheden hun
uitgaven en schulden zelf moeten financieren door het ongelimiteerd bijdrukken van geld. Dit zal alle
papieren munteenheden waardeloos maken, waardoor mensen alleen nog maar in goud en zilver betaald
zullen willen worden. 'Alleen de vraag naar goederen en diensten zal goud en zilver uit hun schuilplaats
lokken,' schrijft Bressler. De omstreden financiële specialist verwacht daarom dat goud net zoveel waard zal
worden als een vol jaarsalaris. 'Dat zou een onredelijk hoge prijs zijn als er een functioneel kredietsysteem
zou bestaan, maar niet in de afwezigheid van zo'n kredietsysteem. Daarnaast zullen degenen die goud en
zilver bezitten de bron zijn van de volgende kredietexpansie. Zelfs als de prijs van goud en zilver dan weer
gaat zakken zullen degenen die het échte kapitaal -goud en zilver- in hun bezit hebben, het meeste van de
nieuwe kredietexpansie profiteren,' concludeert Bressler. (1)
10 'financiële doem' headlines
Bresslers opvattingen zullen velen wellicht erg extreem overkomen. Niettemin verschijnen er dagelijks
nieuwe berichten dat het Westen en met name de Verenigde Staten steeds harder op een nieuwe,
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ongekend grote crisis afstevent. Een kort overzicht van een aantal recente headlines zou zelfs de meest
optimistischen onder ons wakker moeten schudden:
Armoede in VS op 15 jarig hoogtepunt (New York Times): Volgens officiële cijfers is het aantal in armoede
levende Amerikanen gestegen naar 44 miljoen. (Onofficiële cijfers -vaak realistischer, omdat ze niet
gemanipuleerd worden- noemen echter al 50 of 60 miljoen.)
Record aantal voedselbonnen uitgedeeld (Zero Hedge): In mei waren 40,8 miljoen Amerikanen
afhankelijk van voedselbonnen, een absoluut record. Verwacht wordt dat het er in 2011 nog meer zullen zijn:
43,3 miljoen.
Inkomensverschillen rijk en arm nóg groter (Huffington Post): De top 20% van Amerikanen (mensen die
meer dan $100.000 per jaar verdienen) ontvingen 49,4% van alle inkomsten in de VS, tegen 3,4% voor de
laagste 20%. De rijken verdienen nu 14,5 keer zoveel als de armen. Nog nooit was deze ongelijkheid zó
groot (in 1968 verdienden de rijken nog maar 7,69 x zoveel). Ook de rijkste 5% (meer dan $180.000 per jaar)
zagen ondanks de crisis hun inkomen stijgen.
34 Staten zien grootste daling middenklasse inkomens ooit (Bloomberg): Sinds de Grote Depressie in
de jaren '30 van de vorige eeuw zijn is de Amerikaanse middenklasse nog nooit zóveel in inkomen achteruit
gegaan. In voorheen rijkere staten zoals Michigan (min 6,2%) en Florida (min 5,7%) is deze daling het ergst.
Ook verloren in de staat Michigan alleen in al in augustus 50.300 Amerikanen hun baan.
Aandelenhandel naar 'gruwelijk' dieptepunt (Business Insider) Het aantal verhandelde aandelen op de
beurs op Wall Street daalde naar 128 miljoen, een 'gruwelijk dieptepunt' vergeleken met het
driemaandelijkse gemiddelde van 212 miljoen. Dat is niet alleen één van de redenen waarom de beurs soms
ook heel snel -maar bedrieglijk- stijgt, maar geeft tevens een veel groter en ernstiger probleem weer: het
vertrouwen bij de beleggers in een economisch herstel begint steeds verder weg te ebben.
Overheidsbailout voor drie grootste kredietverstrekkers (Wall Street Journal) De Amerikaanse overheid
heeft opnieuw flink in de (overigens lege) buidel getast en $ 30 miljard uitgetrokken om de drie grootste, in
ernstige problemen geraakte Amerikaanse kredietverstrekkers uit te kopen. Daarnaast neemt de overheid
ook nog eens voor $ 50 miljard aan 'problematische' financiële bezittingen van de kredietverstrekkers over.
Californië op zoek naar $ 5 miljard (Bloomberg) Het feitelijke bankroete Californië probeert een lening van
ruim $ 5 miljard van Wall Street banken te krijgen om het tot het einde van dit jaar te kunnen uitzingen. De in
enorme problemen geraakte staat van gouverneur Arnold Schwarzenegger moet een schuld van $ 19,1
miljard zien weg te werken, waardoor zaken zoals de bouw van scholen en wegen en andere publieke
voorzieningen op de tocht zijn komen te staan.
Buitenlandse Centrale Banken dumpen record aantal obligaties VS (JSMineset) Misschien het wel
meest veronrustende nieuws is dat buitenlandse Centrale Banken recent in slechts één week tijd maar liefst
$ 57 miljard aan Amerikaanse staatsinstellingen-obligaties (US Agency debt) verkochten, een absoluut
record. Sommige analisten denken dat dit een voorbode is van een nieuwe ronde 'Quantitative Easing' door
de FED, waardoor op korte termijn een forse waardedaling van de dollar in het verschiet ligt.
Wereldwijde valuta oorlog escaleert (Telegraph) Landen zoals Brazilië, Rusland, Mexico, Zuid Korea,
Taiwan, Zuid Afrika, Polen, Peru en Colombia overwegen om in te grijpen -of hebben dit reeds gedaan- om
te voorkomen dat hun munteenheden te snel stijgen ten opzichte van met name de dollar, wat slecht is voor
de export van deze landen. De Braziliaanse minister van Financiën, Guido Mantega, spreekt al openlijk over
een 'internationale valuta oorlog' (Financial Times). Daarnaast dreigt er een onmiddellijke handelsoorlog
tussen Amerika en China, omdat het Huis van Afgevaardigden in grote meerderheid heeft ingestemd met
strafmaatregelen tegen China (Business Insider) vanwege het feit dat het land zijn munteenheid, de yuan,
kunstmatig laag houdt, wat slecht zou zijn voor de Amerikaanse export. Het Amerikaanse bedrijfsleven
vreest harde Chinese vergeldingsmaatregelen (Bloomberg).
China: Amerikaanse dollarcrisis steeds dichterbij (Bloomberg) In China ziet men de bui al langere tijd
hangen en wordt de goudvoorraad van het land nog steeds fors uitgebreid. Volgens Yu Yongding, voormalig
advisieur van de Chinese Centrale Bank, heeft de VS 'verschrikkelijk hoge schulden' en 'verslechtert de
situatie met de dag. Ik denk dat we een stap dichter bij een Amerikaanse dollarcrisis zijn gekomen.' In juli
had China, de grootste financier van de VS, in één jaar tijd het aandeel Amerikaanse staatsobligaties al met
10% teruggebracht tot $ 846,7 miljard.
De conclusie kan zijn dat niet langer slechts een handjevol onafhankelijke specialisten een verwoestende
financiële en economische storm zien aankomen, maar dat dit besef inmiddels ook is doorgedrongen tot de
gevestigde zakelijke media. Reden te meer om ons schrap te zetten en indien mogelijk persoonlijke
voorbereidingen te treffen voor een zeer onzekere, benauwde en onvoorspelbare periode, waarvan niemand
met enige zekerheid kan zeggen hoe lang deze zal gaan duren.
Xander - (1) Gold$eek
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Het Gezicht van Hyperinflatie
Geavanceerde Westerse economieën hebben geen ervaring met hyperinflatie behalve dan met die van de Weimarrepubliek in de jaren 1920. [...] Hoewel er vele
andere hyperinflatoire gebeurtenissen waren in de 19de eeuw en daarvoor,
hebben de geavanceerde economieën pas na de Weimar-ervaring hun lesje
geleerd. Helaas hebben ze het zo goed geleerd... dat het vergeten werd.
Mijn persoonlijk verleden geeft mij een beetje voorsprong in deze discussie:
gedurende de periode 1970-'73 brak in mijn thuisland Chili hyperinflatie uit. Die
werd veroorzaakt door het mislukte en corrupte beleid van Salvador Allende en
zijn Populaire Eenheidsoverheid. Waar ik zelf nog te jong was om de hyperinflatie
uit de eerste hand mee te maken, hadden mijn familie en een aantal van mijn
oudere vrienden echte nachtmerries aan de Allende-periode overgehouden.
Hoewel de hyperinflatie in Chili 40 jaar geleden veroorzaakt werd door volledig andere factoren dan deze die
volgens mij in Amerika hyperinflatie zullen teweegbrengen, is een kleine omweg doorheen deze periode in
de geschiedenis nuttig om te zien hoe we met onze eigen precaire situatie kunnen omgaan.
Hoewel de hyperinflatie in Chili veroorzaakt werd door totaal andere factoren dan wat hier nu gebeurt, is een
kleine omweg doorheen deze periode nuttig om te zien hoe we met onze eigen precaire situatie kunnen
omgaan.
1970 was het jaar waarin Salvador Allende door ruwweg één derde van de bevolking tot president werd
verkozen. De rest van de bevolking had haar stemmen ongeveer gelijkmatig verdeeld tussen de
centrumgerichte Christen-Democratische kandidaat en de centrumrechtse kandidaat. Allende's overwinning
was dus een gelukstreffer.
Ondanks wat de huidige vleiende geschiedsschrijvers vandaag zouden beweren, was Allende alles behalve
een gematigde politicus: hij was een hardleerse socialist die aan het hoofd stond van een harde linkse
coalitie genaamd de Unidad Popular—de Populaire Eenheidspartij (UP, uitgesproken "oe-peh"). Deze
coalitie—Socialisten, Communisten, en samengestelde Linkse partijen—namen de administratie van het
land in handen, en voerden in snel tempo verschillende "hervormingen" door, ontworpen om Chili “op de weg
naar het socialisme te zetten".
Die weg naar het socialisme begon met de onteigening van grondbezitters, vaak met geweld, om de
gronden daarna onder de arbeiders te verdelen. Bedrijven en mijnen werden genationaliseerd ofaan de
arbeiders gegeven. Allende en zijn ‘Unidad Popular-bandieten’ pikten er die boerderijen, bedrijven en mijnen
uit van wie de eigenaars (oftewel die “bloeddorstige kapitalisten”) eerlijk met hun arbeiders omgingen, Over
het algemeen werden de bedrijven van wie de eigenaars wandelen waren gestuurd, dus zeker niet slecht of
inefficiënt gerund, integendeel.
De overheid van Allende zorgde er daarnaast ook voor dat managementsposities
in de genationaliseerde bedrijven ingevuld werden door aanhangers van de UP—
een eerste stap in het implementeren van een Leninistisch regime, waarbij de UP
"politieke controle" zou uitoefenen over de productie- en distributiemiddelen. Uit
zijn toespraken en handelingen is op te maken dat Allende een MaoistischLeninistisch regime wilde opzetten, met zichzelf daarin als hoogste leider.
Eén van de belangrijkste beleidsmaatregelen die Allende ten uitvoer bracht, waren
de prijs- en loonreguleringen. Om de arbeiders gunstig te stemmen en ze aan zijn
kant te krijgen, ging Allende's regime de prijzen van basisgoederen en -diensten
bevriezen, en liet het de lonen bij wet verhogen.
In het begin werkte deze maatregel fantastisch: arbeiders bezaten meer geld,
terwijl de goederen en diensten nog steeds aan de oude lage prijzen verkrijgbaar
waren. Niets dan rozengeur en maneschijn dus voor de arbeiders.
Als reactie op de maatregelen ging men verwoed winkelen, waardoor de winkels al
gauw waren leeggekocht.
Als reactie op deze maatregelen gingen ze verwoed winkelen, waardoor de winkels en depots van
consumentengoederen en basisprodukten al gauw waren leeggekocht. Allende en de UP-overheid
beweerden vervolgens dat het de rechtse, antirevolutionaire "acaparadores"—vrekken en hamsteraars—
waren die de consumentengoederen achterhielden, weg van de arbeiders.
Juist, ja.
Ondertussen gingen private bedrijven—gedwongen om hogere lonen uit te betalen onder dezelfde
prijsstructuren —in sneltempo failliet; waarop ze, uiteraard,”in naam van het volk” door de Allende-overheid
werden overgenomen. Zodoende gingen zelfs de sleutelindustrieën van het land steun trekken van de
overheid, en werden ze, om aan de interne vraag te voldoen, gedwongen om hun nijverheid in een
verlieslatende situatie te blijven verder zetten Wanneer er geld tekort was, beval de Allende-overheid
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eenvoudigweg om geld bij te drukken en om de nieuwgedrukte escudo's onder de nu door de overheid
gecontroleerde bedrijven te verdelen, die daarmee hun arbeiders betaalden.
Zo begon in Chili de hyperinflatie. Enerzijds beschikten arbeiders over veel cash, anderzijds waren er geen
goederen meer om dat geld aan te spenderen.
Allende's overheid installeerde daarop in sneltempo de Juntas de Abastecimiento y Control de Precios
("Vakbonden ter Regulering van Aanbod en Prijs", bekend als JAP). Het waren lokaal gevormde
bestuursraden die uit loyale Partijleden bestonden, en die per buurt beslisten wie consumentengoederen kon
krijgen, en wie niet. Uiteraard genoten andere UP-loyalisten de voorkeur—deze aanhangers van Allende
ontvingen maaltijdcheques oftewel voedselbonnen, waarmee ze consumentengoederen en basisproducten
konden aankopen.
Allende maakte handig gebruik van deze nieuwe machtspositie en zorgde ervoor dat mensen die hem of zijn
UP-overheid niet gunstig gezind waren, te weinig of helemaal geen voedselbonnen kregen indien ze hun
oppositie tegenover het Allende-regime en het politieke beleid publiek kenbaar maakten.
Al gauw ontstond er een zwarte markt in goederen en voeding. In het begin aanvaardden deze zwarte
markten nog escudo's, maar naarmate de overheid van Allende steeds meer escudo's in circulatie bracht
weigerden de handelaren op de zwarte markt tegen het einde van 1972 uiteindelijk nog langer escudo's te
accepteren. Hun mantra werd "Sólo dólares": enkel dollars.
En daarmee werd de hyperinflatie in Chili keiharde realiteit. [...]
Eén van de gevolgen van Chili's hyperinflatie was het ineenklappen van de prijzen van de bezittingen.
Dit lijkt contra-intuïtief. Immers, als de prijzen van consumptiegoederen en basisprodukten stijgen in een
hyperinflatoire omgeving, dan zouden de prijzen van de bezittingen van mensen toch ook moeten stijgen,
niet? Aandelenprijzen zouden moeten stijgen in prijs—aangezien er nu met meer geld geboden wordt op
hetzelfde aantal aandelen. Vastgoedprijzen zouden ook moeten stijgen—om dezelfde reden. Toch?
Eén van de gevolgen van Chili's hyperinflatie was het ineenklappen van de prijzen van de bezittingen.
[Immers,] om in je eigen basisbehoeften te voorzien, ben je uiteindelijk bereid alles op te offeren.
Het feitelijke antwoord is nee,-en wel om deze eenvoudige reden: eens zelfs aan de basisbehoeftes niet
wordt voldaan, en dit gedurende een langere tijdsperiode, dan zal eender welk goed vrijwillig en onmiddellijk
worden opgeofferd om aan die basisbehoefte te voldoen.
Simpel gezegd: als je dood ging van de dorst in het midden van de woestijn, zou je dan, in ruil voor een paar
liter water, je familiejuwelen opgeven? Het antwoord is uiteraard ja. Om in je eigen basisbehoeften of die van
je gezin te voorzien, ben je uitei ndelijk bereid alles-onmiddellijk-op te offeren.
Als gevolg van deze steeds verergerende situatie in 1972 en doorheen 1973 klapte Chili’s aandelenmarkt in
elkaar, net zoals de huizenmarkt en alle andere markten, omdat mensen ofwel hun goederen verkochten om
basismiddelen en voedsel op de zwarte markt te kopen, of om het land te verlaten. Geen enkel goed
ontsnapte aan deze algemene verkoop—ze was overal en totaal.
Laat ons nu terugkeren naar de mogelijkheid van hyperinflatie in de Verenigde Staten:
Als de markt voor staatsobligaties plots in elkaar viel, dan zouden verkopers (zoals ik in een eerder artikel
beargumenteerde) hun geld incasseren en dit in grondstoffen investeren. Mijn redenering was dat de
mensen een veilige plaats zouden zoeken voor hun activa, een plaats waar de waarde ervan bewaard bleef.
Wanneer staatsobligaties daar niet langer eenveilige haven voor zouden zijn, dan investeerden mensen in
de tweede beste optie, zijnde de onvergankelijke grondstoffen—voornamelijk edele en industriële metalen
en olie.
De mensen die het niet eens waren met mijn standpunt, benaderden de kwestie op vele verschillende
manieren. In essentie kwam het erop neer dat grondstoffen en edelmetalen geen intrinsieke waarde zouden
hebben.
En dat klopt inderdaad. Strikt genomen hebben enkel zuurstof, voedsel en water intrinsieke waarde voor
mensen—al het andere is luxe en heeft een arbitraire en relatieve waarde.
Historisch gezien echter, werden zowel goud als zilver toch steeds als waardevol aanzien. Theoretische of
wiskundige constructen die de waarde van goud en zilver rechtvaardigen laten we even buiten beschouwing.
Laat het ons bekijken vanuit een praktisch standpunt: als ik naar een boer trok met vijf ounce zilver, zou hij
me dan een zak graan geven? Waarschijnlijk. Als ik hem een tweetal ounce goud bood voor twee of drie
varkens, zou hij ze me geven? Opnieuw, waarschijnlijk.
Waar mensen met elkaar samenleven is er een nood om te ruilen. Waar er nood is om te ruilen, zal gauw
een ruilmiddel gevonden worden. Goud en zilver (en koper en staal en andere metalen) hebben dat doel
letterlijk millennia lang gediend, om daarna door papier vervangen geworden te zijn.
Op dit moment bestaan er twee vormen van papiergeld: feitelijke dollars en staatsobligaties. De ene vorm is
een ruilmiddel, de andere is een bewaarplaats voor waarde.
Als de prijs van staatsobligaties—de bewaarplaats voor waarde—in elkaar klapte, en de Federal Reserve
[Amerikaanse Centrale Bank]—zoals ik voorzie—alle mogelijke middelen inzette om ten minste in het begin
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de prijzen ervan op te peppen, zouden die verkopers die erin zijn geslaagd om hun staatsobligaties verkocht
te krijgen dan terugkomen en in nog obscuurder stukjes papier, zoals aandelen, REIT’s of zelfs ETF’s van
edele metalen investeren?
Als plots zelfs de veiligste van alle investeringen onveilig is geworden, wie zal zich dan nog wagen aan een
nog onveiliger investering, zoals aandelen of bedrijfsobligaties of ETF’s? Wat is er nog crashproof als zelfs
de staatsobligaties crashen?
Nee, dat zouden ze niet: ze zouden de staatsobligaties verlaten—zogezegd de "veiligste" investering die
bestaat—en in nog iets veiliger beleggen—iets dat nog tastbaarder is: feitelijke grondstoffen. Geen ETF’s,
zelfs geen futures (of iets anders waarbij er 'counterparty risk' komt kijken)—verkopers van staatsobligaties
zouden investeren in feitelijke, tastbare grondstoffen. Als plots zelfs de veiligste van alle investeringen
onveilig is geworden, wie zal zich dan nog wagen aan een nog onveiliger investering, zoals aandelen of
bedrijfsobligaties of ETF’s? Wat is er nog crashproof als zelfs de staatsobligaties crashen?
Dat is de reden waarom mensen bij paniek rond de staatsobligaties voor grondstoffen zouden kiezen. Het is
het gevolg van een vlucht naar plaatsen waar waarde veilig kan gestockeerd worden. Toen de
aandelenmarkten in de herfst van 2008 crashten, kochten de verkopers staatsobligaties omdat dit dan
gezien werd als de veiligste haven. Grondstoffen deden het relatief slecht—goud kreeg een tikje, net zoals
de andere edelmetalen—maar staatsobligaties knalden de hoogte in toen de aandelenmarkten crashten.
Maar wat als de staatsobligaties—de ultieme bewaarder van waarde—crashten? Als de laatste zekere optie
in waardehoudende papier en activa in waarde kelderde, waar zouden mensen dan heen gaan om waarde
zowel te stockeren als om te zorgen dat die waarde altijd beschikbaar bleef?
Grondstoffen. En het is net die vlucht naar grondstoffen die volgens mij hyperinflatie teweeg zal brengen.
Nu, ik zei dat ik twee vragen zou beantwoorden—de één was waarom grondstoffen het in een paniek rond
de staatsobligaties en een daaropvolgende hyperinflatie beter zouden doen dan alle andere
vermogenscategorieën. De andere vraag was, "Waar komen alle centen vandaan kachel in de winter te
verwarmen eens de hyperinflatie toeslaat?"
De eerste golf dollars onder hyperinflatie zal afkomstig zijn van de spaarrekeningen van de burgers.
Als de staatsobligaties crashen, en de markten richting grondstoffen vluchten, dan zullen de prijzen voor de
consument met de pet stijgen—dit zou geen controversiële redenering mogen zijn. Wat zouden
consumenten doen, met benzineprijzen die plots veel hoger zijn, en veel hogere voedselprijzen? Simpel. Ze
zullen hun spaarvarkens openslaan, wat die spaarvarkens ook mogen zijn: bedrijfjes, de aandelen die ze
hebben, enz.
Maar als de hogere consumentenprijzen blijven aanhouden—of verergeren—wat zal er dan gebeuren met
de 320 miljoen Amerikaanse consumenten? Ze zullen meer benzine nu beginnen kopen, liever dan te
wachten tot morgen—en de markt zal hierop reageren. Hoe? Op twee manieren: de prijzen van grondstoffen
zal nog sterker stijgen—en de prijzen van de verschillende activa zullen nog sterker dalen.
Laten we opnieuw het beeld gebruiken van de man in de woestijn, de diamanten, en het water: Als de
Westerse consumenten bij de benzinepomp en in de supermarkt steeds hogere prijzen zien, zullen ze alles
verkopen om er benzine mee te kopen, stookolie en voedsel. De crash van de staatsobligaties zal op die
manier worden voortgezet door de gemiddelde consument—van de beursvloeren naar de winkelstraten en
woonwijken, door verdriedubbelde benzineprijzen en stookolieprijzen.
Alle andere consumentengoederen zouden snel daarop volgen in het zog van benzine, stookolie en voedsel.
Wanneer men palliatief papiergeld begint bij te drukken, dan betekent dit dat we in de laatste stadium van
hyperinflatie zijn aangekomen—het is wat gebeurt wanneer rationele mensen zouden moeten beseffen dat
de crisis bijna voorbij is, en dat de normalisering om de hoek ligt.
In het stukje Chileense geschiedenis hierboven beschreef ik hoe de overheid onder Allende escudo's
bijdrukte om de tekorten die bij de genationaliseerde bedrijven werden gemaakt bij te passen, tekorten die
ontstonden door het beleid van steeds hogere lonen met vastgezette prijzen.
Dat is een volstrekt andere route naar hyperinflatie dan diegene die volgens mij de Amerikaanse economie
zal nemen—maar eens de Amerikaanse economie in hetzelfde straatje terechtkomt, zullen de effecten van
hyperinflatie exact hetzelfde zijn: Mensen zullen proberen weg te raken uit allerhande beurs- en staatspapier
om de grondstoffen zelf in handen te krijgen. Om het even in economistentaal te zeggen, de
circulatiesnelheid van het geld zou naar oneindig evolueren, omdat enerzijds de geldvoorraad (in het begin)
constant blijft, en dat anderzijds (want iedereen vlucht in de reële goederen) het aggregaat aan transacties
de lucht in schiet.
Zouden we op dat punt overheidsinterventie mogen verwachten? Zeker weten—mensen zullen erom
schreeuwen. Zou men het voedsel beginnen rantsoeneren? Waarschijnlijk, en waarschijnlijk via het huidige
voedselbonnen-/maaltijdchequeprogramma. Militairen op straat, die de benzinestations en supermarkten
beschermen? Een avondklok om plunderingen te voorkomen? Palliatief geld bijdrukken? Ja, ja, en zeer
waarschijnlijk ja.
Die laatste maatregel, het palliatief bijdrukken van geld: daar draait het om. Wanneer men palliatief
papiergeld begint bij te drukken, dan betekent dit dat we in de laatste stadium van hyperinflatie zijn
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aangekomen—het is wat gebeurt wanneer rationele mensen zouden moeten beseffen dat de crisis bijna
voorbij is, en dat de normalisering om de hoek ligt. Maar dit stadium zal verdorie zeer lelijk zijn.
Het palliatieve bijdrukken van geld zal gebeuren wanneer de overheid simpelweg geen andere
mogelijkheden meer heeft. Slimme economen zullen op het nieuws komen en betogen dat "De
omloopsnelheid van het geld is de economie aan het vernietigen—we moeten de geldvoorraad doen
toenemen!". Het zal logisch klinken, maar het palliatieve bijdrukken van geld zal een beleidsmaatregel zijn
die uit paniek geboren is. De laatste beleidsoptie. Deze zal niet worden genomen vanwege één of ander
duister complot—herinner mijn aforisme "Wijt nooit aan kwaad opzet wat kan uitgelegd worden door
incompetentie." Dit beleid zal worden uitgevaardigd uit angst en paniek.
Een hele kudde idioten in Washington zal dus beginnen schreeuwen, eens ze deze vreselijke crisis zich zien
ontwikkelen, om nieuw gedrukt dollargeld—en hun redenen zullen perfect rationeel klinken, ik hoor ze nu al
bijna: "We moeten cash geld in de handen van Jan met de Pet krijgen, zodat hij voedsel en stookolie kan
kopen voor zijn gezin! We kunnen Amerikanen toch niet laten verhongeren en doodvriezen!?"
Op die manier zal men beginnen met het palliatieve bijdrukken van geld—vandaar dat het gemiddelde
Amerikaanse gezin waarschijnlijk bundels van 100-dollarbiljetten zal gebruiken om het haardvuur op te
stoken in die hyperinflatoire winter.
Hoera.
Dit apocalyptische scenario is zowel beangstigend als spannend... Om precies dezelfde reden dat
rampenfilms zo populair zijn. Explosies met rondvliegende stukken zijn supercool! Daarom krijgt Roland
Emmerich zo'n vet salaris, de goede man.
Maar voor redelijke mensen is de Apocalyps bijzaak—het is niet het belangrijkste wat er gebeurt. Voor
redelijke mensen die voorbereid willen zijn, betekent een tijd van Apocalyps een tijd van mogelijkheden.
Een waargebeurd verhaal: In 1973, op het hoogtepunt van de inflatie die door Allende was voortgebracht,
kreeg een oom van me, die toen student was aan de hogeschool, een appartement aangeboden in ruil voor
zijn auto. Inderdaad, een appartement. Zijn auto was een kleine rammelende Fiat 147—zo krakkemikkig als
wat—maar auto's in Chili waren zo zeldzaam in het midden van de hyperinflatie, dat men hem in ruil een
appartement aanbood. Tot op de dag van vandaag vertelt mijn oom het verhaal, met veel spijt, omdat hij het
aanbod afwees: "Die Fiat lag op het schroot tegen het jaar '78, maar het appartement is er nog steeds! En
vandaag is het bijna een half miljoen dolllar waard!" Ik denk eigenlijk dat het best wat meer waard is dan dat.
Een ander waargebeurd verhaal: een vriend van me is bankier en hij beheert het vermogen van een
bijzonder rijke heer van in de 70 jaar oud, die ik hier Alfredo noem. In 1973 was Don Alfredo een jonge man,
aan het begin van zijn leven, met een ingenieursdiploma maar zonder geld—tot hij 3000 dollar erfde van een
overleden tante. Alfredo besefte dat de $3000 in feite waardeloos was: Hij kon er niets substantieels mee
kopen, en het was niet genoeg om er het land mee te verlaten en elders iets nieuws te beginnen. Zelfs toen
was $3000 niet zoveel geld.
Dus wat deed hij? Hij nam die $3000, trok ermee naar de beurs, en spendeerde alles aan individuele
aandelen van Chileense bedrijven: Mijnbouwbedrijven, Chemiebedrijven, Papierbedrijven, enzovoort. Deze
aandelen werden voor een appel en een ei verkocht—minder dan "penny stocks" zelfs—door het
desastreuze beleid van de Allende-regering. Zijn beursmakelaar bezwoor hem geen aandelen te kopen,
aangezien de overheid onder Allende, zo dacht men, ook binnenkort deze bedrijven zou nationaliseren.
Binnen het jaar steeg de waarde van Alfredo's aandelen met een factor tien. Sindsdien zijn ze duizenden
keren vermenigvuldigd in waarde —inderdaad: duizenden keren
Alfredo negeerde wat zijn makelaar hem vertelde, en kocht de aandelen toch: hij spendeerde de volledige
$3000 aan dozen vol praktisch waardeloze aandelen.
Op 11 september 1973 pleegden de bewindvoerders van de vier takken van het Chileense leger een
staatsgreep. Binnen het jaar steeg de waarde van Alfredo's aandelen met een factor tien. Sindsdien zijn ze
duizenden keren vermenigvuldigd in waarde —inderdaad: duizenden keren. Don Alfredo leeft sindsdien van
die belegging van 3000 dollar—het is de reden waarom hij vandaag multimiljonair is.
Toen hij de aandelen kocht besefte hij weliswaar dat ofwel de bedrijven waarin hij investeerde door Allende
zouden worden genationaliseerd—wat zou betekenen dat zijn volledige erfenis van $3000 zou verliezen,
maar wat zijn toekomst niet zo erg zou veranderen—of dat de situatie in Chili zich op één of andere manier
zou normaliseren. Aangezien hij niets wezenlijk kon kopen met de $3000, maakte hij een gok—en hij won.
Wat leren deze twee verhalen ons? Eenvoudig: Koop wanneer de straten vol bloed liggen.
Dat is het beroemde gezegde van Baron de Rothschild—maar het verbergt een levensbelangrijk inzicht, een
inzicht dat misschien wel nog meer moet benadrukt worden dan Rothschilds leuze:
Zelfs te midden van de Apocalyps zullen de zaken ten goede keren.
Dit is iets wat mensen eenvoudigweg niet lijken te begrijpen. Het is in feite om deze reden dat tieners
tragischerwijze zelfmoord plegen over een jongen of meisje: Ze realiseren zich niet dat, hoe erg de dingen er
nu ook uit zien, ze later beter zullen worden. Nogmaals:
Zelfs te midden van de Apocalyps zullen de zaken ten goede keren.
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Als de staatsobligaties ten onder gaan en grondstoffen de lucht in schieten, dan zal de samenleving niet in
een anarchistische doodsput verzinken. Op z'n ergst zal het gedurende drie of vier jaar de hel zijn—
economische hel. Financiële hel. Maar dan zullen de zaken terugkeren naar een genormaliseerd
niveau.
Ik herhaal dit inzicht niet als een holle troost voor mijn lezers —Het is mijn suggestie dit te gebruiken als
beleggingsstrategie. Wanneer de dingen op hun allerkrankzinnigst zijn, wanneer iedereen gelooft dat de
Apocalyps eraan zit te komen, dat is wanneer de dingen op punt staan beter te worden. Dit is van
toepassing op iedere situatie—inbegrepen en in het bijzonder bij een hyperinflatoire depressie.
Waarom? Het is eenvoudig: omdat hyperinflatie—per definitie—niet kan blijven duren. Omdat mensen een
stabiele middel om te ruilen nodig hebben. Als dus het geld in de rook van het hyperinflatoire vuur opgaat,
dan zal er uiteraard een periode van verschrikkelijke instabiliteit zijn—maar deze zal voorbijgaan. Ofwel zal
het geld op een bepaalde manier in ere hersteld worden (zoals Volcker in 1980-'82 de dollar uit de dood
terugbracht). Ofwel zal het (papier)geld volledig en onherroepelijk stukgaan—en dan door iets anders
worden vervangen. Dit omdat—we benadrukken—mensen niet kunnen zonder een stabiel middel om te
ruilen.
Als de staatsobligaties ten onder gaan en grondstoffen zo hoog de lucht in schieten dat ze de dollar in feite
in elkaar rammen, dan zal de samenleving niet in een anarchistische doodsput verzinken. Op z'n ergst zal
het gedurende drie of vier jaar de hel zijn—economische hel. Financiële hel. Maar dan zullen de zaken
terugkeren naar een genormaliseerd niveau.
Het is goed mogelijk dat deze nieuwe "normale" situatie een aantal onsmakelijke kantjes zal hebben. Ik ben
doorgaans een pessimist, en als ik de geschiedenis er op nasla dan zie ik dat bijna iedere periode van
hyperinflatie gestabiliseerd werd door een vorm van autocratische of totalitaristische overheid. De Verenigde
Staten heeft momenteel alle wettelijke beslissingen en praktische hulpmiddelen voor handen om de
overgang naar een autoritair of totalitaristisch regime snel te maken, mocht het land door een crisis gaan: De
zogenaamde PATRIOT-wetgevingen, het Departement van Homeland Security, de de facto afschaffing van
het principe van habeas corpus, etc.
Wat ik wel weet is dat:
Eén, er zal een hyperinflatoire periode komen, na de crash van de staatsobligaties;
Twee, grondstoffen zullen de plaats zijn waar economische waarde zal bewaard worden;
Drie, alle vermogensklassen zullen op korte tijd in elkaar klappen;
en Vier—het allerbelangrijkste—de samenleving zal niet samen met de dollar in elkaar storten. Ze zal
rondstrompelen als een dronken matroos, maar uiteindelijk zal ze zich rechttrekken en zal een nieuw niveau
van stabiliteit bereikt worden waardoor men weer verder kan.
Gedurende de fase van het strompelen, zullen zich kansen voordoen. Ik hoop dat ik uitgelegd heb waarom.
Vertaling: Goldonomic
Lees hier het originele artikel "Hyperinflation, What it Will Look Like"
http://goldonomic.be/index.php?option=com_content&view=article&id=111:het-gezicht-vanhyperinflatie&catid=67:hyperinflatie&Itemid=115

Lijken op Google Streetview
Gepubliceerd: dinsdag 5 oktober 2010 21:18
Update: dinsdag 5 oktober 2010 22:48
Minder dan een week nadat de Braziliaanse versie van Google
Street View online kwam hebben gebruikers iets
voorgeschoteld gekregen dat ze vermoedelijk liever niet
zouden zien: op close-upfoto's van het straatbeeld zijn lijken te
zien.
Een van de afbeeldingen werd vorige week geplaatst op websites
van verschillende Braziliaanse media. Op de foto is een lichaam te zien dat is toegedekt en is omringd met
bloedvlekken op een drukke straat in Rio de Janeiro. Andere lokale media hebben bericht dat er ook
stoffelijke overschotten staan op close-upafbeeldingen van andere steden.
Een van de lichamen in aan de Avenida Presidente Vargas, te Rio de Janeiro | Bron Google Street View

