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Wereldcontrole via persoonsnummers; grondplan bijna klaar
Everything makes sense if you just put on the right glasses.”
(Bill Hicks, stand-upcomedian)
Het persoonsnummer voor elke Nederlander (BSN) is een uitbreiding van het Sociaal
Fiscaal Nummer dat op zijn beurt is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in
gebruik bij de belastingdienst. Ondanks de bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat
gebruik van het sofi-nummer nooit verder zou gaan dan door overheidsdiensten en de eraan gerelateerde
sociale sector: “Tot hier en niet verder!” Nu is het een voorwaarde voor dienstverlening door banken,
werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs, gezondheidszorg en andere partijen.
De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren zeventig geen enkele kans. Felle protesten
waren het gevolg: “Geen centrale registratie!” Thans gaat Nederland als eerste van Europa over tot een
i
centrale persoons-database.
Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia de
herinneringen op van deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het gevolg waren van dit
document en het eraan gekoppelde centrale registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging
van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is het per 21 september 2009 heringevoerd.
Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk
grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillenden aanmerkelijk groter. We zijn echter
het nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een
digitale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze
systemen gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s.ii Daarbij produceren
multinationals als de IBM Corporation steeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende
hoeveelheden persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.iii
Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massaidentificatie. Rothschild heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie
gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige
resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede
registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.
Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en
controle van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.
Wereldwijde invoer van elektronische persoonsbewijzen
In een zeer korte tijd zijn elektronische persoonsbewijzen universeel geworden overal op aarde. Zelfs de
armste ontwikkelingslanden voeren biometrische ID-kaarten in, naar het lijkt als voorwaarde voor financiële
herstructurering door het IMF.iv India is momenteel (2010) het verst. In 2012 zal 85% van de wereldbevolking
zo’n elektronische ID kaart bij zich dragen, stelt Nathan Allonby van Global Research.v Deze wereldwijde
invoer van persoonsbewijzen gekoppeld aan een centrale database wordt internationaal gecoördineerd,
volledig buiten het zicht van de burger om.
Overheden overal ter wereld harmoniseren het persoonsbewijzensysteem en de eraan gekoppelde
databases volgens internationale standaarden. Nieuwe persoonsbewijzen dienen te beantwoorden aan
hetzelfde format: ICAO 9303 part 3. Dit format is opgesteld door een agentschap van de Verenigde Naties,
de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Avation Organisation, ICAO). Het ICAO stelt
de standaarden voor “machine leesbare reisdocumenten” en tegenwoordig zijn paspoort en persoonsbewijs
hetzelfde. Zonder dit biometrische persoonsbewijs géén luchtvervoer. Ze zijn erop gemaakt om landen
wereldwijd te doen aansluiten op hetzelfde systeem.vi Persoonsbewijzen of ID-kaarten functioneren als
sleutel (interface) tot allerlei overheids- en corporate databases erachter die met het persoonsnummer
ontsloten kunnen worden. Ook deze achterliggende databases worden geharmoniseerd.
Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie
In januari 2002, vrijwel direct na de ‘false flag’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging
van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde
onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA
zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie
opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze
informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische
activiteit. Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor
massa-toezicht (mass surveillance).vii
Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness
Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van
Horus, de Zon/Zoon van God*, dat de aardbol verlicht (illumineert). De piramide en de aardglobe worden
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met elkaar verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is
viii
macht).
Later is de naam Total Information Awareness onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot
“Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen
namen. Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ (Human Identification at a
Distance) dat universeel toepasbare technologieen ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen
ix
identificeren (RFID/ satelieten).
In 2005 besluit de Europese Unie onder druk van de VS en haar ‘War on Terror’ tot de invoer van
gemeenschappelijke biometrische standaarden in Nationale ID-kaarten en tot verregaande samenwerking
met landen buiten de EU.x Onder de noemer ‘migratie beleid’ scharen organisaties als de VN, de OECD, de
G8, de OSCE, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken
zich volledig achter de verregaande en wereldwijde integratie en harmonisatie van persoonsbewijzen en
centrale opslag van persoonsgegevens. Hun beleidsprogramma heeft het Independent Race and Refugee
xi
News Network reeds in 2003 omschreven.
Uit een officieel communiqué uit 2008 van de Europese Commissie blijkt hoezeer de EU tezamen met de VS
de motor is achter de mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance. Het document draagt
de veelzeggende titel: “Versterking van de mondiale benadering van migratie: meer coördinatie, samenhang
en samenwerking”. Het beschrijft dat de EU sinds 2005 de ambitie koestert “om een inter-sectoraal,
samenhangend raamwerk ter beheersing van migratie te grondvesten via politieke dialoog en hechte,
praktische samenwerking met ‘derde’ landen.” ‘Derde landen’ zijn landen en regio’s buiten de EU en VS,
zoals de Afrikaanse Unie.
De Europese Commissie stelt in het document dat de ‘Global Approach’ versterkt dient te worden en
presenteert als voorbeeld het gemeenschappelijk Europese immigratiebeleid. Daarbij biedt de EU aan deze
landen hulp bij het ontwikkelen van biometrische technologie voor reisdocumenten en persoonsbewijzen die
tevens voldoen aan Europese en internationale standaarden.xii Het document beklemtoont dat de EU en
haar lidstaten zich “meer moeten profileren en actief de ‘Global Approach’ moeten promoten in diverse
multilaterale, mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Global Forum on Migration and
Development (GFMD) [..], de Verenigde Naties […], de G8, de OECD, de OSCE, de Raad van Europa, de
International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.”xiii
De EU en VS staan niet alleen. Wereldbanken als het IMF lijken de invoer van het mondiale
persoonsbewijzensysteem als voorwaarde te stellen voor haar financiële ‘hulp’programma’s aan derde
wereldlanden, zo blijkt uit een artikel van Global Research van 31 augustus 2009.xiv
Persoonsbewijs: instrument tot wereld-totaalcontrole
Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van
veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu
minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in The Guardian van 28 mei 2009 over de
‘digitale tsunami’:
“Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat,
creëert een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op
veiligheid, leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten
zullen geven aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie
over reizen, bank details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe
klein het vergrijp ook, vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en
toegepast op een ander scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan
een protest.”
Bunyan wijst op de verregaande harmonisatie en samenwerking met de VS in een Euro-Atlantische
coöperatie. Het beleid dat directe gevolgen heeft voor de vrijheid en rechten van de betreffende onderdanen,
xv
wordt niet bepaald in Brussel maar in geheime EU-VS bijeenkomsten, zegt Bunyan.
Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere
overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met
persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) om alle andere databases te kunnen koppelen. xvi Sinds 1942
was IBM, vanuit haar Europese basis te Amsterdam, intensief bezig met de ontwikkeling van het
xvii
gestandaardiseerde nazi-systeem voor opslag en management van persoonsgegevens. Aangezien
Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter
wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal joden worden
afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend).
Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor
kwaadwillenden: ID-kaarten waren namelijk eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk
xviii
te maken te Rwanda.
Overheden en corporaties roepen op tot mondiale oplossing voor bevolkingsbeheer
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Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en
corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nóg meer winst de ander nóg meer controle. ‘Security’ is
big business.
‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de International Business Machines Corporation, opgericht door
Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on Foreign
xix
Relations alsmede in de Bilderberg Club , heeft een lange geschiedenis van informatietechnologie,
ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de Hollerith ponskaart,
voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische ‘Endlösung’ die de
identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen, deportatie, inzet voor
slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk maakte. Het
getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn baanbrekende
onderzoek IBM and the Holocaust.xx
De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te
verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens,
adressen: "De toekomst lag in de kaarten verborgen - een toekomst van namen, politiearchieven en
concentratiekampen, bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze
statistische campagnes en registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin
Black.xxi
Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger-‘Service’-Nummer) in een steeds verder
geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie
medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, verplicht een veelheid aan
gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor
en grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip; Applied Digital
Solutions, hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en
promoot deze corporatie de ‘global-ID’.xxii
In de introductie tot het onderzoeksrapport Identity management in the 21st century uit 2007, stelt IBM dat
“regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om
veilig internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.”xxiii “Gebaseerd op
recent onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de
gehele wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers
en continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en
multinationale overeenstemming.xxiv
Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005
over IBMs plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat,
mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende
behoefte is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van
internationale standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve
grootschaliger internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet
komen om alle informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and
xxv
Access Management), een woordspeling op ‘ik ben’.
IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program,
die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet
worden ingevoerd.xxvi De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch
persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties
dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen.xxvii
Mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en -surveillance aanstaande
Tegelijkertijd is men reeds bezig met het leggen van de fundamenten voor dit mondiale
persoonsbewijssysteem, te beginnen met een universeel systeem voor het screenen van immigranten. In
2006 testte het bovengenoemde Department of Homeland Security (het ‘Heimat’ Ministerie van Veiligheid)
het nieuwe mondiale persoonsidentificatiesysteem dat inmiddels in gebruik is genomen voor het identificeren
van reizigers van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten.xxviii Andere landen als Canada en
Australië, zullen volgen. De wereld-persoonsdatabase is volledig "interoperable and compatible" en maakt
xxix
systematische uitwisseling van informatie tot kinderspel. Als reden voeren de autoriteiten hier opnieuw de
terreurdreiging op. In Europa heeft Hewlett-Packard het contract gekregen om de koppelbare Europese
biometrische ID-database te bouwen. Het is een systeem dat speciaal is ontworpen voor ‘toekomstige
vereisten.’xxx
Infoworld rapporteert onder de kop “Nationaal identiteitsbewijs? Waarom geen internationaal
persoonsbewijs?” hoe in de VS een onbekende organisatie, de Federation for Identity and CrossCredentialing Systems, “geruisloos de infrastructuur legt voor een universeel identiteitssysteem dat
uiteindelijk nationaal of internationaal kan worden toegepast.” Maar “het maatschappelijke draagvlak bij het
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algemene publiek is nog steeds te gering”, zegt de directeur; “ik denk dat er maatschappelijke
overeenstemming moet zijn om die richting op te gaan en ik zie dat voor tenminste 2009 of daarna nog niet
gebeuren.”xxxi Om deze consensus te bewerkstelligen organiseert de corporate wereld van banken,
multinationals en overheid jaarlijks het ID World International Congress, het belangrijkste congres op dit
gebied, gesponsord door onder meer, de IBM Corporation, de American Banknote Corporation en Morpho
(voorheen Sagem). De Annual World Summit brochure van dit congres meldt dat de bezoekers bestaan uit
“zowel een gedistingeerde rij van ministers en hooggeplaatste overheidsvertegenwoordigers, als 72 CEO’s
uit de ID Revolution Community.” Na afloop dienen de politici het blijde nieuws van deze ID revolutie aan de
burger te verkopen.xxxii
IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een grootschalige “biometric
identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden
overal ter wereld, ook de VS, en bevordert daarmee de uniformiteit.xxxiii Andere aanbieders sluiten hierbij
aan. Aruba, Botswana, Costa Rica, Albanië, Guatemala, Honduras, Kosovo, Libanon, Peru, Ierland,
Zwitserland, Finland, Slowakije, Roemenie, Kroatië, Mexico, Colombia, Spanje, Kazachstan, Nigeria,
Maleisië, Ghana, Mauritanië, Westelijke Sahara, Zuid Afrika, Ivoorkust, Frankrijk, Spaanse Sahara, Marokko,
Uganda, China, Zweden, Oekraïne, Tunesië, Duitsland, Nederland, de VS, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk,
India: volgens de kaartjes die Morpho presenteerde op een seminar van de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie van de NAVO (ICAO) in 2010 te Mozambique en op haar website, is Morpho in
al deze landen succesvol geweest in het bieden van wat zij noemt de ‘Global solution’; een “complete
solution for national e-identity and electronic passports” en daaraan gelieerde projecten.xxxiv Daarbij gaat
deze multinational omkoping en corruptie niet uit de weg.xxxv Andere landen zullen spoedig volgen.
De defensie-security tak van Sagem-Morpho produceert inmiddels ook het Nederlandse biometrisch
persoonsbewijs, nadat Rothschild als financieel raadsman adviseerde het toenmalige productiebedrijf Sdu
Identification te verkopen aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse
militaire industrie.xxxvi Daarmee sluit het naadloos aan op de persoonsbewijzen gehanteerd door andere
landen.
De uniformiteit van het wereld ID-systeem is nog meer gewaarborgd doordat Morpho tevens haar
gestandaardiseerde producten aanbiedt aan de overkoepelende wereldorganisaties voor ‘vrede en
veiligheid’. Zo voorziet deze corporatie de wereldpolitie, Interpol, met wie het Mopho sinds 1999 een relatie
heeft, van het geautomatiseerde palm- en vingerafdruk identificatiesysteem ‘APFIS’.xxxvii Allerlei nationale
databases worden op de internationale gegevensbestanden afgestemd. Havank, het acroniem voor Het
Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, is het nieuwe systeem van de Nederlandse
politie ontworpen door Morpho, met in totaal meer dan dertig miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken. Dit
systeem kan moeiteloos aan andere databases worden gekoppeld, nationaal of internationaal.xxxviii De
Nederlandse regering doet immers volop mee aan internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Zo
heeft Minister Opstelten recentelijk op 19 november 2010 een internationaal verdrag met de VS getekend
waarin de DNA-gegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ter beschikking worden gesteld.xxxix
Nederlandse kennis aan basis wereldinfrastructuur?
Jan Willem ter Hennepe, internationaal ‘Sales Manager ID Documents’ bij Morpho en
bedrijfsvertegenwoordiger op bovengenoemd seminar van de NAVO-burgerluchtvaartorganisatie te
Mozambique, schrijft op zijn linkedin-profiel dat Morpho is ontstaan uit het Nederlandse Sdu-identification
(Sdu is opgericht als staatsbedrijf in 1577).xl Het is niet duidelijk of Ter Hennepe daar alleen de Nederlandse
vestiging mee bedoelt. Indien niet, dan staat eeuwenoude vaderlandse kennis mede aan de basis van de
huidige wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie zoals grotendeels aangelegd door deze
nummer 1 producent van biometrische persoonsbewijzen. Dit is allesbehalve vreemd gezien het feit dat
Nederland jarenlang beschikte over een van de meest geoliede bevolkingsregistraties en het beste
persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacob Lentz. Gecombineerd met de Franse defensietechnologie
van Sagem ontstaat er een uiterst krachtige bundeling aan kennis en ervaring. Anko Blokzijl, CEO van Sdu
Identification zegt het in 2008 zo:“Their world leading biometric technology and their international network
will allow us to compete globally.”
Feit is dat juist sinds de verkoop van Sdu-identification in 2008, landen achter elkaar in zeer korte tijd het
nieuwe biometrische persoonsbewijs invoeren, zoals blijkt uit de nieuwsberichten (zie eerdere noot bij
opsomming landen). Feit is dat Sdu identification vóór de verkoop al voor verschillende landen paspoorten
fabriceerde en zich profileerde als “een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese
overheden de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen”, aldus het persbericht van
Sdu uit 2008. Feit is dat Sdu reeds vóór de verkoop digitale high tech en chips in ID-documenten toepast:
“Sdu Identification is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip).[...] Het bedrijf
voorziet nationale en internationale klanten zowel van high-tech […] digitale identificatiedocumenten als
systemen voor informatievergaring […] en informatie-logistiek”, schrijft Sdu. Philips Nederland bezorgde Sdu
de benodigde ID-chips die als eerste ter wereld voldeden aan de internationale standaarden voor ‘electronic
government’ en aan de eisen van het NAVO agentschap voor internationale burgerluchtvaart (ICAO). Philips
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produceerde daarom tevens de chips voor de ‘smart’ paspoorten van landen als de VS, Australië, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. Feit is, tenslotte, dat Sdu identification al vóór de verkoop een “toonaangevend
bedrijf [was] op zijn gebied dat standaarden bepaalde op wereldschaal”, zo lezen we in het persbericht.xli
Jean-Paul Jainsky, CEO van Sagem, merkt in het bericht op: “Wij zijn erg ingenomen met deze aanwinst
welke ons in staat zal stellen ons aanbod te versterken om complete en competitieve ID-oplossingen te
leveren aan regeringen overal ter wereld.” Nederlandse kennis die mede aan de basis staat van de huidige
wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie aangelegd door de wereldleider op dit gebied. Het
heeft er alle schijn van.
Het alles-in-een-persoonsbewijs, uw sleutel tot leven
Het Morpho Population Register is de centrale database die informatie over persoonsbewijs, rijbewijs,
gezondheid, stemrecht, welzijn, visa’s, paspoorten, et cetera opslaat, beheert en conbineert tot een profiel.
De functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan automatisch waarop
xlii
de burger niet of wél recht heeft. De machine bepaalt uw lot.
Intussen heeft Morpho-Sagem het alles-in-een-persoonsbewijs ontworpen, genaamd Ideal Citiz (= “ideale
[controleerbare] burger”). Het is volledig geharmoniseerd. Aan slechts één enkel persoons-controlenummer
(of verhullend: Burger ‘Service’ Nummer, BSN) zijn alle overheidsdiensten en -dossiers gekoppeld. Ook
banken en corporaties liften mee. Het systeem beslaat alle persoonsbewijs-applicaties, waaronder het
nationale persoonsbewijs (ID), het corporate/bedrijfs ID, de bankpas, het zorgverzekerings- en welzijns ID,
het rijbewijs, de verblijfsvergunning, het stem-ID (stempas), de gekwalificeerde handtekening et cetera.xliii
India gaat als eerste een dergelijk alles-in-een systeem gekoppeld aan het persoonsnummer in gebruik
nemen.xliv Voor de invoer van dit multifunctionele persoonsbewijs ten behoeve van voorlopig 600 miljoen
mensen (AADHAAR) heeft India Morpho geselecteerd.xlv Zonder dit multifunctionele persoonsbewijs is de
burger verstoken van overheidsdiensten als gezondheidszorg maar ook van bijvoorbeeld geld en sociale
huisvesting, aangezien banken en corporaties afgifte van het persoonsnummer eveneens steeds meer als
voorwaarde stellen voor hun transacties.Samen met wereld-proefstation China beschikt India momenteel
over de grootste internationaal koppel- en uitwisselbare biometrische ID-database op aarde.xlvi Vele andere
landen zijn voorgegaan of zullen volgen. Alle geharmoniseerde ID-databases tezamen functioneren als één
enkele meta-database, een centrale ‘wereld-reuzencomputer’.
In Nederland zien we eveneens een ontwikkeling in de richting van een multifunctioneel persoonsnummer en
-bewijs als sleutel tot overheids en corporate dienstverlening. De Nederlandse overheid dwingt burgers in
toenemende mate haar diensten elektronisch af te nemen met het persoonsnummer als ‘interface’ (de
elektronische overheid of e-government). Via projecten als ‘Digivaardig & Digibewust’, gefinancierd en
georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform probeert
zij de ‘achterblijvers’ onder de bevolking massaal te manipuleren tot digitale communicatie, geldhandelingen
en afname van (overheids)producten. (Het ECP is een samenwerkingsverband van banken, overheid en
corporaties waaronder IBM met in de adviesraad o.a. W.A. ‘van Oranje’*, commissariaatkampioen L.C.
Brinkman, W.J.Deetman, A. H. G. Rinnooy Kan, B.E.M. Wientjes en de directeur van IBM-Nederland, H. van
Dorenmalen). Digivaardig & Digibewust vormt onderdeel van een groter Europees programma onder de
noemer ‘media literacy’ dat uitsluitend economisch is gemotiveerd.
Het nare van het elektronische persoonsbewijs is nog steeds dat het maar zoek raakt, te vervalsen is en
wellicht gestolen wordt. Dit risico is nog groter als u nog maar één multifunctioneel document hebt voor alle
functies. De kans dat u vervolgens verstoken bent van alle eraan gekoppelde overheidsdiensten is
levensgroot. Zou een onderhuidse toepassing niet handiger zijn?
Bron en noten: http://anarchiel.com/display/wereldcontrole_via_persoonsnummers_grondplan_bijna_klaar

Resolutie tegen godsdienstlastering is gevaarlijk
Published by Henk (Beheerder)
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft afgelopen
dinsdag in New York de resolutie tegen godsdienstlastering officieel
aangenomen. Stichting Open Doors is er niet blij mee: “Hierdoor komen
religieuze minderheden steeds meer in gevaar”.
Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd en voerde
actie tegen VN-resolutie. Open Doors is bang dat er misbruik van de
resolutie wordt gemaakt. Religieuze minderheden kunnen er mee
worden vervolgd omdat zij de dominante religie zouden beledigen. Want in de praktijk is het lastig te bepalen
wat precies godslaster is. Het belijden van een Drie-Enige God door christenen in moslimlanden kan al
beledigend zijn voor moslims, die geloven dat Allah één is.Lees meer: kerknieuws.nl
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Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid (I) Het koningshuis
Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is
daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen- en
waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar
strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader,
Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige
drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top
ten koste van de bevolking.
Geschiedschrijving als bewuste desinformatie
Geschiedschrijvers worden betaald door de heersende klasse. Het beeld dat zij
presenteren is bewust verdraaid, verfraaid of verzonnen om de bevolking niet in opstand te laten komen
tegen het onrecht dat machthebbers hen aandoen. Elementaire documenten worden vernietigd, het bestaan
ervan ontkend en koninklijke archieven niet toegankelijk verklaard. Deze bewuste verdraaiing en
verdoezeling van de werkelijkheid door de heersende elite toont politiek wetenschapper Michael Parenti in
zijn boeken en voordrachten zonneklaar aan (bekijk hier Parenti’s ‘The Struggle for History’).
Boegbeeld van 450 jaar calvinistische macht zijn de Oranjes. Er bestaat een soort incestueuze relatie tussen
de christelijke politiek en het koningshuis: zij houden elkaar in stand. Al honderden jaren schept de
calvinistische macht een beeld dat niet klopt. Dit eerste artikel is bedoeld om de mythe rond de oranjes als
voorvechters van het calvinisme, als door God aangestelde behoeders van de moraal, verzetshelden en
beschermers van het volk te doorbreken. Vaak blijkt het volk diep gelovig maar de machthebbers niet. Hun
daden weerspreken een eventueel geloof. Het geloof is daarom ook het ideale middel om volgzame mensen
te laten doen wat machthebbers van hen willen. Napoleon zei ‘Religie is wat de armen ervan weerhoudt de
rijken te vermoorden’. De overheid is ‘geen dienaresse Gods’ zoals het calvinisme beweert maar een
dienaresse van zichzelf.
In deze artikelenreeks wil ik een ander beeld laten zien dan de 450 jaar officiële geschiedenis waarmee we
zijn geïndoctrineerd. Het kan zijn dat uw oude vertrouwde wereldbeeld wordt aangetast. U mag de teksten
dan ook met een glimlach doorlezen en niet serieus nemen. In dat geval zou ik u willen zeggen: onderzoek
zélf en besluit ik deze inleiding met het calvinistisch motto ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’
Willem van Oranje, vals symbool van protestantisme en pleger van genocide
Willem van Oranje was een katholieke Duitse edelman uit Dillenburg, hij was eerst beschermeling en later
zetbaas van Phillips II van Spanje, gebruikte als omgangtaal Frans en sprak geen Nederlands.
In 1561 schrijft hij aan zijn baas Philips II dat hij ‘de trouwste zoon was der katholieke kerk en dat de koning
er verzekerd van kon zijn dat hij (Oranje) in deze katholieke godsdienst zou leven en zou sterven.’ Willem
streeft naar macht en geld. Hij ambieert het zelfstandig landvoogdschap van de Nederlanden - destijds
behorend bij het Duitse rijk - en zoekt daarom toenadering tot de Duitse en Nederlandse patriciërs. De
laatsten betalen hem als generaal om de Nederlanden te ontdoen van het Spaanse juk met als doel de
handelsroutes voor hen te monopoliseren onder het voorwendsel van godsdienstvrijheid: in 1558 als de
opstanden beginnen is namelijk nog geen tien procent van de bevolking in de Nederlanden calvinistisch.
Door het vrijkomen van de handelsroutes richten de rijken later in 1602 de VOC op. Op 5 april biedt Marnix
van St Aldegonde en met hem 300 edelen de onderdrukker een smeekbede aan om godsdienstvrijheid te
bepleiten. De hoge schatrijke adel - waaronder Willem de Zwijger - distantieert zich hiervan.
Willem wil zijn bezit vermeerderen en consolideren en wordt een van de rijkste mannen in De Nederlanden.
In 1561 trouwt hij met Anna van Saksen die van haar adellijke vader een aanzienlijke bruidschat meekrijgt
en over vele inkomsten beschikt. Als ze geheel tegen de calvinistische traditie in, overspel pleegt - Willem
had zelf verschillende liefdes maar dat geldt niet volgens de hypocriete moraal - laat Willem zich in 1571 in
het geheim van haar scheiden. Daarvoor is hij vanaf 1551 al getrouwd geweest met de schatrijke gravin van
Buren van wie hij Nederlands bezit erft dat hij wil veiligstellen, tezamen met de uitgestrekte Nederlandse
landgoederen van wijlen zijn oom René van Châlon in 1544. Sinds de landerfenis in 1544 noemt Willem zich
Prins van Oranje. Naast vier opeenvolgende, financieel interessante huwelijken, heeft hij vele maîtresses ook niet geheel volgens de calvinistische leer - waarvan een hem Justinus van Nassau schenkt (bron: Anton
Constandse, ‘Oranje zonder mythe’).
Tijdens de 80-jarige oorlog offert hij op rücksichtslose wijze de overwegend arme bevolking op voor politieke
belangen, aldus Dr. Leo Adriaenssen: Onder zijn leiding wordt er genocide gepleegd op 70% van de
plattelandsbevolking rond Den Bosch, de bevolking uitgehongerd, dorpen, landerijen en oogsten verwoest
(Leo Adriaenssen, proefschrift ‘Staatsvormend geweld’, gebaseerd op laatmiddeleeuwse handschriften). De
80-jarige oorlog is gericht op macht, bezit en geld. De oorlog is niet glorieus maar misdadig tegenover de
gewone, overwegend arme bevolking - vergelijk de schilderijen van Pieter Brueghel en de latere Adriaan van
Ostade : ‘De Staten waren verantwoordelijk voor gigantische en langdurige acties van verwoesting en
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ontvolking, voor disproportioneel lijden onder een niet-betrokken burgerbevolking’ (Ref. Dagblad 21-112007).