Het was nog onduidelijk hoeveel lichamen er in totaal zijn ontdekt,
maar Google zei dinsdag in een verklaring dat 'alle afbeeldingen van
alle lichamen zijn verwijderd' uit Street View.
Nog een lichaam in Belo Horizonte | Bron Google Street View

http://www.depers.nl/opmerkelijk/514512/Lijken-op-GoogleStreetview.html
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Inflatie in Frankrijk: de belangrijkste geschiedenisles die je nooit kreeg
Sept 21/2010 - Geschreven door Administrator
Over de grote inflatie in Frankrijk van voor en tijdens de Franse
Revolutie, en over hoe vandaag de dag hetzelfde staat te gebeuren.
De eerste grote inflatie van de moderne tijd vond plaats tijdens de
Franse Revolutie. Ze werd veroorzaakt doordat de overheid zwaar in
de schulden zat en geld uit het niets liet bijdrukken om haar
schulden en interesten te kunnen blijven betalen. De bevolking zag
de waarde van haar spaarcenten verdampen en kwam protesterend
de straat op.
In het Europa van vandaag, met huizenhoge overheidsschulden en
een papiergeld dat makkelijker dan ooit wordt vermenigvuldigd,
herbergt de episode van het Franse geld een waarschuwing van
formaat. Daarmee is ze een van de belangrijkste
geschiedenislessen die we op school nooit hebben geleerd.
Printversie van dit artikel (12pgs., pdf 4 mb)
De Franse schuldenput en de uitvinding van de "assignats"
Hoge staatsschuld wordt vandaag als iets normaals gezien. Echter vroeger hadden overheden geen
schulden op naam van hun burgers. Toen ze dat wel begonnen te hebben, werd de grootte en het gevaar
van die schulden zoveel mogelijk verborgen gehouden voor het grote publiek.
De kiem van de Franse staatsschuld werd gelegd in het jaar 1522, toen de oorlogszuchtige Frans I ontdekte
dat de schatkist leeg was. Nadat hij geld had afgeperst van verschillende steden, handelaren, bankiers en
ook bij de Kerk (waarvan hij zelfs gouden heiligenbeelden tot geld liet omsmelten), kwam hij op het idee om
voor 200.000 livres schuldpapier uit te schrijven, gegarandeerd door de staat zelf, d.w.z. door de Franse
belastingbetalers. Dat alles om persoonlijke vete van de vorst met Karel de Vijfde, Keizer van het toenmalige
Duitsland, te financieren. Het was het begin van een opeenstapeling van staatsschuld, die daarna van de
ene generatie heersers aan de andere doorgegeven werd.
De staatsschuld gaf aanleiding tot het printen van papiergeld, wat leidde tot inflatie, economische
rampspoed, en een woedende bevolking die niets te verliezen had.
Tot aan de vooravond van de Franse Revolutie was er echter officieel geen vuiltje aan de lucht. Zo
beweerde voormalig bankier en toenmalig minister van financiën Jacques Necker (de Didier Reynders of
Wouter Bos van zijn tijd) in 1781 in zijn wijdverspreide "Financieel rapport aan de koning" dat de balans van
de Franse staat positief was, met zelfs een jaarlijks overschot van 10 miljoen livres. Niets was echter minder
waar. Het positieve rapport was enkel bedoeld om de Franse staat als kredietwaardig voor te stellen. De
grote opdracht voor Necker, die in een vorig leven een rijke bankier was geweest, was namelijk om via zijn
internationale contacten nieuwe kredieten voor het virtueel failliete Frankrijk aan te trekken. Hij kweet zich
met grote toewijding aan deze taak. Zo leende hij van Genève, van Nederland en van de opkomende
Verenigde Staten. Historici schatten dat Necker in de vier jaar na 1777 maar liefst 520 miljoen livres aan
nieuwe leningen had afgesloten.(1)
Zoals we verder in dit artikel zullen zien was de torenhoge Franse staatsschuld een belangrijke oorzaak
(zoniet de belangrijkste) van de economische en politieke depressie die rechtstreeks aanleiding gaf tot de
Franse Revolutie. De staatsschuld gaf aanleiding tot het printen van papiergeld, wat leidde tot inflatie,
economische rampspoed, en een woedende bevolking die niets te verliezen had.
Andrew Dickson White, briljant leraar
Het standaardwerk over dit scharnierpunt in de geschiedenis werd in
1915 geschreven door Andrew Dickson White, oprichter van de
Amerikaanse Cornell University: "Fiat Money Inflation in France"
(pdf). Veel van de aangehaalde passages hieronder zijn uit dit
boekje afkomstig.
De eerste golf assignats
Om alle interesten op de schuld te kunnen blijven betalen liet de
regering onder koning Lodewijk XVI papiergeld drukken. Dit nieuwe
geld werd "assignats" genaamd. Als symbolisch onderpand voor dit
papiergeld werden de in beslag genomen landerijen van de kerk gebruikt. Daarbij decreteerde de koning dat
alle burgers voortaan verplicht waren het nieuwe geld bij al hun betalingen te gebruiken.
Over de uitgifte van de eerste golf assignats schrijft Dickson White het volgende:
Als eerste resultaat van deze uitgifte leek een droom bewaarheid te worden: de schatkist was in een klap
verlost van een enorm stuk van haar lasten; een deel van de overheidsschuld was betaald; krediteuren
werden aangemoedigd; de uitgifte van krediet leefde op; er was geld om dagelijkse kosten te betalen, en
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gezien dat een aanzienlijk deel van dit papiergeld op deze manier van de overheid in de handen van het volk
belandde, namen de handelsactiviteiten toe en alle moeilijkheden schenen te verdwijnen.
Amper vijf maanden na de uitgifte van de vierhonderd miljoen in assignats, had de overheid ze al opgemaakt
en bevond ze zich opnieuw in nauwe schoentjes.
De angsten van Necker en de voorspellingen van Maury en Cazalès leken volkomen ongegrond te zijn. En
inderdaad, het is goed mogelijk dat, indien de overheden gestopt waren met de uitgifte [van papiergeld], men
maar een klein beetje van de financiële kwellingen die achteraf ontstonden zou gevoeld hebben; de
vierhonderd miljoen aan papiergeld zou dan eenvoudigweg de plaats hebben ingenomen van een
gelijkaardige hoeveelheid geld in speciën. Maar al gauw bleken de kaarten in feite anders te liggen: de tijden
werden moeilijker, en tegen het einde van september, amper vijf maanden na de uitgifte van de vierhonderd
miljoen in assignats, had de overheid ze al opgemaakt en bevond ze zich opnieuw in nauwe schoentjes.
De deur naar inflatie zwaait open: nieuwe golven assignats
Op dezelfde manier als dat een beginnend drugsverslaafde verlossing vindt in zijn eerste roezen, hadden de
assignats een oppeppend effect voor de economie van Frankrijk. Iedereen werd er dan ook lyrisch over.
Let op de parallel met wat we nu zien gebeuren met de euro, de
dollar, en de staatsobligaties in de V.S. en in Europa:
Mensen dachten al snel opnieuw aan de oude remedie. Doorheen
het ganse land klonk de roep naar een nieuwe uitgifte van
papiergeld. Bedachtzame mensen echter herinnerden zich wat hun
vaders hen hadden verteld over de verleiding van het drukken van
papiergeld in de tijd van John Law, alsook de voorspellingen die
zijzelf hadden gehoord in het debat over de eerste uitgifte van
assignats, minder dan zes maanden daarvoor.[White verwijst hier
naar de Mississipi Bubble]
Doorheen het ganse land klonk de roep naar een nieuwe uitgifte van papiergeld.
In die tijd hadden de tegenstanders van papier voorspeld dat, eens de natie zich op het neerwaartse pad van
inflatie bevond, ze niet meer in toom kon worden gehouden en dat meer uitgiften zouden volgen. De mensen
die de eerste uitgifte hadden gesteund beweerden dat dit lasterlijk was: nu was de macht in handen van het
volk en kon het dan ook een rem zetten op de uitgiften wanneer het dat maar wenste.
Het 'succes' van de ene bailout roept al gauw om de volgende. Zo zien we ook nu in het Westen hoe na die
eerste grote wankelende bank ook de andere vol met nieuw uitgegeven geld gepompt worden. En hoe
daarna ook de landen 'too big to fail' worden, waarbij men oproept om ook die te 'redden' met nieuw
schuldpapier.
Mirabeau, staatsman met gladde tong
Het politieke en intellectuele establishment, hoewel eerst nogal sceptisch, ging al gauw om ter hardst roepen
om meer assignats.
Dickson White vervolgt:
De situatie in de Assemblée Nationale was dan ook chaotisch: een
paar plannenmakers en dromers spraken zich luidkeels uit als
voorstanders van papiergeld; veel van de meer oppervlakkige en
volgzame burgers hadden de neiging toe te geven; de meer
bedachtzamen zwommen tegen de stroom in.
Die laatste houding was dan ook zeker te verwachten van graaf
Mirabeau, beroemd staatsman die sinds jaar en dag vurig
tegenstander van papiergeld was geweest:
Mirabeau zei over papiergeld dat het "Een broedplaats voor tirrannie, corruptie en hersenschimmen" was,
zes maand voor de eerste uitgifte van de assignats.
Er was één man in de Assemblée Nationale die de druk had moeten kunnen weerstaan: Mirabeau. Hij was
het populaire idool, de schitterende oreerder van de Assemblée en veel meer dan een geweldige spreker; hij
had de natie door een aantal van haar grootste gevaren geloodsd door een stoutmoedigheid die aan het
goddellijke grensde; in de vele conflicten had hij niet alleen retorische dapperheid tentoon gespreid, maar
ook een briljant gevoel voor wat komen zou. Voor wat betreft zijn echte mening over een munt die niet
inwisselbaar is [tegen goud of zilver] kan er geen twijfel bestaan. Het was de mening die alle ware
staatsmannen er op nahielden, voor zijn tijd en erna, in zijn eigen land, in Engeland, in Amerika, in iedere
moderne natie.
Zo sprak hij in zijn brief aan Cerutti, geschreven in januari van het jaar 1789, nauwelijks zes maanden voor
de eerste uitgifte van de assignats, over papiergeld als "Een broedplaats voor tirannie, corruptie en
hersenschimmen; een waarlijke corrumpering van autoriteit tot delirium." In een van zijn vroegste speeches
voor de Assemblée Nationale had hij het geld dat door Anson besmuikt werd gepromoot, "een lening aan
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een gewapende bandiet" genoemd, en zei hij er verder over dat "dat roemruchte woord, papiergeld, zou uit
onze taal moeten worden verbannen".
Mirabeau bleek echter niet zo standvastig als verhoopt (pas na zijn dood zou duidelijk blijken waarom), en
de legendarische oreerder draaide als een blad:
In zijn private brieven toonde Mirabeau dat hij volledig op de hoogte was van de gevaren van inflatie. Hij gaf
echter toe aan de druk.
In zijn private brieven die hij in dezelfde periode schreef, en die pas op een later tijdstip bekend werden
gemaakt, toonde [Mirabeau] dat hij volledig op de hoogte was van de gevaren van inflatie. Hij gaf echter toe
de druk: gedeeltelijk omdat hij het zo belangrijk vond om de landgoederen van de overheid snel aan het volk
te verkopen, en om zo snel tot een grote klasse van kleine landeigenaars te komen die zweerden om de
overheid die hen die landtitels gaf trouw te zijn; en gedeeltelijk, ongetwijfeld, vanuit een liefde voor
onmiddellijk applaus eerder dan voor latere appreciatie; en, in het algemeen, vanuit de vage hoop dat de
beker van de zware risico's die de overheid op die manier liep aan Frankrijk voorbij zou gaan.
Deze hoop werd tevens gekoesterd in het rapport van Montesquieu van 27 augustus 1790. Dit rapport
steunde, met duidelijke weerzin, een nieuwe uitgifte van papier. Het verklaarde ook dat de oorspronkelijke
uitgifte van vierhonderd miljoen, ondanks dat men er oorsponkelijk tegen was, een succes was geweest; dat
assignats een economisch doel dienden, hoewel er gevaren aan verbonden waren. Als een climax kwam ten
slotte de verklaring "we moeten het land redden."
Herkennen we hier niet al te goed het verhaal uit 2008?
Herkennen we hier niet al te goed het verhaal uit 2008, dat het redden van de grote financiële instituties
pijnlijk maar noodzakelijk was geweest? En de verkondigingen in de media vandaag, dat het redden van
Griekenland door het printen van geld onvermijdelijk en broodnodig was? Dickson White vervolgt zijn verhaal
met een weergave van een toespraak van Mirabeau, over de kwestie van de assignats. Het is een speech
waarvan de echo's nog dagelijks in de opiniestukken van de meest invloedrijke economische broodschrijvers
te lezen zijn:
In navolging van dit rapport gaf Mirabeau een van zijn krachtigste toespraken ooit. Hij gaf toe dat hij de
uitgifte van assignats eerst gevreesd had, maar dat hij er nu op aandrong; dat de ervaring had uitgewezen
dat de uitgifte van papiergeld zeer nuttig kon zijn; dat het rapport uitwees dat de eerste uitgifte van assignats
een succes was geweest; dat de staat nu uit de problemen was; dat een ramp was voorkomen en dat de
kredietwaardigheid nu een feit was. Vervolgens argumenteerde hij dat er een verschil was tussen het
papiergeld dat recentelijk was uitgegeven en dat waaronder de natie zoveel had geleden in de tijd van John
Law; hij verklaarde dat de Franse natie nu verlicht was geworden en hij voegde daaraan toe "Nu is het niet
meer mogelijk dat patriotten en weldenkende mensen door subtiliteiten worden misleid in deze kwestie."
En hij vervolgde: "We moeten afmaken waar we aan begonnen zijn" en verklaarde dat er nog één grote
uitgifte van papier moest komen, gegarandeerd door de landerijen van de natie en door het vertrouwen van
het Franse volk. Om te laten zien hoe praktisch het systeem was stond hij er op dat van zodra het papiergeld
te overvloedig aanwezig zou zijn het zou moeten geabsorbeerd worden door snelle aankopen van nationale
landerijen; en hij maakte een erg treffende vergelijking tussen dit zelfregulerende systeem en de regens die
in vlagen over de aarde neervallen, die in aangezwollen rivieren in de zee worden geloosd, vervolgens in de
lucht verdampen om ten slotte zich opnieuw over de aarde te verspreiden in vruchtbare buien. Hij
voorspelde dat het verbluffende succes van dit papiergeld de leden verrast zou doen opkijken en dat er nooit
teveel van zou bestaan.
Mirabeau was maar een van de vele politici, economen en andere publieke intellectuelen en redenaren die
de smaak van het snelle geld flink te pakken hadden gekregen. Laten we er nog even dat andere beroemde
werk over de Franse revolutie bij nemen, Edmund Burkes "Reflections on the Revolution in France". Burke
schrijft er, over de Franse politici en economen:
Deze heren geloven misschien niet zo erg in de mirakelen van het vrome leven, maar het staat buiten kijf dat
ze een onwrikbaar geloof hebben in de magie van de heiligschennis. Is er een schuld die op hen drukt?—
geef assignats uit. ... Hebben ze een vloot schepen nodig?—Assignats. Het enige meningsverschil tussen
hen gaat over of er een grotere of kleinere hoeveelheid assignats op de schouders van het grote publiek
moet geladen worden. Zelfs die lieden wiens gezond verstand en kennis van economie voldoende
argumenten biedt tegen deze waanbeelden, besluiten hun pleidooi steeds met het voorstel meer assignats
uit te geven. Ik veronderstel dat ze de taal van assignats wel moeten spreken, aangezien er geen andere
begrepen wordt. Alle slechte ervaringen met dit geld ontmoedigt hen niet in het minst. Hebben de oude
assignats geen marktwaarde meer? Wat is de remedie? Schrijf er nieuwe uit. (Burke, p. 265)
Hoe herkenbaar is deze roep om meer schuldpapier niet! Laten we bij wijze van voorbeeld even econoom
Paul de Grauwe aan het woord, een van de meest vooraanstaande economen die België rijk is. Dit zei hij op
11 maart 2010:
De overheid heeft adequaat gereageerd op de huidige crisis door schuld uit te geven. De fouten uit de jaren
dertig zijn niet herhaald. Maar de tekorten mogen zeker niet versneld weggewerkt worden, anders verzeilen
we in een nieuwe recessie.
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Hyperinflatie en prijscontroles
Na de roes van het uit niets gecreërde papiergeld volgde de onvermijdelijke
kater. Nieuwe uitgiftes assignats gaven niet het verhoopte resultaat, en hun
waarde begon steeds harder weg te smelten. De opgelegde prijscontroles
maakten de economische crisis nog dieper, met tekorten en protesten tot
gevolg.
Wat volgde op de fase van oeverloos geld drukken is een klassiek scenario van
exponentiële inflatie: tussen 1790 en 1795 verloren de assignats 80% van hun
waarde. Wat volgde op de fase van oeverloos geld drukken is een klassiek
scenario van exponentiële inflatie: tussen 1790 en 1795 verloren de assignats
80% van hun waarde. De omvang van de fraude met het geld werd voor
iedereen duidelijk, en de kunstmatig opgeblazen economie van Frankrijk ging
tegen een hoog tempo inkrimpen tot een activiteit die meer in lijn lag met dat van
een land uitgeput door decennialange oorlog en verspilling. Het was uiteraard de
bevolking die hier het meest onder leed.
Echter dit was nog maar het begin van de rampspoed. Want wat deed de
overheid in antwoord op de populaire roep om meer koopkracht? Wel, eerder dan het geld zelf te repareren,
ging ze de producenten van basisgoederen onder druk te zetten door vaste prijzen op te leggen. Dit draaide
uit op ongeziene tekorten en nog meer armoede. Laten we er even een klassieker uit 1861, "The Popular
History of England" bij nemen:
De boeren hielden hun oogst in hun schuren; de handelaren hielden hun suiker in hun warenhuizen; de
zeepkokers maakten geen voorraden aan om de winkeliers mee te voorzien. Ze hielden [immers] niet van de
munt waarin ze moesten betaald worden in ruil voor hun goederen [i.e., de assignats]. ... Als een
onvermijdelijk gevolg [van het inflatoire beleid] waren de nominale prijzen van ieder levens- en
huishoudmiddel massaal verhoogd. ... De prijs van de lonen bleef echter gelijk, want er was een overaanbod
aan arbeidskrachten door de algehele onderbreking van de productie en handel.
Furieuze vrouwen omsingelden kruideniers, met de eis om suiker. Sommigen betaalden; sommigen hielpen
zichzelf zonder betalen, en de bleke winkelhouders keken hulpeloos toe.
De wasvrouwen van Parijs gingen naar de Conventie om te zeggen dat de zeep zo duur was dat ze hun
activiteiten moeten stopzetten. "We willen zeep en brood", riepen de blanchisseuses van de Seine. ...
Furieuze vrouwen omsingelden kruideniers, met de eis om suiker. De angstige kruideniers rolden de suiker
op straat, en de burgersvrouwen wogen het tegen tweeëntwintig sous per pond. Sommigen betaalden;
sommigen hielpen zichzelf zonder betalen, en de bleke winkelhouders keken hulpeloos toe. Want had
[revolutionair] Marat niet in zijn dagboek geschreven dat er een eind zou komen aan de hoge prijzen als een
paar winkels zouden geplunderd worden, en er een aantal winkeliers aan hun eigen gevel zouden worden
opgeknoopt? De winkeliers echter waren wel bereid tot handel drijven als ze in metalen geld werden betaald.
Tegen deze "onpatriottische bourgeoisie" ontwikkelde de Conventie een sterke remedie. Ze verklaarde dat
wie goud of zilver inruilde tegen meer dan de nominale waarde van de assignats zes jaar de gevangenis in
moest. De laatste stap in deze richting was het vastleggen van een maximumprijs op alle landbouwproductie
en op alle handelsgoederen. (Charles Knight, p. 274)
Over deze "Wet van het Maximum" schrijft Andrew Dickson White (2):
Het eerste resultaat van Het Maximum was dat men op iedere mogelijke manier de vaste opgelegde prijs
ging proberen ontwijken, en de boeren gingen zo min mogelijk productie declareren als ze maar konden.
Hierdoor nam de schaarste toe, en de bewoners van de grote steden werden op rantsoen gezet. Er werden
tickets uitgegeven die de eigenaar ervan toelieten om tegen de officiële prijs een bepaalde hoeveelheid
brood of suiker of zeep of hout of kolen te bekomen om de onmiddellijke noden te lenigen.
Historicus Florin Aftalion vult aan: De schijnbaar onophoudelijke prijsstijgingen en de toenemende tekorten
aan basisgoederen mondde uit in wijdverbreide rellen, waarbij menigtes van enorm verarmde mensen
steeds radicalere eisen stelden. In de Assemblée, in de clubs en in de pers zaten er mensen die hun
spreekbuis werden en zo de wil van het volk vertegenwoordigden. De 'suikercrisis", die aan het begin van
1792 uitbrak, was hier een zeer levendig voorbeeld van. Gedurende de maand januari steeg de prijs van
suiker in Parijs plotsklaps, van ongeveer 22 tot 25 sous per pond tot
60 sous per pond. (Aftalion, p. 110)
Afwikkeling: de Franse Revolutie en Napoleon
Nieuwe truken met papiergeld haalden niets uit, en de wanhopige
Franse bevolking kwam de straat op in wat een van de
gewelddadigste politieke omwentelingen uit de geschiedenis zou
worden. Uiteindelijk zorgde Napoleon opnieuw voor wat meer
economische stabiliteit, door de vereisen dat de Franc opnieuw door
goud gedekt wordt (en dus niet naar believen kon worden
bijgedrukt).
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De aanhoudende inflatie betekende een gigantische inkomenstransfer (80% en meer) van de burgers naar
de staat. De historische rellen van mei 1795 waren een opstand hiertegen, door een bevolking die
nauwelijks iets meer te verliezen had.
De regering probeerde de dijkbreuk van de geldwaardevermindering tegen te houden door in 1796 aan een
verschroeiend tempo een nieuw soort papiergeld te gaan drukken.
De (ondertussen republikeinse) regering probeerde de dijkbreuk van de geldwaardevermindering tegen te
houden door in 1796 aan een verschroeiend tempo een nieuw soort papiergeld te gaan drukken, de
mandats, maar dat mocht niet baten: de bevolking snapte dat het om hetzelfde fenomeen ging en al heel
snel waren ook de mandats waardeloos geworden. Noodgedwongen verklaarde daarom de regering in
februari 1797, vier maanden na de uitgifte van de mandats, dat noch de assignats, noch de mandats nog
langer als officieel betaalmiddel mochten worden gebruikt.
Andrew Dickson White besluit:
Zo eindigde het rijk van het papiergeld in Frankrijk. De vijfentwintighonderd miljoen mandats werden op de
afvalberg gegooid, samen met de eerder uitgegeven vijfenveertigduizend miljoen assignats. Het land, zowel
rijk als arm, werd over de gehele lijn in de financiële rampspoed gestort.
De omgeving van door inflatie veroorzaakte economische en sociale chaos was de context waarin Napoleon
aan populariteit kon winnen. In het jaar 1800 richtte hij de Banque de France op, waaronder opnieuw een
geldstandaard werd ingevoerd die inwisselbaar was in edelmetaal (goudstandaard). De Franc werd
vastgelegd als inruilbaar tegen 5 gram zilver van de kwaliteit 900/1000, en de goud/zilver wisselkoers werd
wettelijk vastgelegd op 1:15,5 . Dat was het begin van 100 jaar relatieve monetaire stabiliteit in Frankrijk
(eindigend in 1913, aan de vooravond van WWI).
De omgeving van door inflatie veroorzaakte economische en sociale chaos was de context waarin Napoleon
aan populariteit kon winnen.
Door beroep te doen op inkomsten van rechtstreekse belastingen en de buit van oorlogsplunder daalde
onder Napoleon de staatsaanslag op het inkomen van de burgers tot ongeveer 30%.
De vreselijke kater van de assignats zorgde voor een groot wantrouwen bij het Franse publiek voor
papiergeld in het algemeen (Ook Napoleon kreeg de jonge knapen in het verarmde Frankrijk slechts zo ver
om voor hem te vechten door hen in zilveren munten te betalen). Het wantrouwen in papiergeld is overigens
de reden waarom Frankrijk tot op de dag van vandaag nog steeds een van de landen is waar het meeste
goud per kapita in privaat bezit wordt gehouden.
De les
Laten we even kijken naar de parallellen tussen het Frankrijk van de late 18e eeuw, en het Europa van nu.
De hyperlinks in de tekst dienen als bronvermelding en voor meer achtergrondinformatie.
Oplopende Staatsschuld
Het Frankrijk van de 18e eeuw kampte met een hoge staatsschuld die steeds verder opliep. Vandaag in het
Westen is dat niet anders: de staatsschuld voor de eurozone bedroeg in 2008 nog 69,4% van het bruto
binnenlands produkt, in 2009 was het al aangezwollen tot 78,7% van het bbp, en de verwachting is dat het
gemiddelde tekort in de Eurozone voor 2010 zal oplopen tot maar liefst 84% van het bbp (zie hier een
interactieve kaart). De recente bailout voor Griekenland en de komende bailouts voor andere landen zullen
deze schuld exponentieel doen stijgen. En 84% is al astronomisch hoog. Ter vergelijking, in het Argentinië
van 1999, twee jaar voor de bankrekeningen van de bevolking werden bevroren (corralito), bedroeg de
staatsschuld van het land 49% van het bbp.
Opgeteld zijn de jaarlijkse begrotingstekorten binnen de eurozone nu opgelopen tot 1,6 biljoen euro, ofte
6,3% van het bbp. Om dit even in perspectief te plaatsen: twee jaar voor de hyperinflatie in Weimar
Duitsland, na het "London ultimatum" van 1921, bedroeg de oorlogsschuld van Duitsland ongeveer 100%
van het bbp, af te betalen tegen 5% van het bbp per jaar (ik heb geen cijfers van de totale schuld gevonden).
"Nieuw geld moet rollen"
Zoals we gezien hebben zocht de Franse overheid een uitweg uit haar schulden door steeds maar geld bij te
drukken. In Europa is het niet anders.
In 2007 beslisten de overheden om niet alleen hun eigen hachje te redden door altijd maar meer
schuldpapier uit te schrijven (staatsobligaties uitgeven of euro's lenen bij de ECB), maar om daarbovenop
ook de grote banken als "too big to fail" te bestempelen. Daarmee Nu zijn deze banken enorm kwetsbare
mastodonten. Zo bedragen de activa van Dexia alleen al 180% van het bruto binnenlands product van
België. Fortis zit boven de 300%. Als zo'n grote bank nu op het randje van bankroet staat, dan is het vrijwel
onvermijdelijk dat het moederland van die bank failliet gaat door het te proberen redden.
Door in 2007 te beslissen dat hun banken "too big to fail" zijn hebben de Europese staten zichzelf dus zwaar
in de nesten gewerkt. Want onze de facto insolvabele banken hebben namelijk niet alleen schuldpapieren
van inkomensonzekere burgers in hun activa ingeschreven (de goedkope leningen waar ze bekend voor
staan en waar hun hoge winsten vandaan komen), ze hebben ook op grote schaal schuldpapier van de
buurlanden (staatsobligaties) aangekocht. Als nu die buurlanden met torenhoge staatsschuld beginnen te
wankelen, dan krijgen hun staatsobligaties al gauw de status van "rommel" mee. ...waardoor onze eigen
banken in grote problemen komen!
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Met andere woorden, om te voorkomen dat de banken van je eigen land failliet gaan, moet je zorgen dat je
buurlanden niet failliet gaan. Immers, als je dat toelaat hebben je eigen banken plots zeer veel waardeloos
papier in hun boeken staan. Hierdoor verliezen hun aandeelhouders en uiteindelijk ook klanten het
vertrouwen, komt er een bank run—iedereen vraagt zijn geld terug aan de bankiers—en moet de overheid
massaal geld in de bank pompen om te voorkomen dat ze omvalt (voor meer over bank runs, zie hier—zie
ook de Times van 2 mei 2010 over bank runs in Griekenland). Hierdoor schiet de staatsschuld omhoog,
waardoor het land zich plots in dezelfde positie als het buurland dat het niet heeft willen "helpen".
De Europese staten zitten nu tussen hamer en aambeeld, waarbij de enige uitweg om hun eigen failliet nog
een tijdje uit te stellen is om zowel hun eigen banken als de buurlanden te blijven voorzien van vers krediet.
En vanwaar komt dit krediet? Van de Europese Centrale Bank, die de macht heeft om uit het niets euro's te
creëeren, ofwel rechtstreekse, door "stimuluspakketten" in noodlijdende banken, bedrijven of overheden te
pompen, ofwel onrechtstreeks, door staatsobligaties en ander papier te aanvaarden als onderpand voor
nieuwe leningen aan de banken.
Waardevermindering van het geld
Onder het regime van Lodewijk de zestiende daalde de waarde van de Franse Franc eerst geleidelijk aan en
dan, naarmate het voor het publiek steeds duidelijker werd dat de overheid niet zou ophouden nieuwe
assignats bij te drukken om de steeds oplopende schulden af te betalen, steeds sneller, tot het punt van
hyperinflatie. Eenzelfde fenomeen was te zien in Weimar Duitsland, waar de waardevermindering van de
mark geleidelijk aan begon in 1918 om dan uiteindelijk vier jaar later om te slaan in zware inflatie en
hyperinflatie in 1923. Opmerkelijk daarbij is dat tot 1922 de daling van de koopkracht van de mark niet meer
bedroeg dan 6%.
Hier in de eurozone zien we dat er in 2008 reeds geflirt werd met de 4% inflatie, een niveau even hoog als
dat van Argentinië in 1994, zes jaar voor de overheid de bankrekeningen bevroor en acht jaar voor het land
kreunde onder een bijna-hyperinflatie. De situatie in Amerika is overigens niet beter, een blik op de
dramatisch stijgende voedselprijzen zegt al veel.
Zelfs de Bank for International Settlements, de mediaschuwe organisatie in Bazel wiens raad van bestuur
bestaat uit 19 van de belangrijkste centrale bankiers ter wereld, erkent dat inflatie onvermijdelijk is. Zo staat
in een recente paper van het instituut, "The future of public debt: prospects and implications", het volgende
te lezen:
Wanneer de bevolking haar grens bereikt en niet langer bereid is om staatsschulden aan te houden, dan zou
de overheid moeten overgaan tot monetarisatie van de schuld [dwz. geld printen uit het niets]. Het resultaat,
in lijn met de kwantiteitstheorie van het geld, is inflatie. En de anticipatie dat dit zal gebeuren, doordat
investeerders het risico om geld en staatsobligaties opnieuw gaan inschatten, kan ook leiden tot een
toename in inflatie vandaag. In zo'n omgeving zou een gevecht tegen stijgende inflatie door een strak
monetair beleid niet werken, aangezien stijging van de rentevoeten zou leiden tot steeds hogere
rentevorderingen op de staatsschuld, wat leidt tot hogere schulden. Dit alles zou het moment waarop de
schuld gemonetariseerd wordt nog dichterbij brengen."
Wat betekent dit in mensentaal? Het volgende. Als de vraag naar staatsobligaties daalt, dan moet de
overheid, wil ze vermijden failliet te gaan, geld uit het niets gaan bijdrukken om haar schulden te blijven
betalen. Dit veroorzaakt inflatie, geldwaardevermindering. De broeksriem aanhalen en knippen in de
uitgaven van de staat (waardoor het aanbod geld zou dalen en de rente zou stijgen) zou niet veel uithalen,
aangezien hogere rentes ook hogere rentes op de staatsschuld betekenen. Daardoor zou het nog veel
moeilijker worden om de staatsschuld af te betalen. En dat zorgt er dan weer voor dat (opnieuw, als de
overheid niet wil failliet gaan) de nood om geld te creëren uit het niets nog prangender wordt.
Een harde maar zeer juiste analyse is dit, waardoor dus blijkt dat de centrale bankiers eigenlijk wel weten
waar dit straatje toe leidt. Waarschijnlijk zitten die al voorbij de euro te denken aan het volgende
supranationale project, een papiergeld waar de dollar, euro, en mogelijks nog ander munten in
samengesmolten zitten. Een analyse van deze belangrijke paper van de Bank for International Settlements
is te lezen op Seeking alpha.
Vlucht naar ander fiatgeld
We zagen dat ten tijde van de misère met de assignats, de overheid op het idee kwam om een ander soort
papiergeld te drukken (de mandats). Dit in de hoop dat het vertrouwen in het papiergeld weer zou
aanzwengelen en dat de inflatie zou stoppen. Dat bleek echter niet te werken, omdat ook de mandats niets
meer waren dan papier. Ook nu circuleren er plannen om een nieuw soort papiergeld te creëren, dat alle
problemen die gepaard gaan met de dollar en de euro in een klap van tafel zouden vegen. Ook dat zal
echter een illusie blijken. Waarde kan je nu eenmaal niet creëren met de drukpers, net zomin als dat
alchemisten goud konden creëren om hun schulden af te betalen.
Het IMF, dat de laatste tijd noodgedwongen haar goud aan het verkopen is, kan met haar 700 miljard aan
kapitaal onmogelijk de meubels van de V.S. en Europa blijven redden. Twee lege dozen in een nieuwe grote
doos... blijven even leeg. Als zo'n supranationale munt er komt zullen we in ieder geval niet opkijken als de
waarde ervan blijft eroderen als de Argentijnse peso dat de laatste jaren heeft gedaan. Het zal er wel voor
zorgen, als men in dit opzet slaagt (wat niet noodzakelijk hoeft) dat de macht die vroeger veel meer op
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nationaal niveau zat (iedere overheid controleerde zijn eigen financieel beleid) steeds meer zal
geconcentreerd zitten rond een klein clubje bankiers en internationale politieke figuren.
Moraal van het verhaal?
Hoe kan de episode van de Franse inflatie ons nu concreet helpen in ons dagelijks leven? Dit is mijn
interpretatie, voor wat ze waard is: om de koopkracht van je kapitaal te behouden in de precaire tijden die
komen, hou slechts een minimum aan papiergeld aan, blijf weg uit de aandelenmarkten, diversifieer in
edelmetaal en grondstoffen, en denk toch een paar keer na vooraleer je vandaag de dag je geld
toevertrouwt aan bankiers. Ik bereid me stilaan ook voor op tijdelijke tekorten in de winkels door een
permanente voorraad van drie maand aan levensmiddelen op te bouwen. Waanzin? Kijk maar eens naar de
situatie in Ijsland, V.K., Venezuela, Argentinië. Daarbij, ooit eet ik het toch op, denk ik zo, dus waarom niet
inslaan nu het nog goedkoop en overvloedig is.
Maar het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen, denk je misschien. Wel, als
de basis voor vertrouwen in een land of organisatie niet meer aanwezig is
(wat zeker het geval is in Europa en de V.S., met enorm kwetsbare
economieën die bol staan van de schulden—zie hier voor grafische
voorstelling), dan kan een kleine barst al genoeg zijn voor een dijkbreuk.
Dat kan erg snel gaan. Zo verdiende in 2001 de gemiddelde Argentijnse
werkmens het equivalent van $ 841 per maand, het hoogste loon van ZuidAmerika. Een jaar later was dat nog slechts $ 230, een daling van 73%.
Ok, zeg je nu misschien, maar hoe komt het dan dat vrijwel niemand aan
de alarmbel trekt? Denk even mee aan waar het meeste van de informatie
over de economie in onze kranten vandaan komt. Politici? De politici die
aan de macht zijn kunnen weinig garen spinnen op de boodschap dat het
land failliet is en de banken bankroet. Verder zijn er ook de bankiers en de daaraan verbonden
beleggingsadviseurs. Ook deze mensen hebben er alle baat bij te doen alsof er niets aan de hand is, zo lang
het duurt verdienen ze immers goed geld. Academici? Die worden betaald en gereguleerd door de overheid,
dus ook daar hoef je je doorgaans niet aan pijnlijk confronterende analyses van de politiek van de voorbije
jaren te verwachten. Kortom, in het algemeen doet het spreekwoord diens brood men eet, diens woord men
spreekt behoorlijk zijn werk, en dat in het voordeel van de status quo.(3)
Wanneer zal het mensen dan beginnen dagen dat over een paar jaar niets meer hetzelfde zal zijn als
vandaag? Dat is de vraag die onlangs werd gesteld aan auteur Fernando Aguirre, ervaringsexpert uit
Argentinië. Zijn antwoord:
Het breekpunt was de devaluatie. Als het geld nog maar 33% waard is van wat het vroeger waard was, en
als de inflatie het snel doet slinken naar 25%, dan weet je dat niets meer hetzelfde zal zijn. In de klas stond
in ons handboek sociologie het verschil uitgelegd tussen de eerste wereld en de derde wereld (of de
"ontwikkelingslanden" zoals men ze nu noemt). Ik werd er behoorlijk neerslachtig van toen ik besefte dat we
feitelijk een derdewereldland geworden waren.
In het algemeen zou ik dus zeggen dat de devaluatie van het geld en de president die ontslag nam en moest
ontsnappen in een helicopter een vrij duidelijk teken was dat niets meer hetzelfde zou zijn. Tegelijk zijn er
ook andere zaken die je niet plots beseft maar waar je je geleidelijk aan aanpast. De [toenemende] misdaad
was iets wat ons toch ook nog het meest heeft verrast, en dat is waarom ik veel hamer op misdaadpreventie
en het belang van zelfverdediging.
Laten we als afsluiter nog even een citaat aanhalen van John Maynard Keynes, de meest invloedrijke
econoom van de twintigste eeuw en leermeester van onder andere Ben Bernanke, voorzitter van de
Amerikaanse centrale bank— a.k.a. 'Helicopter Ben'. Keynes was de econoom van de stimuluspakketten,
die het idee verdedigde dat de economie van een land een soort grote motor is, en dat je er steeds
voldoende vers (nieuw, uit het niets gecreërd) geld in moet injecteren om te zorgen dat ze goed blijft draaien
en verder groeit. ...Wat, zoals iedere ondernemer weet, natuurlijk klinkklare onzin is: "spending your way to
prosperity", zegt men wel eens, "is like fucking your way to virginity". De stimuluspaketten van de laatste
jaren, alsook het idee van een wereldpapiergeld, zijn zo sterk op Keynesiaanse leest geschoeid dat men het
nu al heeft over de Keynesiaanse wedergeboorte van 2008-2009. Keynes is dus weer helemaal "in" (zie ook
hier en hier.).
Echter ook Keynes zelf moet geweten hebben dat zijn theorieën niet helemaal kies waren. Dit is wat de man
schreef in 1919:
Door een voortdurend proces van inflatie kunnen overheden in het geheim en ongemerkt een belangrijk deel
van de welvaart van hun burgers confisqueren. Hiermee confisqueren ze niet alleen, ze confisqueren
bovendien op een arbitraire manier. En hoewel het proces tot de verarming van velen leidt, zorgt het er ook
voor dat er enkelen zijn die rijk worden.
Dat is wat vandaag gebeurt met ons geld, ondanks de mythe van het tegendeel. Het is daarom een goed
idee ook te doen wat de supperrijken aan het doen zijn, namelijk het afstand nemen van ongedekt papier- en
elektronisch geld.
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Epiloog
Op 21 januari 1793 werd Koning Lodewijk de Zestiende publiekelijk
onthoofd. Zijn inflatoire regime werd voortgezet door de
regeringsleiders van de eerste Franse Republiek. En graaf
Mirabeau? Die stierf enige tijd daarvoor al, op 2 april 1791, nog geen
twee jaar na zijn roemruchte papiergeld-toespraak. De officiële
doodsoorzaak was een ontsteking van de hartzak, maar er
circuleren hardnekkige geruchten (die zelfs uit de autopsiekamer
afkomstig schenen te zijn) dat hij in feite vergiftigd was.
Het wordt gezegd dat Mirabeaus begrafenis 300.000 mensen op de
been bracht. De nationale rouw om de staatsman met de zilveren
tong sloeg echter om in woede en consternatie, toen men in
november 1792 een geheime bergplaats ontdekte in de woning van
de gevluchte koning Lodewijk de zestiende. In die nis zaten
documenten waaruit bleek dat Mirabeau, samen met andere prominente politici, zich door de koning voor
een royaal pensioen had laten omkopen. De regering besloot daarop zijn lijk uit het prestigieuze Panthéon te
verwijderen, en het standbeeld van Mirabeau werd vernietigd.
Met dank aan de hulp van Renilde, Jeroen, Steven, Thomas, Maarten, Xavier, en Yannick. Alle fouten blijven
de mijne.
Voetnoten
(1) Ondanks Frankrijks reputatie als koloniale grootmacht zag haar financiële situatie er dus in werkelijkheid
maar beroerd uit. Want niet alleen kampte Frankrijk tegen het einde van de achttiende eeuw met een grote
schuld als erfenis van heersers die het graag breed lieten hangen zoals Lodewijk XIV, deze schuld werd ook
nog eens flink opgeblazen door de oorlogszucht van diens erflaat Lodewijk de Zestiende. In 1763 had de
coalitie waar Frankrijk deel van uitmaakte de zevenjarige oorlog verloren aan Groot-Brittannië en Pruisen, en
de Franse vorst zinde op wraak. Niets leek hem zoeter dan de Engelsen een loer te draaien door de opstand
in Amerika, hun grootste kolonie, te ondersteunen. En zo gebeurde het, met een Frans-Amerikaanse coalitie
die Frankrijk naar verluid 1 miljard livres dieper in de schulden stak.
De gelijkenissen met de actualiteit liggen hier feitelijk voor het oprapen: we herinneren ons de recente fraude
met de Griekse nationale boekhouding, alsook hoe de V.S. en Europa zich door uitgifte van staatsobligaties
in de schulden steken.
Voor een opmerkelijke parallel tssn de stijgende rentes op overheidsobligaties in het Frankrijk van de 18e
eeuw en die in bv. Griekenland vandaag, vergelijk p. 96 van Stasavage's boek met de grafieken in bv. Mish's
"Greece Budget Gap Worse than Feared".
(2) De effecten van prijscontroles zijn universeel en overal in de geschiedenis terug te vinden. Hier is wat
gebeurde in het Argentinië van 2007: "Argentina suffers beef shortage due to price controls". Zie ook dit
artikel in Slate Magazine: Cry for Me, Argentina (and Russia and China): The return of price controls..
(3) Het is natuurlijk ook zo dat vele mensen ervan uitgaan dat "de dingen" nu eenmaal zullen blijven
voortkabbelen zoals ze dat in hun herinnering altijd hebben gedaan. De generatie die het meest op de
publieke opinie weegt is die van de babyboomers, een generatie die in hun leven geen militaire conflicten
hebben meegemaakt, geen economische depressies, maar integendeel een zeer lang uitgesponnen (helaas
voor een groot stuk kunstmatige) groei in de economie met daarbij de droom dat de overheid voor hen zou
zorgen eens ze met pensioen gaan. En het is nu eenmaal niet leuk te moeten toegeven dat je beeld van de
wereld in feite op een illusie is gebouwd.
Bron en noten:
http://goldonomic.be/index.php?option=com_content&view=article&id=112:inflatie-infrankrijk&catid=67:hyperinflatie&Itemid=116