Willems nazaten zijn allesbehalve democratisch en niet minder machtsbelust. In 1619 pleegt de zoon van
Willem, Maurits van Oranje een politieke moord op de bejaarde Oldebarneveldt die op 71-jarige leeftijd wordt
onthoofd. Willem III laat de gebroeders de Witt in 1672 om politieke redenen lynchen. Willem III sterft
kinderloos in 1702. Hiermee is het Huis van Oranje uitgestorven.
Fam. B. van Oranje: ‘een gewone Haagse familie met belastingfaciliteiten?’
Na de dood van Willem III (nr. 1) in 1702 gaat de titel Van Oranje wettelijk over op zijn volle neef de
Keurvorst van Brandenburg, Frederik I van Pruisen, voorvader van Kaiser Wilhelm. De staat ‘kaapt’ echter
de titel van Oranje en geeft hem aan een Friese tak Van Nassau die niet rechtstreeks van Willem van Oranje
afstamt en de titel genealogisch gezien, niet kan voeren. Terwijl na de Franse revolutie in 1789 overal in
Europa koningshuizen worden afgeschaft, begint men in Nederland weer van voren af aan. De protestantse
Haagse elite brengt Willem I uit Londen over.
Het gerucht gaat dat Willem III (nr. 2) uit de Friese tak onvruchtbaar is door geslachtsziekten opgelopen
tijdens bordeelbezoeken en dat zijn enige dochter Wilhemina niet door hem is verwekt maar een bastaard is.
Beatrix zou formeel deels moeten afstammen van het Russische tsarengeslacht, de Romanovs, omdat haar
over-over-over grootmoeder, de moeder van Willem III, Anna Pavlona, een Romanov was. Voor de
herbegraving van de vermoorde Tsaar Nicolaas en zijn familie in 1998 vraagt men prinses Juliana destijds
en de eveneens aan de Tsaar verwante Elisabeth II van Engeland DNA-monsters om zeker te zijn dat het
om de Romanov-overblijfselen gaat. Elisabeth stemt toe maar Juliana weigert. Volgens K.B. de Wolf omdat
zij geen Romanov DNA heeft (K.B. Wolf, Het Vrije Volk, 10-06-06). Medewerking had elke twijfel direct
weggenomen.
De eigenzinnige Oranjehistoricus J.G. Kikkert verwoordt het zo: ‘Er is na de val van het communisme DNAonderzoek gedaan naar de stoffelijke overschotten van de tsarenfamilie van Nicolaas II. Alle verwanten
binnen de koningshuizen hebben er aan meegewerkt maar op influisteren van Juliana niet de Oranjes. Het
zou kunnen dat de Oranjes vrezen dat DNA-onderzoek zou aantonen dat er door hun aderen geen
Russische Romanov-bloed stroomt. En als er geen Russisch bloed is dan is Willem III niet de vader van
Wilhelmina en de huidige Oranjes. Dan worden de Oranjes opeens een gewone Haagse familie met
belastingfaciliteiten.’
De Roy van Zuydewijn: Prins Berhard is ‘de grootste landverrader ooit’
Ter veiligstelling van de troon wordt voor Wilhelmina’s enige dochter Juliana in 1937 een huwelijk
gearrangeerd met de onvermogende Duitser Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Bernhard was voor de
calvinistische politieke elite het symbool van het verzet in de tweede wereldoorlog. Tegenwoordig
presenteren de mainstream media, spreekbuizen van het establishment, hem liefkozend als ‘kwajongen’ en
avonturier.
Voor hun huwelijk werkt Bernhard voor de spionagedienst van het nazi-chemiebedrijf IG-Farben,
verantwoordelijk voor de productie van het concentratiekampgas Zyclon-B. Hij is lid van de Sturmabteilung
van Hitlers partij de NSDAP en van een onderdeel van Hitlers paramilitaire terreurpolitie, de Reiter-SS. Het
huwelijk is opzienbarend. De calvinistische premier Colijn - vaak vergeleken met Balkenende - staat toe dat
de genodigden het Horst Wessellied, Hitler’s partijhymne en hét symbool van nazisme, zingen in de Grote
Kerk te Den Haag in aanwezigheid van nazi-officieren, nazi-vrienden en de nazi-ambassadeur van
Duitsland. Tijdens het officiële galaconcert brengen de aanwezigen de Hitlergroet (klik hier voor foto’s
Hitlergroet galaconcert, Mokum TV 2002 & vgl. ook Ton Biesemaat ‘Bernhardgate’).
In tegenstelling tot andere bedreigde koningshuizen, waaronder het Belgische, vlucht de koninklijke familie
met de calvinistische regering van de gereformeerde minister president Gerbrandy voor het uitbreken van de
oorlog naar Londen, nadat eerst de bezittingen zijn veiliggesteld. De Londense geheime dienst laat Bernhard
in de gaten houden. Pas in het laatste deel van de oorlog wordt de regering betrokken als al vaststaat dat de
geallieerden zullen winnen.
Op 24 april 1942 heeft Bernhard zijn diensten als stadhouder van Holland aan Hitler aangeboden in de
zogenaamde ‘stadhoudersbrief’ aldus Gerald Aalders en Ton Biesemaat. De Roy van Zuydewijn, ooit
getrouwd met prinses Margarita maar thans persona non grata, noemt hem ‘de grootste landverrader ooit’.
In de King Kong affaire zou vanuit het kantoor van de prins verraad zijn gepleegd. Door dit verraad komen bij
de slag bij Arnhem achtduizend geallieerde jongens om en vallen er vijfduizend gewonden (Reformatorisch
Dagblad13-09-04, zie ook Zembla 27 januari 2005: Leugens van Bernhard)
Na de oorlog heeft de prins in oorlogsbuit gehandeld en in 1946 zou hij hebben bemiddeld voor
oorlogsmisdadigers als Pieter Menten, aldus Philip Dröge’s boek ‘Beroep: meesterspion.’ Het BBC News van
8 mei 2007 meldt hoe Bernhard als lid van de raad van commissarissen van de KLM hoge Nazi’s helpt
vluchten naar het nazi-vriendelijke Argentinië. Meer dan 150 Nazi-families worden geholpen met hun vlucht
vanuit Zwitserland, onderwie de architect van de holocaust, Adolf Eichmann. De passagierlijsten zijn
inmiddels vernietigd. Peter Stuivenberg beschrijft in zijn boek ‘The Boogeyman’ hoe de prins betrokken is bij
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de geheime missie van ‘The Black Night’, waarbij een onderzeeboot een groot aantal Duitse industriëlen aan
de wal zet van Cape Cod waar Juliana en Bernhard juist op dat moment vakantie vieren. De website van
Sub Sea Recovery met beschrijvingen van oorlogswrakken is na de onthullingen aangepast.
In 1954 richt Bernhard - als bestuurslid betrokken bij allerlei corporaties - de Bilderberg Conferentie op: een
ondemocratische praatclub voor de machtigste beslissers der aarde waartoe journalisten geen toegang
krijgen. Hij is ook betrokken bij de oprichting van de European Movement en de Council of Europe die
opgaan in de corporatistische en anti-democratische Europese Unie (lees: ‘Het volksverraad van
Balkenende’). Beatrix - ondermeer grootaandeelhouder van Shell - vertegenwoordigt tijdens de
Bilderbergconferenties zowel haar privé- als de landsbelangen: aan u de vraag welk belang voorgaat.
In een gesprek met journalist Martin van Amerongen geeft Bernhard toe smeergeld van de Amerikaanse
vliegtuigfabrikant Lockheed te hebben ontvangen. Bernhard heeft daarnaast affaires met diverse jonge
vrouwen die kinderen van hem krijgen: niet direct een voorbeeld van protestantse gezinswaarden.
De eerder beschreven ‘Argentinië connectie’ van het koninklijk huis blijkt al veel langer te bestaan. Bernhard
is namelijk familie van de Argentijnse Zorreguieta’s (Volkskrant 19 januari 2001).
Koningshuis is verbonden met representanten van een genocidaal fascistisch-regime
Onze toekomstige koning is getrouwd met de dochter van Jorge Zorreguieta, minister van landbouw tijdens
het Videla schrikbewind (Google filmpjes van Jorge’s betrokkenheid zijn verwijderd). Meer dan dertigduizend
mensen ‘verdwijnen’ tijdens de terreur in concentratiekampen, martelkelders, of worden uit vliegtuigen met
opengesneden magen voor de haaien in zee gegooid. Naomi Klein beschrijft in haar boek ‘The Shock
Doctrine’ hoe Videla het corporatisme wil invoeren ondersteund door ‘vrije markt architect’ Milton Friedman
en zijn navolgers. Talloze kleine boeren worden voor de hierbij horende ‘landhervormingen’ onteigend en
vermoord. Zorreguieta heeft geen commentaar wanneer hij wordt aangeklaagd voor misdaden tegen de
menselijkheid. Beatrix was ‘clearly irritated that she should have been asked about the issue’ aldus de
Telegraph van 19 Juni 2001 (buitenlandse kranten schrijven vaker onomwonden over het Koninklijk Huis en
de Nederlandse politiek). Willem Alexander ontkent onthullingen over Jorge Zorreguieta’s betrokkenheid en
verwijst naar een brief in de conservatieve Argentijnse krant La Nación. Deze brief blijkt van de dan
inmiddels hoog bejaarde Videla te zijn (De Standaard,10 maart 2001).
De Koningin neemt schoonvader Zorreguieta mee op staatsbezoek naar Argentinië in het officiële
regeringsvliegtuig. Op dat moment worden de misdadigers in het Videla-bewind berecht. Er ontstaat en rel.
De Argentijnse president wenst niet deel te nemen aan het officiële programma, waaronder een
tentoonstelling over Anne Frank. Tijdens het staatsbanket kaart Beatrix de Argentijnse dictatuur aan. Zij
brengt echter geen bezoek aan de verzetsorganisaties uit de Videla-tijd zoals het Huis van de ‘Dwaze’
Moeders van vermoorde kinderen aan het Plaza de Mayo of de als museum ingerichte voormalige
foltercentra, noch werp ze een blik op de moeders die bij het presidentieel paleis demonstreren (NRC 31
maart 2006 & staatsbezoekargentinie.nl).
Via Willem III (nr 1.), Willem van Oranje en de Zorreguieta-connectie is het niet onwaarschijnlijk dat Beatrix
naast de Nederlandse ook de Britse, de Duitse en mogelijk zelfs de Argentijnse nationaliteit heeft, waaruit de
indruk ontstaat dat zij zich - net als de internationaal georiënteerde Maxima die in New York voor de
Deutsche Bank werkte en de katholieke, aan het Spaanse hof opgroeiende Willem van Oranje die de
volkstaal niet sprak - niet specifiek verbonden voelt met de volksbelangen en de Nederlandse nationaliteit
die de calvinistische regering zo belangrijk vindt, maar zich als Bilderberger meer ziet als behorend tot de
internationale, globalistische elite. Gelijk zoveel andere zaken als de kosten van het koningshuis, waaronder
vliegreizen en onderhoudskosten van de Groene Draeck op het Defensiebudget, houdt de christelijke
regering dit geheim voor het volk (Nu 5 maart 2009). Waarom zwijgen als er inderdaad maar sprake is van
één nationaliteit?
Tot zover het overzicht. In het Koninkrijk der Nederlanden is het bon ton om zwervers te criminaliseren en
herhaaldelijk te vervolgen voor wildplassen, terwijl de overheid bij de aanzienlijk ernstiger strafbare feiten
van het koningshuis nooit tot vervolging overgaat.
Inmiddels hebben Beatrix en Alexander respectievelijk 7300 en 8100 vierkante meter Argentijns land
gekocht waar een bos met 400-jaar oude bomen moet wijken voor twee koninklijke villa’s (Spits 13 maart
2009).
Een nieuwe wijkplaats voor crisis, oorlog en opstandig volk?
(Alle hyperlinks, incl. wikip. geraadpleegd op 13-03-2009, latere wijzigingen of onklaarmaking van
overheidswege voorbehouden)
Door Jim Beame op 14-03-2009
Bron:
http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische_normen_en_waardenloosheid._d
eel_i_het
In Nieuwsbrief 53 vindt u deel 3.
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Vier en een halve eeuw calvinistische normen-en waardenloosheid (IV): Vroom dansen rond het
Gouden Kalf
Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is
daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen- en
waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar
strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader,
Zoon en Heilige Geest, blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige
drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top
ten koste van de bevolking.
In dit vierde en de twee volgende delen werp ik een blik op een aantal belangrijke
kopstukken van christelijke politiek in Nederland en het door christelijke partijen
gedomineerde beleid in de eerste helft van de twintigste eeuw, partijen die later
opgaan in het CDA. Na een periode van verlichter denken zijn we met het kabinet Balkenende weer terug bij
een sfeer die past bij de jaren dertig van Colijn: repressie van het gewone volk, censuur, het terugdraaien
van bevochten burger- en arbeidsrechten, het opdringen van christelijke normen en waarden,
gemarchandeer met de waarheid, provinciale benepenheid en - niet te vergeten - het inmiddels
legendarische calvinistisch huichelgedrag. Hoewel groot bewonderaar van Abraham Kuiper ‘de Geweldige’ een voorloper van het CDA, fel gekant tegen vrouwenkiesrecht, opheffing van kinderarbeid en koloniën (zie
deel III) - spiegelt Balkenende zich liever aan Colijn (Trouw, 21-01-09).