Wat weet Wilders?
wo, 06/10/2010 — fruitarier
De rechtzaak tegen Wilders staat op dit moment van schrijven aan.
Via NOS-live te volgen. Fitna wordt afgespeeld. U weet wel, de film
waarmee Wilders de moslims in een bepaald daglicht zet, een licht
dat niet als heel erg positief te betitelen is. Ook de aanslagen van
9/11 komen langs. Dus hoor ik weer het dramatische moment van
een vrouw die met het noodnummer 911 belt en meldt zeker te
weten zullen sterven, aangezien vuurtongen al aan haar kleren
likken. Sommige mensen in de rechtszaal geven aan niet naar deze film te willen kijken. Kan ik me goed
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voorstellen. Je ziet tenslotte niet voor de lol een film waarin een onthoofding plaatsvindt en waarin een
opgeheven afgesneden hoofd voor de camera bungelt. De galmen van de prachtige muziek die misbruikt
zijn om de meest gruwelijke beelden te begeleiden, sijpelen zachtjes door de zaal, terwijl Wilders, de rechter
en de eerder genoemde mensen, demonstratief de andere kant op kijken. Ik vind het nogal raar dat juist
Wilders demonstratief wegkijkt? Hij zou toch, als hij werkelijk trots is op dit fraaie staaltje knip- en plakwerk er
niet genoeg van moeten kunnen krijgen? Of zou Wilders de film misschien al zo goed kennen, dat hij
helemaal niet meer hoeft te kijken, maar enkel naar de geluiden (explosies, rochelende keelgeluiden,
sirenes) hoeft te luisteren om te weten welk beeld er bij hoort. Als een soort geheugenspelletje.
Of.... of weet hij misschien wel dat het meeste dat in de film wordt getoond, grote onzin is. En kan hij, omdat
het geweten nou eenmaal niet voor niets is gegeven door onze lieve God, niet naar de beelden kijken,
omdat Wilders zich schuldig voelt, omdat hij weet dat er nog veel meer speelt dan de dingen die veroorzaakt
zouden zijn door de Islam? Weet hij soms, als hij al een waarheid laat zien, dat het slecht de halve waarheid
is? De aanslagen van 9/11 zijn namelijk niet alleen gepleegd door 19 Saudie-Arabische mannen. Als deze
mannen al iets te maken hadden met de aanslagen, dan waren zij 'patsies' net als de zogenaamde
Kennedy-moordenaar Oswald, Deze 'patsies', wellicht aangetrokken door het grote geld, worden vaak
ingehuurd door de geheime diensten van de landen waar zij een aanslag op zouden moeten plegen. Ook de
19 mannen uit Saudi-Arabie (waarvan 6 sowieso al onschuldig waren, want 'levend' na de aanslagen)
hebben op zijn minst medewerking, begeleiding en training gehad van de Amerikanen zelf.
Daar valt genoeg over te lezen op het internet en daar wijd ik hier dan ook niet over uit.
Toen in de film de onthoofding van Nick Berg weer voorbij kwam, ben ik eens gaan googlen.
Ook hier zit een heel verhaal vast.
http://www.brushtail.com.au/nick_berg_hypothesis.html
http://www.brushtail.com.au/july_04_on/berg_new_evidence.html
Het oranje pak dat Nick Berg draagt, blijkt van een Amerikaanse gevangenis te zijn (hoe komen de
terroristen daar dan weer aan?); de muur die je bij de beelden van de onthooding ziet, lijkt verdacht veel op
de muur van de Abu Graib gevangenis; er komt geen bloed uit de keel van Berg, hoewel je, als een keel
wordt doorgesneden, grote fontijnen bloed mag verwachten; het lichaam van Berg is opvallend stil als het
wordt doorgesneden (hij was waarschijnlijk al dood, toen dit gebeurde); de moslim-terroristen zijn dik,
hebben een dracht van tulband die nergens wordt voorgeschreven; de terroristen hebben een witte huid, er
zijn frames zijn geedited, etc etc.
Ook de aanslagen op London, Madrid en in Mumbai, India, zijn allemaal bewezen inside jobs....... Google
maar, dan komt U het vanzelf tegen: Pakistaanse politiechefs die toegeven dat er tijdens de Mumbai
aanslagen cia-agenten in India waren, de bom in metro- oefeningen tijdens de aanslagen van Londen
(toevallig?Nee, natuurlijk niet: als je gepakt wordt tijdens de uitvoering van je snode plannen, kun je altijd
zeggen dat het maar een oefening is: zie ook de oefeningen tijdens de 9/11 aanslagen) .
Dus..... er blijft niet zoveel over om de moslims, als de daders van de alle grote aanslagen in de jaren na
2000 aan te wijzen.
Nou is mijn vraag: Is Wilders nou zo dom dat híj van alle dingen niets weet of doet hij net alsof hij niets weet,
omdat hij een soort dubbele agenda heeft? Zijn fractiemedewerker Dion Graus (U weet wel, van de invoering
van de Animal Cops in Nederland) heeft in ieder geval aangegeven geinteresseerd te zijn in de
gebeurtenissen van 9/11 en wel in het andere verhaal dan het officiele verhaal. Deze Dion Graus kwam ik
namelijk een keer tegen tijdens het bezoek William Rodriguez in Nederland, de concierge van de Twin
Towers ten tijde van de aanslagen. Journalist Daan de Wit organiseerde toen in het Victoria Hotel in
Amsterdam een bijeenkomst om deze William Rodriguez zijn verhaal te laten vertellen, naast de
klokkenluiders van de MI5, Annie Machon en haar partner David Shayler. Oh, ja, Willem Middelkoop was er
ook. Toen nog verbonden aan rtl 5. Mijn vraag aan hem (of hij niet iets aan al deze ellende kon doen,
aangezien hij met de TV toch een groot podium had ) heeft hij kennelijk ter harte genomen: kort daarop
kwam zijn boek"Als de dollar valt " uit en werd hij een graag geziene gast bij menig tv-programma.
Toen Geert Wilders afgelopen 11 september naar Ground Zero toog, maakte ik gebruik van de mogelijkheid
om per mail nog eens te vragen of de heer Wilders daar heen ging om het officiele verhaal te bevestigen. En
zo ja, hoe dat dan rijmde met het feit dat ik persoonlijk heb gezien dat een fractiemedewerker van de PVV,
namelijk dhr. Graus, op de 9/11 conferentie in Amsterdam is geweest. Ik vroeg letterlijk of de informatie die
op deze bijeenkomst was gegeven (WilliamRodriguez sprak van bommen onderaan het gebouw, nog
voordat het tweede vliegtuig het gebouw was ingevlogen, en sprak ook van door de explosie ontvelde
mensen die hij onderin het gebouw tegenkwam) niets hadden veranderd aan het standpunt van de PVV
inzake de oorzaken van 9/11. Mijn mails aan Geert Wilders, Fleur Agema en Dion Graus bleven
onbeantwoord. Vreemd, omdat mijn eerdere mails wel keurig werden beantwoord.
Dus...... we zitten met een groot probleem in Nederland. Of Wilders is zo stom dat hij niets weet van wat wij
hier weten, namelijk dat de meeste aanslagen false-flag attacks zijn (zoals operation Northwoods), inside
jobs, of Wilders is niet zo stom maar heeft een bepaalde agenda, wellicht ingegeven door de Israeliers,
waarmee hij nauwe banden onderhoudt.
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Wat zou die agenda kunnen zijn? Beperken van vrijheden(boeken, uitoefening van geloof, samenscholing)
onder het mom van het tegenhouden van de Islam? En zijn wij na de Islamieten aan de beurt?
Kent U de beroemde woorden nog:
" Eerst kwamen ze voor de communisten, maar ik zei niets, want ik ben geen communist. Toen kwamen
voor de Joden, maar ik zei niets, want ik ben geen Jood. Nu komen ze voor mij, en nu is er niemand meer
om er iets van te zeggen, want iedereen is al weggevoerd...."
Begrijp me niet verkeerd; op een heel aantal punten ben ik het met de heer Wilders eens, heel veel punten
zelfs. Maar ik kan het niet verkroppen dat hij niet het hele verhaal vertelt, ja, zelfs essentiele dingen weglaat,
om een bepaalde groep te demoniseren (en echt niet altijd onterecht).
Als er al gedemoniseerd moet worden, laat dat dan zijn op basis van de waarheid, de hele waarheid en niets
anders dan de waarheid.
http://www.wacholland.org/nl/news/wat-weet-wilders

DNA-profiel binnen zes uur
Uitgegeven: 8 oktober 2010 09:14
DRIEBERGEN - Via een nieuwe methode kan binnen zes uur een DNA-profiel worden vastgesteld. Met
deze wereldprimeur komen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Korps landelijke politiediensten
(KLPD) vrijdag.
© ThinkstockEen KLPD-woordvoerder meldde dat de methode bedoeld is voor 'spoedgevallen' zoals bij
terreurdreiging of als een moordenaar opnieuw dreigt toe te slaan.
Tot nu toe duurde het minstens 48 uur voordat een volledig DNA-profiel in kaart was gebracht.
Voorwaarde is dat op de plaats van een delict DNA wordt aangetroffen dat van een enkel persoon is en niet
is vermengd met materiaal van iemand anders.
Bestaande technieken
De nieuwe methode is niet te danken aan een nieuwe techniek om DNA in kaart te brengen. ''Het is het slim
combineren van bestaande technieken waardoor je veel tijd bespaart'', zei een woordvoerster van het NFI
vrijdag. Het verkregen DNA is volgens haar wel nauwkeurig maar geldt in de rechtszaal niet als bewijs,
onder meer omdat er geen zogenoemd contra-monster is. Voor bewijs in een rechtszaak is een uitgebreider
profiel nodig. © ANP
http://www.nu.nl/algemeen/2351576/dna-profiel-binnen-zes-uur.html

Een kracht die alle natuurwetten tart
Mysterieuze kracht in de ruimte doet NASA versteld staan
Geplaatst door verderkijker op 28/09/2010 - Bron: Zambianews.net
Een kracht in de ruimte verhindert de reis van een NASA ruimtesonde.
Wetenschappers staan versteld over dit mysterieuze fenomeen dat de sonde
heeft belet verder de ruimte in te bewegen. De kracht wordt omschreven als iets
dat alle natuurkundige wetten tart, waarbij gezegd wordt dat de
zwaartekrachtwetten waarschijnlijk moeten worden aangepast. Het weerlegt alle
voormalig aangenomen theorieën over het universum. De onbekende kracht die
ruimtetoestellen op voorzichtige wijze wegduwt van de kosmische ruimte werd
vorig jaar ontdekt toen de Pioneer 10 ruimtesonde werd tegengehouden door het onbekende fenomeen.
Onderzoekers van NASA hebben gezegd dat de kracht een totaal nieuw fenomeen is dat niet valt onder
normale benamingen als zwaartekracht of elektromagnetische krachten. Er is nog geen tastbaar
wetenschappelijk bewijs naar voren gebracht voor de veronderstelling dat de Pioneer 10 het zonnestelsel
zou hebben verlaten om zijn reis te beginnen in een ruimte waar geen straling van de zon is of planeten die
het in hun baan aantrekken. Pioneer 10, die meer dan een miljoen kilometer per dag aflegde, begon af te
remmen in een gebied waar het geen obstakels zou moeten tegenkomen. Pioneer 10 was de eerste
ruimtesonde die foto’s van Jupiter heeft genomen, toen het die in 1973 passeerde. In 1978, reisde het
verder richting Pluto en bereikte deze in 1983. Het vervolgde de reis naar een regio die ook wel de
asteroïdengordel wordt genoemd, waar verschillende onregelmatig gevormde dwergplaneten voorkomen.
Het ruimtevaartuig, dat momenteel 11 miljard kilometer verwijderd is van de Aarde, legt nu slechts
een afstand af van 25 centimeter per dag, en dat in de omgekeerde richting.
De heren wetenschappers hebben voorlopig weer stof tot nadenken.

Nieuwsbrief nr. 106 – 9 oktober 2010 - pag. 42

Grote problemen in Iran door Stuxnetworm
Posted by verderkijker op 01/10/2010
Iran heeft grote problemen als gevolg van een massale virusinfectie die vitale computersystemen van
kerncentrales op de knieën dwingt. Men heeft al hulp van Europese IT –experts ingeroepen, tot nu toe
zonder resultaat. Miljoenen systemen zijn inmiddels geinfecteerd.
Q: How does Stuxnet know it has already infected a machine?
A: It sets a Registry key with a value “19790509″ as an infection marker.
Q: What’s the significance of “19790509″?
A: It’s a date. 9th of May, 1979.
Q: What happened on 9th of May, 1979?
A: Maybe it’s the birthday of the author? Then again, on that date a Jewish-Iranian businessman called
Habib Elghanian was executed in Iran. He was accused to be spying for Israel.
A security researcher has found yet another way the Stuxnet worm infiltrates computers used in nuclear
plants and other industrial facilities, a technique that has the ability to reinfect machines even after they’ve
been cleaned of the malware.
Stuxnet has already proven itself as one of the most sophisticated pieces of known malware ever. Its ability
to target four vulnerabilities that until recently were unknown and unpatched allowed it to spread through
USB sticks, Windows file shares, and other vectors. The worm is especially adept at targeting industrialcontrol applications developed by German software maker Siemens, allowing it to act as a guided missile of
sorts that sabotages plants that meet very specific criteria.
Dit las ik op Techworld
De Stuxnet worm die krachtcentrales zoals de Iraanse kernfabriek Bushehr aanvalt, is zeer waarschijnlijk
een opdracht van een overheid. De eerste verdachte is Israël, (natuurlijk, wie zouden ze anders verdenken
Vk) omdat het virus een mysterieuze code bevat die naar een belangrijke datum voor het land wijst. Ook zou
de maker waarschijnlijk een (ex-)werknemer van Siemens moeten zijn.
Al deze suggesties worden gedaan door beveiligingsonderzoekers op de Virus Bulletin 2010 conferentie.
Graham Cluley, senior technologie consultant bij beveiligingsbedrijf Sophos, zegt dat het er “sterk op lijkt dat
de maker kennis van binnenuit nodig had om deze worm te kunnen maken.” De malware is volgens
onderzoekers een van de meest geavanceerde ooit.
Mysterieuze code
Verder is er een code ontdekt in het virus met als functie dat de worm de aanval afbreekt wanneer bepaalde
waarden gelijk zijn aan deze code. De onderzoekers Nicolas Falliere, Liam O Murchu en Eric Chen
speculeren dat deze code een datum zou representeren.
De code is ‘19790509’ en zou naar de datum 9 mei 1979 verwijzen. Deze datum zou kunnen verwijzen naar
de executie van de Joods Iraanse zakenman Habib Elghanian. Hij werd terechtgesteld omdat hij een
vriendschap zou hebben met de vijanden van God. Elghanian zou gespioneerd hebben voor Israël en
daarbij veel geld geïnvesteerd hebben in het Israëlische leger.
Opdracht van overheid
Toch waarschuwen de drie beveiligingsonderzoekers voor een te snelle conclusie. Het is namelijk vaak een
tactiek van hackers om als afleiding te verwijzen naar iets wat ze niet zijn. De hack is echter dermate
geavanceerd, dat het volgens hoofd onderzoeker Mikko Hyppönen zeer waarschijnlijk een
overheidsinspanning moet zijn.
Sabotage
Ook een sterke aanwijzing daarvoor is dat bij nader onderzoek naar het virus geen enkele manier is ontdekt
waarop geld verdiend kan worden met de worm. Het doel van de malware is daarmee dus pure sabotage
van krachtcentrales.
Beveiligingsonderzoekers hebben tot op heden geen idee wie er precies achter de Stuxnet aanvallen zit,
maar de Duitse beveiligingsonderzoeker Ralf Langner is ervan overtuigd dat de maker of makers niet bang
zijn om de gevangenis in te gaan.
Ze zouden namelijk dondersgoed weten dat het onderzoek uiteindelijk zeker weten de daders zal traceren.
In dat geval zou een eventuele afleiding onlogisch zijn en het virus dus wellicht wel weer Israëlisch.
Koude oorlog
Saillant detail zijn de verdenkingen dat de Iraanse kerncentrale Bushehr, het schijnbare hoofddoelwit van de
aanval, een dekmantel zou zijn voor het produceren van kernwapens door Iran.
In het statement van het Russische Kaspersky Labs, waarschuwt de beveiligingsfirma dat Stuxnet een
“werkend en angstaanjagend prototype is van een geavanceerd cyberwapen dat zou kunnen leiden tot een
nieuwe wapenwedloop.”
Hier nog meer informatie over Stuxnet en de gevolgen ervan
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Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (5)
Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken
Niet alleen in de Bijbel, maar ook in geschriften van talloze oude
culturen staat opgetekend hoe de 'goden' of 'gevallen engelen' zich
ooit tegen de wil van God voortplantten met menselijke vrouwen.
In 1876 besprak de Engelse theoloog in zijn absolute meesterwerk
Earth's Earliest Ages de profetie van Jezus Christus dat de eindtijd,
de periode pal vóór Zijn terugkeer op Aarde, gekenmerkt zou
worden door een herhaling van de 'dagen van Noach'. Pember zag
in zijn eigen tijd de eerste signalen van het eerste teken, en kwam
tot de conclusie dat het laatste, meest vreeswekkende teken een
terugkeer van de 'geesten van de Nephilim' zou zijn. De razensnelle
ontwikkelingen in de genetische, biologische en nanotechnologische
wetenschappen wijzen er duidelijk op dat deze laatste fase van de teruggekeerde 'dagen van Noach' in onze
tijd is aangebroken.
In Matteüs 24:37 zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat het teken van Zijn komst en het einde van de wereld
een herhaling van de dagen van Noach zou zijn. Het bijzondere van dit tijdperk is niet zozeer dat de mensen
trouwden, aten, dronken en gewoon verder leefden alsof er niets aan de hand was (vers 38), alhoewel dat
laatste gegeven inmiddels heel duidelijk zichtbaar is, ook onder veel christenen. De dagen van Noach
werden echter vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van de (geesten van) de Nephilim op Aarde
(Genesis 6:4).
De verboden vermenging van de gevallen 'Wachters' met de mensheid
De eerste komst op Aarde van de 'zonen Gods' (b'nai ha Elohim) of 'gevallen engelen', die in moderne taal
wellicht 'aliens' of 'buitenaardsen' genoemd kunnen worden, wordt niet alleen in de Bijbel beschreven, maar
ook in geschriften van talloze oude culturen zoals die van Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië. De
Hebreeën noemden deze 'zonen Gods', die zich genetisch vermengden met de mensen (Genesis 6:4),
Nephilim of 'Wachters'.
In apocriefe boeken zoals Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus en Jasher
wordt meer informatie gegeven over de tijd dat deze buitenaardse wezens op Aarde rondliepen. Zo was de
reus Goliath een afstammeling van deze Nephilim, die op hun beurt de kinderen waren van de 'Wachters' en
menselijke vrouwen. In 1 Henoch 10:3-8 veroordeelt God deze niet toegestane vermenging op de meest
krachtige wijze: noch van de Wachters, noch van de Nephilim, noch van hun kinderen zal God ooit hun
zonden vergeven. Zijn zijn voor eeuwig verdoemd:
'Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats
verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare (lett: 'eeuwige') boeien in de
onderwereld (lett: 'duisternis') gevangen.' (Judas 1:6)
Volgens Henoch daalden 200 engelen af uit de 'hoge hemel' - de ruimte en/of een andere dimensie- en
mengden zij hun eigen DNA met dat van de mensen. In Genesis 6:2 (Interlineaire Hebreeuwse Bijbel) staat
dat deze (gevallen) engelen menselijke vrouwen als 'geschikte uitbreidingen' zagen. Omdat nooit eerder
begrepen werd dat dit sloeg op de genetische vermenging van hemelse wezens met mensen, waardoor de
eerste hun invloedssfeer tot in de zichtbare wereld konden uitbreiden, hebben alle Bijbels deze term foutief
met 'schoon' of 'mooi' vertaald. Het ging de gevallen engelen echter niet om de uiterlijke schoonheid van
vrouwen, maar om de mogelijkheid om zich via hen in fysieke toestand voort te planten.
In de Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuaginta) werd het woord 'Nephilim'
vertaald met gegenes, wat zoiets als 'aards geborenen' betekent. Deze zelfde terminologie werd gebruikt in
legendes over de Griekse Titanen en andere 'halfgoden' zoals Herculues, Achilles en Gilgamesh. In deze
oude teksten werden deze halfgoden vaak vergezeld door wezens die half-mens en half-dier waren, zoals
centauriërs, chimera's, furies, satyrs, nymphen en minotauriërs. Dit lijkt er op te wijzen dat de Wachters bij
het creëren van de Nephilim niet alleen menselijk DNA veranderden, maar ook dat van dieren.
In de Bijbelboeken Jozua (10:13) en 2 Samuël (1:18) wordt verwezen naar het niet in de Bijbel opgenomen
boek van Jasher, waarin het verhaal van de val van de Wachters wordt omschreven. Nadat de Wachters de
mensen hebben ingewijd in de 'geheimen van de hemel' schrijft Jasher: 'Toen begonnen de mensenzonen
de vermenging van dieren van één soort met andere (soorten) te leren, om op die manier de Heer te tarten.'
(4:18)
Dit kan niet slaan op de natuurlijke vermenging van diersoorten (zoals paarden met ezels) onderling, omdat
God dit immers Zelf in de Scheppingorde mogelijk had gemaakt. Om God te 'tarten' moesten de Wachters
dus verboden grenzen overgaan, net zoals de moderne wetenschap dit inmiddels kan en ook daadwerkelijk
doet: het vermengen van DNA met van nature niet onderling te kruisen diersoorten en zelfs met het DNA
van mensen.
Wetenschap wil van mensen goden maken
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De vraag rijst waarom de Wachters zulke enorme risico's namen, omdat het overschrijden van deze grenzen
hun eeuwige verdoemenis door God zou kunnen opleveren (volgens Henoch gebeurde dit dus ook). Waren
hun beweegredenen slechts gebaseerd op het God willen dwarszitten, of hadden ze diepere, verborgen
motieven? In een volgend deel gaan we daar dieper op in, maar de volgende quotes geven al aan in welke
richting u moet denken:
'Het zou fijn zijn een artilect, een god te zijn, een almachtig en alomtegewoordig wezen. Ik zou spoedig zo'n
wezen kunnen zijn. Dat is geen onhaalbare droom... Alles wat ik hier kan doen is iets van de kracht van het
'religieuze' gevoel dat ik en anderen deze eeuw publiekelijk zullen maken, over te dragen.' (Professor Hugo
de Garis, ontwerper van kunstmatige hersenen)
'Alle grenzen zijn te overschrijden. Alle grenzen die ons definiëren als menselijke wezens, grenzen tussen
een menselijk wezen en een dier en tussen een menselijk wezen en een supermens of een god.' (Prof. Leon
R. Kass, oud-voorzitter Presidentiële Raad voor Bio-ethiek)
'Ooit leefde er een niet-menselijk ras op aarde. Zij werden de Rephaim (Nephilim) genoemd, en waren
genetische monsters, mutanten, wier einde de duisternis is, net zoals hun samenleving op aarde dit was
(vernietigd door de Zondvloed). Zal het werk van het J. Craig Venter Instituut (dat een geheel nieuwe
levensvorm creëerde dat de bijnaam 'Synthia' kreeg) leiden tot een nieuwe gruweldaad?' (Gary Stearman,
Bijbelwetenschapper)
Midden in de teruggekeerde laatste dagen van Noach
In het Nieuwe Testament van de Bijbel lezen we dat er in de laatste dagen pal voor de terugkeer van Jezus
Christus op aarde net zoals in de dagen van Noach opnieuw een sterke bovennatuurlijke invloed zal zijn, die
buitengewoon krachtig en misleidend is (2 Timotëus 3:13). Het effect op de mensheid zal zó intens zijn dat
zelfs het geïnstitutionaliseerde christendom ermee besmet en er soms zelfs van doordrenkt zal raken. 'Maar
de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar
dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.' (1 Timoteüs 4:1, NBV).
Als we kijken naar de huidige ontwikkelingen zien we duidelijk deze in de Bijbel voorzegde steeds snellere
en sterker wordende toename van de invloed van demonen op zowel de maatschappij als op religieuze
gemeenschappen. De uitingen van deze occulte bovennatuurlijk machten zien we onder andere terug in een
grote maatschappelijke interesse voor het bovennatuurlijke (films, tv-series, New Age concepten en rituelen,
etc.), in kerken die vooral gericht zijn op uiterlijke 'tekenen en wonderen' (o.a. vallen, lachen, springen, gillen,
kotsen in de geest) en ook in de wetenschap en technologie, wier experts vastbesloten lijken om door middel
van zaken zoals genetische manipulatie de droom van transhumanisten -namelijk een 'verbeterd',
'opgewaardeerd' en veranderd menselijk ras- al op korte termijn waar te maken.
Aangezien dit precies is wat de Wachters en de Nephilim deden in de tijd van Noach, lijkt de voorspelling
van Henoch dat deze (geesten van de) Nephilim in de laatste jaren van de eindtijd nog éénmaal zouden
terugkeren op Aarde, inmiddels uitgekomen. Als daarnaast bedacht wordt dat 2012 gezien wordt als het
officiële 'jaar 1' van de genetische en biologische verandering van de mensheid, zal duidelijk zijn dat de
mensheid zich inderdaad midden in de door Jezus voorspelde laatste dagen van Noach bevindt.
Xander - Bron: Defender Publishing
Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (6)
Menselijke technologie brengt Nephilim terug op Aarde
Diverse Bijbelse profetieën lijken erop te wijzen dat het leger van de
Antichrist in de eindtijd mede zal bestaan uit deels niet-menselijk
wezens, en dat zij letterlijk de hel op aarde zullen doen losbarsten.
Vanuit de Bijbel en oude apocriefe geschriften is duidelijk op te
maken dat de Nephilim -het nageslacht van buitenaardse wezens
(gevallen engelen / demonen)- op een gegeven moment in de
eindtijd opnieuw op Aarde zullen verschijnen en door de Antichrist
zullen worden ingezet om de hele mensheid te onderwerpen. Dat de
terugkeer van deze Nephilim in onze tijd niet alleen mogelijk wordt
gemaakt maar zelfs wordt nagestreefd door de razendsnelle
ontwikkeling van de genetische- en biologische wetenschappen geeft aan hoe dicht wij deze in de Bijbel
voorzegde 'eindtijd' zijn genaderd.
Veel christelijke Bijbelexperts zijn van mening dat de in Genesis opgetekende vermenging van gevallen
engelen met de mensheid als doel had om het hele menselijke ras te besmetten met niet-menselijk
(demonisch) DNA, waardoor Gods belofte aan Adam en Eva dat er uit hun zaad ooit een Verlosser zou
worden geboren onmogelijk zou worden gemaakt, zodat de Messias Jezus Christus nooit geboren had
kunnen worden en de mensheid dus voor eeuwig verdoemd zou zijn.
Dit satanische plan was nog bijna gelukt ook. In Genesis 6:9 staat dat alleen Noach -en daardoor zijn
kinderen- 'perfect' was in zijn generatie (KJV 1611 vertaling). Ook hier is het Hebreeuwse woord tamiym, wat
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'zonder smet' of 'gezond' betekent, in de Nederlandse Bijbelvertalingen foutief vertaald met 'rechtvaardig',
'oprecht' of 'onberispelijk'. Het woord tamiym wordt in het boek Leviticus gebruikt voor een gezond offerlam
zonder afwijkingen, wat aangeeft dat Noach niet zozeer moreel perfect was, maar fysiek. Alleen zíjn DNA en
dat van zijn kinderen was nog niet vermengd, niet aangetast door het 'alien' DNA van de gevallen engelen.
Om de komst van de Messias mogelijk te maken en daardoor de eeuwige toekomst van de mensheid te
redden besloot God vervolgens om, met uitzondering van de genetisch zuivere Noach en zijn kinderen, de
hele besmette mensheid door middel van de Zondvloed uit te roeien.
Doel: De komst van het 'zaad van satan', de Antichrist
Naast deze zeer plausibele verklaring zou er echter nog een andere reden kunnen zijn waarom de gevallen
engelen of 'Wachters' besloten hun DNA te vermengen met dat van de mensen, namelijk dat zij als zijnde
spirituele wezens afkomstig uit een andere dimensie voor zichzelf aardse lichamen wilden creëren, zodat zij
directe invloed zouden kunnen uitoefenen op onze materiële realiteit en daardoor het verloop van de
geschiedenis zouden kunnen gaan bepalen.
In de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' zagen we wat het uiteindelijke doel hiervan zou zijn, namelijk
de komst van de Antichrist op Aarde, 'Apollyon', het zaad van satan, om de hele wereld te onderwerpen aan
zijn gezag. Ook constateerden we dat al sinds 1776, het oprichtingsjaar van de Verenigde Staten, in diverse
codes op onder andere het Grote Zegel van de VS een specifiek streefjaar voor de komst van deze
'Apollyon' werd vastgesteld: 2012.
Wat trof het Amerikaanse leger in Irak aan?
Gezien de razendsnelle ontwikkelingen in de genetische en biologische wetenschappen en de steeds breder
geaccepteerde aspiraties van transhumanisten om het menselijk ras te 'verbeteren' door in te grijpen in ons
DNA, is het niet langer onvoorstelbaar dat de Nephilim door aardse technologieën opnieuw tot leven zouden
kunnen worden gewekt. Deze technologieën bestaan al; zo werd de uitgestorven Pyrenese ibex, een wilde
berggeit, in 2009 'teruggebracht uit de dood' door gebruik te maken van DNA dat afkomstig was van
huidmonsters. Onderzoekers van de Koreaanse Jeju National University kloonden dit jaar een stier die al in
2008 gestorven was. Eveneens in 2009 wisten wetenschappers bloed uit een dinosaurusbot te halen dat
volgens hen al 8 miljoen jaar oud was. Inmiddels wordt er serieus gesproken over het terugbrengen van de
Tasmanische tijger, de mammoet, andere uitgestorven diersoorten en zelfs de Neanderthaler, de
veronderstelde 'voorloper' van de huidige mens. In dit licht is het niet moeilijk voor te stellen dat bij de
eventuele ontdekking van (resten van) dode Nephilim, die nog maar enkele duizenden jaren oud zouden
zijn, ook van deze wezens DNA zou kunnen worden gebruikt om hen opnieuw tot leven te wekken. Mogelijk
is dit zelfs al gebeurd. Talloze Amerikaanse soldaten in Irak hebben immers toegegeven dat zij vele
containers vol met archeologisch materiaal hebben gevuld, waar ook tabletten bij zouden hebben gezeten
met daarop de locaties van diep onder de grond gelegen grotten waarin Nephilim begraven zouden zijn,
mogelijk zelfs in 'stasis', een toestand van schijndood.
Terugkeer van de Nephilim voorzegd door Henoch
Dit is exact wat Henoch in zijn apocriefe boek voorzegd heeft. Zou het dus zo kunnen zijn dat Amerikaanse
organisaties zoals DARPA bezig zijn met het bestuderen en zelfs klonen van deze duizenden jaren oude
wezens, die 'buitenaards' DNA met zich meedragen? Wordt wellicht herhaald wat de 'Wachters' deden,
namelijk het vermengen van menselijk DNA met dat van 'aliens', de in de Bijbel beschreven 'gevallen
engelen'? Het zal voor sommigen misschien een schok zijn, maar ook in de Bijbel zijn er duidelijke
aanwijzingen te vinden dat dit in de 'eindtijd' inderdaad het geval zal zijn:
'Het visioen dat Jesaja, de zoon van Amos, zag over Babylon. Heft op de kale berg een banier op, roept met
luider stem hun toe, wenkt met de hand, open de poorten, gij heerser. Ik beveel en roep hen op: reuzen
zullen komen om mijn toorn te vervullen... Want zie, de dag de Heren komt waaraan niet ontsnapt kan
worden, een dag van toorn en woede, om de aarde tot een woestenij te maken... En Babylon... zal worden
als Sodom en Gommorrah... Het zal nooit meer bewoond worden.... en monsters zullen daar legeren, en
duivelen zullen daar dansen en satyrs zullen daar verblijven.' (Jesaja 13:1-3, 9, 19-22, vertaald uit de
Engelse Septuaginta). Wie 'de heerser' die 'de poorten' zal openen ook zal zijn - hij opent 'poorten' in
Babylon (letterlijk het huidige Irak) waaruit de reuzen (gibborim) van de eindtijd zullen terugkeren op het
aardoppervlak, als de middelen waarmee God zijn toorn over de onberouwelijke mensheid zal uitstorten. Het
lijkt er dus sterk op dat Jesaja de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorzegt, mede omdat hij tevens
schrijft over 'monsters' en 'satyrs', die (transgenetische, dus gemengde) half-mens/half-geit wezens zijn. Dit
gezichtspunt wordt ondersteund in het apocriefe boek 2 Esdras 5:8, waar eveneens de geboorte van
'monsters' in de eindtijd wordt geprofeteerd.
Bijbel beschrijft eindtijd oorlog tussen 'goden' en God
Ook op andere plaatsen wordt in de Bijbel beschreven hoe er in de eindtijd een spirituele oorlog zal
losbarsten tussen de 'mythologische goden' en Christus. 'Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want Hij
zal al de goden der aarde doen uitteren;' (Zefanja 2:11, SV). En 'De Heer van de hemelse machten, de God
van Israël, zegt: Ik zal... straffen... zijn goden en zijn leiders.' (Jeremia 46:25, NBV). In Openbaring 9:20 valt
te lezen hoe de menselijke volgelingen van deze heidense godheden hun afgoden zullen aanroepen en
gezamenlijk hun krachten zullen bundelen tegen de christelijke God:
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'En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie
onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan
naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige
God... En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon (het dal van
Megiddo in Israël).' (Openbaring 16:13-14, 16, NBG).
Ook in het eeuwenoude apocriefe boek Jubileeën -een hervertelling van Genesis en deels Exodus- wordt de
terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorzegd. Merk op dat dit pal vóór het oordeel over satan zal
plaatsvinden:
'De kwaadaardige duivelen (geesten van de Nephilim die omkwamen tijdens de Zondvloed) werden
gebonden in de plaats van veroordeling, maar een tiende deel van hen werd overgelaten, zodat zij
onderworpen zouden zijn aan satan op de aarde. Deze zijn bestemd voor corruptie (de corruptie van het
DNA zoals in de dagen van Noach?) en misleiden de mensen voordat satan geoordeeld zal worden.' (10:712)
Daarnaast bevat ook de bekende profetie in het tweede hoofdstuk van het boek Joël een verwijzing naar de
terugkeer van de gibborim, de reuzen (het nageslacht van de Nephilim). Hoewel Bijbelverklaarders over het
algemeen denken dat Joël hier een sprinkhanenplaag omschrijft, gebruikt hij ook de term gibborim in de zin
'als helden (gibborim) zullen zij lopen'. Betekent dit wellicht dat er naast sprinkhanen ook andere wezens
deel zullen uitmaken van dit eindtijd-leger?
'Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis... Voor hem uit
verteert een vuur en achter hem laait een vlam... ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die
van paarden... Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst. Als helden
(gibborim: reuzen) rennen zij... Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan
worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here verheft Zijn stem voor Zijn strijdmacht heen,
want Zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat Zijn woord volbrengt; want groot is de dag des
Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?' (Joël 2:2-11, NBG)
Daniël voorzegt nieuwe vermenging met menselijk zaad
Als alle teksten bij elkaar worden gelegd is er overtuigend bewijs dat er in de eindtijd een enorm leger zal
verschijnen van 'gibborim', strijders die heel goed het resultaat zouden kunnen zijn van het streven van
aardse wetenschappers om voor 'god' te spelen en door de Bijbelse God verboden technologieën te
gebruiken om de 'poorten' waarachter deze aloude wezens zijn opgesloten, te openen. De profeet Daniël
schrijft over de laatste dagen van de huidige menselijke maatschappij:
'En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich (wel) door (KJV: met) menselijk
zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet
vermengt.' (Daniël 2:43, SV)
Hoewel Daniël niet uitlegt wie 'zij' zullen zijn die zich met het 'menselijk zaad' zullen vermengen, lijkt het
verdacht veel te wijzen op een herhaling van de gebeurtenissen uit Genesis 6, waar niet-menselijke wezens
-of 'aliens' in populaire taal- zich vermengden met menselijk zaad en de Nephilim voortbrachten. Als dit vers
wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin God zegt 'Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en
tussen uw zaad (nageslacht, afstammelingen, kinderen) en haar zaad' dan blijkt hieruit onomstotelijk dat
satan naast de mens óók 'zaad' heeft, en dat dit 'zaad' in vijandschap verkeert met Christus.
Transhumanisten streven zelfde doel als Hitler na
Het opnieuw vermengen van niet-menselijk zaad met de mens door het veranderen van het menselijke DNA
en tegelijkertijd het terugbrengen van de Nephilim op aarde is al sinds de Zondvloed, toen God de eerste,
bijna gelukte poging afkapte, het streven van de geest van de Antichrist. In het in 1960 verschenen boek 'Le
Matin des Magiciens' ('De dageraad van de Magiërs' of The Dawn of Magic, eveneens de titel van een PCgame) schrijven Louis Pauwells en Jacques Bergier dat dit eveneens het doel was van een voorloper van de
Antichrist, Adolf Hitler:
'Hitlers doel was noch het oprichten van een ras van supermensen, noch de verovering van de wereld; dat
waren slechts middelen tot het realiseren van het grote werk waar hij van droomde. Zijn werkelijk doel was
een scheppingsdaad te verrichten, een goddelijke handeling, het doel van een biologische mutatie die zou
resulteren in een nooit eerder geziene verheffing van het menselijk ras en de 'verschijning van een nieuw ras
van helden, halfgoden en god-mensen.'
Het valt niet te ontkennen dat Hitlers antichristelijke doelstellingen exact overeenkomen met de
doelstellingen van moderne transhumanisten en dito wetenschappers en zelfs verband houden met de
creatie van post-menselijke lichamen die door genetische technologieën geschikt zijn voor de incarnatie van
'goddelijke' wezens. In het volgende deel zullen we zien dat dit zelfs al gebeurd lijkt te zijn.
Xander - Bron: Defender Publishing
01-10: Deel 5: Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken
05-09: Deel 4: Veel kerken worden beheerst door religieuze demonen (Moderne tekenen en wonderen
kondigen komst Antichrist aan)
24-08: Deel 3: Onmiddellijk kontakt met geestenwereld door nieuwe drug
16-08: Deel 2 ; 14-08: Deel 1
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Vaarwel Vernederland
Nou, de kogel lijkt zo goed als door de kindermisbruikende kerk lieve lezers:
Bruin-1 staat voor de deur en zoals de naam reeds doet vermoeden stinkt het
direct overal naar stront. Ten eerste wil ik – waarschijnlijk ten overvloede maar
dat is dan heel erg jammer – nogmaals benadrukken dat het CDA in deze
situatie daadwerkelijk door hun moorddadige en fascistische opperwezen
geholpen lijkt. Je zou er bijna Christencrimineel van worden (nee, dat meen ik
inderdaad niet; ik steek mijzelf nog liever in brand). De zoveelste gigantische
afgang voor de menselijke diersoort.
Slechts drie dagen geleden werd er nog door Maurice de pollende Bloedhond
bekend gemaakt dat het CDA tot een nieuw dieptepunt gedaald was en dat de partij der hypocriete relischapen nog maar veertien zetels zou hebben. Het maakt allemaal niets uit. En weet u nog van al die
dissidenten binnen de partij die voor een heel kort moment blijkbaar wel enige ruggengraat konden (met heel
veel nadruk op ‘konden’) opbrengen en daarom weigerden hun principiële bezwaren om te regeren met de
Partij Verneukte Vrijheid zomaar even aan de kant te schoppen? Natuurlijk was daar direct de grootste
Christelijke hypocriete huichelaar van allemaal (nu Jan Peter het toneel – godzijdank – wel verlaten heeft),
Maxime V., die zijn geheel onterecht verkregen buitenkansje natuurlijk niet door de neus wilde laten boren
en daarom zijn dissidente partijgenoten maar begon te bedreigen. Als een braaf en zijn geschiedenis
kennende Christen, zeg maar.
Geestelijk zeer zieke criminelen als Enge Ernst, Piet D., en Maxime V. zullen alles op alles zetten – zoals ze
ook overduidelijk gedaan hebben – om hun perverse plekken op het parasitaire pluche te behouden. Iedere
Vernederlander heeft kunnen aanschouwen hoe het spelletje extreem vals gespeeld wordt maar zoals ik hier
vaker verkondig, doet geen enkele van mijn medelanders natuurlijk daadwerkelijk iets. Te druk met
verrichten van slavenarbeid voor de BV Vernederland. Te ver afgestompt door “educatie” of door de EU
goedgekeurd maar wel vergiftigd “voedsel” en gehersenspoeld door de hersendode achterlijkheid van de
hier gangbare televisieprogrammering. Houd maar gewoon je bek en ploeter door. Diep beschamend.
We krijgen twaalf ministers en aangezien het CDA natuurlijk totaal niet gepresteerd heeft, haar aanhang en
steun heeft zien verdampen en heeft aangetoond dat zij geen enkel respect heeft voor de regeltjes die ze
andere mensen graag met geweld oplegt, wordt zij beloond met maar liefst zes ministerposten. Ja lieve
lezers, u leest het goed. Beloond met zes ministerposten. Als u hier nog logica in kunt ontdekken hoor ik het
graag. Ik zit in ieder geval vast weer slechts gekleed in mijn roze tutu achter mijn beeldscherm
vliegtuiggeluiden te maken.
Maar het wordt nog erger. Uiteraard, zou ik zo zeggen. U kent de gang van zaken ondertussen. Weet u nog
van die gruwelijke man die wij hier liefkozend het koosnaampje Enge Ernst hebben gegeven? U weet wel,
die man die telkens weer zijn eigen wetten passeert of naar wens aan laat passen, het Vernederlandse volk
het liefst opsluit in een vierentwintig uur per dag met camera’s en pepperspray controleerbare stal en
stelselmatig de hele pedofiele kliek waaruit onze politieke inteeltlaag blijkt te bestaan de hand boven het
hoofd houdt? Die man?
Die vreselijke man komt naar mijn mening weer terug. Ik geef het u vast op een digitaal papiertje. Het CDA
wil namelijk de “Minister van Veiligheid” gaan leveren. En ja hoor, weer heb ik een beetje binnensmonds
zitten braken. Een Minister van Veiligheid die op het Ministerie van Veiligheid komt te zitten. George Orwell
draait op hoog tempo als een kip aan het spit rond in zijn graf, lieve mensen. Veel meer bewijs voor de
dramatische toestand van onze “samenleving” heeft u hopelijk niet nodig. On topic, het Ministerie van
Veiligheid is een soort van fusie (en u weet hoe goed dat soort dingen altijd uitpakken op parasitair en
politiek gebied) van gedeelten van Justitie en Binnenlandse
zaken. De media spreken trouwens eerder over Maxime V. als
Minister van Veiligheid (poe hee, net aan weer een groene golf
kunnen onderdrukken) maar het zou mij dus totaal niet
verbazen als Enge Ernst weer mag aantreden en onze
vrijheden in nog hoger tempo zal doen verdampen. Ik ga er
vast vanuit.
En zo schaam ik mij elke dag weer dieper voor dit land en
haar slaafse burgerdrones. Benieuwd wanneer we de bodem
bereiken en wat er dan nog van deze gestoorde, hypocriete en
stinkende puinhoop over is.
Door Anarchiel op 30-09-2010
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Kamer wil vingerafdrukken niet in Franse database
Door Joost Schellevis, donderdag 16 september 2010
De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de bouw van een vingerafdrukdatabase
door een Frans bedrijf. Kamerfracties willen de opslag niet in buitenlandse handen
geven. Volgens de regering gaat het echter om een misverstand.
In de zomer van 2009 werd wetgeving aangenomen waardoor de vingerafdrukken
van alle Nederlanders die een nieuw paspoort aanvragen in een centrale
database komen te staan. De Volkskrant meldt dat demissionair minister Ernst
Hirsch Ballin heeft gezegd dat deze database door een Frans bedrijf wordt
gebouwd. De Tweede Kamer maakt zich daar 'grote zorgen' over, aldus de krant.
Zo reageerde PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman 'geschokt'. Volgens hem
wordt het beheer van de vingerafdrukken aan een andere natie toevertrouwd,
zonder dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken bij problemen ter verantwoording kan worden
geroepen. Volgens VVD-parlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert wordt in het jaarverslag van
inlichtingendienst AIVD juist expliciet gewaarschuwd voor het uitbesteden van databanken aan al dan niet
buitenlandse private partijen. Dat zou risico's van spionage met zich meebrengen. Ook de SP reageerde
verontrust.
Een woordvoerder van Justitie zei tegen de krant echter dat het om een 'misverstand' gaat; alleen het
drukken van het paspoort zou aan het Franse bedrijf zijn uitbesteed. Minister Hirsch Ballin zou niet precies
hebben geweten hoe het zat. De Kamerleden van PVV, SP en VVD zeggen echter iets anders te hebben
gehoord. Van de drie bezorgde partijen is overigens alleen de SP tegen een vingerafdrukdatabase, zo blijkt
uit de recentste verkiezingsprogramma's. De VVD was altijd een groot voorstander.
Bron: http://tweakers.net/nieuws/69704/tweede-kamer-wil-vingerafdrukken-niet-in-franse-database.html