Er zijn inderdaad vele overeenkomsten qua tijdsgewricht en persoon. Niet alleen stijgt net als in de dertiger
jaren de werkloosheid in schrikbarend tempo en zien we de middenklasse verarmen als gevolg van het neoliberale casinokapitalisme, ook vernemen we de terugkeer van een zondebok met de ‘terreur’moslims en
hiertegenover, gelijk in Colijns tijd, de puissante rijkdom van een kleine elite.1 Daarnaast zijn Balkenende en
Colijn, de meest impopulaire minister presidenten ooit (Me Judice, 24-03-09). Er is echter één groot verschil:
het kabinet Balkenende is door zijn steun aan de Irakoorlog medeverantwoordelijk voor - volgens de laatste
tellingen - bijna anderhalf miljoen doden, welk getal nog zeker zal verdubbelen door de gevolgen van het
gebruik van verarmd uranium in de munitie. Dit getal is, ook bij gedeelde verantwoordelijkheid, aanzienlijk
hoger dan het aantal moorden onder Colijn (lees: ‘1 miljoen doden, mijnheer Balkenende’).
Intussen gaat de overheid rustig lustig door met het verspreiden van mythen over onze spreekwoordelijke
tolerantie, de glorie van de VOC (zie deel III), de Oranjes met de ‘Vader des Vaderlands’, prins Bernhards
verzetsdaden (zie deel I) en de onschatbare bijdrage van Calvijn, waarbij zij een theocratische
godsdienstfundamentalist opdist als volksheld (zie deel II). Nog steeds moeten wij - kijkend naar films als
‘Soldaat van Oranje’ - aanhoren hoe ongekend heldhaftig de gereformeerde regering Gerbrandy en het
koningshuis zich hebben gedragen in de wereldoorlog, hoe fanatiek wij ons hebben verzet en de joden
hebben beschermd tegen ‘de moffen’ en hoe humaan wij zijn geweest in onze koloniën. Naar de wereld
presenteren wij graag dit beeld met kassakrakers als het Anne Frankhuis, ons hoogmorele bedrijfsleven en
onze nadruk op mensenrechtenethiek met Den Haag als ‘stad van vrede en recht’. Wij voelen de heilige
christelijke roeping andere landen, als Indonesië, op de mensenrechten en persvrijheid te wijzen.
Laten wij de geschiedenisboekjes opzij leggen en een blik werpen op wat minder belichte hoofdstukken uit
een calvinistisch verleden. Een verleden waarin alles is gericht op de enig ware calvinistische God: de
Almachtige Mammon.
Colijn: godsvruchtig mensenslager
De Calvinistische boerenzoon Hendrikus Colijn (1868-1944) is militair, politicus en minister president van vijf
kabinetten waarvan het laatste slechts twee dagen duurt. Hij is een opvolger van ‘Abraham de Geweldige’
als voorzitter van de Anti Revolutionaire Partij, de orthodox gereformeerde voorloper van het CDA.
Gedreven door een mateloze behoefte aan macht en ambitie zet hij in op een legercarrière. Acht jaar dient
hij als KNIL-militair het leger in Nederlands-Indië waar hij het brengt tot adjudant onder generaal Van Heutsz.
Van Heutsz, vele malen koninklijk onderscheiden en met monumenten en een staatsbegrafenis geëerd,
staat ook wel bekend als de ‘slachter van Atjeh’ en zou volgens huidige maatstaven als oorlogsmisdadiger
van het ergste kaliber worden berecht (VPRO, Van Heutsz. Andere tijden).
Meer dan zeventigduizend Indonesiërs (officiële regeringsschatting) brengen Colijn en de zijnen om het
leven tijdens de Atjeh-oorlog waarbij veiligstelling van de daar aanwezige olierijkdom een belangrijk motief
2
is. Voor deze heldendaad behaagt het Hare Majesteit om Colijn met de Militaire Willemsorde te
onderscheiden. Zelf is hij ook erg trots op wat hij bereikt heeft voor het Vaderland. In een door Herman
Langeveld gepubliceerde brief aan zijn liefhebbende nicht en vrouw schrijft hij fier over zijn hand in het
‘afmaken’ van vrouwen en hun baby’s. Lieve ‘Toet’:
‘Ik heb er een gezien die met een kind van anderhalf jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechter
op ons afstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. Ik heb negen vrouwen en drie kinderen, die
genade vroegen, op een hoop moeten zetten en ze zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk,
maar ‘t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten.’ 3
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Op 27 september 1904 doet een zekere Krol verslag over de heldendaden van Colijn en zijn KNIL-militairen.
Krol maakt melding van het leger dat binnen een paar weken - al platbrandend en ronddolend - voor een
bloedstroom heeft gezorgd en op één tocht 3420 mensen afgeslacht, waaronder 784 vrouwen en kinderen.
‘Dat zijn de officieele gegevens, maar in werkelijkheid is het getal veel grooter’, voegt hij toe:
‘Een man had, in zijn doodsangst over de aangepunte pagger te willen springen, zich zelf gespiest. Zijn lijk
hing aan de bamboes, het hoofd achterover, beenen krom getrokken; in de houding van de radeloze vlucht
vond hij den dood. (...) Een kind van een jaar of twee met een dik buikje liep lachende rond om zijn
grootmoeder, die niet meer voort kon. Een zwaargewonde vrouw zwaaide nog met een sabel en riep ons
toe, haar te dooden. Verschrikkelijk toneel! Honden hadden sommige lijken al afgekloven, kippen pikten in
het geronnen bloed der wonden… En overal lagen lijken: achter den wal, bij de poorten, onder de huizen, in
4
de kuilen, bij de rijstschuren, overal vond men doode menschen.’
In een brief aan zijn godvrezende ouders schrijft Colijn:
‘eenige weinigen, die genade vroegen , ik geloof dertien (...). Ik keerde mij naar achteren om een sigaar op
te steken. Eenige hartverscheurende kreten klonken en toen waren ook die 13 dood.’ (NRC column 18-0398)
Ach ja, wat doet het er toe met die koelies; twaalf of dertien. Even een sigaar opsteken… Teleac heeft op 26
oktober 2008 een documentaire over Colijns wandaden uitgebracht getiteld ‘Nederland in twaalf moorden.’
Colijn: de Mammon en het corporate bedrijfsleven gaan vóór menslievendheid
Na deze glansrijke carrière krijgt Colijn een tienjarig miljoenencontract aangeboden als directeur van de
Bataafse Petroleummaatschappij waardoor hij koningin Wilhelmina’s wens tot een nieuw premierschap van
een confessionele regering, niet kan inwilligen. Ook in die tijd zijn het koningshuis, het bedrijfsleven en de
politiek al innig met elkaar verstrengeld. Ook dan al is het een kwestie van simpel inwisselen van de
overheidpet voor de corporatiepet. Aan u de vraag wiens belangen Colijn als proto-CDA-er werkelijk
representeert. Dat van de eenvoudige burger of het bedrijfsleven en de steenrijke elite van die tijd?
Dat word al snel duidelijk onder zijn buitenproportionele bezuinigingspolitiek ten faveure van het
bedrijfsleven en tijdens de Jordaanopstand op 4 juli 1934. Bewoners van de Jordaan lijden honger en komen
in opstand na verlaging van hun toch al minimale uitkering van 15 gulden per week voor een gezin met twee
kinderen waarvoor ze verschillende keren per dag een stempel dienen te halen. Ook in andere wijken en
steden breken rellen uit van hongerend volk. Kinderen sterven. Colijn beveelt hard op te treden, zet het leger
in en verbiedt de druk van arbeiderskranten. Zes mensen worden omgebracht, 200 verwond, waarvan 56
zwaar en 107 gearresteerd (NRC 6 juli 1994). Ach, een peulenschil na de massaslachtingen in Nederlands
Indië.
Colijn stelt tegen een hongerloontje duizenden werklozen voor zwaar grondwerk beschikbaar aan de
Nederlandse Heidemaatschappij. Deze slaven, zoals stadsdichter Karel Gazell de goedkope
werkverschaffingsarbeiders noemt - gewezen arbeiders, ambtenaren en ingenieurs - leggen ondermeer het
Amsterdamse Bos en Haagse Zuiderpark aan. Anderen brengt de regering Colijn onder in barakken te
Drenthe, alwaar zij het veen moeten afgraven. Onwilligen verliezen hun uitkering .5 Het ‘Boschplan’ duurt tot
1940 en de omstandigheden zijn zó erbarmelijk dat een bejaarde werkloze terugkijkend in zijn wanhoop
uitroept ‘want toen kwam godzijdank de oorlog.’ Gelukkig heeft mevrouw Colijn een advies voor diegenen
6 7
die geen eten meer kunnen betalen: vissenkoppen zijn nog uitstekend eetbaar.
Colijns bevriende staatshoofd
Begin jaren dertig heeft Colijn al belangstelling voor het Italiaanse fascisme en vindt dat systeem - net als
zijn christelijke achterban - eigenlijk wel geschikt voor Nederland. Hitler is volgens hem niet veel meer dan
een tweede Wilhem II. Colijn staat toe dat de kerk- en concertgangers het Horst Wessellied - hét symbool
van nazisme - zingen en het Sieg Heil uitbrengen tijdens Juliana’s bruiloft te Den Haag (foto’s: Mokum TV
2002).
Iedereen die dit met de regering Colijn bevriende staatshoofd beledigt gaat richting gevang (Frontaal Naakt
10-2007). De Gregorius Nekschot van het interbellum, Peter van Reen, gewaagt het zijn spotprent van Hitler
te publiceren in Het Volk. Een slepende rechtsgang tot aan de Hoge Raad is het gevolg. De NRC-redactie
ontslaat haar Joodse buitenlandcommentator Van Blankenstein vanwege kritiek op onze staatsvriend. Ook
uitgever Rob Leopold wordt aangeklaagd om dezelfde reden. Soortgelijke behandelingen ondergaan critici
van het christelijk geloof; de Christelijk Democratische Unie vindt dat ‘eene vereeniging, wier actie gericht is
op de destructie van den godsdienst, het recht der openbaring via de radio niet toekomt (Volkskrant 11-0206).’ Het is het zoveelste voorbeeld van het feit dat de scheiding tussen kerk en staat in Nederland nooit
werkelijk heeft bestaan.
In een brochure getiteld ‘Op de grens van twee werelden’ uit 1940, roept Colijn op - hoewel zijn voorkeur
uitgaat naar de door God ingestelde monarchie - het Duitse leiderschap over Europa te erkennen (NRC
Boeken 2 april 2004). In een radiotoespraak daarvoor op 11 maart 1936, heeft hij het Nederlandse volk ondanks de toenemende agressie van Hitler - al verzocht toch vooral rustig te gaan slapen. Andere bronnen
melden dat Colijn dit niet zo heeft bedoeld (net als bij Balkenende van wie de uitspraken eveneens altijd
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achteraf niet zo bedoeld zijn). Daar Colijns waarden niet tegengesteld zijn, zit hij gebroederlijk tezamen met
de eveneens gereformeerde, koningsgezinde en vaderlandslievende NSB-er Anton Mussert - geboren en
getogen Bible Belter - in het Oranjecomité bij de herdenking van Willem van Oranje in 1933. De ‘rooien’,
socialistische en onchristelijke ‘antifascisten’, zijn daarvan uitgesloten, evenals van de festiviteiten.8 Later
stelt Colijn zijn ideeën over de nazi’s bij en brengt zichzelf en zijn bezittingen niet in veiligheid door te
vluchten naar Engeland, gelijk het koningshuis en de rest van de confessioneel christelijke regering
Gerbrandy. De Duitsers brengen hem en zijn vrouw over naar het idyllische Hotel Ilmenau in een bosrijk
middelgebergte, alwaar hij beschikt over een eigen chauffeur, praktisch kan gaan en staan waar hij wil en
contact heeft met hoge nazi’s als de minister van Economische zaken met wie hij op voet van gelijkheid
spreekt over een nieuw naoorlogs geldsysteem. Colijn schrijft in een brief van 9 juli 1944 dat hij de
ochtenden vult met ‘marschen in het gebergte’ en zijn middag besteedt aan het bestuderen van Duitse
historici. Hij overlijdt er op 75-jarige leeftijd aan een hartaanval (Ned. Dagblad 17 november 2006).
De zucht naar samenwerking; het aanhalen van de betrekkingen met een oude staatsvriend
Proto-CDA-er Dirk Jan de Geer volgt Colijn op als minister President na zijn val in 1939. Hij zoekt aansluiting
bij nazi-Duitsland welk standpunt hij verdedigt in zijn boekje ‘De synthese in den oorlog.’
Zo ook CDA-voorloper Jan de Quay. De Quay, van katholieke huize, is - ondanks zijn verleden van fascisme
en collaboratie - minister president van 1959 tot 1963. Als regeringscommissaris voor de arbeid noemt hij in
1940 werken in Duitsland een ‘Vaderlandsche plicht.’ Gelijk Colijn is hij gefascineerd door Mussolini en zoekt
hij aansluiting bij het Zwart Front, een fascistische, antisemitische organisatie onder leiding van een
voormalig priester-in-opleiding.
De Quay vereenzelvigt zich met de opvattingen van het fascisme en verklaart zich tegenstander van de
democratie. Duitsland is aan de winnende hand. In een uitgebracht manifest verklaart hij net als Colijn in zijn
brochure ‘Op de grens van twee werelden’ en De Geer in diens boekje ‘De synthese in den oorlog’ dat
‘erkenning van de gewijzigde omstandigheden’ noodzakelijk is. Nederland zou aansluiting moeten zoeken bij
Hitlers Duitsland in een corporatief systeem, collaborerend gelijk het Vichy-regime in Frankrijk (Wim Bot,
‘Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog.’ Hfdstk 3).
Luns: een fascistisch geïnspireerde opportunist
Voorloper van het CDA, Joseph Luns, de latere Minister van Buitenlandse Zaken, Bilderberger en Secretaris
Generaal van de NAVO, koestert eveneens nazi-sympathieën maar ook dat is, net als bij De Quay, geen
weerhoudsel tot het bekleden van toekomstige topfuncties. Als bekend wordt dat hij drie jaren lid is geweest
van de NSB dwingt hij zijn broer tot valsheid in geschrifte. Huib moet opschrijven dat hij Joseph buiten zijn
medeweten heeft ingeschreven bij deze fascistische partij, verklaart Luns’ schoonzus (De Standaard 27 mei
2000: ‘Opportunist Luns’).
Geheel ‘zonder het te weten’, zo dienen wij te geloven, is ‘opportunist Luns’ dus drie jaren lid. Desondanks
weet Luns wél te melden dat hij het lidmaatschap opzegt als hij na drie jaar ontdekt dat de partij
antisemitisch is. Volgens algemeen geaccepteerde bronnen als Wikipedia zijn die schellen hem van de ogen
gevallen op het moment dat hij ‘getuige is van het antisemitisme in Duitsland’ (Wikipedia Ned. 05-05-2009).
Ondanks de eerdere ontkenning van zijn NSB-lidmaatschap en de bovengenoemde valsheid in geschrifte
staat deze verklaring wél te boek als betrouwbaar.
Luns valse inborst blijkt ook door diens jarenlange tegenwerking en volledige destructie van de carrière van
luis-in-de-pels en bekakt dwarsligger Willem Oltmans, de journalist die kritiek heeft op Luns’ koloniale
onderdrukkingspolitiek in Nieuw Guinea en Nederlands rol in voormalig Nederlands-Indië. In 1938 gaat Luns
studeren te Berlijn in nazi-Duitsland. Hij verzekert zich van de juiste contacten en status door zijn huwelijk
‘op stand’ in 1939 met baronesse Elisabeth van Heemstra. Sindsdien spreekt hij met zijn bekende
zoetgevooisde neerbuigendheid. Het is een huwelijk uit liefde.
Behalve van de fascistische ideeën van de NSB, is Luns ook groot bewonderaar van de Portugese autoritairrechtse dictator Antonio de Olivera Salazar, zelf een Mussolini-fan, en verantwoordelijk voor de terreur in
Portugees Angola en Mozambique, censuur, martelingen en vermoording van opponenten. Luns zegt over
hem in 1968 dat hij ‘has ruled the country with such great wisdom over the last forty years.’9 De liefde is
geheel wederzijds. Ook is Luns een vervent verdediger van de USA-massaslachtingen voor ‘vrijheid en
democratie’ te Vietnam10 en de imperialistische buitenlandpolitiek van Amerika. Daarnaast staat Luns achter
de apartheidspolitiek van Israël en Zuid-Afrika, ‘uitgevonden’ door de Nederlandse nazi-sympathisant,
domineeszoon en calvinist Hendrik Verwoerd als ‘architect van de apartheid’ en gesteund door de Dutch
Reformed Church aldaar. Ondanks het feit dat hij met vijfentwintig jaar ministerschap voor Buitenlandse
Zaken, de langstzittende minster is in de parlementaire geschiedenis, zijn geen van de christelijke
partijgenoten officieel aanwezig bij Luns’ begrafenis ‘in besloten kring’ en krijgt zijn dood nauwelijks mediaaandacht. Zouden er dan toch meer ‘skeletons in the cupboard’ bestaan dan aan ons voorgesteld?
Voor vervolg over nazi-collaboratie Nederland, deel 5 - zie hieronder.
Bron; http://www.anarchiel.com/display/viereneenhalve_eeuw_calvinistische_normenen_waardenloosheid_iv_vroom_danse
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Vier en een halve eeuw calvinistische normen en waardenloosheid (V): Vroom dansen rond het
Gouden Kalf (2)
Vervolg van deel IV
Nazi-collaboratie met goedkeuring van de christelijke regering
‘De Nederlandse bereidheid om ingeschakeld te worden in de Duitse
oorlogseconomie was overweldigend groot’, aldus Arie van der Zwan, schrijver
van biografieën over kopstukken uit de wereld van handel en economie in de
oorlog (NRC-boeken 18-11-04). De regering heeft er geen moeite mee dat
zakenlieden als de protestantse F.H. Fentener van Vlissingen - die zijn familie
maakt tot een van de machtigste en rijkste van Nederland, goed voor 9,2 miljard
(Quote) - als commissaris van drie grote industriële bedrijven, vlijtig samenwerkt
met de bezetter en twee onderscheidingen ontvangt van Hitler. De Führer decoreert hem ondermeer met het
1
Kruis van Verdienste van de Orde van de Duitse Adelaar. Uit naam van de Koningin wordt Fentener van
Vlissingen voor zijn verdiensten onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Zijn
familiebedrijf, de Steenkolen Handels Vereniging, incasseert vermogens met de import van steenkool uit
Duitsland en onderhoudt uitstekende contacten met nazi-industriëlen. Prins Bernhard neemt Fentener van
Vlissingen later in bescherming. Na de oorlog benoemen de autoriteiten hem nota bene als voorzitter van
een commissie die de eveneens dubieuze rol van de Directeur Generaal van Handel in de oorlog moet
beoordelen (NRC-boeken 24 november 2006).2 Waar een normaal mens belangenverstrengeling ziet, kan
Van Vlissingen optreden als zowel adviseur van de overheid als grootaandeelhouder van het familiebedrijf.
De betreffende Directeur Generaal van het Ministerie van Handel en Nijverheid - het huidige Ministerie van
Economische Zaken - Hirschfeld, heeft volgens de commissie onder leiding van Feltener van Vlissingen, het
beste voorgehad met Nederland. Hirschfeld krijgt een hoge Duitse onderscheiding, plaatst
wapenbestellingen voor de Nederlandse krijgsmacht in Duitsland, speelt dubbelspel en een centrale rol in
een spoedige inlijving van het Nederlandse bedrijfsleven in de Duitse oorlogseconomie (NRC-boeken 18-1104). Ook in zijn geval vormt het collaboratieverleden geen enkel probleem: in 1947 belast de regering de
Lutheriaan Hirschfeld met de toewijzing van de Marshall Hulp.
Bedrijven als Philips en SHV maken in de oorlog hun grootste winst
Hirschfeld is lid van de Raad van Commissarissen van Philips’ gloeilampenfabriek. Philips weet in de oorlog
een winst te halen van twee en negentig procent in twee jaar! Over Philips schrijft Hein Klemann in zijn boek
‘Nederland 1938-1948’:
‘Philips wist al snel na de capitulatie zijn productie weer op gang te krijgen. Aanvankelijk produceerde dit
bedrijf op voorraad, maar ook de export, vooral naar Duitsland, kwam weer vlot op gang. Voor die export had
het bedrijf niet alleen toestemming van de bezetter, maar hadden ook de Nederlandse autoriteiten [het
christelijk-calvinistische kabinet Gerbrandy] alle begrip.’3
Zelf verklaart de katholiek Frits Philips in de Telegraaf ‘volkomen begrip’ en de ‘prettigste medewerking’ van
de nazi’s te hebben ontvangen:
‘Direct na de capitulatie hebben de Duitse instanties ons te kennen gegeven dat ook zij er prijs op stelden
dat de fabriek zo gauw mogelijk weer op volle capaciteit zou werken. (...) We hebben bij de Duitse en
Nederlandse instanties volkomen begrip gevonden voor deze noodzakelijkheid en wij kregen de prettigste
medewerking om dit te bewerkstelligen’
(Frits Philips, De Telegraaf, 20 oktober 1940).
‘Uit een onderhandse notitie van de bedrijfshistoricus van Philips blijkt dat de winst van dit elektrotechnische
bedrijf, waar de boekjaren van 1 mei tot en met 30 april liepen, pas in 1941-’42 een hoogtepunt bereikten.
Volgens door de Verwalter [=Duitse opzichter] opgestelde cijfers zou de winst in dat jaar 34% hoger geweest
zijn dan in 1939-’40, het laatste boekjaar voor Nederland bij de oorlog betrokken raakte. De directie heeft na
de oorlog nooit winst en verliescijfers gepresenteerd, maar stelde voor de fiscus wel zulke cijfers samen
4
waaruit zou blijken dat de stijging tussen 1939-’40 en 1941-’42 niet minder dan 92% bedroeg.’
Vanaf 1935 produceert Philips elektronica als navigatie en communicatieapparatuur voor de Duitse
Luftwaffe, de Kriegsmarine en de landmacht ten behoeve van Hitlers oorlogsindustrie en verzorgt het bedrijf
tevens het onderhoud van de oorlogsmachine. Philips speelt een sleutelrol bij de opbouw van Hitlers
5
oorlogsmaterieel en Albert Speer roept in januari 1943 dan ook verrukt uit ‘Das ist eine Deutsche Firma.’
Het bedrijf heeft de tegenstander van de geallieerden voorzien van apparatuur waardoor er meer doden
onder hen zijn gevallen dan nodig. Andere veel kleinere collaborerende bedrijven worden na de oorlog
geconfisqueerd door de staat. Philips, en ook SHV en Van Doorne’s Automobiel Fabriek, blijven
daarentegen ongemoeid. Door deze nazi-leveranties is Philips steenrijk geworden met een nooit eerder
behaalde winst van 120 miljoen gulden.
In het concentratiekamp Vught heeft Philips een werkplaats waar enkele honderden gevangenen, onder wie
6% Joden, gratis productiewerk verrichten. Philips profiteert van dwangarbeid en kan het bedrijf voortzetten.
Philips wordt hiervoor door de Duitsers gevraagd en heeft daarin toegestemd louter om - zoals Frits Philips
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zelf zegt in ‘De Vrije Philips Koerier’ van 27 juli 1946 - ‘gevangenen te helpen.’ Deze uitspraak is inmiddels
verheven tot officiële success story. Philips bezigt ook nu nog graag de gebruikelijke retoriek over
verantwoord ondernemen en ethische codes maar heeft er tegelijkertijd geen moeite mee apparatuur te
leveren voor ‘targeted killing’ in de Gaza strook en Westbank (Groene Amsterdammer 03-04-04). Een
dochterbedrijf van Philips produceert later voor de Vietnamoorlog een uiterst giftig ontbladeringsmiddel met
duizenden slachtoffers, waaronder kinderen met geboorteafwijkingen. Verzekeraars hebben een rechtszaak
aangespannen (Volkskrant, 07-03-07).
De slaven die de Duitse kampoversten inzetten voor het productiewerk ontsnappen vanwege hun belang
voor de oorlogsindustrie deels aan het transport naar Auschwitz, waardoor enkele honderden kunnen
overleven (VPRO-aflevering ‘Andere tijden’ 8 april 2003). Net als de regering en het koningshuis is, behalve
Frits, de Philips familie uitgeweken naar het buitenland en hebben zij hun bezittingen - waaronder een
collectie Hollandse en Vlaamse oude meesters - ongeschonden door de oorlog geloodst. Een deel van de
collectie oude meesters brengt bij Christie’s in 2007 een bedrag op van 8.823.974 euro.
Gedurende de oorlog is er sprake van grootschalige economische collaboratie waarbij bedrijven en masse
graag orders in de wacht slepen van Duitse organisaties uit voornamelijk de oorlogsindustrie. Hiervoor
richten twaalf topmannen uit het bedrijfsleven gezamenlijk het Nationale Comité voor Economische
Samenwerking op. Behalve bedrijven als Philips, Daf, de SHV, Zwolsman (Atlantikwal) en de PTT werken
ook de NS mee, zonder welke het transport van joden - die zelf de reiskosten moeten betalen - naar de
concentratiekampen nooit mogelijk is geweest. Business as usual…
De christelijke overheid en haar collaboratie met de bezettende macht
Zoals gezegd, werkt het calvinistisch georiënteerde kabinet met aan het hoofd de gereformeerde Gerbrandy,
vlijtig mee. Het confessioneel-christelijke kabinet Colijn bepaalt al in 1937 dat ambtenaren zijn gehouden hun
medewerking te verlenen aan ‘maatregelen van een bezettende macht.’ 6 Tijdens de tweede wereldoorlog
voorziet het perfecte registratiesysteem van de arbeidsbureaus en bevolkingsregisters - de overheid
registreert ook dán al alles wat los en vast zit - de Duitse oorlogsindustrie moeiteloos van arbeidskrachten.