‘Euro overleeft het misschien niet’
AMSTERDAM – Joseph Stiglitz, een van ‘s werelds bekendste economen,
waarschuwt dat de toekomst van de eurozone en de euro er niet goed
uitziet. Dat schrijft de Britse Sunday Telegraph op basis van de nieuwste
versie van zijn boek Freefall.
© Thinkstock
Stiglitz zegt dat het fragiele Europese economisch herstel wellicht
onherstelbaar beschadigd is door een “golf van soberheid” die over het
werelddeel spoelt. De mogelijkheid bestaat dat die golf ook Amerika
bereikt, schrijft de Britse krant.
Hij uit zijn zorgen over overheden die hun tekorten te snel proberen weg te
werken en zo de kans op een dubbele dip vergroten. Spanje neemt hij als voorbeeld.
Dat land moet volgens de Europese regels nu bezuinigen, wat de werkloosheid bijna zeker verder op zal
schroeven. “Spanje zou wel eens de doodspiraal binnen kunnen treden, die Argentinië nog maar een
decennium geleden trof.”
De euromunt staat volgens de econoom onder intense druk. De eurolanden met een groot overschot, zoals
Duitsland, en de landen met grote tekorten, zoals Ierland, Portugal en Griekenland, hebben totaal
verschillende behoeften.
In het ergste geval redt de euro het niet, aldus Stiglitz.
Duitsland zou volgens hem de eurozone moeten verlaten, om de munteenheid te devalueren en de
noodlijdende landen te helpen met hun export.
Zolang er niets heftigs gebeurt, zal de euro het volgens Stiglitz prima redden. “De test zou komen wanneer
een of meer van de landen met een downturn te maken krijgt.”
Stiglitz is voormalig hoofdeconoom bij de Wereldbank, Nobelprijswinnaar en adviseur van president Bill
Clinton. Momenteel is hij professor op de Columbia Business School.
Bron: NUzakelijk
ZIE OOK:
03/10/2010 ‘China steunt stabiele euro’
02/10/2010 IMF waarschuwt voor valutaoorlogen
01/10/2010 Euro profiteert van zorgen over extra steun VS
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Laat Bill Gates met ‘new-vaccins’ de wereldbevolking DALEN..?!
Door GuidoJ. september 27, 2010
‘Oeps’ een verspreking van Bill. Of sprak hij gewoon keihard de waarheid?
Multi-multi-biljonair Bill Gates heeft zijn entree gemaakt bij de filantropen van deze wereld. En hij is kennelijk
ingewijd in hun grootste zorg: de groei en omvang van de wereldbevolking. Deze is dus nog steeds stijgende
en vormt een bedreiging voor de Aarde, dát is het verhaal dat iedereen dient te geloven. Maar de oplossing
is nabij.. Nieuwe vaccins onder andere, bijvoorbeeld, kunnen de oplossing zijn..? Volgens Bill… Huhhh..
Nieuwe vaccins..?
Maar eerst dit: Bill heeft zich kennelijk hetzelfde verhaal laten aanpraten, wat zo’n 80% van de Westerse
bevolking voor ‘waarheid’ houdt. Namelijk dat er té veel mensen op Aarde zouden zijn. Maar zet nog een
stap verder en het is duidelijk waar deze gedachte vandaan komt: ‘Teveel mensen bedreigen ‘mijn
bestaan’..’
Natuurlijk dienen we geboortebeperking te zien als belangrijk mechanisme in het controleren van de
belasting van onze Aarde. Maar bedenk alsjeblieft dat juist omdát mensen in deze landen zo arm zijn, ze
vaak zoveel kinderen hebben..! Meerdere kinderen geven de ouders ook een verzekering voor hun
verzorgde oude dag. Zo simpel is het. Veel kinderen sterven vroeg en halen niet eens volwassenheid.
Maar Bill Gates is er heilig van overtuigd, dat vooral al die extra mensen, ook weer gaan zorgen voor extraCO2-uitstoot. Dit beweert hij tijdens zijn voordracht bij de zeer gerespecteerde TED-presentaties. Zie
hieronder. Bill roept in dit filmpje dat er hoop is. Dat we de groei van de wereldbevolking kunnen
terugbrengen. Hij gebruikt daarbij de volgende tekst op 4:40 van dit filmpje:
“De wereld zal groeien naar een totaal van 9 Miljard. Maar als we ons echt goed inspannen en prima werk
gaan leveren, kunnen we door middel van goede gezondheidszorg, NIEUWE VACCINS, ‘voorplantingsgezondheidszorg’, die groei terugbrengen met 10 to 15%”. Nou je hoort het, Bill verspreekt zich niet, het is
precies in zijn plaatje passend… Mijn hemel wat een heftige tekst…
Oeps Bill, je spreekt er wel heel snel overheen, over die 'new vaccins'..
Maar wat Bill natuurlijk als waarheid hoort te vertellen:
Mensen in de derde wereld, waar de populatie het hardst groeit, kunnen op geen
enkele wijze, maar dan ook écht op geen enkele wijze, in de voetsporen treden
van de GROOTSTE vervuilers en de GROOTSTE CO2-uitstoters van allemaal.
Juist; de Verenigde Staten van Amerika en China. Als we alle 6,5 miljard mensen
op deze wereld, zouden leven zoals alleen de VS dat al doet, dan hadden we 4,5
aardbol nodig. OP DIT MOMENT! De claim die de rijke Westerse wereld op onze
grondstoffen legt, de vervuiling waarvoor deze verantwoordelijk is, staat OP
GEEN ENKELE WIJZE in verhouding tot die van de ‘arme’ landen.
Als iets duidelijk is uit de huidige situatie, is dat de Westerse landen hun mond dienen te houden en niet
meer de beschuldigende vinger richting armsten van deze wereld wijzen. Zij dienen de hand in eigen
boezem te steken en de ‘arme’ landen bij te staan in duurzame ontwikkelingen. Simple as that..!
Geloof je me niet? Kijk eens naar deze link hier op WantToKnow.
Maar de toekomst gaat uitwijzen wat Bill Gates hier in hemelsnaam voor vaccinatie-agenda liet
doorschemeren..!!
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/bill-gates-laat-met-vaccins-de-wereldbevolking-dalen/

Fictie wordt realiteit: leger pronkt met ‘Iron Man’-harnas
Published by Henk (Beheerder)
Het Amerikaanse defensie- en technologiebedrijf Raytheon onthulde
gisteren een vernuftig nieuw militair snufje. Hun tweede generatie
‘exoskelet’ geeft militairen bovenmenselijke krachten.
De nieuwste versie van Raytheons Exoskeleton, een soort harnas
dat in de branche bekend staat onder de naam XOS 2, is een
hydraulisch pak waarmee soldaten fysiek zware opdrachten aankunnen. Zo kan iemand die het pak aantrekt
moeiteloos en herhaaldelijk tot 90 kilo optillen en door houten planken van bijna 8 centimeter dik slaan.
Volgens Raytheon kan één soldaat die het pak draagt, het werk van twee of drie militairen doen. De XOS 2
zou sterker, lichter en beduidend energie-efficiënter zijn dan het oorspronkelijke prototype. “Volgens ons is
het onvermijdelijk dat zulke exoskeletten in de praktijk zullen worden ingezet”, klinkt het, een beetje
voorspelbaar, bij de fabrikant. Raytheon maakt zich sterk dat binnen de vijf jaar militairen aan de slag zijn
met het technologisch hoogstandje.
Lees meer: HLN
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‘Wie spreekt namens de Islam?’
Door GuidoJ. september 30, 2010
Met het verschijnen van Geert Wilders op het politieke toneel, kwam
vooral de discussie over de Islam volop naar voren. Voor een
intellectuele en bescheiden discussie zal echter weinig plaats zijn,
als Wilders zich -op datzelfde toneel- blijft uitdrukken in termen als
‘kopvoddentax’..
Het is te hopen dat er een wezenlijke dialoog mag ontstaan, die het
verschil in ‘werelden’ kan en mag slechten. Hieronder hopen wij bij
te dragen in deze discussie, door een interview te plaatsen met een
moslima, die zitting heeft als adviseur in een Witte Huiscommissie, die president Obama van advies dient. Zij
is ook co-auteur van een boek over de meningen van moslims over de hele wereld. Dat zijn er zo’n 1,3
miljard. Dalia Mogahed naast de cover van het boek dat zij, met co-auteur Professor Dr. John Esposito,
schreef.
Dit boek ‘Who speaks for Islam? What a billion moslims really think’ (Wie spreekt er namens de Islam? Wat
1 miljard moslims werkelijk denken’) werd geschreven, nadat de auteurs besloten zich niet langer door
mediaberichten over moslim-extremisten of uitspraken van een ‘Islamexpert’ te laten leiden.
Ze vroegen moslims overal ter wereld het hemd van het lijf om erachter te komen wat de gemiddelde moslim
nu eigenlijk wil, of denkt of vreest. Keuren moslims de 9/11 aanvallen in New York echt goed? Is een conflict
tussen het Westen en Oosten volgens moslims echt onvermijdelijk?
John L. Esposito, hoogleraar aan Georgetown University, en Dalia Mogahed, senior analiste bij het Gallup
Center voor Moslim Studies, deden zes jaar lang onderzoek en legden aan meer dan 50.000 respondenten
een uitgebreide survey voor om zo een representatief beeld van de wereldmoslimbevolking te creëren. Het
onderzoek vertegenwoordigt zo’n negentig procent van het totaal aantal moslims ter wereld (zoals gezegd,
circa 1,3 miljard mensen verspreid over 35 verschillende landen). (Bron: Maroc.NL)
***
De Moslimadviseur van Obama.
Source: IslamOnline
vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be
x
WASHINGTON – Dalia Mogahed, een hoofddoekjes dragende, Amerikaanse moslima, heeft geschiedenis
geschreven, omdat zij de eerste vrouwelijke moslim is die benoemd is in de regeringsploeg van president
Barack Obama. Ze neemt namelijk deel aan een recent gevormde inter-confessionele adviesraad, waarvan
de regering hoopt dat het de relaties zal bevorderen in de tussen moslims in de VS en in de wereld.
Professor Dr. John Esposito, de co-auteur van het boek.
Deze in Egypte geboren Amerikaanse vrouw is ook voorzitter van het Gallup
Amerikaanse Centrum voor Moslimstudies, een onderzoekscentrum dat studie
doet naar de meningen van Moslims van over de hele wereld. In een exclusief
interview met IslamOnline.net, discussieerde deze in Egypte geboren Mogahed
over haar nieuwe adviesrol in de regering, de uitdagingen waarvoor moslims zich
gesteld zien, Islamofobia in de VS en haar eigen succesverhaal.
- Hoe voelt het om de eerste moslima te zijn die benoemd is in de regering
van Obama?
Feitelijk ben ik niet de eerste moslim want er zijn al andere moslims benoemd in de
de Obama-regering. Ook ben ik niet de eerste Moslim die zitting neemt in de
adviescommissie van het Witte Huis voor Geloofgebaseerde- en
Buurtbondgenootschappen. Ik vergezel Dr. Eboo Patel als de tweede Moslim in
deze adviesraad. Ik ben wel de eerste moslima in deze raad. Ik voel me zeer vereerd en bevoorrecht om op
deze wijze te dienen, maar herken ook duidelijk de verantwoordelijkheid die met het accepteren van deze
functie op mijn schouders terecht is gekomen. Ik zie mijn rol dan ook het liefst vanuit dat perspectief, dus
vanuit de te vervullen taken, dan vanuit een historisch bereikte positie. Ik geloof zelfs dat deze positie nog
geheel dient te worden ingevuld..
- Wat is de rol van deze adviesraad, op Geloofsovertuiging gebaseerde en Buurtgenootschappen?
Ik ben een lid van deze, uit 25 personen bestaande adviesraad van het Witte Huis, die geheel gefocussed is
op het aanbieden van oplossingen voor sociale problemen, die onderkend worden in de verschillende
geloofsgemeenschappen. Meer specifiek: ik ben werkzaam in de Interrreligieuze Dialoog- en
Samenwerkings Taakgroep. En dat is een groep die uit maar 5 personen bestaat. We zullen werken aan het
opstellen van aanbevelingen op ons specifieke gebied en deze adviezen zullen door de algemene raad
worden bekeken om vervolgens opgenomen te worden in het jaarlijkse rapport met aanbevelingen van deze
raad aan de President van de VS.
- Welke rol vervul jij als Islam-adviseur?
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Ik zou mezelf nou niet speciaal een Islam-adviseur willen noemen. Ik zou zeggen dat het mijn rol is om de
feiten over wat moslims denken en voelen te onthullen. Ik zie het als mijn rol om de stemmen van de grote
stille moslim-meerderheid in de VS en van over de hele wereld te laten horen, aan de adviesraad. Op een
dusdanige wijze dat onze afwegingen worden gebaseerd op hun ideeën en wijsheden. Ik geloof dat dat ook
precies de reden is dat ik ben gevraagd voor deze job; de regering wil weten wat moslims denken en wil
hiernaar luisteren.
- Wat voor een soort advies zou je Obama wilen geven, om de relaties met de moslims in de VS en de
moslimwereld te verbeteren?
Ik zou Obama vooral willen adviseren om te luisteren en dat vooral.. Velen beweren dat de terroristen de
Islam hebben gekidnapped. Daarmee ben ik het volstrekt niet eens. Ik geloof dat de Islam veilig is en een
drijvende kracht is in de levens van Moslims over de hele wereld. Waarin de terroristen geslaagd zijn, is het
overnemen van de gegriefdheid van moslims. De zorgen van moslims over onrechtvaardigheid zijn voor het
grootste deel niet ontvankelijk verklaard door de vorige regering, waardoor een vacuüm is ontstaan dat nu
juist door deze extremisten wordt benut.
De verdeling van de 1,3 miljard moslims in de wereld
Dat is een gevaarlijke ontwikkeling en realiteit voor ons allemaal. De
VS zou juist naar de hoofdstroming van de bezorgdheid van de
moslimwereld moeten luisteren, ook als de VS het niet eens is met
hun zienswijze. Deze zaken kunnen gewoon niet langer worden
genegeerd of nog erger, aan de extremisten worden overgelaten als
een monopoly om verder te exploiteren..!
- Op welke gebieden van binnen- en buitenlandse politiek zou deze regering veranderingen dienen
aan te brengen op dit onderwerp?
Ik zou een actieplan willen voorstellen, dat ook wordt genoemd in het rapport ‘Een koersverandering’, dat 4
velden van actie voorstaat: Respect, Politieke hervormingen, Economische hervormingen en
Conflictbesluitvaardigheid. En specifiek voor de VS, zou ik willen voorstellen dat een ouder lid van deze
regering een ‘luistertoer’ gaat maken door de VS om te weten te komen, wat Amerikaanse moslims bezig
houdt en waar zij bezorgd over zijn. En net als alle ander Amerikaanse burgers, zijn ook zij bezorgd over de
economische crisis, hun financiële toekomst en hun banen. En zoals vele andere Amerikaanse burgers, zijn
moslim-amerikanen ook bezorgd over de raciale profileringen en de discriminerende immigratiepolitiek en de
afkalving van de burgerrechten.
- Wat is jouw mening over de opkomende Islamfobie in de VS?
Islamfobie is heel écht in de VS. Het onderzoekbureau Gallup heeft uitgevonden dat moslims gezien worden
als de minst geziene groep in de VS en een groep van iets meer dan 33% van de Amerikanen verklaart
geen problemen te hebben tegen moslims.
De racisme-ziekte, is per definitie de oorzaak van een afwijking in de oordeelsvorming. Het betekent dat de
racismewolken ervoor zorgen dat er geoordeelt wordt en dat het mensen ertoe brengt om irrationele
beslissingen te nemen.
Daarbij verdeelt het een natie en zorgt dit racisme ervoor dat het volle potentieel van de intellectuele en
culturele bronnen niet tot bloei kan komen. Racisme is verkwistend; racisme is een strategisch nadeel. Ik
ben heel trots op de vorderingen die de VS heeft gemaakt in het gevecht tegen racisme op het gebied van
zwarte en witte tegenstellingen. Het huwelijk dat aan de geboorte van deze president ten grondslag lag, was
nog illegaal in Virginia, toen hij geboren werd.. En vandaag de dag blijkt 80% van de Amerikanen een
huwelijk tussen blank en zwart goed te keuren. En Barack Obama was de eerste Democratische
presidentskandidaat in tientallen jaren, die Virginia voordroeg.
Wij zijn een sterker en slimmer land geworden, door deze groei. Onze volgende groeispurt zal worden
gemaakt wanneer we korte metten maken met de anti-moslim vooroordelen..
Bestel de Nederlandse uitgave: maak € 19,95 over op 4313174 tnv Dolphins &
Whales in Heemstede. (Het boek wordt gratis toegezonden) Vermeld wel je hele
adres bij de overschrijving!
- Wat kunnen moslim-amerikanen zélf doen aan deze situatie?
Moslim-amerikanen liggen achter in hun deelname aan politieke en burgerrechtelijke
activiteiten, volgens ons onderzoek (National Portrait). Het beste wat ze kunnen doen
om Amerika sterker te maken, is zichzelf volledig toe te leggen op het schrijven van
het volgende hoofdstuk van dit land. Door een betrokkenheid ten toon te spreiden
inzake hun burgerrecht in de toekomstige ontwikkeling van dit land.
- Wat is de hoop en wat zijn de aspiraties van moslim-amerikanen?
Ik hoop dat ze Amerika zullen verrijken door hun toewijding om zichzelf volledig te
focussen op haar groei en ontwikkeling, evenals haar struggelingen.
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- Kunt u iets vertellen over uw eigen succesverhaal als een hoofddoekjesdragende moslima in
Amerika. Welke uitdagingen bent u tegen gekomen op uw weg?
Ik ben godzijdank, enorm gezegend. Ik voel dat mijn verhaal een uniek Amerikaans verhaal is. Ik groeide op
in een intellectueel middle-class gezin, zonder speciale relaties of privileges. Door mezelf te onderscheiden
op school, kreeg ik toegang tot een top-universiteit, die ik kon betalen door in de zomer te gaan werken als
een ingenieurs-stagiair. Ik werkte in een kleine papierfabriek in een plaatsje in Wisconsin en was pas 19 jaar
oud.
Vaak werd ik er gekscherend aan herinnerd door technici, dat ik aan de papiermachine gekluisterd was,
langer dan ik al op Aarde was..
Vaak kreeg ik toen ook te horen dat ik de eerste moslim was, die ze ooit tegengekomen waren. En er
werkten erg weinig vrouwen überhaupt in deze fabriek, dus ik behoorde vanuit dat oogpunt al tot de
minderheid.
Door al deze ervaringen voelde ik de uitdaging, maar één die me veel zou leren. Pas toen mensen me
leerden kennen, werd ik gezien als expert, en niet meer als die vrouw-met-dat-hoofddoekje. Ik heb deze
ervaring meegenomen naar mijn huidige werk, na de universiteit. Deze situaties leerden me, dat het leven
naar je geweten, veel belangrijker is dan het comfortabel inschuiven in je omgeving. Ik denk dat deze
simpele levensles geholpen heeft om me de moed te geven om de meest moeilijke en angstaanjagende
situaties aan te kunnen en uiteindelijk succes te bereiken.
Hier het (Engelstalige) interview dat journalist Riz Khan had met de beide schrijvers van het
genoemde boek, ‘Wie spreekt namens Islam’.
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/overige/wie-spreekt-namens-de-islam/

Propagandafilm milieugroepering laat opblazen van kinderen zien voor Co2 reductie
Schoolkinderen die twijfelen aan de noodzaak van Co2-reductie
worden in het filmpje van een Britse milieugroepering letterlijk
opgeblazen.
Al eerder schreven we dat de internationale milieubeweging steeds
wanhopiger en extremistischer wordt nu de Co2/Global Warming
leugen door een groot aantal onafhankelijke wetenschappers is
ontmaskerd. In Groot Brittannië hebben milieufanaten van de al in
152 landen verspreidde 10:10 propagandacampagne een filmpje
gemaakt waarin volwassen en zelfs schoolkinderen worden
opgeblazen in een orgie van bloed als zij zelfs maar twijfelen aan de noodzaak van het reduceren van de
Co2 uitstoot.
De film, cynisch 'No Pressure' (Geen Druk) genoemd, lijkt de achternaam van milieupaus Al Gore wel heel
erg letterlijk te nemen (gore= bloed). In het promotiefilmpje worden degenen die hun Co2-uitstoot met 10%
willen verminderen aangespoord om hier snel mee te beginnen. Degenen die dit niet van plan zijn worden ook door die aardige juffrouw in een schoolklas- met één druk op de knop tot exploderen gebracht, waardoor
de andere kinderen in de klas onder het bloed komen te zitten.
Het 10:10 project werd in 2009 opgezet door de Britse documentairemaker Franny Armstrong, met als doel
iedereen zover te krijgen zijn persoonlijke Co2-uitstoot met 10% te verminderen. Na de première van het
officiële campagnefilmpje 'No Pressure' bleek echter dat het publiek en zelfs enkele mede-milieufreaks
walgden van het filmpje, waarna de organisatie besloot om 'No Pressure' van de site af te halen en er een
verontschuldiging voor in de plaats zetten. (1)
Het extremistische horrorfilmpje is echter beslist geen incident, maar symptomatisch van hoe extremistisch
er door velen in de internationale milieubeweging wordt gedacht. Eerder dit jaar werden Global Warming
sceptici bedreigd op de website van Greenpeace. Onlangs schreven we dat de bekende Finse Global
Warming activist Pentti Linkkola pleit voor de invoering van een fascistische wereldregering met
concentratiekampen voor alle 'klimaatontkenners'. Ook juicht deze persoon de komst van de Derde
Wereldoorlog toe, omdat hij vindt dat het overgrote deel van de mensheid omwille van het milieu moet
worden afgemaakt.
In eigen land hebben we door de overheid en de Postcodeloterij gesubsidieerde links-extremistische
organisatie Milieudefensie, die geen gelegenheid ongebruikt laat om met gebruik van demagogische taal en
wetenschappelijke onzintheoriën de ontwikkeling en vooruitgang van de moderne maatschappij dwars te
zitten, en het liefst het hele land weer terug wil werpen in de barbaarse Middeleeuwen. Weet dus waar uw
geld deels naartoe gaat als u besluit aan deze loterij mee te doen.
Xander - (1) World Net Daily / YouTube
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Terroristisch attractiepark Hezbollah in Beirut groot succes
Parkgids: Binnenkort een nieuwe, grote oorlog tegen Israël