Dankzij de legendarische Nederlandse registratiewoede en overheidsmedewerking is drievierde deel van de
joodse Nederlanders, gedeeltelijk met NS-materieel, afgevoerd en komt ons de twijfelachtige eer toe
verantwoordelijk te zijn voor de deportatie en vernietiging van verhoudingsgewijs het hoogst aantal joden
van heel Europa. Inmiddels is de registratiedrift van ons christelijke kabinet uitgedijd tot ongekende
proporties… (lees: De ‘War on Freedom’ van kabinet Balkenende). Voor onze veiligheid, uiteraard…
Tijdens de ‘zuiveringen’ na de oorlog laat de overheid met name de kleinere overtreders terechtstellen, zoals
de collaborerende melkboer op de hoek. Hun ondernemingen confisqueert zij en binnenlandse strijdkrachten
kunnen je à la minute doodschieten voor het vergrijp. De topambtenaren en -mannen uit het bedrijfsleven
blijven buiten schot, behalve als ze openlijk de zijde van de nazi’s hebben gekozen. Zij mogen ook hun
vermogen - vaak uit oorlogswinsten - gewoon omzetten in nieuw geld, terwijl de rest van de bevolking in het
kader van de geldzuivering genoegen moet nemen met het ‘tientje van Lieftink.’ Een officieel onderzoek naar
de handel en wandel van deze elite heeft de overheid nooit gedaan.
Het door de overheid gelegitimeerd beroven en achterstellen van landgenoten
Na de oorlog is de sfeer nog steeds anti-joods. Ondanks hun onnoemelijk lijden krijgen de joden na
terugkomst uit de kampen van de Nederlandse overheid een uiterst kil welkom. Veel uit Duitsland
repatriërende Joden wacht hier opnieuw internering tezamen met hun voormalige beulen, SS-ers en NSBers, omdat zij thans worden beschouwd als burgers van het vijandige Duitsland. Een Auschwitz overlevende
die aanspraak wil maken op een verzekering krijgt nul op het rekest: hij heeft te Auschwitz zijn premie niet
op tijd betaald. Anderen hebben bezit genomen van hun huizen. Joodse kunstschatten, als de Goudstikker
Collectie, zijn gretig geconfisqueerd door Nederlandse staatsmusea. Jarenlange rechtzaken moeten de
eigenaren voeren om het bezit terug te krijgen.7
Ies Vuisje schrijft over het zelfbedrog, ontkenning en vervalsing door de overheid in de officiële Nederlandse
geschiedschrijving van de jodenvervolging. Nationaal historicus Lou de Jong heeft de gegevens
gemanipuleerd, aldus Vuisje: ‘Dat de Nederlandse regering al vroeg op de hoogte was van de genocide
heeft De Jong verdoezeld. Als wetenschapsman heeft hij gefaald.’ De Jong conformeert zich gemakshalve
aan ‘de mythe van het niet weten’ daar met name de niet-officiële pers al aan het begin van de oorlog
8
melding maakt van het lot van joden in Duitsland.
Tijdens het schrijven van dit artikel ontvang ik de volgende e-mail van de heer J.M. uit Den Haag:
‘Ooit van ‘pulsen’ gehoord? Nee, waarschijnlijk niet! Nou Puls was een verhuisbedrijf in Amsterdam, dat
huizen leeghaalde als onze Joodse landgenoten naar de concentratiekampen waren gevoerd. Dat bedrijf
heette Puls; vandaar de naam. Er was een levendige handel in Joodse goederen, bijvoorbeeld joods zilver,
goud, kunstvoorwerpen, antiek, tapijten, juwelen: gewoon alles wat maar geld opbracht. Een neef van mij
moeder deed dat in Den Haag. Is daar zeer rijk mee geworden en kon daar na de oorlog een groot
garagebedrijf mee beginnen. Hij werd een grote Forddealer en natuurlijk niet vervolgd. Hij had warenhuizen
vol met Joodse goederen! Dat waren lijkenpikkers! Mijn ouders waren bevriend met een Joodse familie H. Hij
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kwam uit een zeer rijk geslacht van zilverhandelaren. Die familie had een groot grachtenpand aan de
Keizersgracht. Zij bezaten zilver, kunst en antiek. Die familie had dat pand vanaf de 17e eeuw in bezit.
Verder bezaten zij schilderijen van Rembrandt, Ruysdael, Potter, Frans Hals en Vermeer en een grote
verzameling antiek Chinees en Japans porselein. Hij kwam uit een gezin van 10 kinderen en zijn vrouw
kwam ook uit een groot gezin. Heel zijn familie kwam om in de gaskamers en zijn vrouw en haar familie ook.
Hij had een zoon, ene Peter (dat was een vriend van broer Max). Die had hij voor veel geld laten
onderduiken bij boeren in de Noordoostpolder. Hij kwam terug uit Auschwitz en zijn zoon leefde nog. Hij
trouwde met een vrouw, die hij ontmoet had in een concentratiekamp; ook zij was al haar familie kwijt. Hij
kreeg zijn bezittingen nooit terug; waren in Nederlandse Musea terecht gekomen. Zijn huis was gebruikt
geweest door de bezetter, de Duitse bevelhebber van Amsterdam en na 2e wereldoorlog door het
Amerikaanse leger. Hij heeft nooit iets terug gezien van zijn bezittingen. Hij was voedselcommissaris voor de
2e wereldoorlog (hoge ambtenarenpost). Op de post zat een ex-NSB’er, een stevig katholiek gelovige
Gristenbroeder. Hij kreeg zijn baan niet terug en meneer de NSB’er mocht blijven zitten. Ook werden huizen
als van bijvoorbeeld de familie Roozenveldt (een radioverslaggeefster van de VARA en de VPRO) aan de
Westermarkt, druk verhandeld tijdens de oorlog en daar zijn talloze voorbeelden van! Oh, Nederland was zo
goed en Duitsland zo slecht!’
Voor vervolg over naoorlogse genocide Nederlandse overheid, klik hier.
Om terug te gaan naar deel IV, over o.a. mensenslachter Colijn, klik hier.
1 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (inghist.nl)
2 Arie van der Zwan, ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’
3 Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948, p. 279
4 Hein A.M. Klemann, Nederland 1938-1948, p. 279
5 Groene Amsterdammer, De oorlog van Frits. 17-01-96. Zie ook economicexpert.com
6 Wikipedia 2008 over Collaboratie
7 Michal Citroen, ‘U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik.’
8 Ies Vuisje, ‘Tegen beter weten in. Zelfbedrog en ontkenning in Nederlandse Geschiedschrijving over
Jodenvervolging.
Door Jim Beame op 21-05-2009
Bron:
http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische_normen_en_waardenloosheid_5

Vallende banken; op weg naar een financiële chaos in Europa
Geplaatst op: vrijdag 24 december 2010 door: Gerard Driehuis
"Er is nog nooit een muntunie geslaagd. Nog nooit. Ze zijn allemaal
mislukt, behalve die van de Verenigde Staten." Analist David Rosenberg
zegt tegen Bloomberg: "It's a matter of 'when' not 'if'."
En hoe dat dan gaat? Niet duidelijk, maar wel dat het heel veel geld gaat
kosten." En omdat de politici niet het lef hebben om sturing te geven aan
het onvermijdelijke zal het eindigen in chaos.
En dan is er in The Telegraph Willem Buiter, ooit een van de topmannen van de Engelse centrale bank en
nu hoofd van de economische dienst van Citigroup Inc.
Hij gaat een stap verder. Dat zwakke landen in Europa niet aan hun betalingsverplichtingen zullen kunnen
voldoen staat voor hem vast. Het gevolg daarvan zal zijn dat heel veel Europese banken in problemen
raken, omdat een deel van het geld dat ze hebben uitgeleend aan die zwakke landen in rook opgaat.
Daardoor zullen Europese landen, volgens Buiter, voor het dilemma komen te staan of ze weer miljarden
gaan stoppen in het redden van banken.
En intussen blijven de Europese leiders talmen over de oplossing.
Als over vijftig jaar de geschiedenis wordt opgetekend van deze dubbele crisis zal er aandacht zijn voor het
feit dat de eurolanden een jaar nodig hadden om de feiten onder ogen te zien, namelijk dat hun muntunie
onhoudbaar was.
Bronnen: Business Insider, Bloomberg
Reactie
Kijk naar de bron Ronald. David Rosenberg. Dat is duidelijk iemand die er bij gebaat is dat de Euro uit elkaar
klapt. Verdeel en heers.
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Westerse media-hetze verklaard: Wit-Rusland is een anti-kapitalistisch succesverhaal
21 december 2010 door Willem Huntelaar
Zoals het geval is met landen als Venezuela en Iran wordt ook Wit-Rusland in de door de banken en
kapitalistische denkers gedomineerde Westerse media weggezet als een anti-democratisch, totalitair regime
met weinig respect voor de mensenrechten. Wie echter verder kijkt dan de modder die de gevestigde media
nu al weken over het land uitstorten ziet een economisch, anti-kapitalistisch succesverhaal dat als voorbeeld
zou moeten dienen voor alle Westerse landen: lage staatsschuld, grote economische groei, weinig
privatisering en direct door de regering gecontroleerde banken.
Wie recent in de gevestigde media de berichtgeving over Wit-Rusland heeft gevolgd krijgt de indruk van een
afgrijselijke dictatuur, waar President Loekasjenko een repressief schrikbewind voert. De laatste
verkiezingen - door Loekasjenko voor de vierde keer op rij met een overweldigende meerderheid gewonnen
- zijn volgens de Westerse media niet eerlijk verlopen. Er zou op grote schaal gefraudeerd zijn, de oppositie
zou zijn geïntimideerd en politieke tegenstanders in elkaar geslagen of in de cel gegooid.
Het zijn de zelfde verhalen die we de afgelopen jaren hoorden over landen als Venezuela en Iran, en het is
dan ook niet toevallig dat het juist deze landen waren die Loekasjenko gisteren als eerste feliciteerden met
zijn verkiezingsoverwinning. Hugo Chavez, de eigenzinnige leider van Venezuela noemde Wit-Rusland zelfs
"een bolwerk van waardigheid" in Europa, terwijl pragmaticus Ahmadinejad sprak van een "nieuwe mijlpaal
in de glanzende geschiedenis van Wit-Rusland".
Waarom dan die vreselijke hetze tegen Wit-Rusland in de onafhankelijke media van het vrije westen? Het
antwoord is als zo vaak heel simpel: de media zijn hier niet onafhankelijk, en het Westen is verre van vrij.
Natuurlijk zijn we vrij om te zeggen en schrijven wat we willen maar liggen we wel aan de ketting bij de
banken in de vorm van torenhoge staatsschulden en zo langzamerhand ook uit de klauwen lopende
privéschulden.
Het moge de laatste jaren iedereen duidelijk geworden zijn dat het Westen niet geregeerd wordt door
democratisch regeringen die de wens van het volk respecteren, maar door stromannen van banken en grote
bedrijven die - eenmaal verkozen - geen zier geven om de wens van de kiezers en steeds weer maatregelen
nemen die goed zijn voor de eigenaren en aandeelhouders van de banken en bedrijven en die ronduit slecht
uitpakken voor de hardwerkende, belastingbetalende burger.
De VS en Europa zijn ten prooi gevallen aan de psychopaten van het neo-liberale kapitalisme die de VS en
de NAVO in eindeloze maar (voor hen) zeer winstgevende oorlogen hebben gestort, die de sociale
voorzieningen en de werkgelegenheid in het Westen aan het vernietigen zijn en die daarbij de burgers an de
VS en de EU in e schulden hebben gestoken op een manier dat onze achterkleinkinderen nog bezig zullen
zijn ze af te betalen als wij allemaal al naar de eeuwige jachtvelden zijn verdwenen.
En daar zit hem de kneep met Venezuela, Iran en Wit-Rusland. Die landen wensen de Bankiers van De
Rothschild, JP Morgan, Goldman Sachs en Deutsche Bank niet toe te laten. Ze wensen de goeddraaiende
staatsbedrijven niet te privatiseren en weigeren een torenhoge staatsschuld op te bouwen die het land en de
bevolking op de lange termijn aan de bedelstaf zullen brengen.
In Wit-Rusland bepaalt president Loekasjenko wie er directeur van de nationale bank van het land wordt. De
regering bepaalt de rentevoeten van de zes commerciële banken in het land, de regering bepaalt hoeveel
krediet er aan staatsbedrijven en ondernemingen wordt gegeven, de regering bepaalt in grote mate de lonen
van de werknemers in het land, de prijzen van de producten in de boodschappenmandjes van de burgers en
nog veel meer. De privésector bestaat wel, maar is veel minder 'vrij' om te doen en laten wat het wil. In WitRusland hebben arbeiders nog rechten en worden de spoorwegen, de post en de gezondheidszorg niet voor
een appel en een ei verkocht aan de vriendjes van de oligarchie van de (nieuwe) rijken.
De centraal geleide economie van Wit-Rusland is na 18 jaar onafhankelijkheid een doorslaand succes.
Uiteraard had het land het in de eerste jaren na de val van de Sovjet Unie moeilijk. Inflatie rees met soms
50% per jaar de pan uit, de eigen roebel was op de internationale markten geen stuiver meer waard en het
IMF en buitenlandse investeerders stonden met het kwijl op de lippen klaar om heel het land voor een prikkie
op te kopen en uit te zuigen.
Dat was echter buiten Aleksandr Loekasjenko gerekend. Hij won in 1994 de presidentsverkiezingen en
regeert het land sindsdien met ijzeren hand. Zijn wil is wet, maar de man is enorm populair onder de WitRussische bevolking. Loekasjenko kreeg de inflatie onder controle, hield de privatisering tegen, het IMF
buiten de deur en zette het land op het spoor van economische groei en welvaart. Dat alles met een centraal
geleide economie, op oude Sovjet-leest geschoeid maar wel met een zeer goed team van economische
adviseurs om zich heen.