Een aanzienlijk deel van het park, dat haat tegen Israël en de Joden
centraal heeft staan, lijkt op één groot slagveld (excuses voor de
slechte kwaliteit van de foto).
Geen zieke grap, maar echt waar: de islamitische terreurgroep
Hezbollah heeft in mei in de Libanese hoofdstad Beirut een
attractiepark ter ere van het terrorisme tegen Israël en de Joden
geopend. Het 'Baken van het Verzet' park, dat $ 4 miljoen kostte en gefinancierd werd door Iran, is nu al een
groot succes.
Het Amerikaanse MSNBC liet verslaggever Stephanie Gosk een kijkje nemen in het bizarre terreurthemapark. Moslimkinderen kraaien van plezier als ze het park, dat voor een flink deel op één groot slagveld
lijkt, betreden. Tussen de puinhopen, prikkeldraadversperringen en lege mortiergranaathulzen zijn diverse
verwoeste Israëlische tanks te zien, die in de afgelopen drie decennia zijn verzameld van de slagvelden van
de diverse militaire conflicten tussen Hezbollah/Libanon en Israël.
Terwijl er spannende muziek klinkt kunnen kinderen en volwassenen zich vergapen aan levensechte poppen
van islamitische guerillastrijders die vechten tegen het Israëlische leger. Gidsen ontkennen dat het om
verheerlijking van door Iran gesponsorde terreur gaat en zeggen dat het park is opgedragen aan de
'verdediging van hun land' waar Hezbollahleden zich voor willen 'opofferen'.
De Amerikaanse journalist Thanassis Cambanis heeft recent een boek uitgebracht over Hezbollah, getiteld
'A Privilege to Die' (Een voorrecht te sterven). Volgens hem worden in het park feiten en propaganda door
elkaar gegooid. 'Ze proberen uit alle macht de bezoekers te overtuigen dat wat ze doen, juist is, en de strijd
tegen Israël gerechtvaardigd is,' aldus Cambanis.
Sinds het park in mei werd geopend stroomden er al 500.000 bezoekers door de toegangspoorten, een
ongekend succes. Kinderen laten zich graag fotograferen op een Israëlische tank of achter een
machinegeweer. Natuurlijk zijn er ook petten en t-shirts van het park te verkrijgen.
Volgens Hezbollah zal het park, dat volledig gericht is op het aanwakkeren van haat tegen Israël en de
Joden, binnenkort uitgebreid worden met een restaurant, een hotel en een kabeltram. De parkgids, zelf een
lid van Hezbollah dat al drie militaire conflicten met Israël overleefde, zegt dat er binnenkort een nieuwe,
grote oorlog tegen de Joodse staat zal worden begonnen.
De Amerikaanse regering heeft de afgelopen jaren voor honderden miljoenen militaire hulp gegeven aan het
Libanese leger, met als doel de invloed van Hezbollah terug te dringen. Uit het recente grensconflict met
Israël, waarbij een hoge Israëlische militaire officier door een aan Hezbollah gelinieerde sluipschutter van het
Libanese leger werd gedood, bleek dat de grens tussen het Libanese leger en Hezbollah vrijwel geheel is
verdwenen. Hoge Libanese en Iraanse officials hebben herhaaldelijk verklaard dat zowel de
moslimterroristen als het Libanese leger in de komende oorlog zij aan zij zullen vechten tegen Israël.
Xander - Bron: MSNBC

Nieuwe baan: ET-gastvrouw
Door: Dr. Phil | Geplaatst: 26 sep 2010
Tja, dan kom je uit een ander deel van het universum. Je hebt lichtjaren gereisd. Maar
wie staat er klaar om je te begroeten?
Vanaf nu hoeven buitenaardse wezens die op aarde aankomen zich daar geen zorgen
meer over te maken. Het is officieel: Mazlan Othman is aangewezen als officiële
gastvrouw van buitenaards volk, namens de hele mensheid.
Mazlan Othman, beroep: buitenaardsewezensbegroeter. Foto: Dan Birchal
De ietwat obscure astrofysica uit Maleisië is door de Verenigde Naties dit weekend
aangewezen als ‘contactpersoon’ in geval van buitenaards contact. De VN maakt zich
al een tijdje zorgen over een eventuele encounter met een niet-aardse beschaving en probeert een plan op
te stellen voor het geval het ooit zo ver komt. Othman heeft haar sporen verdiend in de ruimtevaart. Ze was
hoofd van de Maleisische ruimtevaartorganisatie en stuurde enkele jaren geleden met succes de eerste
Maleisiër de ruimte in.
Ook heeft ze wetenschappelijke papers geschreven over het gevaar van een botsing tussen de aarde en
een astroïde. Ze gelooft heilig in de mogelijkheid dat we een dezer jaren contact gaan hebben met wezens
van een andere planeet.
http://www.faqt.nl/recent/nieuwe-baan-alienbegroeter/
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Makers van film over olieramp Golf van Mexico allemaal vergiftigd
Oceanografisch Instituut: Enorme oliepluim doorgedrongen tot ondiepe wateren - Ook inwoners andere
staten beginnen ziek te worden- 'Sproeien met Corexit gaat gewoon door, nu ook boven land'
Het dodelijke olie/Corexit monster begint steeds meer Amerikanen
in de staten rond de Golfkust doodziek te maken.
Ieder lid van de ploeg die een onafhankelijke film (Project Gulf
Impact) probeert te maken over de olieramp in de Golf van Mexico
en de werkelijke situatie zoals die door de overheid en massamedia
wordt doodgezwegen, is vergiftigd. Twee medewerkers van het
CHSL (Coastal Heritage Society of Louisiana) radioprogramma
moesten in het ziekenhuis worden opgenomen en een andere
researcher is eveneens ernstig ziek geworden. Eerder al trof de
verslaggever/filmmaker Greg Hall hetzelfde lot. Op kritische
Amerikaanse websites wordt de vergifting een poging tot moord door de overheid genoemd, omdat deze er
vanwege electorale redenen geen enkele aandacht aan wil besteden.
Het Woods Hole Oceanographic Institute kwam ongeveer zes weken geleden met bewijs dat een enorme
oliepluim langzaam maar zeker doordrong tot de ondiepere kustwateren. Dit extreem giftige olie/Corexit
mengsel lijkt nu duidelijk zijn impact te hebben op steeds meer bewoners van de Golfkust. (2)
Dagelijks komen er nieuwe berichten -inclusief fotografisch bewijs- van ernstig ziek geworden inwoners in de
kustregio van de Amerikaanse staat Louisiana. Inmiddels zouden ook in de staten Tennessee en zelfs Ohio
de eerste slachtoffers zijn gevallen. Reden: het petrochemische-militair-industriële complex, geleid door BP
en de regering Obama, zouden nog steeds het uiterst giftige en dodelijke oplosmiddel Corexit over de
wateren, over de kuststrook en inmiddels verder landinwaarts aan het sproeien zijn.
Door zelfs maar het aanraken of inademen van Corexit krijgen mensen een groot aantal ernstige tot zeer
ernstige klachten, zoals misselijkheid, overgeven, diarree, buikpuin, duizeligheid, pijn op de borst en
geirriteerde ogen, neus, keel en longen. De korte- en lange termijnsgevolgen voor de gezondheid zijn onder
andere moeite met ademhalen, beschadiging van het ademhalingssysteem, huidirritaties, interne
bloedingen, verhoogde bloeddruk, onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, neurotoxologische effecten,
genetische schade en mutaties, hartritmestoornissen en bloedsomloopproblemen. Uiteindelijk leidt
blootstelling aan Corexit tot de dood.
'Mogelijk miljoenen slachtoffers'
De plotseling, volgens sommigen onder verdachte omstandigheden overleden olie expert Matt Simmons, die
buitengewoon kritisch was op de regering Obama en zei dat de burgers van de VS en de wereld voortdurend
worden voorgelogen over de ernst van de ramp, voorspelde als gevolg van het gebruik van Corexit -dat
vermengd met de gelekte olie 11 x giftiger is als gewone ruwe olie- een 'hoog dodental'. Hugh Kaufman,
adviseur en klokkenluider van de milieubeschermingsorganisatie EPA, verwacht dat er zelfs miljoenen
slachtoffers zullen vallen en noemt het gebruik van Corexit door BP en de overheid dan ook 'genocide'. (1)
Dr. Riki Ott waarschuwde de inwoners van de Golfkust regio al enkele maanden geleden dat als zij daar
zouden blijven ze het uiteindelijk niet zouden overleven. De meeste mensen hebben echter noch de fysieke
kracht om hun spullen bij elkaar te pakken en te voet te vluchten, noch de financiële middelen om te
verhuizen naar veiliger oorden. Velen hebben het er in psychisch opzicht erg moeilijk mee dat de regering
Obama hen dit aandoet en vooral dat hun mede Amerikanen zich niets lijken aan te trekken van hun steeds
dramatischer wordende situatie.
'Dit is krankzinnig,' aldus één van de commentaren op dit nieuws. 'Er zijn dus mensen die doelbewust
moorden door toe te staan dat dit (het sproeien van Corexit) doorgaat... Alle soorten overheidsdiensten
hebben GELD gekozen boven de mensen die hen dat geld verstrekken, en wier inkomsten nu opgedroogd
zijn. Dat wordt allemaal onder de tafel gemoffeld.' Matt Smith, de eveneens ernstig ziek geworden regisseur
van de film Project Gulf Impact, bevestigt dit. 'Niemand doet er iets aan.'
'Obama is begonnen met genocide op de Amerikanen'
In een interview met het radioprogramma van de complottheorie-site The Intel Hub zou Smith de door de
overheid opgelegde media blackout over de olieramp vergeleken hebben met de praktijken van de Gestapo.
'Het voelt daadwerkelijk alsof we wat betreft de media in een soort Nazistaat leven. De controle over de
media is verschrikkelijk en wordt steeds erger.' Daarnaast verklaarde hij dat de hele filmploeg op de dag dat
iedereen ziek werd zuurstofmaskers droeg, en dat deze maskers de giftige Corexit dampen dus niet kunnen
tegenhouden.
Presentator Shepard Ambrellas herinnerde de luisteraars aan eerdere veronderstelde gevallen van geheime
chemische experimenten op de Amerikaanse bevolking door de overheid. Volgens hem wordt de
Amerikaanse bevolking al vanaf de kinderjaren geconditioneerd door de media en hebben de meesten er
geen benul van dat er een heimelijke oorlog tegen hen gevoerd wordt. Ambrellas zegt dat nu in de Golfregio,
onder 'opperbevelhebber' Obama, de uiteindelijke genocide op de Amerikanen begonnen is.
Xander - (1) Examiner ; (2) Florida Oil Spill Law ; (3) Examiner
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Václav Klaus tegen een Wereldregering
President Václav Klaus
Klaus sprak tijdens het algemene debat op de 65ste Algemene
Vergadering in de VN hoofdkwartier in New York.
President Václav Klaus leverde kritiek op de rol die de Verenigde
Naties en andere intergouvernementele organisaties hebben
gespeeld in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis en sprak
zijn steun uit voor de hervorming van de belangrijkste VNinstellingen zoals de Veiligheidsraad. Hij zei verder dat de
intergouvernementele instanties hun rol moeten reduceren in de wereldeconomie. De oplossing, van de
wereldwijde economische crisis "ligt niet in meer bureaucratie, en in het creëren van nieuwe overheids-en
supranationale organisaties, of door te streven naar global governance (een wereldregering) voor de
wereldeconomie." Hoewel president Václav Klaus op de laatste dag van de Algemene VN Vergadering een
toespraak gaf was hij nauwelijks de belangrijkste attractie. Zowel op het podium als aan de zijlijn, stonden
grote namen van de globale politiek. Altijd de showman, maakte Iraanse president Mahmoud Admadinejad
van de gelegenheid gebruik om te suggereren dat "enkele segmenten binnen de Amerikaanse regering” de 9
/ 11 aanslagen orkestreerde om de teruglopende Amerikaanse economie te herstellen, haar positie in het
Midden-Oosten, en het zionistische regime" te redden, een verwijzing naar Israël. Amerikaanse president
Barack Obama reageerde op de toespraak van Ahmadeinjad, en noemde het "hatelijk" en "beledigend." In
zijn eigen toespraak benadrukte Obama een wereldwijd streven voor de mensenrechten en democratie, in
navolging van, voor sommigen, de agenda van de vorige regering-Bush. "Een deel van de prijs van onze
eigen vrijheid is het opkomen voor de vrijheid van anderen", zei Obama. "Dit geloof zal Amerika's
leiderschap in deze 21ste eeuw begeleiden." Klaus zei verder dat internationale organisaties zoals de VN
zich moeten richten op het trimmen van hun eigen vet, in navolging van soortgelijke toespraken die de
president leverde aan een ander intergouvernementeel orgaan - de Europese Unie.
"Dit is de tijd voor internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, om hun uitgaven te
verminderen, hun administraties te verdunnen en de oplossingen over te laten aan de regeringen van de
lidstaten", zei hij. Klaus gaf ook kritiek op de collectieve reactie op de wereldwijde recessie, met het
argument dat de ineenstorting van de markten niet meer overheidsregulering noodzakelijk maakt.
"Ik ben bang dat wij in een verkeerde richting bewegen", zei hij. "Het is niet mogelijk om eventuele
toekomstige crisis te voorkomen door de uitvoering en interventies van grote, markt-beschadigende macroeconomische en regulerende overheidsinstanties als nu het geval is. Het is alleen mogelijk om de markten te
vernietigen en, samen daarmee, de kansen voor economische groei en welvaart." Hij voegde eraan toe dat
de VN moet oppassen om de hervormingen niet te verwarren met het creëren van een over ambitieuze
agenda van global governance. "Ik denk niet dat de VN het nodig heeft om een nieuwe missie te zoeken,"
zei hij. "Haar rol is niet om aan te dringen op global governance en daarin een centrale rol te spelen. De VN
bestaat voornamelijk om de vriendschappelijke betrekkingen tussen haar leden te versterken en te zoeken
naar oplossingen voor problemen die niet kunnen worden beperkt tot de nationale grenzen." Tijdens zijn
toespraak in de Amerikaanse hoofdstad, moest de EU het ook ontgelden. Hij bekritiseerde de omstreden
Verdrag van Lissabon als een stap achteruit en een potentieel gevaar voor "vrijheid en welvaart."
Praguepost.com - Lees ook: 'The EU Has Finally Opened the Door to Economic Union'

Terroristen verzamelen radioactief materiaal voor vuile bom
Published by Henk (Beheerder)
Internationale terreurnetwerken streven steeds vaker naar het bezit
van biologische en chemische massavernietigingswapens. Dat zegt
Nikolaj Patroesjev, directeur van de Russische veiligheidsraad.
”We hebben hebben aanwijzingen dat internationale terroristen
radioactief materiaal willen kopen om daarmee een vuile bom te
maken”, zegt Patroesjev. Ook de internationale energievoorziening
is een mogelijk doelwit. Volgens de Rus is een aanslag op een
strategische plek als het Suezkanaal in Egypte denkbaar.
Patroesjev zei op een congres over internationale veiligheid dat de terreurgroep al-Qaida nauw betrokken is
bij de bloedige conflicten in de noordelijke Kaukasus. ”In de noordelijke Kaukasus wordt de roep om het
omverwerpen van regeringen en het vestigen van een islamitische staat sterker en sterker.”
Bron: HLN
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Revolutie of Wereld Oorlog III ?
Published by Henk (Beheerder)
De economische imperialisme dat terug komt naar de Verenigde
Staten en Europa is een ontwikkeling van tientallen jaren en kan
direct worden teruggevoerd tot aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog, met de geboorte van de CIA, het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.
Voor degenen onder ons die aandacht besteden aan economische
operaties die zijn uitgevoerd tegen landen over de hele wereld, komt
dit heel bekend voor. Het IMF en de mondiale bankiers veroverden
eerst de tweede en de derde wereld, en richten ze zich naar op de landen van de eerste wereld. De WestEuropese en Amerikaanse werkende klasse hebben ze nu in hun vizier.
Economische en maatschappelijke indicatoren, samen met de recente G-20 beleidsbeslissingen, tonen
duidelijk aan dat zij systemische economische aanvallen verrichten en een escalatie daarvan in heel Europa
en de VS.
Om het in technische termen te zeggen, de overheid van de Verenigde Staten is overgenomen door een
financieel terroristisch netwerk. Ze hebben de leiders van zowel de Republikeinse en Democratische partijen
omgekocht, en hebben een dominante rol in alle drie de takken van de overheid en de mainstream media.
Zij hebben volledige controle over de economie, de beurs, US Treasury, Federal Reserve, de Wereldbank,
het IMF en het wereldwijde bancaire systeem. Het vrije markt kapitalisme is ingestort, het is nu een
opgetuigd tot een mondiale markt. Dit is een georganiseerde criminele operatie, een imperialistische
fascistische beweging die vastbesloten is om onze manier van leven te vernietigen.
In duidelijke tekenen van wat er komen gaat, met rellen en geweld als gevolg van de economische onrust, is
al in veel landen over de hele wereld te zien. Echter een onrust onder de bevolking van de Verenigde Staten
heeft zich nog niet voorgedaan. Er zijn veel theorieën over waarom er zo weinig weerstand is bij de
Amerikaanse bevolking tot nu toe, en verschillende factoren spelen hierin mee. De meest belangrijke factor
is het sociale vangnet. Deze programma’s zijn van vitaal belang zodat voorkomen wordt dat mensen hun
toevlucht nemen tot extreme maatregelen. Momenteel zijn 52 miljoen Amerikanen, die levensverlengende
hulp krijgen van de overheid met “anti-armoede” programma’s, zoals voedselbonnen,
werkloosheidsuitkeringen, Medicaid en Medicare. Dit is een uitgebreid sociaal vangnet systeem geworden,
dat is ontworpen om beduidend minder mensen te steunen. Dit vangnet systeem is inmiddels ontdaan van
alle reservebronnen in de afgelopen twee jaar, en is uiteraard niet houdbaar onder de huidige economische
en politieke omstandigheden.
Als sociale vangnet programma’s zijn door hun reserves heen, en hebben veel Amerikaanse burgers ook
hun persoonlijke spaargeld in rook op zien gaan. In de afgelopen jaren is het percentage van de Amerikanen
levende van looncheque naar looncheque dramatisch toegenomen. In 2007, 43 procent van de Amerikanen
leefden looncheque naar looncheque. In 2008 was het percentage gestegen tot 49 procent. In 2009 is het
aantal omhooggeschoten tot 61 procent. Het meest recente getal voor 2010 is geëxplodeerd tot een
schokkende 77 procent. Dit betekent dat in ons land van 310 miljoen burgers, 239 miljoen Amerikanen met
een economische neergang niet meer hoeven te rekenen op overheidssteun om te overleven.
Wanneer dit voor een overweldigende meerderheid van de bevolking een direct negatief effect heeft op hun
eigen levensstandaard, zal het propaganda systeem het begeven. De illusie ineen storten en de mensen
zullen eindelijk de verschrikkelijke oplichterij beginnen door te krijgen en dat met hen wordt gespeeld. Als ze
wakker worden uit hun media-geïnduceerde Amerikaanse droom en beseffen dat ze nu leven in een
nachtmerrie, zal, hoe gek het ook mag klinken, de mensen daadwerkelijk stoppen met stemmen tegen hun
eigen belangen. De apathische meerderheid, die niet stemt, zal actief worden in het belang van zelfbehoud
als hun overlevingsinstinct hen roept.
Het handschrift staat op de muur en de heersende klasse moet zich realiseren dat tegen de tijd van 2012 de
koppen zullen rollen, letterlijk, hun marionetten politici zal worden weggestemd. Kijkend vanuit een puur
technocratische sociologisch oogpunt, vermijding van massale rellen en geweld, terwijl vele wanhopige
mensen het leven verliezen in de programma’s lijkt een onmogelijke taak, en gezien onze huidige
economische en politieke klimaat lijkt dit ook onvermijdelijk.
Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt een “sociale explosie” als gevolg van deze crisis. Het IMF en de
Wereldbank hebben een lange geschiedenis van het creëren van sociale onrust. Gelekte documenten vanuit
de Wereldbank verwijzen naar de volgende fase van de crisis als de “IMF rellen.”
Greg Palast kreeg inzicht in planning documenten, die een licht werpen op de geheime economische
imperialistische operaties, structurele aanpassingsprogramma’s, van het IMF, de Wereldbank en de VS
Schatkist gebruikt in het verleden als een draaiboek voor het destabiliserende en het veroveren van
buitenlandse naties. In de Britse krant The Observer, Palast interviewde de Nobelprijs-winnende econoom
Joseph Stiglitz, die een voormalige Wereldbank Chef Econoom was en Senior Vice President, die

Nieuwsbrief nr. 106 – 9 oktober 2010 - pag. 57

veranderde in een klokkenluider. Ze onthulden het vier stappen IMF plan. Hoewel de strategie enigszins
gewijzigd is op basis van welke natie wordt aangevallen, hier in de Verenigde Staten zijn wij momenteel toe
op het punt de variatie van stap drie in te gaan, die momenteel al voor heel Europa is gefaseerd om in te
voeren. Deze stap leidt onvermijdelijk tot een aanzienlijk deel van de bevolking de mogelijkheid tot het
verkrijgen van basisbehoeften zal verliezen en van essentieel belang om te overleven. Zodra dit gebeurt,
zullen rellen zich onvermijdelijk voordoen, of zoals zij het uitdrukte: wanneer stap 3.5 is uitgevoerd.
Hier is hoe Palast en Stiglitz is samenvatten:
“Op dit punt, volgens Stiglitz, sleept het IMF de hijgende natie naar Stap Drie: -markt gebaseerde prijzen –
een chique term voor het verhogen van de prijzen van voedsel, water en … gas.
Dit leidt, voorspelbaar, naar Stap 3,5: wat Stiglitz noemt ‘de IMF oproer’. Een IMF rel is pijnlijk voorspelbaar.
Wanneer een natie is, “uit en af, [het IMF] knijpt de laatste druppel bloed eruit. Legt ze het vuur na aan de
schenen, totdat uiteindelijk de hele zaak ontploft,’…
Wat Stiglitz niet weten is dat Newsnight meerdere documenten heeft gekregen vanuit de Wereldbank. In
een, vorig jaar interim-Country Assistance Strategy voor Ecuador, de Bank suggereerde meerdere keren –
met verbluffende nauwkeurigheid – dat de plannen zouden kunnen leiden naar verwachting de vonk voor
een ‘sociale onrust’.”
Kortom, achter de schermen stellen de IMF en de Wereldbank de voorwaarden voor de ‘sociale onrust’ en
vervolgens als het eenmaal is gebeurt gaan ze over naar stap vier, waarin de ultieme ramp voor kapitalisme
– zij halen winst uit de ellende van de burgerbevolking die ze begraven in een neo-feodale systeem van
ernstige schulden en armoede.
Wat zegt het IMF dan ook in een rapport over de VS en Europa?
“Het IMF vreest ‘sociale explosie’ van een banen.
Amerika en Europa worden geconfronteerd met de ergste banen crisis sinds de jaren 1930 en het risico van
‘een explosie van sociale onrust’, tenzij ze voorzichtig zijn, het Internationaal Monetair Fonds heeft ze
gewaarschuwd ….
Olivier Blanchard, IMF chef econoom, zegt dat het percentage van werknemers ontslagen voor lange tijd is
gestegen, na een neergang voor decennia, maar de cijfers zijn deze tijd gestegen. “Langdurige werkloosheid
is nu schrikbarend hoog: in de VS, de helft van de werklozen zijn geen werk voor meer dan zes maanden,
iets wat we niet hebben gezien sinds de Grote Depressie,’ zei hij …. Het IMF zei dat er verband kan zijn met
een toenemende ongelijkheid binnen de westerse economieën en de vraag naar deflatie. Historici zeggen
dat de laatste keer dat de welvaartskloof dergelijke scheve extremen bereikte was in 1928-1929 … “
Wie het uitgebreid na wil lezen in het engels zie Introduction To The Road Through 2012: Revolution or
World War III | zero hedge
Bron: www.wimjongman.nl
Brokstukken raket verpletteren bijna een Chinees dorp
Door: Marsman | Geplaatst: 5 okt 2010
Ruimtevaart is niet zonder gevaar. zelfs niets als je geen astronaut bent
en niets met raketten te maken hebt.
Tot die ontdekking kwam een Chinees dorp afgelopen weekend. De
inwoners hoorden luide explosies en dachten dat er weer een
aardbeving was. Maar tot hun stomme verbazing vonden ze grote
stukken metaal in hun velden.
Het zal maar in je tuin vallen.
[caption id="attachment_12218" align="aligncenter" width="300"
caption="De intense hitte van de lancering heeft blaren in de lak
veroorzaakt."][/caption]Het is een wonder dat geen van de inwoners in
de gemeente Suichuan gewond raakte. De stukken metaal zijn afkomstig
van een Lange Mars III raket, die vrijdag een onbemande maansatelliet
de ruimte in schoot. Tijdens de lancering worden delen van de raket
afgestoten, zodat ze terugvallen naar aarde.
Het leger helpt bij het opruimen.
De afstand die de stukken schroot hebben afgelegd is opmerkelijk. De
lancering vond plaats in Xichang, in de provincie Sichuan, midden China.
De brokstukken kwamen neer in de provincie Jiangxi, aan de kust. Dat is
een afstand van Utrecht naar Rome.
http://www.faqt.nl/technologie/stukken-raket-vallen-op-dorp/
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Atheïsten, Agnostici bezitten meeste kennis over religie (video)
“Die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te
kennen” (2 Tim. 3:7) ; Atheïsten en agnostici bezitten meeste kennis
over religie.
Een onlangs gehouden enquête wijst uit dat niet-gelovigen gemiddeld
meer weten over religie dan de meeste gelovigen. Joden en
Mormonen scoren ook hoog in de Amerikaanse religieuze kennis
Survey. Als u meer over God wilt weten, zou u misschien met een
atheïst moeten praten.
Ketterij? Misschien. Maar uit een enquête die de Amerikaanse kennis
over religie gemeten heeft blijkt dat atheïsten en agnostici, gemiddeld meer wisten, dan de aanhangers van
de meest grote religies. In feite kan het gebrek aan kennis bij sommige gelovigen een nieuw betekenis
geven aan de term "blind geloof."
Een meerderheid van de protestanten, bijvoorbeeld, konden Martin Luther niet identificeren als de drijvende
kracht achter de protestantse Reformatie, volgens de enquête, vrijgegeven door het Pew Forum on Religion
& Public Life.
Vier op de 10 katholieken begrepen de betekenis niet van de centrale ritueel in hun kerk, en zeiden ten
onrechte dat het brood en wijn dat gebruikt wordt in de Heilige Communie bedoeld zijn om alleen maar het
lichaam en bloed van Christus te symboliseren, en het niet echt wordt.
Atheïsten en agnostici - degenen die geloven dat er geen God is of het niet zeker weten - beantwoorden
meer enquête vragen correct. Joden en Mormonen eindigden net onder hen in de enquête meting over
religieuze kennis - zo dichtbij alsof statistisch gebonden.
Maar waarom weet een atheïst meer over het geloof dan een christen?
Amerikaanse atheïsten en agnostici zijn mensen die opgegroeid zijn in een religieuze traditie en gaven dit
bewust op, vaak na veel bezinning en studie, zegt Alan Cooperman, Associate Director van het Pew Forum
onderzoek.
"Dit zijn mensen die veel over religie hebben nagedacht," zegt hij. "Ze zijn niet onverschillig. Het kan hun wel
iets schelen."
Atheïsten en agnostici zijn doorgaans ook relatief goed opgeleid, en uit de enquête blijkt, niet verrassend,
dat de meest deskundige mensen ook het best zijn opgeleid. Het blijkt ook dat atheïsten en agnosten beter
scoorden dan gelovigen met een soortgelijk onderwijs niveau.
Groepen die deelnamen aan de Amerikaanse religieuze kennis Survey, waren als volgt: blanke evangelische
protestanten, katholieken, mainline protestanten, mensen die geen banden hebben met enig geloof (maar
niet atheïst of agnost zijn), zwarte protestanten en Latino katholieken.
Moslims, Hindoes en Boeddhisten zijn ook meegenomen in het onderzoek, maar hun aantallen waren te
klein om een juiste beoordeling te geven als statistisch significante groepen.
Stephen Prothero, een religie professor aan de Boston Universiteit en auteur van het boek "Religieuze
Literacy: What Every American Needs to Know – And Doesn't," diende als adviseur in de enquête. "Ik denk
dat in het algemeen het onderzoek bevestigt wat ik in mijn boek betoog, dat wij bijna niets over onze eigen
religies weten en nog minder over de religies van andere mensen," zei hij.
“Het is veelzeggend dat Mormonen, die door vele fundamentalisten niet als christenen worden beschouwd,
meer kennis bezitten over de Bijbel dan evangelische christenen.
Lees verder: LAtimes.com; pewforum.org
Video: http://www.cbn.com/cbnnews/index.aspx?WT.mc_id=EmbedNewsPlayer
Micha Kat wordt aangevallen door de fascisten!
27 September 2010 door Jacob
Het is oorlog. Micha kondigde na de persconferentie op Schiphol aan dat hij er over dacht om de strijdbijl er
bij neer te gaan gooien. Op dat precieze moment begon een groep van spindoctors (HP De Tijd, Barracuda,
boublog, en nee we gaan echt niet linken naar ze) met een bombardement van persoonlijke aanvallen op
onze goede vriend Micha Kat. Inmiddels is ook zijn site (klokkenluideronline) gekaapt door “Wim Dankbaar”,
die dezelfde dag van de overname nog de IP adressen openbaarde van de belangrijkste bezoekers van de
site.
Op dit moment zien wij dit als een oorlogsverklaring, daarom zijn verschillende teams dan ook begonnen om
alle videos van Micha Kat te verzamelen, te vertalen en globaal te releasen met Engelse ondertitels.
Wil jij ons hierbij helpen? Mail even naar redactie@nederlandvrij.com
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Maandagmorgen briefing (Week 39)
Zapruder Inc. - Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 04-10-2010
Cyber-aanvallen tegen Iran, helicopter- en drone-aanvallen tegen Pakistan,
verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten, psy-ops tegen Europa, neoliberale
plundering in Europa en, niet te vergeten, het meest rechtse kabinet in Nederland
sinds de dagen van Seiyß Inquart. Holland loopt door de val van Balkenende nog
wat achter op de rest van europa, maar eindelijk kan de beuk erin. Knalhard
bezuinigen en privatiseren, voor meer winst, vrijheid en marktwerking. Load up the
rubber bullets. Ondertussen kan veilig worden gesteld dat de worm “stuxnet” is gebouwd om Iran aan te
vallen. Hoewel Iran weigerachtig is om de schade volledig toe te geven, lijkt met de arrestatie van “spionen”
een officieel Iraans propaganda sausje aan het verhaal te worden toegevoegd. De situatie is volgens de
Iraanse “officials” dus onder controle, al blijkt stuxnet wereldwijd voor problemen te zorgen. Waarmee we
voor de honderdste keer bij het thema “de aanval op Iran” uitkomen. Het land wordt niet alleen “cyber”
aangevallen maar gaat ondertussen gebukt onder de zwaarste sancties ooit opgelegd. Hand-in-hand
overreden Europa en de Verenigde Staten (lees: Israël) oliemaatschappijen om te desinvesteren in Iran. In
Washington bewerken de neoconservatieve en neoliberale Israël-firsters Obama.
AfPak
Aan het front van de “good war” zwermen niet alleen de drones richting Pakistan, ook NATO-helicopters
bestoken het land. Pakistan boos, want terriroriale integriteit enzo (Cambodja syndroom), dreigt met
lamleggen brandstofleveringen aan de NATO-troepen in Afghanistan terwijl “opstandelingen” het recht in
eigen hand nemen en diezelfde brandstofkonvooien affakkelen.
Laat oud-dictator Musharraf nu weer een militaire coup in zijn glazen bol zien.
Irak
Maanden na de parlementsverkiezingen in Irak, waarbij ongeveer iedere partij andere partijen beschuldigde
van verkiezingsfraude, lijkt een einde te zijn gekomen aan de impasse en kan de zittende premier Maliki
(sjiietisch) blijven zitten waar hij zit dankzij de steun van de Sadristen (aanhangers van Muqtada Al Sadr,
sjiietisch). Hiermee belandt “comeback kid” Allawi (CIA, soennitisch) op een zijspoor.
Synthetisch terreur
Het is dus echt verkiezingstijd in de VS. Nadat een weinig onderbouwd “terreurplot” over “Mumbai-achige
aanvallen” deze week in de MSM opdook, inclusief weer eens een tape van Al Sinterqaida baas Bin Laden,
kan, volgens Associated Press, de regering Obama wel eens een “reiswaarschuwing” voor Europa laten
uitgaan.
Psy-ops
Omdat uw hoofd ook een slagveld is, trainen lokale Amerikaanse nieuwsstations “soldaten” voor spy-ops
(B"%"$s nieuws verkopen en daarmee de publieke opinie beïnvloeden) voor operaties in den vreemde.
Israeli art “students”
Daar zijn ze weer, de Israëlische “studenten” die van deur-tot-deur kunst verkopen. De “Israeli art students”
zijn een sub-plot in het 911 drama. Voor de aanslagen van 11 september 2001 doken veel van dit soort
studenten op rond Amerikaanse militaire basissen en inlichtingencentra. Enkele werden na 911 opgepakt en
bleken voor de mossad te werken. In 2010 blijken de studenten erg geïntresseerd te zijn in een NSAdatacentre.
Equador
Een coup, of bijna coup in Equador waar de zittende president het aan de stok kreeg met revolterende
politie. Tot het leger ingreep. De dienders beten naar de hand van hun baas vanwege verschillende
bezuinigingen al wordt aangenomen dat het rechter politieke spectrum gebruik heeft gemaakt van de
dalende polulariteit van de regering om een putch te bewerkstelligen.
Sorry
....voor het infecteren met geslachtsziektes en een beetje rond experimenteren.
Blackwater
...gaat miljarden verdienen met het beveiligen van de Amerikaanse buitendienst. Al werd door de
Amerikaanse regering gezworden geen zaken meer met het bedrijf te doen. Daar moest de deal ook geheim
blijven.
Banking
Lloyd Blankfein (Goldman Sachs): “Operaties kunnen naar overal op de wereld worden verplaatst” (in
commentaar op (mogelijk) regulering van de banksector in Europa en de VS). Met andere woorden: nadat
we Europa en VS hebben uitgekleed en ze daar iets tegen willen ondernemen, vertrekken we gewoon.
Neofeodalisme
De EU heeft tegenwoordig wat te zeggen in noodlijdende EU-lidstaten. Zo werd deze week Ierland
aangepakt. Ook Ierland moet bezuinigen (wordt geshocked) en werd eventjes op de vingers getikt door de
EU-commissaris voor Economische Zaken. Ierland dreigt op een te hoog begrotingstekort uit te komen en
dat betekent afstraffing door investeerders die Iers staatspapier (of de Euro) laten vallen (tot het moment dat
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het papier wordt afgekocht door staten of ECB). Waarom hebben de Ieren problemen met hun begroting?
Nou, de Ierse regering moet waarschijnlijk miljarden extra gaan pompen in de Allied Anglo Bank, een bank
die werd “ondersteund” op het hoogtepunt van de bankencrisis.
En het gaat allemaal nog maar net beginnen.....
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_394/rss

Verwoestende en niet te stoppen Stuxnet worm drijft Iran tot wanhoop
Experts in Iran beginnen steeds wanhopiger te worden nu iedere
poging om de Stuxnet computerworm te stoppen resulteert in
precies het tegenovergestelde, namelijk dat Stuxnet steeds
machtiger wordt en almaar meer schade aan begint te richten. Om
die reden probeerde Teheran deze week de hulp in te roepen van
Europese ICT-experts, tot nu toe echter zonder succes. Vermoed
wordt dat Stuxnet niet de eerder gemelde 30.000, maar inmiddels
vele miljoenen Iraanse computersystemen gëinfecteerd heeft.
Omdat de Iraanse overheid weigert te onthullen welke systemen op
welke locaties zijn getroffen kunnen buitenlandse ICT-experts niets uitrichten, los van het feit of ze dit ook
zouden willen. Ook wil Teheran niet vertellen welke wijzigingen zijn aangebracht aan hoofdzakelijk uit
Duitsland geïmporteerde soft- en hardware. Hierdoor wordt het voor buitenlandse experts vrijwel onmogelijk
gemaakt om Stuxnet te bestuderen en een mogelijke tegenoplossing te construeren.
De benaderde Europese technici zouden de indruk hebben gekregen dat de Iraniërs wanhopig beginnen te
worden. Niet alleen faalde iedere poging om Stuxnet te stoppen, maar bleken deze maatregelen de worm
juist agressiever te maken, waardoor deze de systemen die als eerste geïnfecteerd werden opnieuw begon
aan te vallen. 'De Iraniërs zijn gedwongen zich te realiseren dat ze de binnendringer beter niet kunnen
'irriteren', omdat deze dan nog harder terugslaat,' merkte één van de experts op.
Deze niet bij name genoemde persoon vroeg zich tevens af of degenen die verantwoordelijk zijn voor de
cyberaanval -waardoor niet alleen systemen worden beschadigd maar tegelijkertijd ook gevoelige informatie
wordt gestolen- zelf over de technologie beschikken om de worm nog te stoppen. 'Mijn indruk is dat iemand
buiten Iran in ieder geval gedeeltelijke controle heeft over de verspreiding van Stuxnet. We weten op dit
moment niet of deze entiteit de worm kan stoppen of vernietigen.'
In Iran begint langzaam het besef door te dringen dat het misschien wel eens maanden kan gaan duren
voordat er iemand is gevonden die Stuxnet een halt toe zal weten te roepen. Omdat niet te voorspellen is
wat het volgende doel van de worm zal zijn en welke strategische geheimen daar ontfutseld zullen worden,
is alles wat de Iraanse experts nog kunnen doen afwachten en er het beste van hopen.
Hoewel uit Teheran diverse elkaar tegensprekende berichten zijn gekomen over het aantal getroffen
industriële systemen en netwerken -aanvankelijk 30.000 tot 45.000- denken ICT-veiligheidsexperts dat het er
in werkelijkheid vele miljoenen zijn. Als dat waar is dan is deze waarschijnlijk Amerikaanse en/of Israëlische
cyberaanval op Iran de meest omvangrijke en verwoestende die ooit heeft plaatsgevonden. (1)
Xander - (1) DEBKA
uit Techzine-ICT NIeuws...
Opmerkingen
Doel van Stuxnet was om toegang te verkrijgen tot Simatic
WinCC SCADA, een industrieel controlesysteem. Deze software
kan worden gebruikt in oliepijpleidingen,
elektriciteitscentrales, communicatiesystemen, luchthavens,
schepen en ook militaire installaties.
http://www.techzine.nl/nieuws/24062/stuxnet-worm-eerste-vormvan-cyberoorlog.html
Stuxnet is een worm die gemaakt is om draconische
internetcensuur in te voeren. Internet is de enige plek waar
men vrij alle informatie mag plaatsen en dat is de elite een
doorn in het oog. Stuxnet kan wereldwijd systemen zo
vernietigen dat de overheid niet anders kand an intenret op
slot gooien. Stuxnet kan meer schade aanrichten dan wat
voor wapen dan ook.
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Stuxnet, myrtus en unit 8200
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 01-10-2010
Terwijl superworm Stuxnet zich een weg vreet door de door Siemens
aangedreven wereld, hebben we een officiële verdachte voor het in
elkaar sleutelen van dit ingenieus stukje malware. We hebben hier
waarschijnlijk te maken met een echte cyberaanval, die (onbedoeld) wat
„collateral damage“ aanricht, gericht op de Iraanse kerncentrale bij
Bushehr. De dader? Het Israëlische special forces unit 8200. Een stukje
code in Stuxnet bevat het woord “myrtus”, of in het Hebreeuws
Hadassah, de meisjesnaam van Ester de joodse koningin van Perzië. Oke, matig bewijs. Laat nu ook nog
een unit 8200 medewerker op de gebruikelijke ”kaltstell-methode” gearresteerd zijn. Hmm. Iran is het meest
getroffen en het opstarten van de Iraanse kerncentrale is nu tot nader order uitgesteld. Leuk, maar wie kan
er nu aansprakelijk worden gesteld voor de door Stuxnet veroorzaakte puinhoop?
In Nederland oefenen we as-we-speak met de Amerikanen in Cyber Storm III op dergelijke scenario’s.
***dank Preacher***
Reacties / Nog wat meer nieuws...
"As for suggestions that Israeli intelligence may have authored the virus, O'Murchu noted that researchers
had uncovered the reference to an obscure date in the worm's code, May 9, 1979, which, he noted, was the
date on which a prominent Iranian Jew, Habib Elghanian, who was executed by the new Islamic government
shortly after the revolution. "
http://threatpost.com/en_us/blogs/stuxnet-analysis-supports-iran-israel-connections-093010
Maar goed, nu dit dus: "Stuxnet 'cyber superweapon' moves to China"
http://news.yahoo.com/s/afp/20100930/tc_afp/chinagermanyitsecurity
En, zoals ik al eerder postte was er 20/7 al sprake van stuxnet...
" "Het is opmerkelijk dat beide bedrijven van wie de signing certificaten zijn gebruikt, kantoren in het
Taiwanese Hsinchu Science Park hebben", zegt onderzoeker Pierre-Marc Bureau."
http://www.security.nl/artikel/33911/1/Professionele_Stuxnet-worm_verrast_virusbestrijder.html
Die valse cyber 9/11 aanval komt eraan, dus draai de drukpersen en printers maar alvast warm.
Iran wordt gebruikt om die aanval te kunnen rechtvaardigen.
http://www.nu.nl/internet/2346362/virtuele-oorlogsvoering-reele-dreiging.html
Of worden cybercriminelen en cyberpedofielen als excuus gebruikt om het internet te kunnen controleren.
http://www.nu.nl/internet/2346244/cybercriminelen-plunderen-bankrekeningen-vs.html
Al bekent met de inmiddels bekende taktiek 'orde uit chaos'? Dat is moedwillig wanorde laten ontstaat en
dan moet de orde worden hersteld, dit is dus totalitaire 'orde' een orde zonder vrijheid, hierin zit het grote
verschil met gewone aanpak van criminelen, misdadigers, pedofielen en zogenaamd gevaarlijke virussen, bij
dei gewone aanpak behoudt het volk haar vrijheid en alleen de slechterikken gaan achter de tralies.
Tirannie viert weer eens hoogtijd.
http://zapruder.nl/portal/artikel/stuxnet_myrtus_en_unit_8200/rss
Mobiel bellen ongezond? Gezondheidsrisico’s van mobiele netwerken
door Lucas Reijnders
Prof. Lucas Reijnders
Inmiddels begint ook een tegengeluid hoorbaar te worden. Want ook toegenomen
zijn diverse gezondheidsklachten. Slapeloosheid, hoofdpijn, stress,
concentratieverlies, allergieën of chronische vermoeidheid. Allemaal symptomen
dat er iets aan de hand kan zijn. Maar de vraag blijft: wat? Onderzoek laat zien
dat de elektromagnetische velden bij het mobiel bellen en internetten bijvoorbeeld
de (elektrische) hersenactiviteit kunnen beïnvloeden.
Zo zijn er uit epidemiologisch onderzoek wel degelijk aanwijzingen voor gezwellen
in het hoofd (significant vaker aan de kant waar wordt gebeld) bij langdurig
gebruik van mobiele telefoons. Intussen zijn sommige steden en zelfs landen
terughoudend geworden bij het goedkeuren van aanvragen voor weer een
zendmast voor GSM of UMTS. Wat is er aan de hand?
Prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar biochemie en milieukunde van de
Universiteit van Amsterdam, zal in deze lezing de risico’s van mobiele straling
verduidelijken. Wat kunnen we zelf doen om wel het gemak te ervaren van draadloze communicatie maar
niet de nadelen voor wat betreft de gezondheid?
De lezing over het gevaar van mobiele straling, klik HIER voor de lead naar de site.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/mobiel-bellen-ongezond/
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Fallujah: meer kankergevallen dan Hiroshima..!
Door JanSmith oktober 3, 2010
Kun je het je voorstellen…? Balkenende en Bush voor de rechtbank,
voor oorlogsmisdaden, voor het gebruik van
massavernietigingswapens in Irak en Afghanistan? Hoe ironisch kan
het zijn..?
Met weerstand een verhaal zitten te tikken, met afgrijzen en
ongeloof.. Nog steeds, terwijl ik het (ook hier) al regelmatig als
onderwerp heb geplaatst. Hoe is het mogelijk dat dit nieuws niet
groot op de voorpagina van de Telegraaf staat, om maar eens een
krant te noemen…!! Maar natuurlijk… stom.. daar staat André Rieu al.. Met alle respect voor deze toffe peer
overigens! Maar zeg eens eerlijk, kende jij het verhaal al?
Hoe is het mogelijk? Ik blijf het me maar afvragen… Mensen die ik het vertel, worden stil, staren voor zich uit
en ze (we) gaan weer over tot de orde van de dag.. Een vlucht voor een onderwerp dat té heftig is..?
Kennelijk..
We spreken hier (weer) over de verschrikkingen van de gevolgen van Verarmd-Uranium-Munitie. Dit uranium
is nog net zo radio-actief als niet ‘verarmd’ uranium, maar wordt gewoon gebruikt voor het harden van
munitie. Uranium is namelijk kei- en keihard. Maar ook radio-actief, en dus blijft er ná het afvuren van deze
uranium-munitie een hoop rotzooi over, de munitie is in stukken, en elk stuk draagt zijn radio-activiteit over
op de omgeving.
Drinkwater, woestijnzand, huizen, lucht, metaal, enz. Het is en blijft radio-actief. Zowel de Amerikanen als de
Britten hebben Irak tot een hel gemaakt, met het gebruik van deze munitie. Ook de granaten die zijn
afgeschoten met artillerievuur, waren (en zijn!) nog steeds voorzien van dit smerige goedje.. Inderdaad: hoe
is het mogelijk?
Ook onze militairen blijven niet verschoond van dit gevaar. Kijk eens naar dit artikel over de Nederlandse
korporaal Paul van Kester over de schadelijke gevolgen van zijn werk in Kosovo. En Kosovo, waar het
aantal kankergevallen sinds 1999 is verVIJF-voudigd.. HIER Wist je dat een Italiaanse rechter al € 500.000,heeft toegekend als schadevergoeding aan ‘n Italiaanse soldaat, voor de gevolgen van DU op zijn
gezondheid. HIER Kun jij je een voorstelling maken van het aantal rechtszaken dat hier nog op gaat
volgen..??!!
Het feit dat deze radio-actieve straling gevaarlijk is, wordt nog steeds door Amerikaanse defensiekringen op
schandalige manier ontkent. Maar lees het onderstaande verhaal en laat je niets wijs maken. Blijf dus vooral
ook weg uit de Afghanistaanse woestijn waar is gevochten en de Iraakse steden en dorpen, die het doelwit
zijn geweest van Amerikaanse en Engelse artilleriebeschietingen.. Zoals de stad Fallujah, die in 2004 onder
zwaar vuur kwam te liggen. Over de gevolgen van vooral deze heftige aanval in het bijzonder, en het gebruik
van DU-munitie in heel de wereld. Maar kunnen de burgers van Irak en Afghanistan wegblijven, wegblijven
uit hun eigen huizen en leefomgeving…??
Hieronder het specifieke artikel over het rapport dat is verschenen over de gevolgen van het gebruik van
DU-munitie aldaar. Het zij gezegd! Bush, Balkenende en De Hoop Scheffer voor een oorlogscommissie..?
Zo vreemd is dat toch niet, als je deze informatie op tafel legt bij een rechter?
***
Meer kankergevallen in Fallujah dan in Hiroshima
© Tom Eley voor World Socialist Web Site “WSWS”
(Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be)
x
De Irakese stad Fallujah lijdt nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaans aanvallen van eind 2004.
Volgens de opstellers van een nieuw rapport getiteld ‘Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in
Fallujah, Irak 2005–2009′, hebben de mensen in Fallujah te maken met meer kankergevallen, leukemie,
kindersterfte en sekseafwijkingen dan werd vastgesteld onder overlevenden in Hiroshima en Nagasaki in de
jaren nadat deze Japanse steden werden verschroeid door Amerikaanse nucleaire aanvallen in 1945.
De vraag is natuurlijk ook, welke DU-besmetting de soldaten hebben opgelopen!
Het epidemiologische onderzoek, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in
de ‘International Journal of Environmental Studies and Public Health’ (IJERPH), toont
bovendien aan dat het wijdverspreid voorkomen van deze gevallen in Fallujah vele malen
groter is dan in omringende landen.
De aanval op Fallujah, een stad die zo’n 70 kilometer ten westen van Bagdad ligt, betrof
een van de ergste oorlogsmisdaden in onze tijd. Nadat de bevolking zich had verzet
tegen de door de Amerikanen geleide bezetting van hun land – een neokoloniale
plunderoorlog die werd verklaard op basis van pure leugens – besloot Washington de
stad met een overwegend Soennitische bevolking als voorbeeld te stellen. Volgens het
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internationale oorlogsrecht wordt dit ook wel een “afschrikwekkende” of “collectieve” afstraffing genoemd en
dat is een illegale praktijk.
Het nieuwe onderzoek naar de volksgezondheid in de stad toont zonder meer aan wat al zo lang werd
vermoed: dat tijdens de acties een grote hoeveelheid wapentuig bestond uit verarmd uranium, een
radioactieve stof die in munitie wordt gebruikt ter verhoging van de effectiviteit.
In een onderzoek van 711 huishoudens en 4.843 personen dat in januari en februari 2010 werd uitgevoerd
ontdekten de onderzoekers, waaronder de opstellers van het rapport Chris Busby, Malak Hamdan, Entesar
Ariabi en een team van onderzoekers dat het aantal gevallen van kanker was verviervoudigd ten opzichte
van vijf jaar daarvoor, de tijd voordat de Amerikaanse aanvallen plaatsvonden. Ook ontdekten zij dat de
soorten kanker in Fallujah scherpe overeenkomsten vertoonden met de overlevenden van de atoombommen
op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki die destijds werden blootgesteld aan intensieve straling als
gevolg van de fall-out.
In Fallujah is het aantal gevallen van leukemie 38 keer hoger, de gevallen van kinderkanker 12 keer hoger
en het aantal gevallen van borstkanker ligt 10 keer hoger dan is vastgesteld onder de bevolking van Egypte,
Jordanië en Koeweit. Ook werd een verhoogd aantal gevallen van lymfklierkanker en hersentumoren onder
volwassenen vastgesteld. Met 80 sterfgevallen op iedere 1.000 geboorten ligt het kindersterftecijfer in
Fallujah meer dan vijf keer zo hoog dan in Egypte en Jordanië en acht keer zo hoog dan in Koeweit..
De soorten kanker in Fallujah vertonen scherpe overeenkomsten met de overlevenden van de
atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.
Destijds blootgesteld aan intensieve straling als gevolg van de fall-out van de kernbommen.
Na 2005 is in Fallujah het aantal geboorten waarbij meisjes ter wereld kwamen buitengewoon scherp
gestegen. In normale bevolkingssamenstellingen worden op iedere 1.050 jongetjes gemiddeld 1.000 meisjes
geboren. Maar in de vier jaar na de Amerikaanse aanvallen liep het aantal mannelijke geboorten terug naar
860 op elke 1.000 meisjes. Ook deze wijziging in de geslachtsverhoudingen komt overeen met die welke na
de Amerikaanse atoomaanvallen op de twee voornoemde Japanse steden werd vastgesteld.
De meest voor de hand liggende reden voor de veranderingen in seksualiteit, ligt volgens de onderzoekers
aan de invloed van een belangrijke mutatie veranderende gebeurtenis – het meest waarschijnlijk als gevolg
van het gebruik van verarmd uranium in Amerikaanse wapens. Hoewel jongens één X-chromosoom hebben,
bezitten meisjes een overbodig (redundant) X-chromosoom waardoor zij het verlies van een chromosoom
als gevolg van genetische beschadiging kunnen opvangen.
“Dit is een buitengewoon alarmerend resultaat,” zei Busby, professor in moleculaire biowetenschappen
aan de Universiteit van Ulster en directeur van het wetenschappelijk onderzoek door ‘Green Audit’, een
onafhankelijke milieuonderzoeksgroep.
“Om een dergelijk effect te genereren moet er in 2004 tijdens de aanvallen sprake zijn geweest van zeer
ingrijpende mutatieveranderingen. We moeten er dringend achter zien te komen welke stof werd gebruikt.
Hoewel velen denken aan uranium, kunnen we daar niet eerder vanuit gaan voordat er verder gedegen
onderzoek is verricht en onafhankelijke analyses zijn gemaakt van monsters uit het gebied.”
Het Amerikaanse leger heeft bewust de gevaren van DU-munitie verzwegen.
Hoe lang kan dit nog doorgaan..?
Busby vertelde aan het Italiaanse tv-station RAI 24 dat de buitengewone
toename in straling-gerelateerde ziekten in Fallujah hoger is dan onder de
bevolking van Hiroshima en Nagasaki na de atoombommen die daar in 1945
vielen. “Ik schat dat dit werd veroorzaakt door verarmd uranium,” zei hij. “Er
moet een verband bestaan.”
Het Amerikaanse leger gebruikt verarmd uranium, ook wel bekend als gebruikte
nucleaire brandstof, in pantser doordringende ammunitie en kogels omdat het
een tweemaal zo grote dichtheid heeft als lood. Wanneer deze ammunitie doel
raakt, komt in het gebied van d explosie echter 40% van het uranium vrij in de
vorm van zeer kleinen deeltjes. Die kunnen daar jarenlang blijven en
gemakkelijk de menselijke bloedbaan binnendringen, waarna het zich vastzet in
lymfklieren en het DNA kan aanvallen dat wordt aangemaakt in sperma en
eicellen van besmette volwassenen en dientengevolge ernstige
geboorteafwijkingen kan veroorzaken bij de volgende generatie.
Het onderzoek vormt de eerste systematische onderbouwing van een grote hoeveelheid bewijsmateriaal
waaruit de scherpe stijging blijkt van kindersterfte, geboorteafwijkingen en kanker in Fallujah.
In oktober 2009 stelden Britse en Irakese artsen een brief op die gericht was aan de Verenigde Naties,
waarin werd nader onderzoek werd geëist naar de verspreiding van stralingsziekten in de stad Fallujah:
“Jonge vrouwen in het Irakese Fallujah zij bang om kinderen te krijgen omdat er sprake is van een toename
van het aantal ernstig misvormde kinderen, zonder hoofd, met twee hoofdjes, een oog in het voorhoofd, zeer
vermagerde lichaampjes en ontbrekende organen. Bovendien lijden veel kinderen in Fallujah aan ernstige
vormen van kanker en leukemie..…”
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“In september 2009 rapporteerde het Ziekenhuis in Fallujah de geboorte van 170 kinderen, 24 procent ervan
stierf binnen de eerste week en 75 procent van de overleden baby’s was misvormd..…”
“Doktoren in Fallujah hebben er speciaal op gewezen dat ze niet alleen een nog nooit eerder voorgekomen
aantal geboorteafwijkingen hebben waargenomen, maar ook het aantal te vroege geboorten is na 2003
aanzienlijk toegenomen. Het meest alarmerende is echter dat de doktoren in Fallujah vertelden dat “een
belangrijk aantal baby’s dat wist te overleven in een later stadium allerlei ernstige handicaps begonnen te
vertonen.”
In antwoord op dit rapport wees het Pentagon erop dat er geen onderzoeken zijn geweest waaruit is
gebleken dat het voorkomen van misvormingen of andere ziekteverschijnselen verband zou houden met
Amerikaanse acties. “Tot op heden zijn er geen onderzoeken waarin wordt aangetoond dat er verband zou
bestaan tussen het milieu en specifieke gezondheidsaandoeningen,” vertelde een zegsman van het
ministerie van Defensie in maart tegen de BBC. Er zijn ook niet van dat soort onderzoeken want Washington
en de marionettenregering in Bagdad houden publicatie ervan tegen.
Volgens de opstellers van het bovengenoemde rapport hebben de Irakese autoriteiten getracht hun
onderzoeken te dwarsbomen. “Kort nadat het schriftelijke onderzoek was voltooid, meldde de Irakese
televisie dat “die vragenlijsten waren opgesteld door terroristen en dat iedereen die eraan zou meedoen zou
kunnen worden gearresteerd”, zo staat in het rapport te lezen.
De geschiedenis van de wreedheden door het Amerikaanse imperialisme tegen de bevolking van Fallujah
begon op 28 april 2003, toen Amerikaanse soldaten zonder aanzien des persoons meer dan 200 inwoners
beschoten die protesteerden tegen het feit dat een plaatselijk schoolgebouw door de Amerikanen werd
gevorderd om er een militaire basis in te richten. Zeventien inwoners werden gedood in die aanval zonder
enige aanleiding en twee dagen later schoten de Amerikaanse soldaten nog eens twee demonstranten dood
toen er werd geprotesteerd tegen de voorgaande moordpartij.
De gevolgen van het gebruik van RADIO-ACTIEF verarmd uranium in
wapentuig. Veel erger dan de verboden gifgassen uit de 2e wereldoorlog. Veel
heftiger dan de omstreden clusterbommen..!
Hierdoor groeide de volkswoede en Fallujah werd zo het centrum van het
Soennitisch verzet tegen de bezetting en de Amerikaanse onderdrukking. Op 31
maart 2004 hield een woedende volksmenigte een konvooi van de particuliere
beveiligingsfirma Blackwater tegen, dat mede verantwoordelijk was voor hun
aandeel in de oorlogsmisdaden. Vier huurlingen van Blackwater werden uit hun
voertuigen gesleurd, geslagen, in brand gestoken en aan een brug over de
Eufraat opgehangen.
Het Amerikaanse leger beloofde daarna dat het de onrust in de stad zouden
neerslaan, waarbij een onbekend gebleven officier zei dat “Fallujah zou worden omgevormd in een
slagveld”. Operatie ‘Vigilant Resolve’, waarbij duizenden mariniers werden ingezet eindigde echter in mei
2004 met de opgave van het beleg door het Amerikaanse leger. De overwinning van de inwoners van
Fallujah op de overweldigende meerderheid van de Amerikanen werd overal in Irak uitbundig gevierd en was
over de hele wereld te zien op de televisie.
Het Pentagon kwam in november 2004 met heen antwoord. De stad werd omsingeld en iedereen die zich
binnen de muren van de stad bevond werd beschouwd als vijandige strijder en prooi voor de zwaarst
bewapende moordmachine in de wereldgeschiedenis. ‘Associated Press’ meldde dat mannen die met hun
gezinnen probeerden de stad te ontvluchten werden teruggestuurd.
Bij de aanval maakten de VS in hevige mate gebruik van de chemische stof witte fosfor. Zogenaamd met als
doel het bijlichten van het slagveld, veroorzaakt witte fosfor verschrikkelijke en meestal fatale verwondingen
door zich eerst door bouwmaterialen en kleding heen te branden om vervolgens het vlees en tenslotte de
beenderen te verschroeien. De chemische stof werd ook ingezet voor het wegzuigen van zuurstof uit de
gebouwen waarin mensen zich schuilhielden.
De wraakzucht van Washington tegen de burgerbevolking werd nog eens onderstreept door het feit dat het
leger melding maakte van ongeveer 1.400 gedode vijandelijke “soldaten” en 1.300 tot 1.500
“krijgsgevangenen”. In een bepaald geval toonde NBC News een videofilm van een Amerikaanse soldaat die
een gewonde en hulpeloze Irakees executeerde. Een later ingesteld onderzoek door de Amerikaanse
Marine oordeelde dat de militair had gehandeld uit zelfverdediging.
Eenenvijftig Amerikaanse soldaten sneuvelden tijdens de tiendaagse strijd. Het werkelijk aantal gedode
inwoners is niet bekend. De stadsbevolking van voor de aanval werd geraamd op 425.000 tot 600.000
mensen. De huidige bevolking wordt nu geschat op tussen de 250.000 en 300.000 mensen. Tienduizenden
mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, vluchtten voordat de strijd zou losbarsten. De helft van alle
gebouwen in de stad werd vernietigd, de meeste volledig in puin geschoten.
Zoals overgrote delen van Irak, bleef Fallujah een ruïne. Volgens een recent onderzoek door IRIN, een
project van het VN-kantoor voor Humanitaire zaken, beschikt Fallujah, zes jaar na de oorlog, nog steeds niet
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over een goed functionerend rioleringssysteem. ‘Afvalwater stroomt de straten in en doordringt de
watervoorraden’ zo meldt het rapport.
‘Abdul-Sattar Kadhum al-Nawaf, directeur van het algemene ziekenhuis van Fallujah, vertelde dat het
afvoerprobleem inmiddels zijn tol heeft geëist onder de plaatselijke bevolking. Zij kreeg in ernstige mate te
maken met diarree, tuberculose, tyfus en andere overdraagbare ziekten.’
De wreedheden van de Amerikaanse aanval shockeerde de hele wereld en voegde de naam van Fallujah
toe aan de infame lijst van namen zoals My Lai, Sabra-Shatila, Guernica, Nanking, Lidice en Wounded
Knee. Maar in tegenstelling tot al die andere slachtpartijen, eindigde de misdaad tegen Fallujah niet toen de
kogels niet meer werden afgevuurd en de bombardementen staakten.
De beslissing van het Amerikaanse leger om zwaar verarmd uranium in te zetten, hetgeen overduidelijk
wordt aangetoond in het rapport ‘Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009′,
was een onverantwoordelijke daad van geweld, waardoor in 2004 een hele generatie van nog ongeboren
kinderen werd vergiftigd.’
Het Fallujah-onderzoek komt goed van pas, nu de Amerikanen escalatie van hun gewelddadigheden in
Afghanistan voorbereiden. De voormalige operationeel opperbevelhebber van de Amerikanen in
Afghanistan, generaal Stanley McChrystal, werd vorige maand vervangen na een mediacampagne door
ondermeer het blad ‘Rolling Stone’, waarin hij onder andere werd beschuldigd van handenbinderij van
Amerikaanse soldaten in hun antwoord op Afghaanse opstandelingen.
McChrystal werd vervangen door generaal David Petraeus, voormalig hoofd van het Amerikaanse Centrale
Commando. Petraeus heeft nieuwe gevechtsrichtlijnen opgesteld waardoor het mogelijk wordt onevenredig
veel geweld te gebruiken tegen verdachte militanten.
Petraeus werd op zijn beurt bij het ‘Central Command’ weer vervangen door generaal James ‘Mad Dog’
Mattis, die in 2004 een sleutelrol vervulde in de acties tegen Fallujah. Mattis maakt grappen over het
vermoorden van mensen, zo liet hij in 2005 aan toehoorders weten “het is erg leuk om bepaalde mensen
dood te schieten…..”
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/fallujah-meer-kankergevallen-dan-hiroshima/

Verse bailouts in aantocht
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 07-10-2010
Soms lijkt het alsof de “kredietcrisis” voorbij is. Er wordt tegenwoordig door
commentatoren en politici in de “verleden tijd” over de crisis gesproken, er
worden weer winsten gemaakt, de beurs herstelt en de economie noteert
soms weer een plusje. Rest nog het probleem van de staatsschulden die,
afgedwongen door het weersverschijnsel “investeerders”, moeten worden
afgebouwd. Daarna, zo houden ons media, politiek en wetenschap ons
voor, is de “crisis” overwonnen. Nu zal een gemiddelde Zapruder- en
Zaplog-lezer zich afvragen: “Wat is er toch gebeurd met de derivaten-bom”
van biljoenen Euro? Moeten verschillende banken niet een verschrikkelijke
berg schulden “overrollen"?". Ja, dat moeten ze. En instituten als bijvoorbeeld de BIS hebben ons stiekum al
verraden waarom “Europa” spaart. De belastingbetaler moet nog veel meer schrotpapier slikken. Binnenkort.
Het waren de “shockers” van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) die ongeveer de premiere hadden met
het plan om bankschulden, CDO’s, CDS en andere waardeloos geworden balansposities van banken te
socialiseren. Dat was in april 2008, toen Lehman begon te wakkelen maar de wereld nog rustig sliep. Nu
geeft het IMF een nieuwe waarschuwing: Europa en de Verenigde Staten zullen voor een verdere 4 biljoen
(dollar) hun banksector moeten bijspringen. Met name de VS, Spanje en Duitsland.
Die vier biljoen zal in 24 maanden moeten worden overgerold, waarbij de crisis in de staatsschulden de
situatie nog eens nijpender maakt. Ironisch, of eigenlijk cynisch, daar de staatsschuldencrisis werd
veroorzaakt door het “socialiseren” van bank-crap. Dat terwijl notabene de BIS voorgesteld had de bende af
te schrijven.
Kortom, ondanks bijna 0-rente bij Centrale Banken en weer mega-winsten zitten “too big to fail” banken nog
op schuld dat afgeschreven moet worden. Of afgevoerd richting staatbelastingbetaler. En dat moet, moet,
moet, want deze banken zijn “van belang voor het systeem”.
Het grote, niet-zo-geheime, geheimpje is natuurlijk dat er nog enorm veel schrotpapier in het systeem zit. Zie
Ierland, zie de HRE. De 4 biljoen waar het IMF over spreekt is waarschijnlijk slechts een fractie van wat er
nog aankomt.
Dat betekent weer meer “shock&awe” voor degenen die uiteindelijk met de schuld blijven zitten.
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Een moslim-doofpot..?
Door GuidoJ. oktober 5, 2010
Bestaat er zoiets als een doofpot-strategie rondom het doen en
laten van moslim-groeperingen in de grote steden van Europa..?
Durven politici niet naar voren te komen en geven zij ‘zwijgend
instemming’ aan ‘illegale’ acties van (een deel van) de
moslimbevolking..? Wij kregen onderstaande CBS-reportage onder
ogen over Parijs en moesten ons even achter de oren krabben..!
Moslimgebeden in een van de straten in Parijs..
Een bijzondere film. gemaakt met een verborgen camere, die gaat
over de privileges die moslims krijgen in Parijs. Doordat niet wordt opgetreden tegen het blokkeren van
straten, om in gebed te gaan. Daarbij worden privé-bewakers ingeschakeld om hun gebedsbijeenkomst niet
te laten verstoren. Een volledig illegale gebeurtenis in Frankrijk, die oogluikend schijnt te worden toegestaan.
Mensen die hun huizen niet in- of uit kunnen, zolang deze gebedsdienst aan de gang is.
Oók in Frankrijk komt hiermee het verdeelde beleid aan de oppervlakte inzake de omgang met het
moslimgeloof. Daar waar sommige groepen proberen om bijv. het burkaverbod toe te passen, laten andere
politieke groeperingen weer volledig verstek gaan, door bijvoorbeeld dit soort bijeenkomsten toe te laten, in
strijd met de Franse wetgeving… De man die deze beelden maakte, ze vervolgens o.a. op YouTube
plaatste, werd naar eigen zeggen bedreigd en deze man is in het interview dan ook alleen te zien, met een
onherkenbaar beeld. Volgens deze man gaat het zover, dat uit heel Parijs moslim-mensen komen om deel te
nemen aan de gebedsbijeenkomst. Het argument dat de moskee in deze wijk té klein zou zijn, om alle
gelovigen te behuizen, gaat daarom niet op volgens hem. ‘Het is een duidelijke display van macht, om te
laten zien, dat zij in staat zijn de straten van Parijs over te nemen…’
Het bericht in dit verhaal, dat door de Amerikaane zender CBS werd uitgezonden, is duidelijk hetzelfde als in
Nederland: Juist door zaken NIET te benoemen, worden bepaalde zaken een probleem. En juist in het
daardoor ontstane vacuüm van sociale onduidelijkheid, lijken bepaalde krachten in de Islam gebruik te
maken van deze onduidelijkheid en vervolgens hun ‘gebied’ te veroveren. Dát is de stelling van de -ook in
beeld komende- Ranu Stoenescu, Islam-expert en filosoof. Een typische geval van ‘zachte heelmeesters
maken stinkende wonden’..?
De bevolking van Parijs komt echter steeds meer in verzet tegen deze ontwikkeling, van lakse overheden die
de genoemde vacuüms laten ontstaan. Door -zoals in de reportage te zien is- bijeenkomsten te organiseren
met ‘varkensworst en wijn’, proberen ze duidelijk te maken, dat zij -als Parijzenaars- willen blijven doen wat
ze altijd deden: Parijzenaars ZIJN.
Maar ons advies: kijk naar deze reportage en ‘oordeel’ zelf..
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/overige/een-moslim-doofpot/

VS terug naar Wilde Westen: handwapen mag in kroegen
Published by Henk (Beheerder)
De wapenlobby juicht: steeds meer staten in de VS laten geladen
wapens toe in bars en restaurants. Het lijkt er dus op dat de
Amerikanen terugkeren naar het Wilde Westen en nostalgisch
terugdenken aan de sheriffs-revolverhelden uit de Westerns.
In Arizona, Georgia, Tennessee en Virginia mogen klanten, die over
een wapenvergunning beschikken, sinds kort hun handvuurwapen mee naar de kroeg nemen. Ook als daar
alcoholische dranken geschonken worden, zijn de wapens geoorloofd. Zelfs in ‘geladen’ toestand, zoals de
wet uitdrukkelijk bepaalt. Wapens in kroegen met alcohollicentie zijn in 18 andere staten toegestaan, schrijft
de New York Times. De basis voor de nieuwe wetten is een oordeel van het federaal hooggerechtshof dat
iedere burger het individuele recht op zelfverdediging garandeert. Ook voor Adam Ringenberg uit Tennessee
bijvoorbeeld, waar bijna 300.000 personen zo’n wapenvergunning hebben. De 30-jarige consultant, die met
een geladen pistool kaliber 9 mm in z’n broekzak rondwandelt, zegt aan de New York Times: “Als iemand
met zijn wapen naar mijn gelaat mikt, dan wil ik er niet op vertrouwen dat hij zo goed is mij te laten leven.”
Rechtse wapenrechtsactivisten van de machtige National Rifle Association (NRA) vieren de nieuwe wet. In
Washington en Chicago is het wapenverbod al ingetrokken en de wapenlobby is blijkbaar van plan om het
recht op wapenbezit in iedere staat door te zetten. De republikeinse gouverneur van Texas, Rick Perry, eiste
na een schietpartij aan de universiteit van Texas de legalisering van vuurwapens op de campus. Waren de
mensen daar gewapend geweest, argumenteerde Perry, zouden ze de schutter kunnen gestopt hebben.
Lees meer: HLN
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IMF geeft bijna-depressie toe en verdoemt Zuid Europa
Steeds meer sterren van de eurozone beginnen te haperen en uit te
doven.
Als hoofdstuk 3 van het World Economic Outlook van het IMF
(Internationale Monetaire Fonds) ontdaan wordt van zijn wollige en
politiek correcte taalgebruik, dan staat er feitelijk te lezen dat het
Westen zich op de rand van een economische depressie bevindt en
dat de Zuid Europese landen verdoemd zijn tot een langzame
verstikkingsdood. Nu de miljarden kostende economische
stimulanspaketten vrijwel zijn uitgewerkt begint de werkelijke, zeer ernstige situatie van de Westerse
economiën langzaam maar zeker door te dringen tot de gevestigde orde en daardoor tot de massamedia.
Afgelopen weekend kwam de ernstige waarschuwing van econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz dat
Europa zich wel eens in een 'dodelijke spiraal' zou kunnen bevinden en de euro -ondanks de oplopende
koers- uit elkaar zou kunnen vallen (2), zowaar in de reguliere media (3). Op het alternatieve- en/of
bloginternet (waaronder deze site) valt al sinds 2008 en 2009 te lezen dat veel onafhankelijke experts zoals
Gerald Celente, Marc Faber en Jim Sinclair al lange tijd het zogenaamde economische herstel vals noemen
en met name in het Westen een nieuwe, ongekend ernstige economische depressie verwachten, alsmede
ook het mogelijke omvallen van de euro.
Nadelen eurozone steeds duidelijker
Het IMF rapport 'Zal het pijn doen? Macro-economische effecten van fiscale consolidatie' stelt impliciet dat
de enorme bezuinigingen in met name Europa veel meer schade zullen aanrichten dan tot nu toe wordt
toegegeven. Normaal gesproken leidt 1% vermindering van het BNP van een land na 2 jaar tot een verlies
van 0,5% economische groei. Als de halve wereldbol zich echter in dezelfde benarde positie bevindt en de
uitgaven fors moet terugschroeven is dat een heel ander verhaal, omdat de verloren groei bij een rentestand
van bijna 0 in dat geval twee keer zo hoog is.
'Niet alle landen kunnen de waarde van hun munteenheid verminderen en tegelijkertijd hun netto export
verhogen,' aldus het IMF, dat verwacht dat de schade voor landen die niet kunnen devalueren of hun rente
kunnen verlagen -denk aan Spanje, Portugal, Ierland, Griekenland en Italië, allemaal gevangen in de
eurozone- zal verdubbelen. 'Een waardevermindering van de valuta speelt een sleutelrol in het verzachten
van de impact,' onderstreept het IMF nog eens.
Bezuigingen averechts bij afwezigheid groei export
Het is niet zo dat bezuinigingen altijd verkeerd zijn of een averechts effect hebben. Groot Brittannië deed het
na het verlaten van de Goud Standaard in 1931 en het Europese wisselkoersmechanisme (ERM) in 1992,
beide keren met succes. Ook in Nederland hebben zware bezuinigingsrondes in de jaren '80 en '90 voor
herstel van de economie gezorgd, wat er op zou kunnen wijzen dat de bezuinigingen van het zojuist zeker
geworden minderheidskabinet VVD-CDA-PVV eenzelfde effect kunnen hebben.
Er is echter één groot 'maar'. In de jaren '90 werkten bezuinigingen in bijvoorbeeld Nederland, Canada en de
Scandinavische landen alleen omdat de wereldeconomie in de lift zat en de export daarom kon toenemen.
Ook bestond er nog geen euro die het voor Europese landen onmogelijk maakt om door middel van kleine,
nauwelijks opvallende devaluaties en renteverlagingen de economie te stimuleren. De 'Nieuwe Wereld Orde'
met bijbehorende valuta oorlog was nog niet aangebroken.
Steeds grotere problemen Zuid Europa
Het is daarom duidelijk dat Zuid Europa voorlopig niet zal herstellen. Zo bevindt Portugal zich in grote
problemen; het land moet zwaar bezuinigingen op salarissen, pensioenen en projecten en tegelijkertijd de
lasten fors verhogen, wat grote sociale onrust creëert. De vakbonden hebben voor volgende maand een
algemene staking uitgeroepen en megabank Citigroup verwacht het Portugese BNP volgens jaar met 3% zal
teruglopen. Volgens het IMF schema zal de economische groei in Portugal dus ook met 3% verminderen, en
aangezien er sowieso geen sprake was van enige groei, betekent dat dus een forse economische krimp.
Spanje had vorige week al een algemene staking. Minister van Financiën Elena Salgado geeft echter geen
krimp en houdt vast aan de enorme bezuinigingen. Volgend jaar zullen de overheidsministeries 16% minder
uitgeven. Hoewel Salgado geen duppele dip verwacht, denkt de Bank van Spanje dat de economie al in het
derde kwartaal zal krimpen. Nu de werkloosheid in Spanje 20% is en de economische malaise al het derde
jaar ingaat, kunnen de kiezers wel eens het vertrouwen verliezen in het beloofde herstel, waardoor de
Spaanse samenleving onder grote druk zal komen te staan.
'Beleid ECB leidt tot ondergang eurozone'
De rest van de Eurozone gaat in ieder geval niet helpen. Frankrijk en Italië krijgen te maken met 1,6%
vermindering van het BNP en de Duitse bezuinigingen beginnen vanaf 2011 hun impact te krijgen.
Ondertussen houdt de ECB (Europese Centrale Bank) vast aan het beleid om geen nieuwe monetaire
stimulansmaatregelen te nemen, uit angst voor oplopende inflatie. Gevolg is dat de geldstroom naar de in
grote problemen verkerende banken in de Eurozone vermindert. Hierdoor lopen de banken in Spanje,
Portugal, Ierland -dat mogelijk opnieuw een lagere kredietstatus gaat krijgen vanwege de problemen in de
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bankensector (4)- en Griekenland, die al € 362 miljard moesten lenen en dat gebruikt hebben om
staatsobligaties op te kopen, extra groot gevaar.
Volgens de redacteur internationale economie van de Britse Telegraph, de EU-criticus Ambrose EvansPritchard, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de ECB de Zuid Europese ('PIGS') landen opoffert en
het probleem middels het € 440 miljard grote reddingsfonds afwentelt op de fiscale authoriteiten. 'Dat is
tarten van het noodlot,' aldus de econoom, die niet gelooft dat de Eurozone nog te redden is en de landen
van de Europese Monetaire Unie daarom één voor één zullen omvallen. (1)
Xander - (1) Telegraph ; (2) Telegraph ; (3) Nu.nl ; (4) Nu.nl

Hirsch Ballin betrokken bij proces tegen Geert Wilders
Ernst Hirsch Ballin, groot tegenstander van samenwerking met PVV
DEN HAAG – Demissionair justitieminister Ernst Hirsch Ballin blijkt al in een
vroeg stadium betrokken te zijn geweest bij de afweging om PVV-leider
Geert Wilders strafrechtelijk te vervolgen.
De informatie uit intern e-mailverkeer uit 2008 tussen het parketgeneraal in
Den Haag en het parket in Amsterdam is ‘pikant’, zo schrijftDe
Telegraaf.Temeer omdat in Nederland de minister van Justitie juist afstand
tot processen bewaart. Dit om te voorkomen dat het OM wordt blootgesteld
aan wisselende politieke invloeden.Bovendien is Hirsch Ballin een fel
tegenstander van samenwerkingmet de PVV van Geert Wilders.
Uit de mailwisseling over een universitair advies, waaruit bleek dat vervolging van Wilders gegrond is, werd
op de parketten uitbundig gereageerd.,,Wat een supergoed stuk!!!” was één van de reacties. Over het advies
werd gesproken met de minister van Jusititie. Uiteindelijk werd door Justitie besloten de PVV-voorman niet te
vervolgen.
Inhoudelijke betrokkenheid
Volgens Wilders raadsman Moszkowicz blijkt uit de berichten echter dat er ”op het hoogste ministeriële
niveau over de mogelijke strafvervolging van mijn cliënt is gesproken, maar bovendien dat er sprake is
geweest van inhoudelijk politieke betrokkenheid bij de beslissing om tot vervolging over te gaan.”
Het OM laat in een reactie weten dat de gang van zaken niet vreemd is. “De minister is politieke
verantwoordelijk voor het OM. Hij wordt regelmatig naar de Kamer geroepen om uit te leggen waarom
gevoelige zaken wel of niet worden vervolgd”. Ook zou het de minister bij wet gegeven zijn een aanwijzing te
geven om anders te handelen. mocht hij het niet eens zijn met het OM. (ANP/DVDH)
05/10/10 07u45 Bron: Algemeen Dagblad.