Het land leunt sterk op grote broer Rusland, dat 50% van de Wit-Russische export voor zijn rekening neemt
en voor relatief goedkope brandstof zorgt. De wereldwijde economische crisis is aan Wit-Rusland voorbij
gegaan, en zelfs op het hoogtepunt van de door Amerikaanse bankiers veroorzaakte ellende kon WitRusland groeicijfers van rond de 10% voorleggen.
Het succes en de weigering om zaken te doen met het kartel van Joodse bankiers heeft er echter voor
gezorgd dat er in de Westerse media en door Westerse politici en economen een vreselijke hetze tegen Wit-
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Rusland wordt gevoerd. De bankiers kunnen het niet hebben dat er aan hun wereldhegemonie getornd
wordt en bereiden met de hetze maatregelen voor zoals ze nu al tegen Iran genomen zijn. George W. Bush
bestempelde Loekasjenko als de 'laatste dictator van Europa' en bij verkiezingen die Loekasjenko steeds
weer met een overweldigende meerderheid wint wordt steevast melding gemaakt van verregaande fraude.
Waar hebben we dat eerder gezien? En waarom zwegen de Westerse media over de schandalig verlopen
verkiezingen in Azerbeidzjan, een bondgenoot van het Kapitalistische Westen in de strijd tegen Iran?
In 2003 gooide Loekasjenko dan nog eens wat olie op het vuur door in 2003 het Joods Instituut in de
hoofdstad te sluiten en enkele jaren later fijntjes op te merken dat de Joden een zwijnenstal hadden gemaakt
van de stad Babroejsk. Daarmee kreeg hij in het Westen het etiket antisemiet opgeplakt en schakelde de
mediahetze tegen Wit-Rusland en Loekasjenko uiteraard een versnelling hoger.
Maar de economische cijfers van Wit-Rusland liegen er niet om en de president is zeer geliefd onder de
bevolking. En ondanks de hetze van de media, de blinde haat van de Westerse kapitalisten tegen het
socialistische succesverhaal en het tandenknarsen van het IMF en zijn roedel wurgbankiers kon Martin
Reiser van de Wereldbank in november tijdens het Investment Forum in Frankfurt niet anders doen dan zijn
respect uitspreken voor het succesverhaal Wit-Rusland, dat samen met Iran en Venezuela aantoont dat een
land ook zonder torenhoge staatsschuld, privatisering van de staatsbedrijven en het afbouwen van de
sociale voorzieningen economisch succesvol kan zijn.
Terwijl onze kleinkinderen in de toekomst zullen kromliggen om de door ons opgebouwde staatsschuld af te
betalen, zullen enkele van hen wellicht de koffers pakken en afreizen naar Wit-Rusland, om er een baan en
een toekomst te vinden en in te zien dat neo-liberale kapitalisme de grootste fout van hun voorouders is
geweest. Tenminste, als het land dan al niet in puin is geschoten voor het hebben van
massavernietigingswapens, het herbergen van terroristen of het werken aan een vreedzaam nucleair
programma...
http://www.zonnewind.be/politiek/wit-rusland/economisch-succesverhaal.shtml

VS huurt Israëlische bedrijven om burgers te bespioneren
Bron: www.presstv.ir
Een groot deel van de inlichtingendiensten die voor de Amerikaanse
regering werken zijn in feite Israëlische bedrijven, heeft een
voormalige CIA functionaris gezegd.
"Wat er gebeurt is dat veel van deze overheidsinstellingen eigenlijk
Israëlische bedrijven zijn die voor de Staten werken”, zei Philip Giraldi
op dinsdag.
"Dit gebeurde onlangs in Pennsylvania waar een Israëlisch bedrijf
informatie aan het verzamelen was over oorlogsdemonstranten en in
de staat New Jersey werd een Israëliër aangesteld als directeur voor
de binnenlandse veiligheid van de staat", zei hij in een interview met
Press TV.
"Dus deze penetratie van Amerikaanse veiligheid door Israëlische
bedrijven en Israëlische particulieren is al enkele jaren gaande",
benadrukte Giraldi.
Een Washington Post onderzoeksrapport toont dat de Amerikaanse
regering het grootste en technologisch meest geavanceerde systeem in de geschiedenis van het land
gebruikt om zijn burgers te bespioneren.
Het systeem verzamelt, bewaart en analyseert informatie van duizenden Amerikaanse burgers met de hulp
van elke staat en wetshandhavingdiensten en vervolgens wordt de informatie aan de FBI verstrekt.
Amerikaanse inlichtingendiensten functionarissen beweren dat als gevolg van bijna twee dozijn vermeende
daden van terrorisme dit jaar de noodzaak van de VS om zijn in de VS geboren of genaturaliseerde burgers
die van plan zijn gewelddadige aanvallen te plegen te identificeren urgenter is dan ooit.
Bovendien helpen voormalige agenten van de lokale autoriteiten duizenden vuilnismannen te veranderen in
een spionageleger dat rapporteert aan de politie.
Ten minste 935 organisaties, elk met zijn eigen verantwoordelijkheden en terrorismebestrijding
bevoegdheden, zijn gecreëerd of worden betrokken bij terrorismebestrijdinghandelingen sinds de september
2001 terreurincidenten in New York en Washington.
Bron en video: http://zaplog.nl/zaplog/article/vs_huurt_israelische_bedrijven_om_burgers_te_bespioneren
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Engeland vernietigt vingerafdrukdatabase
Gepubliceerd: Donderdag 23 december 2010
Auteur: René Schoemaker
De Britse regering vernietigt binnen twee maanden de centrale
vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart. Die wordt
ongeldig. “We willen onze burgers hun vrijheid teruggeven.”
De minister van Binnenlandse Zaken Damian Green noemt de zo geheten
Identity Card Scheme “het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen. Het is
opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur.” De Identity Card Scheme is
een uitvloeisel van een wet uit 2006 en voorziet in het verstrekken van
identiteitskaarten als vervanger voor het duurdere paspoort. De kaart is geldig in heel Europa.
De identiteitskaart was niet zozeer het probleem. dat was de koppeling met een centrale database waarin
biometrische gegevens als vingerafdrukken werden verzameld. Die database wordt nu binnen twee
maanden vernietigd. De identiteitskaarten zijn binnen een maand ongeldig. De Britse overheid gebruikt de
komende maand om reisorganisaties en de andere Europese landen te informeren.
Handtekening van de Koningin
De wetswijziging werd gisteren van kracht nadat koningin Elisabeth II haar handtekening onder de Identity
Documents Bill zette. Minister Green zei daarbij dat de nieuwe coalitieregering van liberalen en democraten
de macht van de staat wil terugschalen en de burgervrijheden wil herstellen. “Dit is de eerste stap in het
proces herstel en behoud van onze vrijheden”, zei Green.
Op de website van de Identity and Passport Services staat een klok die aftelt tot het moment dat de kaart
niet meer geldig is. Burgers die naar Europa willen reizen, wordt verzocht een paspoort aan te schaffen.
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Identity Card Scheme de Britse belastingbetaler al
292 miljoen pond gekost. Daarentegen levert het schrappen ervan 835 miljoen pond op dat gereserveerd
was voor toekomstige investeringen.
Nederland gaat door
De discussie over invoering van een centrale database met biometrische gegevens van burgers is daarmee
in de UK voorlopig ten einde. In Nederland woedt die echter nog volop. De Nederlandse regering bouwt op
dit moment aan een centrale database om de vingerafdrukken die nu nog worden bewaard op gemeentelijk
niveau op te slaan. Over die centrale opslag hebben diverse politieke partijen op gemeentelijk niveau, in de
Tweede Kamer en bij de Europese Commissie vragen gesteld. Daarnaast loopt er een rechtszaak van
privacyorganisatie Privacy First tegen de Nederlandse staat. - Webwereld.nl
Reactie
Ook alle backups en kopiën? Die garantie heb je niet. Sterker nog, je hebt niet eens garantie dat er via
achterdeurtjes in bijv, software niet alsnog een database wordt aangelegd. Ik denk dan ook dat dit vooral
een actie is om de publieke opinie te beïnvloeden. Waar het op neer komt is: je geeft iemand een blanco
check. Die persoon belooft dat ie het meteen door de versnipperaar zal halen. Maar je kunt op geen enkele
manier controleren of die persoon dat ook zal doen. Ik denk dat het dus verstandig is om ervan uit te gaan
dat je alles wat je geeft, nooit terugkrijgt. De enige manier is dus: niet geven.
Bovendien is dit weer typisch politiek. We doen net of de burger wat te zeggen heeft. Dat doen ze door een
'stap te ver' te gaan. Ik eis bijvoorbeeld dat iedereen zich moet registreren EN zelf 50 euro
administratiekosten moet betalen hiervoor. Als reden geef ik hiervoor dat we in een onveilige wereld vol
kinderporno, terrorisme en cybercriminaliteit leven en dat je anders er niet aan meewerkt, je dus eigenlijk pro
kinderporno en criminaliteit bent. Iedereen over de rooie over die 50 euro. Nou, die draaien we dan met veel
moeite wel terug. De burger heeft 'gewonnen'.

Immense ijskubus op Zuidpool voor inzicht in ontstaan heelal
Published by Henk (Beheerder)
Amerikaanse wetenschappers hebben vandaag gemeld dat de
bouw van ‘s werelds grootste observatorium voor neutrino’s in een
reusachtige kubus van ijs op de Zuidpool afgerond is.
Het observatorium moet helpen om het ontstaan van het heelal te
begrijpen.
De werken aan IceCube in de toendra van Antarctica hebben tien jaar geduurd. Het observatorium, dat op
1.400 meter diepte ligt bij de Amerikaanse basis Amundsen-Scott, heeft ruim 205,5 miljoen euro gekost
volgens de Amerikaanse stichting voor wetenschap NSF (National Science Foundation).
Neutrino’s zijn deeltjes met een verwaarloosbare massa die zich verplaatsen met de snelheid van het licht
en die op het moment van de Big Bang ontstaan zouden zijn. Lees meer: HLN
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De Golfstroom en de volgende ijstijd
Door community (initieel P.uncia), Op don 23 dec 2010
In de strijd tegen de klimaatverandering is er geen vijand te bevechten, slechts
onze instelling. (Nicolas Koutsikas, schrijver van The Gulf Stream & the Next
Ice Age) Klimaatverandering is op internationaal niveau hot op de politieke en
sociale agenda. Ons klimaat is aan het veranderen, met industriële productie,
de habitat, het vervoer en de alledaagse menselijke activiteiten die erkend zijn
als oorzaken van de opwarming van de aarde.
De Golfstroom en de volgende ijstijd is een 51:29 durende documentaire over
de resultaten van een recent Amerikaans regeringsrapport dat gelooft dat de
thermohaliene circulatie zal instorten rond het jaar 2010 en een kleine ijstijd in
Europa zal veroorzaken. Kan Dublin het klimaat zoals Spitsbergen krijgen, of
Londen dat van Siberië? De Golfstroom is een krachtige oppervlaktestroom, gedreven door de
passaatwinden. Zijn oorsprong ligt in het Golf van Mexico en het verplaatst de tropische wateren langs de
oostkust van de Verenigde Staten waarna het afbuigt naar het oosten en zijn warme water naar de grenzen
van de Noord-Atlantische oceaan laat stromen.
Zodra de tropische wateren de Noordelijke IJszee raakt, koelen ze abrupt af en duikt naar de Abyssaal zone
om een lus te vormen die bekend staat als de "thermohaliene circulatie." Dan, als een reusachtige
transportband die vertraagt in de oceaandiepten keert ze zuidwaarts om zich weer aan te sluiten bij het
begin van de Golfstroom. (51:29)
Bron en video: http://zaplog.nl/zaplog/article/de_golfstroom_en_de_volgende_ijstijd

WikiLeaks (11): Israël bombardeerde inderdaad Syrische kernreactor
Sterke aanwijzingen dat reactor bedoeld was voor kernwapens
Israëlische F16's gereed voor een nieuwe missie.
Wat op deze site altijd al als feit werd beschouwd is nu door
WikiLeaks bevestigd: de Israëlische luchtmacht heeft in september
2007 een in aanbouw zijnde kernreactor in Syrië gebombardeerd. De
operatie was zeer succesvol want de installatie werd volledig
vernietigd en alle Israëlische gevechtsbommenwerpers keerden
zonder verliezen naar hun basis terug. Uit de gelekte documenten
blijkt tevens dat het bombardement niet voor niets was, omdat Syrië
met behulp van Noord Korea kernwapens wilde gaan ontwikkelen.
De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Condoleezza Rice bevestigde in april 2008 dat de Israëlische aanval daadwerkelijk had plaatsgevonden, iets
dat tot op de dag van vandaag noch Israël, noch Syrië hebben toegegeven. Tevens blijkt dat de Israëlische
en Amerikaanse inlichtingendiensten hebben samengewerkt om de aanval mogelijk te maken en dat de
regering in Jeruzalem er wel degelijk rekening mee hield dat de Syrische president Assad als vergelding
Israël de oorlog zou verklaren.
'We hebben deze informatie tot nu toe niet gedeeld uit angst voor een conflict en om te proberen dit te
vermijden,' aldus Rice in een officieel document gericht aan haar ministerie. 'Ik wil u laten weten dat de
Israëlische aanval bedoeld was om in het woestijngebied al-Kibar in het oosten van het land een geheime,
door Syrië gebouwde reactor te vernietigen. De Israëlische missie was succesvol - de reactor werd
vernietigd zonder dat er iets tegen gedaan kon worden. Syrië voltooide de evacuatie van de installatie, liet
het bewijs ervan verdwijnen en bouwde een nieuw gebouw op de locatie.'