Es kijken hoor, hoe kunnen we de voetbalwet nog meer misbruiken?
... door hem ook toe te gaan passen op… zwervers. Ik zie zelf niet de
overeenkomst tussen voetbalvandalen en zwervers maar in Almelo schijnt
men er geen enkel probleem mee te hebben deze vergelijking wel te maken.
Een citaat uit de reactie van schijnbaar uiterst sociaal bewogen
burgemeester Jon Hermans:
De burgemeester ziet in de nieuwe wet tegen voetbalvandalisme ook een
mogelijkheid om hangjongeren aan te pakken. Almelo kampt met name in de
binnenstad met hinder door zwervers. De politie moet regelmatig ingrijpen
als voorbijgangers worden lastiggevallen of zwervers rommel achterlaten.
En zo ziet u dus wederom hoe het werkt in Vernederland: lieg de burgers
gewoon keihard voor met een of ander lulverhaal over een “voetbalwet” en zorg er vervolgens voor dat die
wet de mogelijkheid geeft om elke bewoner van dit trieste landje als potentieel overlastpleger te
bestempelen. Eerst wilde men de voetbalwet al gaan gebruiken in probleemwijken, nu zijn de zwervers in
Almelo dus aan de beurt. Ik ben heel benieuwd wat de volgende groep van ‘overlastplegers’ wordt die onze
weldoeners het liefst zo snel mogelijk gedeporteerd zien. Gezellig!
Door Anarchiel op 05-10-2010
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Demmink-gate, de schandvlek van Nederland
Door Antagonizer, gepubliceerd op 05-10-2010
We besteedden al eerder kort aandacht aan het recent verschenen boek De
Demmink Doofpot, samengesteld door Drs. Jan Poot. Hoewel we Demminkgate al jarenlang volgen en er meerdere malen over geschreven hebben,
blijft het een ongelooflijk verhaal. Ongelooflijk in de zin dat Joris Demmink
schijnbaar onaanraakbaar nog steeds als Secretaris-Generaal (SG) op de
hoogste post van het Ministerie van Justitie zit. Ongelooflijk dat een man in
zijn positie dergelijke beschuldigingen van kindermisbruik en machtsmisbruik
kan overleven zonder dat zijn positie in twijfel getrokken wordt. Maar nog
meer ongelooflijk is dat de gehele machtsstructuur er omheen hem kennelijk
uit de wind houdt en dus medeplichtig is. Het is een verhaal dat op meerdere fronten verbazingwekkend is
en tegelijkertijd aantoont dat Nederland niet het kneuterige polderlandjesimago verdient dat het in het
buitenland meestal heeft. Met de moord op Pim en Theo heeft Nederland definitief haar ‘onschuld’ verloren,
maar met Demmink-gate treedt het toe tot de landen met vieze, donkere geheimen, die passen bij de foute
naties waar men in de VN de mond van vol heeft. De vraag alleen is: willen we het wel weten?
Wanneer je in de wereld duikt van internationale pedofilie, handel in kinderen, misbruik, prostitutie van
kinderen en snuff movies zie je al snel onzalige connecties met andere vormen van zware criminaliteit.
Naast intimidatie, moord en georganiseerde criminaliteit kom je bijna altijd weer bij de top van de macht uit:
politiek, bedrijfsleven, de kerk en zelfs koningshuizen. Hier vinden de onder –en bovenwereld elkaar in
onheilige en clandestiene omstrengelingen die internationaal reiken. En alles lijkt uiteindelijk met elkaar
verbonden. Het uitdiepen van Dutroux-gate ging veel verder dan de gebeurtenissen in Belgié alleen en legde
ook verbanden met de top van het bedrijfsleven en notabelen bloot tot aan de politieke top en het
koningshuis. Ook strekte het zich uit tot ver over de landsgrenzen en ook Nederland was verbonden in deze
hoog-geprofileerde pedozaak. En hoewel iedereen hier er schande van sprak en zich afvroeg hoe dit in ons
buurland kon gebeuren, lijken we hier nu een zaak te hebben die misschien de zaak rond Dutroux wel naar
de kroon steekt als het gaat over omvang. Het verhaal rondom Demmink spreekt niet alleen van onfrisse
praktijken met minderjarige jongetjes, maar machtsmisbruik op grote schaal en zelfs internationale intriges
tussen regeringen onderling. In het oog van de storm zit SG Joris Demmink, een man die een voorliefde zou
hebben voor minderjarige jongetjes en gedurende zijn ambtsperiode zich daar veelvuldig aan zou hebben
bezondigd. Vreemder is dat deze ongezonde voorliefde bekend was bij naaste collega’s en superieuren,
maar dat hij zich desondanks tot de dag van vandaag heeft weten te handhaven. Zelfs toen de nationale en
internationale pers de aanval op hem opende.
Internationaal complot
Over Demmink-gate is inmiddels veel gepubliceerd na de vele onderzoeken die hebben plaatsgevonden,
maar tot een aanklacht is het nooit gekomen. Dit geeft aan dat er grotere krachten aan het werk zijn dan de
invloedrijke SG alleen. Volgens de onderzoeken zou de Nederlandse Staat via Demmink gechanteerd
worden door de Turkse regering, wat zijn directe weerslag zou vinden in de levenslange gevangenisstraf van
de Koerdische informant Hüseyin Baybasin. Het chanteren door de Turken aan de hand van seksgeheimen
komt ook volop weer terug in omvangrijke Sibel Edmonds-schandaal, die we al eerder uitvoerig beschreven
in de Turkije Connectie deel 1, 2 en 3. Dit toont ook de omvang van het schandaal en de vele
hooggeplaatste personen en carrières die verbonden zijn aan Demmink-gate. Verondersteld wordt dat
Demmink zelf ook over stevig chantagemateriaal beschikt om zijn eigen positie te handhaven. Zo zou hij de
nodige dirt hebben over leden van het koningshuis en hooggeplaatste personen uit de politiek en
magistratuur. Om die reden zou niemand iets tegen hem durven te ondernemen uit die hoek, zeker omdat
de zaak rondom Demmink met de nodige lijken gelardeerd is. Want naast intimidatie en (juridisch)
machtsmisbruik blijken er ook personen die iets te dicht bij het vuur kwamen plotseling te sterven…
Ondanks de vele feiten en connecties die intussen al gelegd zijn, blijft het de grote vraag waarom deze zaak
niet explodeert en waarom het nog nooit tot een rechtzaak of aanklacht is gekomen. Hoewel de zaak na de
ruchtbaarheid door met name Zembla, Panorama en de Gaykrant enige jaren geleden aan de grote klok is
gehangen, heeft het de publieke opinie kennelijk niet voldoende geprikkeld om tot nationale
verontwaardiging te leiden. Kennelijk vind men een pedonetwerk in de top van het machtsbolwerk in
Nederland niet ernstig genoeg? Of zou het zijn dat deze zaak zo omvangrijk en grotesk is dat het
Nederlandse publiek deze simpelweg niet bevatten kan? Kan de Nederlandse burger ondanks de
toenemende verharding en uitgekomen misstappen van de Nederlandse regering nog steeds niet omgaan
met het idee dat de wetgevende en uitvoerende macht tot op het bot corrupt is? Of zou het daadwerkelijk
uitkomen van deze feiten het land in complete anarchie storten?
Vele vragen
Hoewel het duidelijk is dat voormalig Minister van Justitie Donner loog toen hij verklaarde dat er in de
aanklacht tegen Demmink geen sprake was van rook laat staan van vuur, valt er nog veel te onderzoeken.
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Demmink is de spil van het verhaal, maar zeker niet de enige die betrokken is. Het mag duidelijk zijn dat
Demmink zijn schijnbare onaantastbaarheid dankt aan bescherming van hogerhand. Aangezien hij de
hoogste ambtenaar van Justitie is, moet je het al snel zoeken bij de minister en minister-president. Volgens
bronnen zou hij zelfs bescherming genieten van het koningshuis, omdat hij als baas van justitie beschikt
over gevoelige informatie. Zo zou wijlen prins Claus Demmink’s voorliefde voor jonge jongetjes delen en zou
hij ook op de hoogte zijn van andere escapades van leden van de koninklijke familie. Hoewel het boek zich
met name op de persoon Demmink richt, is er relatief weinig aandacht voor zijn directe omgeving die hem in
zijn doen en laten faciliteert en ook medeplichtig is. Vaak zijn dit mensen die nog steeds actief zijn en hoge
functies bekleden.
Ondanks de gedegenheid van het boek blijven er wel een aantal fikse vraagtekens staan. De reden waarom
Hüseyin Baybasin op een dergelijk omslachtige wijze door de Turkse regering is kaltgestellt roept vragen op.
Was het niet makkelijker geweest de Koerdisch-Turkse dissident om zeep te helpen in plaats van de
Nederlandse regering te chanteren met de informatie die men over Demmink had? Met de connecties van
de toenmalige regering Ciller was het een fluitje van een cent geweest om een Mossad-killer of iemand van
de Grijze Wolven op Baybasin af te sturen. Want hoewel Baybasin levenslang heeft, kan hij vanachter de
tralies nog steeds zijn verhaal kwijt. En waarom liet Demmink zich zo makkelijk in de luren leggen om daarna
gechanteerd te worden? Doordat hij naar verluidt jongetjes liet regelen door Turkse beveiligers tijdens
werkbezoeken, maakte hij het zijn gastheren wel heel gemakkelijk om een belastend dossier over hem
samen te stellen. Een bijzonder domme zet van de intelligente Demmink. Ook had Demmink zelf allang
kunnen verdwijnen als hij zo’n risico was geworden voor de Nederlandse regering; dat overkwamen Van
Traa en Fortuyn ook. Het boek vermeldt namelijk ook Demmink’s betrokkenheid bij de coup van Bouterse en
de daaruit voortvloeiende politieke moorden, wat toont dat Demmink al veel eerder een risicovolle factor
was.
Het boek gaat niet verder op deze vragen en wellicht is dat op dit moment niet nodig. Een succesvolle
aanklacht tegen Demmink en de daaruit voortvloeiende rechtsgang zou nader onderzoek naar deze zaken
vragen en wijzen naar betrokken partijen. Maar ook hier dringt zich weer de vraag op: wil het Nederlandse
publiek dit allemaal wel weten? Wil men weten waar de Nederlandse regering en top van de macht allemaal
bij betrokken is? Kan het volk omgaan met de wetenschap dat er in de regering een verregaande mate van
corruptie plaatsvindt? Waar houdt de onderwereld op en begint de bovenwereld? Een onderzoek zou
misschien ook een licht kunnen laten schijnen op het fenomeen waarom pedoseks en andere afwijkende
seksuele praktijken bovengemiddeld veel voorkomen op de hogere echelons van de macht. Heeft het te
maken met een voorkeur voor benoeming van chantabele personen op hoge posities? Of is het de macht die
perverteert en mensen drijft tot het doen van dingen die taboe zijn?
Wat het ook is, dit land heeft nog een lange weg te gaan voordat het met zichzelf in het reine kan komen.
Tot die tijd neuzelen we maar verder over gedoogsteunkabinetten, Henk & Ingrid en bezuinigingen. De
Demmink Doofpot dwingt Nederland volwassen te worden en haar burgers in te laten zien welke zaken echt
belangrijk zijn. Met het lezen van dit boek is het in ieder geval onmogelijk om je kop nog langer in het zand te
steken. Tenzij je daarvoor kiest. Popstars en Pauw & Witteman is maar een klikje weg…
http://zapruder.nl/portal/artikel/demmink_gate_de_schandvlek_van_nederland/rss
"Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is bereid mee te werken aan een aangifte tegen de
hoogste ambtelijke baas op het ministerie van Justitie."
http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/7022690/OM-onderzoekt-aangifte-tegen-topman-justitie.ece
Voor wie de pdf wil maar geen zin heeft in gegevens invullen, linkje.
En passant dan ook maar meteen deze over de Dutroux zaak lezen.
http://www.hpdetijd.nl/2010-07-27/schot-in-de-zaak-joris-demmink

Windparken beïnvloeden weer
Door: Dr. Phil | Geplaatst: 6 okt 2010
Windturbines zijn misschien niet zo groen als gedacht. Volgens een
Amerikaans onderzoek beïnvloeden ze het weer.
Iedere windmolen in een park verandert de luchtstroom. Door de draaiende
rotorbladen wordt de lucht turbulent gemaakt, waardoor lucht van dicht bij de
bodem naar boven wordt gestuwd.
Dat zeggen weerkundigen van de Universiteit van Illinois (VS).
Ze hebben metingen gedaan rond windparken en die verwerkt in een
computersimulatie. Daaruit blijkt dat windmolens overdag de omgeving verwarmen en deze ‘s nachts koelen.
Het gaat om enkele graden. Dat komt omdat de molens luchtlagen met elkaar mengen die anders
gescheiden zouden blijven. De onderzoekers adviseren windmolens alleen te plaatsen op locaties die van
nature al zeer turbulent zijn, zoals het poolgebied.
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http://www.faqt.nl/technologie/windparken-beinvloeden-weer/
Paus Benedictus doet aan historisch revisionisme
Guillaume Plas - 05 oktober 2010
Tijdens zijn bezoek in Edingburgh legde Paus Benedictus XVI een verband tussen
het “extremistisch atheïsme” en de nazi-tirannie tijdens de 2de oorlog en linkte
daarmee ongelovigen aan nazi's. De minitrip van Paus Benedictus XVI in GrootBrittannië kost meer dan 25 miljoen. €.(1)
Hoeveel mensen in hongersnood konden met dit geld gered worden van de dood?
De Britse media en ook de Europese media melden dat de minitrip van de Paus in
Groot-Brittannië ong. 27,4 miljoen € zou kosten (meer dan 1 miljard Bef), waarvan
13,2 miljoen € voor de Britse overheid (Nrc Handelsblad 16.9.2010) in een land dat
de openbare uitgaven met 25% wil verlagen. Om deel te nemen aan de Pausmissen
moesten de gelovigen tussen 12, 15€, en 24€ betalen. De kerk verkocht allerlei religieuze prullaria
(souvenirs): rozenkransen (18€) kaarsen (3,6€), koffietassen (12€) (via internet T-shirts met pausbeeld
(22€), om daarmee een deel van de kosten te betalen. Elk jaar sterven er miljoenen mensen van honger, en
dan geeft men meer dan 25 miljoen € uit voor het bezoek van een “oude man” die zich in het openbaar
schuldig maakt aan “historisch revisionisme”, en haat zaait tegen de ongelovigen die hij gelijk stelt met
nazi’s en aan wie hij het recht ontzegt ongelovig te zijn.
Historisch revisionisme
Tijdens zijn bezoek in Edingburgh legde Paus Benedictus XVI een verband tussen het “extremistisch
de
atheïsme” en de nazi-tirannie tijdens de 2 oorlog. Atheïsme is op zichzelf synoniem van extremisme
voor de Paus. De kerk duldt geen ongelovigen. Buiten de kerk is er geen heil. (Extra ecclesiam nulla salus).
Deze spreuk is bevestigd in het Evangelie. Buiten de (mythische) Jezus is er geen heil. Hij duldt geen
andersdenkenden. Wie niet in Hem gelooft, is onvermijdelijk bestemd om eeuwig geroosterd te worden in de
hel (de gehenna van het vuur). De hel is integraal onderdeel van het Evangelie leest men op het Christelijk
informatie Platform. Dat is de taal van het Evangelie en de taal van Benedictus XVI. God schiep de mens
naar zijn evenbeeld, dus moet God ook een atheïst en een pedofiel zijn, anders is die bewering onjuist. De
mens schiep God naar zijn evenbeeld, en daarom is God het evenbeeld van de mens, dat schijnt veel
juister.
In zijn toespraak zei de Paus:
“Zelfs in onze levensperiode kunnen wij eraan herinneren hoe Groot-Brittannië en zijn leiders stonden
tegenover een nazi-tirannie die God wenste uit te roeien uit de maatschappij en “gemeenschappelijke
menselijkheid” weigerde aan velen, vooral aan de Joden, ongeschikt om te leven.” (unfit to live) (2)
(vertaald uit de oorspronkelijke Engelse tekst)
“Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk "ongelovigen" gewaarschuwd,
door onder meer een link te leggen tussen atheïsme en nazisme. In zijn speech in Edinburgh in
aanwezigheid van onder meer de Britse koningin waarschuwde de heilige vader dat het uitsluiten van God
en van godsdienst en de daaraan verbonden deugden tot vreselijke dingen leiden. Als voorbeeld gaf
hij de nazi's en omschreef hij Adolf Hitler als de verpersoonlijking van "atheistic evil".” (–hln.be 17.9.2010)
Dat de Paus hier eens te meer het achtste gebod aan zijn laars heeft gelapt (achterklap en liegen) en zich
schuldig heeft gemaakt aan “historisch revisionisme” is overduidelijk. Deze Paus heeft misschien
Alzheimer en is vergeten dat hij zich in 1941 aansloot als seminarist bij de Hitlerjugend. In 1943 werd hij
ingedeeld in een luchtverdedigingafdeling, maar toen de geallieerde troepen naderbij kwamen deserteerde
Ratzinger enige dagen voor het einde van de oorlog in 1945 en werd voor een korte tijd aangehouden door
de Amerikanen in een krijgsgevangenkamp. Was hij dan ook tijdens die periode een atheïst? Deze
homofobe paus heeft ook al gezegd dat praktiserende homoseksuelen en transseksuelen een bedreiging
zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Gelukkig dat hij strafrechtelijke immuniteit bezit als staatshoofd.
Deze Paus maakt ook gebruik van het standpunt van Kerkhistoricus Eusebius, bisschop van Caesaria
(Palestina): Hoe het gerechtigd en opportuun kan zijn om leugens te gebruiken als medicijn, en als
baat voor diegenen die bedrogen willen worden.
Adolf Hitler was een christen en kwam aan de macht dankzij het christelijke Duitsland, niet dankzij
atheïsten. (1933-1945)
Adolf Hitler kreeg een christelijke opvoeding, was koorknaap en misdienaar in de parochiale kerk en een
fanatieke gelovige. Dat blijkt duidelijk uit zijn boek “Mein Kampf” en uit zijn racistische toespraken (3) In 1933
kwam Hitler aan de macht, dankzij het christelijke Duitse volk (protestanten en katholieken), dat voor hem
had gestemd en nazigezind was. Een groot deel van de Duitse bisschoppen en geestelijken waren
gewonnen voor het nazisme. De nazi-partijleden, de nazi-regering, de politie, het gerecht en het OKW
evenals de soldaten waren allen christenen (hetzij protestanten, hetzij katholieken op enige uitzonderingen
na) zoals trouwens heel Duitsland een totaal christelijk land was. Op de broeksriem van de soldaten
stond: “Gott mit uns”. Duitsland was tussen 1933 en 1945 een zeer christelijke natie. Atheïsten waren
meer dan zeldzaam en konden alleen zwijgen in het christelijk nazi-Duitsland. Volgens een telling in 1925,
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telde Duitsland 65 miljoen inwoners waarvan 40 miljoen protestanten en 21 miljoen rooms-katholieken
en 620.000 andere christenen hoofdzakelijk protestant. Nu nog zijn er 63% christenen in Duitsland, maar
ook veel gelovigen van andere godsdiensten. Deze cijfers bewijzen genoeg dat alles in dit land in de handen
was van protestanten en katholieken en niet van atheïsten. De Paus weet goed dat het Duits nazisme en
het Italiaans fascisme niet te wijten zijn aan atheïsten maar aan het christelijk Duitsland, en aan het
christelijke Italië.
In het boek “Mein Kampf” staan er talrijke bewijzen van de zeer gelovige Hitler, die zegt te werken in de
geest van de “almachtige schepper”(blz. 76). Wie het waagt, om de schendende hand uit te strekken naar
het hoogste evenbeeld van de Heer, pleegt daarmee heiligschennis tegen de Schepper van dit wonder, en
helpt ons uit het paradijs verdrijven.’ (Blz 479). Almachtige God, zegen straks onze wapenen; wees even
rechtvaardig als Gij altijd waart; oordeel nu opnieuw, of wij onze vrijheid nu waardig zijn, en veroordeel ons
niet; Heer, zegen onzen strijd!’ (Mein Kampf. Blz. 802) Tientallen keren word God aangehaald in zijn
racistisch boek “Mein Kampf” en wordt de Schepper verheerlijkt. Hij spreekt zich ook zeer gunstig uit
tegenover het protestantisme en het katholicisme die hij graag verenigd had willen zien. Hij vond in de
teksten van de Jodenhater Maarten Luther die de Joden ook“unfit to live” verklaarde ideologische steun.
De aartsvader van de Reformatie schreef in 1543:
“Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een jood, terwijl wij toch niemand zo
goed bejegenen en tegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die slechte duivelskinderen en
dat slangengebroed».Von den Juden und ihren Lügen” – “Over de Joden en hun Leugens”,, Martin Luther,
1543” (4)
Toespraak van Adolf Hitler in Münich op 12.4.1922
In zijn racistische en antisemitische toespraak in Münich verwijst Adolf Hitler naar de (mythische) Jezus die
de Joden beschimpt in de Evangeliën en die volgens Hitler hetzelfde gevecht leverde als hij.
“In zijn toespraak van 12 april 1922 in München zei Hitler:
“Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit
in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen, de ware aard van deze joden doorzag en mensen
opriep om tegen hen te strijden en die – Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter.
Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passage gelezen waarin hij ons vertelt hoe de
Heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te
verdrijven. Wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het joodse vergif! Nu, na tweeduizend
jaar, versta ik met de diepste emotie vollediger dan ooit tevoren dat het hierom was dat hij aan het kruis zijn
leven moest laten. Als christen heb ik de plicht me niet te laten bedriegen, maar de plicht om een vechter te
zijn voor waarheid en gerechtigheid. En als mens heb ik de plicht om erop toe te zien dat de menselijke
samenleving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld
tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde joodse volk naar zijn ondergang is geleid. (5)”
De betrokkenheid (geheime verstandhouding) van de Kerk met het nazisme en het fascisme
Het Vaticaan heeft alle fascistische en nazistische dictators van de twintigste eeuw gesteund: De Pausen
Pius XI en XII steunden de christelijke fascisten Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, Pavelic, Jozef Tiso Pétain
(Vichy regering) vanaf het begin tot aan het einde van de 2de wereldoorlog, maar ook nog daarna. Vele nazikopstukken konden zich bij het einde van de 2de wereldoorlog verbergen in kloosters en met de hulp van het
Vaticaan vluchten naar Zuid-Amerika. Er bestaan overvloedige bewijzen van de verstandhouding tussen het
Vaticaan en de fascistische regimes. Twee belangrijke voorbeelden van deze verstandhouding van de kerk
met het Italiaans fascisme en het nazisme:
1° Concordaat - Verdrag van Lateranen met het Italiaans fascistisch regime
Op 11.2.1929 tekende Pius XI en de facistische Duce Benito Mussolini, het Verdrag van Lateranen. Dit
verdrag maakte van het Vaticaan een soevereine Staat onttrokken aan de soevereiniteit van Italië, evenals
andere domeinen die extraterritoriaal werden. De Paus, religieuze leider werd daardoor ook staatshoofd van
Vaticaanstad dankzij Mussolini. De katholieke godsdienst werd staatsgodsdienst in Italië en de fascistische
regering stortte op de koop toe nog 85 miljoen dollar aan het Vaticaan (voor bezittingen verloren in 1870)
2° Rijksconcordaat met het naziregime.
OP 20.7.1933 werd het Rijksconcordaat tussen nazi-Duitsland en het Vaticaan gesloten door kardinaal
Pacelli ( nadien Pius XII)-en Frans Von Papen, Duitse Vice-kanselier. Het Vaticaan onttrok zijn steun aan de
“katholieke Deutsche Zentrumspartei” wat aan Hitler toeliet een eenpartijstaat in te voeren. Dit leidde tot een
goede verstandhouding tussen het naziregime en de kerk. Het nationaalsocialistische Staat werd door dit
Concordaat erkend door het Vaticaan. (Een zege van het Vaticaan voor het nazisme. (zie de beelden van
hoge Rooms-katholieke clerus en de fascisten Hitler, Mussolini enz., op PeaGea Weblog. (6) Hitler schreef
aan de Nazi-partij op 22.7.1933: de bewering volgens dewelke het nazisme vijandig is voor godsdienst, is
een leugen. Tijdens het naziregime hadden de katholieke ziekenhuizen en kloosters buitenlandse
dwangarbeiders in dienst, en tijdens eeuwen heeft het Vaticaan slaven gebruikt. Van Pacelli kreeg het nazikopstuk von Papen het grootkruis van de orde van Pius. (art. 14 concordaat). Goebbels, Heinrich Himmler,
Seyss-Inquart, Von Papen, een reactionaire katholiek, enz. kregen allemaal een christelijke opleiding, wat
niet belette dat ze gruwelijke misdadigers werden. Jozef Stalin heeft 5 jaar in het priesterseminarie van Tiflis
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gestudeerd en werd orthodox priester, maar moest dit opgeven wegens politieke activiteiten. Deze
christelijke opleiding maakte niettemin van hem een massamoordenaar. De dominee Jacques Gruber
schrijft: Als Hitler van oorsprong geen protestant is, het merendeel van de nazi-dignitarissen waren dit wel,
eminente theologen tekenden het manifest van de universitaire en intellectuele Duitsers ten voordele van
Hitler. De Paus gaf een recht van toezicht op de benoeming van bisschoppen aan Hitler, Franco en
Mussolini om antinazibisschoppen te vermijden in Duitsland, Spanje en Italië. Het katholieke Franse dagblad
“La Croix” meldt in 1933, dat het Concordaat de grootste godsdienstige gebeurtenis was sinds de
“hervorming”, waardoor het laïcisme totaal uit de scholen gesloten werd. In 1936 lieten de Duitse
bisschoppen een verklaring verschijnen in Fulda (Land van Hesse), waarin ze smeekten om de Hemelse
Zegen voor het “werk van de Führer”
Paus vergat te spreken over eeuwen crimineel Vaticaans haatgedrag tegenover de Joden
De katholieke kerk heeft de Jodenvervolging begonnen vanaf Keizer Constantijn. Tijdens eeuwen aan een
stuk heeft de katholieke kerk de joden vervolgd, ze werden zelfs gedwongen zich te bekeren. In de eerste
jaren van het christendom waren het merendeel van de kerkvaders al Jodenhaters. Kerkvader Johannes
Chrysostomos (344-407) noemde de Joden “vuile en wilde beesten” en hun synagoog “een vunzig bordeel”.
Omdat de Joden Jezus niet erkennen als zoon van God en Messias, zijn ze verdoemd. De kerk heeft door
de eeuwen heen doen prediken in de kerken dat de Joden godmoordenaars zijn die Jezus hebben
gekruisigd. Dit heeft geleid tot een enorm antisemitisme tot de dag van vandaag. De echte Jodenvervolging
en het uitmoorden van Joden begon vooral met de kruistochten. Petrus Venerabilis, de abt van Cluny,
schreef dat de Joden geen mensen zijn, maar dieren. Het Vierde Lateraals concilie van 1215 legde het
onterende en eerrovend cirkelvormig geel (of rood) schijfje (rouelle) op aan de Joden om ze van de andere
burgers te onderscheiden. In Frankrijk moesten ze dit discriminerend teken dragen op de borst. In Duitsland
werd de “Jodenhut” opgelegd door het decreet van het Weens Concilie van 1267. Hitler heeft dus niets
uitgevonden. De kerk wees hem de weg van de Jodendiscriminatie. Het Concilie van Wenen van 1267
verplichtte de Joden de “Jodenhoed” te dragen om ze te onderscheiden en te vernederen. Deze
discriminatie zou in Frankrijk duren tot 1791. (afschaffing van de Jodenhoed).
De Paus had al beter begonnen in zijn toespraak met het antisemitische gedrag van de (mythische) Jezus,
die zelf een besneden Jood is en zich toch anti-Joods gedraagt in de fabelachtige Evangeliën. In het
Evangelie van Matteus, noemt Jezus de Joden “ongelovig en boos geslacht”( Matt.17.17) Adderenbroed,
hoe zoudt gij iets goeds kunnen zeggen. (Matt. 12:34) Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn
doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten
(Matt. 3:7) in het Evangelie van Johannes, het meest antisemitische van de 4 Evangeliën, zegt Jezus tot de
Joden: 'Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil' (Johannes 8:44)." Dit zijn
enige voorbeelden, van de liefdevolle Jezus en zijn anti-Joods gedrag. Het Nieuw Testament staat vol antiJoodse uitspraken. In een negentigtal concilies heeft het Vaticaan de Joden, vernederd, beschimpt, ze
allerlei verplichtingen opgelegd (verplichte bekering, uitgangsverbod, dragen van een onderscheidingsteken
als Jood, excommunicatie, enz. Over het crimineel gedrag van de Kerk tegenover de Joden heeft
Benedictus XVI, geen woord gerept.
Benedictus XVI reïntegreerde de integristische bisschop Richard Williamson die de Holocaust negeert.
De mythe van de Joodse godmoordenaars.
Op de internetsite “Alles over Jezus-Christus” staat geschreven:
“In plaats van zich te verdedigen tegenover zijn aanklagers, zweeg Jezus. Waarom? Het was het goddelijke
plan van de Vader God, sinds het begin der tijden, dat dit zou worden gedaan zodat wij vergeving en leven
zouden hebben. Het was zijn doel.(7)”
Pierres Desproges zei terecht: Si le Christ ne s'est pas suicidé, c'est que je n'ai rien compris au
Nouveau Testament. Jezus, voerde het plan van zijn Vader uit, een gedwongen zelfmoord, bevolen door de
Vader. Jezus, vertelt wat er gaat gebeuren en wanneer, het “Laatste Avondmaal” inbegrepen. God heeft
alles gepland, de Zoon voert het plan (de schrift) uit. De Joden zouden de Romeinse landvoogd Pilatus
gedwongen hebben om christus te kruisigen. Als iemand Pontius Pilatus heeft gedwongen om de
(mythische) Jezus te kruisigen is het wel de Almachtige God en zijn Almachtige zoon, om de schrift te
verwezenlijken. Anders was er geen Verlosser. De kruisiging was zeker niet de wil van de Joden, maar de
wil van God, de Almachtige. Men gaat toch niet beweren dat de Joden machtiger zijn dan de Almachtige?
Elke zondag preken de priesters in de kerk dat God zijn zoon heeft opgeofferd om onze zonden te kunnen
vergeven. Dat is toch duidelijk. Het zijn dus zeker niet de Joden die Jezus hebben opgeofferd, maar de
Almachtige God. De mensen vereren dus een Almachtige bloeddorstige kindermoordenaar, die zijn zoon
op een kruis doet nagelen? Moest dit verhaal waar zijn, maar wees gerust dit is een mythe, dan is God de
meest perverse moordenaar die ooit heeft bestaan. Wie een ogenblik nadenkt weet dat dit het meest
ongerijmde, waanzinnige verhaal is dat ooit werd uitgevonden door een sekte. Hoe kan men nu een God
aanbidden, die beweert dat hij onze zonden niet kan vergeven zonder zijn zoon op een kruis te
nagelen? Zelfs Satan zou dit krantzinnig verhaal niet op zijn palmares willen zien prijken.
De Paus zei dat"het uitsluiten van God en van godsdienst en de daaraan verbonden deugden" tot
vreselijk dingen leiden.
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Wat vooral tot erge dingen leidt zijn de godsdiensten, waardoor door eeuwen lang godsdienstoorlogen
ontstonden, kruistochten, de inquisitie waardoor miljoenen onschuldige mensen het leven verloren. Overal in
de wereld zijn er nog gruwelijke godsdienstconflicten, waar moslims, hindoes, boeddhisten, christenen
elkaar uitmoorden, (zoals in India, Indonesië, Noord-Ierland) maar ook in de Islamitische landen moorden
sjiieten en soennieten elkaar uit, zoals in Irak, Pakistan, enz., maar hun gemeenschappelijke vijand is de
“ongelovige” die best moet uitgeroeid worden zoals God en Allah het in de Bijbel en de Koran verkondigen.
In het artikel “Atheïsme als basis van de moraal” schrijft Dirk Verhofdstadt:
“Deze tendens zal leiden tot problemen want als mensen handelen op basis van heilige en
onaantastbare teksten en bepalingen dan komen ze onvermijdelijk in conflict met diegenen die
handelen op basis van andere heilige teksten en bepalingen. En al zeker met ongelovigen die in hun
ogen de ware ondermijners zijn van de goddelijke structuur. (8)
Wie bedreigt de vrijheid van de burger zeker niet de atheïst of het secularisme.
Het agressief secularisme zou volgens de Paus de” traditionele waarden en culturele expressies” niet
waarderen en zelfs niet tolereren. (9) `De geseculariseerde of gelaïciseerde landen zijn welvarend en
kennen een belangrijke democratische staatsstructuur, zoals deze is verwezenlijkt in Europa na de Franse
Revolutie en dankzij deze Revolutie. De drie monotheïstische godsdiensten verwerpen de democratie, de
laïciteit, de scheiding van godsdienst en Staat, anders gezegd “Onze vrijheid» en eisen dat de goddelijke
wetten primeren op de menselijke wetten. Dat laat toe straffeloos te doden in naam van God, Jezus of
Allah, zoals in Iran, Pakistan, India, Indonesië, Ierland en elders. De godsdiensten verwerpen de
democratie en streven naar een theocratisch regime. De drie christelijke partijen in Nederland willen een
theocratie maken van hun land. (zie de Statuten). Theocratieën zijn de meest gruwelijke dictaturen,
omdat de godsdienstleiders heersen in naam van God, Allah of Jezus en zich dan ook niet schuldig
voelen. De gevaarlijkste moordenaars die er bestaan, zijn de “gekken van God” die denken dat God
hun de opdracht geeft en zal belonen.
De meningsvrijheid geschonden door christelijke wetten ( het blasfemiedelict in de Europese landen)
Dankzij de christelijke regeringen in Europa vermeldt het strafwetboek van alle Europese landen het
blasfemiedelict (godslastering), behalve Frankrijk (in Alsace-Moselle wel strafbaar) en België. Blasfemie of
godslastering verbiedt God te ontkennen, oneerbiedig te zijn tegenover de godsdienst en zijn heiligen.
(heiligschennis). In de VS worden romans uit bibliotheken en films uit bioscopen geweerd omdat christelijke
integristen bezwaar maken tegen vermeende godslasterlijke passages. In de VS durft praktisch niemand
openbaar zeggen dat hij “ongelovig” is, anders wordt hij uit zijn familie gestoten, verliest hij zijn
vrienden en zijn werk. Dat is een “feitelijk christelijk terreurregime”. Dat is het resultaat van de
onverdraagzaamheid van het christelijk integrisme in de VS, de facto een theocratische Staat. De christelijke
integrist George Bush zei: atheists should not be considered either citizens or patriots? Atheïsten
moeten niet worden beschouwd noch als burgers noch als patriotten. De helft van de Republikeinen zijn
creationisten, zij geloven niet in de Evolutietheorie. Atheïsten kunnen alleen maar zwijgen in de VS, om geen
paria te worden in de maatschappij, of gedood te worden zoals de dokters die abortussen doen. Dat wil
niet zeggen dat er geen atheïsten zijn in de V.S. Het zijn de godsdiensten die het zwijgen opleggen aan
de niet-gelovigen, niet andersom. Zelfs de wet komt daarbij te pas. Het blasfemiedelict in de Europese
strafwetboeken is strijdig met het recht op vrije mening. Alle ideologieën mogen worden bekritiseerd
behalve de godsdiensten. De godsdiensten gebruiken de verzen uit hun criminogene “Heilige boeken” om
straffeloos de mensen te bedreigen, aan te sporen tot haat tegen “ongelovigen”, en ze zelfs uit te roeien,
maar de “ongelovigen” mogen niet antwoorden of ze maken zich schuldig aan blasfemie. De
christelijke meerderheid in Europa belet dat “godslastering” uit het strafwetboek wordt gehaald. Zolang deze
situatie ongewijzigd blijft, zijn dit geen democratische landen. De islamitische landen (OIC) hebben via de
VN-mensrechtenraad in 2007 een resolutie doen stemmen om wereldwijd godslastering publiek te
verbieden. De godsdiensten willen ons doen terugkeren naar de middeleeuwen om ons opnieuw als slaven
te behandelen.
Het christelijke Ierland heeft het blasfemiedelict in het Strafwetboek uitgebreid tot alle godsdiensten (sekten),
vroeger beschermde de tekst alleen de katholieke godsdienst. Ierland gaat terug naar middeleeuwse wetten,
gestemd door een oerchristelijk parlement. Belediging van zaken die sacraal worden geacht door om het
even welke godsdienst en die als beledigend worden geacht door een belangrijk aantal aanhangers van
die godsdienst, is blasfemie, bestraft met 25.000 € boete. Richard Dawkins noemt Ierland een “achterlijke
middeleeuwse theocratie” die doet denken aan Saoedi-Arabië. Het zijn dus niet de atheïsten die het
zwijgen opleggen aan de gelovigen, maar de christelijke gelovige regeringen die het zwijgen opleggen
aan de “ongelovigen”, aan wie elke kritiek op de godsdiensten wordt verboden. In Ierland betreft het alle
godsdiensten, de grote en kleine sekten inbegrepen. Zeggen dat God een zoon heeft, zeggen dat de
Drievuldigheid bestaat, is volgens de Koran een blasfemie, maar de imam die dit zegt pleegt blasfemie
volgens het Evangelie en de katholieke kerk. Priester en imam kunnen dus voor de rechtbank worden
gebracht, de ene omdat hij zegt dat God een Zoon heeft die deel uitmaakt van de “Drievuldigheid” en de
andere omdat hij zegt dat God geen Zoon heeft en dat de Drievuldigheid niet bestaat.
Volgens de Paus Benedictus XVI is pedofilie een ziekte was waarbij de vrije wil wordt uitgeschakeld.
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De Paus is volgens art. 891 van de Catechismus van de Katholieke kerk onfeilbaar betreffende geloof en
zeden. Over pedofilie (toch een zedenzaak) zegt de Paus: het is een ziekte, waarbij de vrije wil wordt
uitgesloten. Dat wil zeggen dat alle pedofiele priesters onverantwoordelijk zijn volgens de Paus. Artikel 71
van het Strafwetboek zegt dat er geen misdrijf is als men werd gedwongen door een macht waaraan men
niet heeft kunnen weerstaan. Volgens de Paus is dit het geval met de pedofilie. De pedofiele priesters zijn
dus niet schuldig, vermits ze onverantwoordelijk zijn, en dus kunnen ze noch strafrechtelijk noch
tuchtrechtelijk volgens het canoniek recht worden vervolgd. De juiste straf voor de daders, volgens de
Paus, is ervoor te zorgen dat zij niet meer in aanraking komen met jongeren." Dat schijnt voldoende
voor deze Paus en het Vaticaan dat altijd de criminele pedofiele priesters overal in de wereld heeft
beschermd, in plaats van ze uit de Kerk te bannen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(1) Echos journal (25 miljoen pond sterling) – Canal info 7 sur 7 - (23 miljoen pond sterling – 27,4 miljoen €).
(2) “Even in our own lifetime we can recall how Britain and her leaders stood against a Nazi tyranny that
wished to eradicate God from society and denied our common humanity to many, especially the
Jews, who were thought unfit to live».
(3) zie Hitler was geen atheïst - zie The Christianity of Hitler revealed in his speeches and proclamations –
Jim Walker – zie Hitler Was a Christian
(4)Frontaal Naakt Van Luther naar Hitler
(5) Freethinker – Hitler was geen atheist Deel 1
(6) Nazipapen - zie: Hitlers vrome paus – Harry Westerlink en Hitlers Paus (Pius XII) John Cornwel
(7) Alles over Jezus-Christus - Hitlers priests, >Kevin Spencer, Liberales 25.6.210
(8) Atheïsme als basis van de moraal (9) Today, the United Kingdom strives to be a modern and multicultural society. In this challenging
enterprise, may it always maintain its respect for those traditional values and cultural expressions that more
aggressive forms of secularism no longer value or even tolerate

"Biometrisch Identificatie om te mogen lunchen"
Een Los Angeles School District is van plan om vingerafdrukken te nemen
van bepaalde studenten voordat zij hun lunch kunnen krijgen.
Critici zeggen dat het plan om studenten biometrisch te identificeren zou
kunnen leiden tot civiele rechtsschendingen, maar het district zegt dat een
cashless voedselsysteem geen gevaar zal vormen voor de veiligheid of
privacy-risico’s.
Superintendent Ramon Cortines zegt dat studenten die gratis lunch
ontvangen niet langer meer met gênante voedselbonnen hoeven te
betalen. Het plan is ook bedoeld om geld te besparen, en lange wachtrijen te verminderen. Als tweede
grootste wijk, serveert LAUSD meer dan 500.000 maaltijden per dag.
losangeles.cbslocal.com + VIDEO

Tiener in cel wegens geheim houden wachtwoord
Vandaag,12:23 door Redactie
Een negentienjarige Brit heeft vier maanden in de gevangenis gezeten omdat hij de politie zijn wachtwoord
niet wilde vertellen. De tiener werd in mei 2009 gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. De politie
nam zijn computer in beslag, maar kon de inhoud niet bekijken omdat het met een passphrase van vijftig
karakters was beveiligd. Oliver Drage werd uiteindelijk tot vier maanden veroordeeld wegens het geheim
houden van zijn encryptiesleutel. Het niet afstaan van inloggegevens is een misdrijf onder de Regulation of
Investigatory Powers Act 2000. Inmiddels zijn forensisch onderzoekers nog altijd bezig om de sleutel te
kraken. "De straf laat zien hoe ernstig rechters dit misdrijf opvatten", aldus Neil Fowler van de Lancashire
politie. "Computersystemen blijven zich continu ontwikkelen en de gebruikte wetgeving hier was speciaal
gemaakt om diegene aan te pakken die het internet gebruiken om misdrijven te plegen."
Eind juli werd bekend dat de Britse politie verdachten steeds vaker via lange celstraffen dwingt tot het
afstaan van hun encryptiesleutels. In de twaalf maanden tot 31 maart, werden 38 verzoeken onder speciale
wetgeving goedgekeurd, terwijl dat het jaar daarvoor 26 keer gebeurde.
Security.nl
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Iran: Stuxnet-worm is Westers complot
Vandaag,06:44 door Redactie
Volgens de Iraanse autoriteiten zit het Westen achter de verspreiding van de Stuxnet-worm in het land. Een
woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken liet tijdens een persbijeenkomst weten dat de
Bushehr kernreactor volgens plan stroom zal leveren. "Niets zal een vertraging van Iraans nucleaire
activiteiten veroorzaken", aldus Ramin Mehmanparast. Hij reageerde op berichten in de Westerse media die
de opgelopen vertraging aan de Stuxnet-worm toeschreven. "Het is moeilijk voor Westerse staten om de
voortgang van het vreedzame Iraanse nucleaire programma te tolereren. Westerse staten proberen Iran's
nucleaire activiteiten te stoppen door zich met psychologische oorlogsvoering bezig te houden, maar Iran zal
zich hierdoor niet laten beteugelen", laat Mehmanparast weten. Hij benadrukt dat de vertraging met de
nucleaire brandstof niets met Stuxnet te maken had, maar door 'technische redenen' was veroorzaakt.
Inmiddels is het nog altijd onduidelijk hoeveel Siemens-klanten getroffen zijn. Het Duitse bedrijf liet eerst nog
weten dat de worm in vijftien fabrieken was aangetroffen. Uit het onlangs verschenen rapport van Symantec
blijkt dat veel meer Siemens computers getroffen zouden zijn. Een woordvoerder erkent nu dat het bedrijf
niet zeker is dat alle klanten een infectie zouden rapporteren als er één aanwezig is. Volgens sommigen
moet de Amerikaanse overheid de dreiging van Stuxnet benadrukken. "Ik denk niet dat de chemische
industrie hier aandacht aan besteedt, wat ook de reden is dat ik hier over schrijf", zegt Patrick Coyle. "De
overheid heeft deze jongens nog niet bereikt." De Amerikaanse regering ontving de afgelopen dagen veel
kritiek omdat het in de informatievoorziening tekort zou schieten. "De eerste les van Stuxnet is dat het
essentieel is om een leider in plaats van een volger in technologische ontwikkeling te zijn", schrijft Caroline
Glick van JWR. "De eerste om nieuwe technologieën op het slagveld uit te rollen heeft een gigantisch
voordeel over zijn rivalen. Dat voordeel kan genoeg zijn om een oorlog te winnen." Een monopolie op een
nieuw wapensysteem is volgens Glick altijd kortstondig. "Het Amerikaanse nucleaire monopolie aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog liet het Japan verslaan en de oorlog in een overwinning voor de
geallieerden eindigen." Het is echter goed mogelijk dat straks meer landen en organisaties over Stuxnetachtige wormen beschikken. In dat licht zou een aanval van Al-Qaeda met Stuxnet op bijvoorbeeld de VS of
Israël meer schade doen, dan andersom, besluit Glick.
Security.nl
Eén op drie Chinese gezinnen kampt met huiselijk geweld
Mitch Moxley
BEIJING, 6 oktober 2010 (IPS) - Een derde van de Chinese huishoudens heeft te maken met huiselijk
geweld, zowel fysiek als psychologisch. Dat blijkt uit een nationaal onderzoek van de Chinese
Vrouwenfederatie (ACWF), de grootste niet-gouvernementele vrouwenorganisatie in het land.
Uit het onderzoek blijkt dat het geweld vooral voorkomt op het platteland, in jonge gezinnen en in
huishoudens met een laag opleidingsniveau. Negentig procent van het geweld wordt gepleegd door
mannen.
Een ander onderzoek, uitgevoerd door het Chinese Rechtsinstituut in de provincies Gansu, Hunan en
Zhejiang, blijkt dat een derde van de onderzochte gezinnen te maken heeft gehad met geweld en dat 85
procent van de slachtoffers vrouw is. Huiselijk geweld komt op het platteland zo vaak voor, dat zowel
mannen als vrouwen aangaven het als een normaal onderdeel van hun gezinsleven te zien. Slechts 5
procent van de respondenten gaf aan een ongelukkig huwelijk te hebben.
"Huiselijk geweld heeft een schadelijke invloed op gezinnen en de samenleving als geheel", zegt Xu Rong,
hoofd van de projectsectie van het Culturele Ontwikkelingscentrum voor Plattelandsvrouwen in Beijing. "Het
bedreigt de sociale stabiliteit, brengt huwelijken in gevaar en is slecht voor het welzijn van de kinderen."
Vooral op het platteland leidt het idee dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man, tot misbruik. In China
wordt huiselijk geweld, net als in veel andere landen, gezien als een privé-zaak. Dat maakt het moeilijk voor
vrouwen om hulp te zoeken. Huiselijk geweld zou een belangrijke oorzaak zijn van zelfdoding onder vrouwen
op het platteland. Volgens een rapport dat gepubliceerd werd op Da Ai Net, een nieuwssite die zich richt op
geestelijke gezondheid en voorlichting, beroven elk jaar 157.000 vrouwen zichzelf van het leven. Op het
platteland komt zelfdoding drie tot vijf keer vaker voor dan in de steden.
Uit een onderzoek naar 260 gevallen van zelfdoding onder plattelandsvrouwen, bleek dat 66 procent te
maken had gehad met huiselijk geweld.
Geweld komt niet alleen voor in gezinnen met een laag opleidingsniveau. Uit een onderzoek van de
Gemeentelijke Vrouwenfederatie van Guangdong, bleek dat bij 548 gevallen van huiselijk geweld, het in 111
gevallen ging om gezinnen met gezinsleden die een hogere opleiding hadden. In 72 gezinnen was de
kostwinner ambtenaar en 88 gezinnen hadden een inkomen van meer dan 2000 yuan (215 euro) per maand.
IPS(JS)
http://www.ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=1&tx_uwnews_pi4[art_id]=29951
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Impliciete waarschuwing Israël voor bombardement op Damascus
Ahmadinejad noemt Libanon 'de grens van Iran met Israël' - Replica Rotskoepel gebouwd bij grens met
Israël als eerbetoon aan Iran
Een nieuwe grote oorlog om het voortbestaan van Israël komt
steeds dichterbij.
Omdat steeds duidelijker wordt dat het regime van de Syrische
president Assad samen met de islamitische terreurgroep Hezbollah
een staatsgreep voorbereidt in Libanon, heeft de Israëlische
regering doelbewust op dit moment officiële documenten
vrijgegeven waaruit blijkt dat Israël tijdens de Yom Kippur oorlog in
1973 serieus overwoog om de Syrische hoofdstad Damascus te
bombarderen. De vrijgave van de documenten is een impliciete,
maar niet mis te verstane boodschap aan het adres van president
Assad: handen af van Beirut! Anders zullen wij het Syrië rechtstreeks vergelden.
In 1973 was het militaire besluit om Damascus te bombarderen om zo het Syrische offensief tegen Israël
stoppen feitelijk al gevallen, maar werd dit door de Israëlische premier Golda Meir geblokkeerd. Deze keer
zou het echter wel eens anders kunnen lopen, waardoor Bashar Assad zijn eigen regime op het spel zet als
hij zijn plan doorzet om samen met Hezbollah de Libanese regering van premier Saad Hariri af te zetten en
Hezbollah aan de macht te helpen. (1)
Israël overwoog in 1973 Damascus te bombarderen
Op 6 oktober 1973 vielen de strijdmachten van Egypte en Syrië met steun van de Sovjet Unie plotseling
Israël aan. Drie dagen later waren er al honderden Israëlische soldaten gesneuveld en duizenden gewond
geraakt. De Israëlische defensie van de Golanhoogte had het begeven, waardoor niets het Syrische leger in
de weg stond om op te rukken naar het Meer van Galilea. Minister van Defensie Moshe Dayan zag het
somber in en vroeg aan premier Golda Meir toestemming om Damascus te bombarderen, om zo de Syrische
opmars te stuiten. Die toestemming kreeg hij niet omdat er waarschijnlijk veel burgerdoden bij het
bombardement zouden vallen. Uiteindelijk wist Israël de oorlog tegen Egypte en Syrië alsnog te winnen,
ondanks het feit dat Israël zich gesteld zag voor een enorme overmacht: Syrië had bijna 7x zoveel tanks en
bij het Suezkanaal moesten slechts 500 Israëlische soldaten het opnemen tegen 80.000 militairen van het
Egyptische leger. Na twee weken maakte de VN Veiligheidsraad middels een resolutie een einde aan de
oorlog, omdat deze desastreus verliep voor Egypte en Syrië. Beide agressieve Arabische mogendheden
verloren ongeveer 35.000 man en 370 vliegtuigen, tegen 2688 omgekomen soldaten en 102 verloren
gegane gevechtstoestellen aan Israëlische kant.
Ahmadinejad bezoekt 'grens Iran met Israël'
Het besluit van de Israëlische regering om juist nu de documenten vrij te geven is tevens een signaal aan de
regering Obama dat Jeruzalem zich grote zorgen maakt dat het de VS niet is gelukt om het op 13 oktober
geplande bezoek van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad aan Libanon te voorkomen. De Iraanse
despoot zal daarbij ook de wat hij recent de 'Iraanse grens met Israël' noemde bezoeken, waarmee hij
verwees naar het feit dat de door Iran aangestuurde islamitische terreurgroep Hezbollah feitelijk een
vooruitgeschoven onderdeel is van het Iraanse leger. (2). Extra provocatie aan het adres van Israël is de
bouw van een replica van het Rotskoepelgebouw op slechts enkele honderden meters van de grens met de
Joodse staat. De bouw van de moskee, die als twee druppels water lijkt op de echte Rotskoepel in
Jeruzalem, vindt plaats in het dorpje Maroun al-Ras en is bijna voltooid. Er is één opmerkelijk verschil: boven
op de replica wappert de Iraanse vlag, een eerbetoon aan de financier van het project. (3)
Spanning loop verder op
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton moet tijdens haar gesprek op 27
september met haar Syrische collega Walid Muallem niet duidelijk genoeg geweest zijn, want Damascus
leek na afloop de conclusie te hebben getrokken dat Amerika niet zal ingrijpen bij een door Syrië en Iran
gesteunde staatsgreep door Hezbollah in Libanon. De vrijgave van de Yom Kippur documenten is een
signaal aan president Assad dat Jeruzalem zich in dit geval niet achter Washington schaart.
Dat de spanning rond het geplande bezoek van Ahmadinejad, die een paar dagen geleden nog opriep om
de leiders van Amerika 'te begraven' (4), steeds verder oploopt blijkt onder andere uit het feit dat de
Koeweitse krant Al-Rai gisteren berichtte dat er Arabische en internationale zorgen zijn over een mogelijke
moordpoging op de Libanese premier Saad Hariri. Gisterenavond zaagde Damascus gestaag verder aan de
poten van de Libanese regering door vier voormalige Libanese veiligheidsofficials als getuigen op te roepen
tegen de drie voormalige officieren -twee Syrische en één Libanese- die zeggen dat Syrië en Hezbollah
achter de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri in 2005 zitten.
Bijbel voorzegt vernietiging Damascus
In het Bijbelboek Jesaja (17:1) wordt de volledige vernietiging van Damascus voorzegd. Omdat de Syrische
hoofdstad sinds die tijd continu bebouwd en bewoond is gebleven, ligt dat moment volgens veel
Bijbeluitleggers nog in de toekomst. Naar alle waarschijnlijkheid zal de vernietiging van Damascus uitmaken
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van de laatste of voorlaatste grote oorlog in het Midden Oosten, die vooraf zal gaan aan de definitieve
terugkeer van de Messias Jezus Christus op aarde.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post ; (3) Ynet News ; (4) Ynet News

De overheid en Het Beest
Geschreven door Marianne Z. - maandag, 27 september 2010
Het zal u niet zijn ontgaan; het is alweer eventjes geleden dat op Metropoly een laatste artikel is verschenen.
En niet zonder reden. De reden waarom onze schrijvers tot op dit moment geen enkel digitaal karaktertje
meer aan het internet hebben toevertrouwd is gelegen in het feit dat wij tot de finale conclusie zijn gekomen
dat het is afgelopen. Dat het definitief is afgelopen. En dan doelen we niet op het voortbestaan van dit
weblog, dan doelen we op het onafwendbare failliet van westerse en andere samenlevingen zowel op
financieel alsmede in moreel opzicht.
De reden waarom onze schrijvers tot op dit moment geen enkel digitaal karaktertje meer aan het internet
hebben toevertrouwd is eveneens gelegen in een volkomen besef dat de overheid de enig en enkel
aanwijsbare schuldige is van de vernietiging van werelden. Overheden waar dan ook ter wereld die door
manipulatie, het verspreiden van halve- en hele onwaarheden, repressie, propaganda, privaat winstbejag,
corruptie, moord, machtspelletjes, diefstal, samenspanning en vriendjespolitiek, de wereldwijde
samenlevingen hebben verkwanseld aan de Duivel in hoogst eigen persoon.
Natuurlijk zullen velen onder u direct op de achterste benen springen in verwijzing naar de topgraaimanagers bij financiële instellingen. En natuurlijk zijn ook zij zwaar schuldig aan het genoemde verbond
met de Duivel. Maar wie heeft hen gefaciliteerd? Wie heeft het hen zo gemakkelijk gemaakt om de boel op
te blazen? De kluit te belazeren? Wie heeft hen gecontroleerd? Waren dat domme jongens of juist de
allerknapste koppen waarvan wordt gevreesd dat ze naar het buitenland zullen vertrekken als ze niet
genoeg bonus krijgen? Van wiens geld werd er gecontroleerd? Van wiens geld worden die allerknapstekoppen- bonussen en salarissen betaald? Maar nu roepen al die knappe overheidskoppen in koor dat
‘niemand het heeft kunnen zien aankomen’. "Wir haben es nicht gewusst".
Door de afschaffing van het vergunningsysteem voor vrachtrijders in Griekenland verkeren de Griekse
vrachtwagenchauffeurs in een staat van furieuze razernij. Niet erg verwonderlijk. Er werden bedragen tot
400.000 euro neergeteld voor zo’n vergunning en was bedoeld als investering voor het pensioen. Vraag u af:
wie heeft die vergunningen ingevoerd? Antwoord: de Griekse overheid. Vraag u af: wie was er corrupt en
heeft gefalsificeerde cijfers overlegd bij toetreding tot de EU? Antwoord: de Griekse overheid. Van wie moet
vanwege deze reden het vergunningenstelsel nu weer worden afgeschaft? Antwoord: van de EU overheid.
Vraag: wie gaat hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen? Het antwoord is aan u.
Prof. René Tissen schrijft vandaag in zijn column bij RTLZ dat het aannemelijk is dat ook de Japanse
burgers in de toekomst naar hun pensioengeld zullen kunnen fluiten.
..Zo bleek onlangs dat het grootste pensioenfonds van Japan over een enorm belegd vermogen beschikt
(123 biljoen yen, zo’n 1.43 biljoen dollar), groter dan de totale economie van India. En dat is bepaald geen
klein land, ook niet economisch. Verder bleek dat het Japanse pensioenfonds het merendeel van haar
middelen (ruim 60%) in Japan zelf had belegd. Toen de vergelijking met India op het Internet verscheen riep
die onmiddellijk protest op. Je mag, zo werd gesteld, het ‘stock’ vermogen van een pensioenfonds niet
vergelijken met het ‘flow’ kapitaal van een economie. Op zich genomen is dat juist. Maar doet het er toe?
Van de beleggingstrategie van Japan keek niemand op. Er kwam nauwelijks commentaar op.
Dat zou wel hebben gemoeten. De cijfers maken namelijk duidelijk dat dit pensioenfonds jarenlang een
prima hulpmiddel voor de Japanse overheid is geweest om het land er rijker voor te laten staan dan het in
werkelijkheid was. Wat is er nu mooier, zo moet de staat hebben gedacht, dan een zonnig plaatje van
‘opgebouwde’ rechten aan de bevolking te kunnen laten zien, uiteraard ter geruststelling. Het plaatje wordt
echter een beetje pikant nu blijkt dat de financiering van het pensioenfonds vooral heeft plaatsgevonden via
het opkopen van de eigen –Japanse-staatschuld. Een mooi voorbeeld van een sigaar uit eigen doos voor de
bevolking en ook nog eens een mooie verklaring voor het feit dat Japan kennelijk wél weg kan komen met
een torenhoge schuld ten opzichte van het BBP, maar andere landen –waaronder Griekenland- dat niet
kunnen. Aannemelijk is dat Japanse burgers in de toekomst naar hun pensioengeld zullen kunnen fluiten…"
De cijfers maken duidelijk dat de Japanse overheid manipuleerde met cijfers om het land rijker te doen laten
lijken dan het in werkelijkheid was. Hierdoor verlaagde zij zich tot het niveau van een oplichter waardoor het
aannemelijk is dat de Japanse burgers straks naar hun pensioen zullen kunnen fluiten. Vraag: wie is hier de
aanwijsbare schuldige van een verbond met de Duivel? Antwoord: andermaal de overheid, en wel de
Japanse. Vraag: wie gaat hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen? Het antwoord is aan u.
En hoe luidde de allerlaatste berichtgeving (september 2010) over de status van de Nederlandse
pensioenen?
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‘…De dekkingsgraden van de grootste Nederlandse pensioenfondsen ABP, BPF (Bouw), Zorg & Welzijn
(verplegend personeel), PME Metalektro) en PMT (Metaal en techniek) zijn verder weggezakt. De
dekkingsgraad van het ABP kelderde in een maand tijd met maar liefst 10 punten naar 88. PMT komt zelfs
uit op 85,2! De dekkingsgraad voor het pensioenfonds voor de bouw is in een maand tijd gedaald van 105,3
naar 97,1. Zorg & Welzijn kachelt nog veel verder achteruit: van 103,0 naar 94,0. Daarmee zitten beide ver
onder de norm van 105% die DNB heeft gesteld. Helemaal diep droevig is het gesteld met het
ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste van Nederland en één van de grootste ter wereld. De
dekkingsgraad was daar eind augustus gekelderd naar 88. In al deze cijfers is de langere levensverwachting
nog niet meegenomen…’
En wie controleerde in Nederland de pensioenfondsen? Van wiens geld? Wie is daarom de feitelijke
schuldige? Het antwoord is aan u.
Laten we dan ook nog eens even overstappen van de pensioenperikelen naar ‘de DSB affaire’.
‘…De commissie- Scheltema concludeerde in haar rapport over het faillissement van DSB dat de
Nederlandsche Bank geen vergunning af had mogen geven omdat de risico’s te groot waren en omdat er
niet was voldaan aan de eisen die de wet stelt…’
Wie is eigenlijk de eigenaar van DNB? Welke individuen hebben het er voor het zeggen? Antwoord: ZKH de
Prins van Oranje, een telg van de familie Fentener van Vlissingen de rijkste familie van Nederland, Frits
Bolkenstein, G.J. Kleisterlee, en mr. A.H. van Delden (president van de Haagse rechtbank).
‘…Het feit dat ons geld beheerd wordt door het grootkapitaal met haar eigen belangen is een enge
gedachte, zeker nu we moeten constateren dat dit instituut de laatste jaren op groteske wijze gefaald heeft.
Haar controlerende rol bleek een farce en haar stabiliserende rol ook. We leven niet in een democratie. We
leven in een finacratie. Een samenleving die gestuurd wordt door de partijen met grote financiële belangen
die een schijndemocratie in het leven geroepen hebben die ze vanuit hun financiële machtsstructuur volledig
in de tang hebben…’ (Tom Lassing)
Het complete artikel door Tom Lassing vindt u hier.
Wereldwijd is Hebzucht in een tweekamp met de Duivel verwikkeld voor de wereldbeker "Monster van
eeuw". Beide zijn grootmeesters in vermomming. Maar de ontmaskering van een van hen dient zich
vandaag met rasse schreden aan en slechts één kan er overwinnaar zijn.
En ik weet wie dat zal zijn, en u ook!
MarianneZ.
Laatst aangepast op dinsdag, 28 september 2010
http://www.metropoly.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=774:de-overheid-en-hetbeest&catid=35:politiek

Enorme 'dode zones' in water Golf van Mexico
- door Bert (superworm) op 07-10-2010
Duikers hebben in de Golf van Mexico ontstellende ontdekkingen gedaan aangaande de maritieme gevolgen
van de olieramp die er dit jaar plaatsvond. Hoewel het lek inmiddels al tweeënhalve maand is gestopt, wordt
nu pas stukje bij beetje duidelijk wat de gevolgen voor het zeeleven in de Golf inhouden.
Vanaf vijftig kilometer van de plaats van het lek lijkt het zeeleven onaangetast in diep water, maar dichterbij
het wateroppervlak is al het koraal dood, alsmede veel van het zwemmende gedierte. Hoe dichter de duikers
de kusten van vijf getroffen Amerikaanse staten naderen, hoe dieper de 'dode zone' zich uitstrekt.
"Tot twintig meter diepte is alles dood"
Een duikster die rond een diepe, verticale structuur die tot boven het wateroppervlak uitstak heeft gesnorkeld
vertelt: "Er was een zeer duidelijke scheidslijn tussen het getroffen en niet getroffen gebied. Tot precies
twintig meter diepte was het koraal op elke paal dood."
Onderzoekers en wetenschappers vermoeden dat de dode zone mettertijd dieper zal worden, en zich over
de Golfregio uit zal spreiden, maar tasten in het duister over de oorzaken ervan. Ook de schaal van de
impact van het probleem op de (financiële) gezondheid van de kustbewoners is nog niet duidelijk.
"Chemische reactie tussen olie en chemicaliën de schuldige"
Sommigen geloven dat het te maken zou kunnen hebben met de chemische reactie tussen de gelekte olie
en de chemicaliën die de Amerikaanse overheid nog dagelijks over de Golfwateren verspreidt om de olie te
doen oplossen.
Een kustbewoner reageert: "Van wat ik hoor is de olie behoorlijk giftig, en de chemicaliën evenzo, en als je
dat zo bekijkt zal de combinatie van die twee misschien nog wel giftiger zijn." Of de bewoner daar gelijk in
heeft, wordt momenteel door wetenschappers onderzocht.
In het bronartikel staat een link naar een filmpje.

Nieuwsbrief nr. 106 – 9 oktober 2010 - pag. 80

Duizenden Iraanse special forces nemen Zuid Libanon over
Ahmadinejad gaat stenen over de grens met Israël gooien
Een kind loopt langs de gedenkplaats in Damascus ter ere van de
(verloren) oorlog tegen Israël in 1973. Een nieuwe poging de Joodse
staat te vernietigen is in de maak. Inzet: Zelfs op een VN-post in
Zuid Libanon wappert nu de Iraanse vlag (hoezo 'onpartijdig'?!).
Als voorbereiding op het geplande bezoek op 13-14 oktober van
president Mahmoud Ahmadinejad hebben 2.500 militairen van de
Iraanse Revolutionaire Garde de facto Zuid Libanon overgenomen.
Het is de grootste eenheid special forces die Iran ooit inzette in het buitenland, en ze worden daarbij
bijgestaan door 5.000 commando's van de islamitische terreurgroep Hezbollah. Dat Libanon daadwerkelijk
de 'Iraanse grens met Israël' is geworden, zoals Ahmadinejad afgelopen week verklaarde, blijkt ook uit het
feit dat op ieder publiek gebouw, ieder kruispunt en zelf op een post van de VN-'vredes'macht UNIFIL de
Iraanse vlag wappert. De Iraanse special forces werden per vliegtuig naar de Syrische hoofdstad Damascus
gevlogen en vandaar per bussen naar Beirut vervoerd, vanwaar ze werden verspreid over de Libanese
hoofdstad en het zuiden van het land. De operatie wordt geleid door generaal Qasim Sulaimani,
commandant van de Al Qods brigades, die binnen de Iraanse Revolutionaire Garde verantwoordelijk zijn
voor het uitvoeren van terreuroperaties in het buitenland. Wafiq Safa, het hoofd van Hezbollahs Special
Security eenheid dat 5000 commando's onder zijn bevel heeft staan, fungeert daarbij als zijn assistent.
Vanaf vandaag is het complete terroristenleger van Hezbollah in de hoogste staat van paraatheid gebracht.
Voor het eerst sinds de Tweede Libanonoorlog met Israël in 2006 zullen Mahmoud Ahmadinejad en
Hebollahleider Hassan Nasrallah -die al vier jaar in een bunker leeft- in Beirut gezamelijk hun publieke
opwachting maken. De Iraanse demagoog zal daarna naar Zuid Libanon reizen, alwaar hij in het dorpje
Maron al-Ras, waar in 2006 één van de bloedigste gevechten plaatsvond, een exacte replica van het
Rotskoepelgebouw (de Israëlische media melden de Al Aqsa moskee, maar de foto's laten zien dat dit niet
klopt) met daarop een wapperende Iraanse vlag zal bewonderen. De replica werd gebouwd ter ere van
Ahmadinejad, zijn financiële steun voor Hezbollah en de geplande 'bevrijding' van Jeruzalem van de
Israëlische 'bezetter'. (1)
Tevens zal Ahmadinejad vanaf een platform dat vlak bij de grens met Israël is gebouwd samen met
Nasrallah stenen over de grens met de Joodse staat gooien, als symbool voor het ultieme streven van zowel
Iran als Hezbollah: de vernietiging van de staat Israël. Het is de bedoeling dat duizenden Libanezen zich
hierbij aansluiten. Israël heeft de VN, Groot Brittannië en Frankrijk gevraagd om tussenbeide te komen en
deze provocatie te voorkomen. Pogingen van het Witte Huis om het bezoek van Ahmadinejad helemaal
geschrapt te krijgen lijken echter mislukt.
Het wordt almaar duidelijker dat de legers van Libanon, Iran en Hezbollah feitelijk met elkaar zijn
samengesmolten, en ondanks de aanwezigheid van VN-troepen in Zuid Libanon een enorme militaire
infrastructuur nabij de grens met Israël hebben weten op te bouwen, als voorbereiding op een nieuwe en
wellicht allesbeslissende oorlog. Hezbollahleider Hassan Nasrallah schept er niet voor niets over op dat zijn
organisatie inmiddels 40.000 raketten heeft klaarliggen om op Israël afgevuurd te worden, een aantal dat
volgens sommige bronnen binnen inlichtingendiensten mogelijk zelfs anderhalf tot twee keer zo hoog zou
kunnen zijn. Tenminste één Hezbollahlid in het stadje Aita al Sha'ab - vanwaar de moslimterroristen in 2006
de Tweede Libanonoorlog begonnen- verklaarde deze week tegenover een verslaggever van The New York
Times dat hij al afgelopen zomer de nieuwe grote oorlog met Israël had verwacht. 'Het is laat,' aldus zijn
korte, maar veelzeggende commentaar. (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7

Climategate deel 73736: satellitegate (NOAA)
Door community (initieel Donkerdoorn), Op don 7 okt 2010
Complete artikel: co2insanity.com
Het volgende zijstraatje van "climategate" gaat waarschijnlijk uitgevochten worden in de rechtszaal.
De controverse rond "satellitegate" wordt warmer nu de NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) voor de rechter wordt gedaagd voor het weigeren van het publiek maken van satellietfoto's.
Uit het materiaal zou blijken dat de NOAA temperatuurstoename zou hebben gemanipuleerd.
Satellitegate kwam aan het rollen nadat iemand opmerkte dat op websites van de Amerikaanse regering wel
erg veel gebieden te vinden waren met een temperatuur van 400 fahrenheit. De gegevens bleken
automatisch te zijn geupload in de databasissen en verkocht aan internationale weerinstituten en
klimaatonderzoekers. Er wordt nu gevreest dat de "junk-data" van de NOAA verschillende klimaatmodellen
wereldwijd heeft besmet.
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