'Op basis van krachtige bewijzen geloven we dat Noord Korea Syrië heeft geholpen de reactor te bouwen.
We hebben besloten dat het tijd is om meer informatie hierover met u te delen,' vervolgde Rice. 'We hebben
goede redenen om aan te nemen dat de reactor niet gebouwd werd voor vreedzame doeleinden. Ten eerste
was deze volgens onze inschattingen niet ontworpen als een energiecentrale, stonde deze geïsoleerd van
bewoonde gebieden en was deze niet geschikt voor onderzoeksdoeleinden.'
'Ten tweede nam Syrië verregaande stappen om het werkelijke doel van de installatie geheim te houden.
Ten derde handelde Syrië in het geheim door geen blauwdrukken van de locatie aan het Internationale
Atoom Energie Agentschap te overhandigen, iets dat vereist wordt door het verdrag dat het land
ondertekend heeft. Hierdoor werd er geen bevestiging aan de internationale gemeenschap gegeven dat de
reactor gecontroleerd kon worden of deze inderdaad deel uitmaakte van een vreedzaam plan.'
Minister Rice concludeerde op basis van deze informatie dat 'het verborgen houden en de leugens die in de
maanden na de aanval door Syrië werden verspreid duidelijk bewijs zijn dat het land iets te verbergen heeft.'
Xander - Bron: Jerusalem Post
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's Werelds grootste obligatiefonds: Eurozone zal zeker uit elkaar vallen
Fitch Ratings: ECB in 2011 grootste 'junkfonds' ter wereld - Oplossing: Euro-obligaties of herinvoeren oude
munteenheden?
Volgens veel experts wordt 2011 het jaar van buigen of barsten
voor de eurozone.
Volgens Andrew Bosomworth, het hoofd van de Europese afdeling
van 's werelds grootste obligatiefonds Pimco, zal de eurozone als
gevolg van het ontbreken van een fiscale unie zeker uit elkaar
vallen. 'Griekenland, Ierland en Portugal kunnen zonder hun eigen
munteenheid of enorme steunbetalingen niet meer overeind
komen,' aldus Bosomworth, die waarschuwde dat internationale
obligatiehouders het vertrouwen in het beleid van de eurozone
hebben verloren en bezig zijn sneller hun EMU (Europese
Monetaire Unie) belangen van de hand te doen dan de ECB
(Europese Centrale Bank) ze kan opkopen.
Pimco is ervan overtuigd dat de EU-strategie om landen met torenhoge schulden enorm te laten
bezuinigingen zonder tegelijkertijd hun economie te stimuleren onwerkbaar is, omdat de groei die nodig is
om de schuldenlast te stabiliseren hierdoor achterwege blijft. 'Kunnen landen binnen een vast
omwisselstelsel zoals de euro groeien en tegelijkertijd hun uitgaven verminderen? Dacht het niet. Dit werkte
ook al niet in Argentinië,' stelde Bosomworth.
Ondanks het feit dat internationale financiers hun vertrouwen in de euro aan het verliezen zijn heeft de ECB
vorige week minder overheidsschulden opgekocht, namelijk € 603 miljoen, tegen € 2,68 miljard in de week
ervoor. Het vernietigende commentaar van 's werelds grootste opkoper van EMU-staatsschulden is echter
een keiharde klap voor Portugal en Spanje. Beide landen hopen juist dat hun kosten om geld te kunnen
blijven lenen zullen verminderen voordat ze in de eerste helft van volgend jaar geconfronteerd worden met
grote financieringsproblemen.
'De eurocrisis is bij lange na nog niet voorbij,' vervolgde Bosomworth. 'De spanningen op de markten zullen
tot in 2011 voortduren. De mechanismes komen dan ook véél te laat.' Daarmee verwees hij naar de
instelling vorige week van een permanent bailout-fonds voor de eurozone vanaf 2013. Jacques Cailloux,
hoofd econoom afdeling Europa bij de RBS (Royal Bank of Scotland), was het met hem eens. 'Geen enkele
beleidsmaatregel die sinds de start van de crisis in Europa is ingevoerd is geloofwaardig genoeg om verdere
besmetting te voorkomen. Wij blijven dan ook zeer bezorgd dat de schuldencrisis de grotere economieën
van de eurozone zal gaan treffen. De markten onderschatten de potentiële financiële ontwrichting die dat
zou kunnen veroorzaken.' (1)
Fitch: Junkstatus ECB in 2011
Slechts twee dagen later gooide het internationale ratingsbureau Fitch de nodige olie op het vuur door te
verklaren dat 2011 het jaar wordt waarin de Europese Centrale Bank 's wereld grootste junk ('rotzooi')obligatiefonds zal worden. Tevens kondigde Fitch aan dat de kredietstatus van Griekenland waarschijnlijk
opnieuw verlaagd zal worden, waardoor het vrijwel zeker is dat het land over een paar weken ook zijn
allerlaatste investeringsgraad zal verliezen.
Dankzij het noodfonds van de EU en het IMF hoeft Griekenland zich niet onmiddellijk zorgen te maken dat
het geen geld meer zal kunnen lenen. Toch zal het opnieuw downgraden van Griekenland een
onheilspellend signaal zijn en de crisis in de eurozone verder vergroten. Moody's Investor Service gaat naast
Griekenland mogelijk ook de andere drie Europese probleemkinderen Portugal, Spanje en Ierland
afwaarderen, en het derde belangrijke beoordelingsbureau Standard & Poor's beoordeelt alle vier nu al als
negatief.
ECB houdt rekening met bankroet staatsschulden
Daarnaast heeft Fitch maar liefst 48 Europese banken een negatieve beoordeling gegeven, tegenover
slechts 2 positieve. Hoewel beoordelingsbureaus niet alwetend zijn is de trend duidelijk: steeds meer
schulden van landen in de eurozone kunnen waarschijnlijk nooit meer terugbetaald worden. De ECB heeft
een mogelijk bankroet van deze schulden publiekelijk altijd fel van de hand gewezen, maar de acties van de
ECB laten zien dat er wel degelijk rekening mee wordt gehouden. Zo kondigde de ECB vorige week aan om
zijn kapitaal verder te versterken om zo beter bestand te zijn tegen 'mogelijk verliezen'. Waarschijnlijk heeft
dat onder andere te maken met de tientallen miljarden euro's Griekse staatsschuld die de ECB heeft
opgekocht en die op korte termijn feitelijk niets meer waard zullen zijn.
De ECB heeft ruim € 330 miljard aan leningen uitstaan aan banken in de vier genoemde probleemlanden en
heeft al € 72,5 miljard aan staatsschuld opgekocht van Griekenland, Ierland en Portugal. Dat bedrag lijkt
alleen nog maar verder te gaan oplopen nu bijvoorbeeld de Ierse Centrale Bank € 44,67 miljard aan
noodleningen heeft verstrekt aan Ierse banken die waarschijnlijk failliet zijn, waardoor er mogelijk een
tweede Ierse bailoutronde aan zit te komen.
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Carsten Brezeski, econoom bij de ING bank in Brussel, denkt dat de ECB niet lang zal hoeven wachten of
de grote zorgen voor de toekomst terecht zullen blijken te zijn. 'In 2011 zal de staatsschuldencrisis de laatste
fase ingaan en zal er niet langer tijd kunnen worden gerekt of beslissingen kunnen worden uitgesteld.' (2)
Euro-obligaties of oude munteenheden?
Economen in Europa zijn verdeeld over de te volgen koers in de eurozone; sommigen vinden dat de EU in
versneld tempo een economische éénheid moet worden door bijvoorbeeld euro-obligaties uit te geven,
waardoor de kosten om geld te lenen voor de probleemlanden fors kunnen dalen. Anderen wijzen erop dat
op deze manier de financieel gezondere landen verantwoordelijk worden gesteld voor het jarenlange slechte
financiële beleid van minder verantwoordelijke lidstaten zoals Griekenland en Ierland, en pleiten dan ook
voor een opsplitsing van de eurozone en het deels herinvoeren van de opgeheven nationale munteenheden.
Xander - (1) The Telegraph / Finance ; (2) The Wall Street Journal

Thailand draait internetgebruikers duimschroeven aan
Bangkok, 21 december 2010 (IPS)
Veel internetgebruikers in Thailand stellen dat de onlinecensuur in hun land dit jaar sterk is toegenomen. Dat
wordt bevestigd door een pas gepubliceerd rapport.
Veel internetgebruikers in Thailand stellen dat de onlinecensuur in hun land dit jaar sterk is toegenomen. Dat
wordt bevestigd door een pas gepubliceerd rapport.
Veel internetgebruikers in Thailand stellen dat de onlinecensuur in hun land dit jaar sterk is toegenomen. Dat
wordt bevestigd door een pas gepubliceerd rapport.
De meeste bloggers en webredacteurs willen alleen anoniem praten. Anders wordt hun website gesloten,
vrezen ze. Of nog erger. "Ik ben bang dat er iets met mij gebeurt, voor informatie die ik vier jaar geleden op
een website heb gezet", zegt een 32-jarige grafisch ontwerper uit Bangkok. "Het is niet veilig nieuwe
politieke websites te openen."
Media- en mensenrechtenactivisten stellen dat de internetcensuur toeneemt onder de huidige coalitie. Die is
nu twee jaar aan de macht en wordt geleid door de Democratische Partij. "Veel internetgebruikers passen
zelfcensuur toe", zegt mensenrechtenactivist Pokpong Lawansiri. "Een aantal bloggers is opgepakt. De
regering houdt het land in het ongewisse over het aantal arrestaties en de identiteit van wie opgepakt is."
Straatprotest
Activisten zeggen dat de regering en het leger, dat de regering eind 2008 aan de macht bracht, politieke
dissidentie op het internet het zwijgen willen opleggen. Ze zeggen dat die strategie vooral duidelijk werd na
het gewelddadige straatprotest in april en mei dit jaar in Bangkok, toen meer dan negentig mensen
omkwamen en bijna tweeduizend mensen gewond raakten.
Een pas gepubliceerde studie over internetcensuur in Thailand bevestigt dat. Steeds meer websites worden
geblokkeerd omdat ze een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid. Sinds begin dit jaar
hebben rechtbanken 43.908 internetadressen (url's) en websites laten blokkeren. Daarmee komt het totaal
op 74.686 geblokkeerde adressen sinds eind 2007, stelt het rapport Control and Censorship of Online Media
through the Use of Laws and the Imposition of Thai State Policies. Het rapport werd onder meer opgesteld
door Sawatree Suksri, docent aan de rechtsfaculteit van de Thammasat-universiteit in Bangkok.
Junta
Voor de blokkering maakt de overheid gebruik van de Wet op de Computercriminaliteit uit 2007. Dat was de
eerste wet die door het parlement gejaagd werd toen de militaire junta in 2006 aan de macht kwam, de
achttiende staatsgreep in Thailand.
Ook het Centrum voor de Oplossing van de Noodsituatie (CRES) speelt een belangrijke rol in de censuur.
Het centrum, dat geleid wordt door het leger, werd dit jaar opgericht om het protest van de zogeheten
roodhemden tegen de regering in te dammen. "Een betrouwbare bron bij internetproviders zegt dat het
aantal websites dat op bevel van het Centrum voor de Oplossing van de Noodsituatie is geblokkeerd, in de
tienduizenden loopt", zegt het rapport.
Sommige mediarechtenactivisten zeggen dat sinds april 312.000 websites zijn geblokkeerd. "Het
nooddecreet heeft de rechtstaat geschorst en de censuurbevoegdheid aan het CRES overgedragen", zegt C
J Hinke, stichter van Freedom against Censorship Thailand (FACT), een mediarechtenorganisatie. "In de
Thaise media hebben regeringsvertegenwoordigers het minstens zevenmaal gehad over de blokkering van
312.000 websites onder het nooddecreet."
http://www.ipsnews.be/artikel/thailand-draait-internetgebruikers-duimschroeven-aan
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De Canadese genocide op de Indianen
Auteur: mr. drs. BOU gepost op 4 december, 2010
Kevin Annett is een Canadese antropoloog, politicoloog en theoloog
die in 1992 door de The United Church of Canada werd aangesteld
als dominee in Port Alberni op Vancouver Island. Het viel hem op dat
de kloof tussen blanken en Indianen daar vrijwel onoverbrugbaar was.
Hij ontdekte dat er onder de inheemse bevolking een ware slachting
had plaatsgevonden en dat deze genocide niet alleen werd
verzwegen, maar nog altijd voortduurde. Tegenwoordig is armoede
het wapen waarmee de Indianen worden uitgeroeid, maar de
kinderen van Indianen werden tot voor kort ontvoerd naar kostscholen, die werden gerund door Christelijke
priesters en nonnen. De kinderen werden er zo slecht behandeld, dat de helft van hen het niet overleefde.
Daarover schreef Annett een boek: “Hidden from History. The Canadian Holocaust” (PDF).
Hij stuurde dit boek naar de bibliotheken, maar Grenswetenschap meldde begin november dat deze boeken
uit verschillende bibliotheken in Canada verdwenen waren. Van een genocide op de Indianen mag de
gemiddelde Canadees nog steeds niets weten. Ook is Kevin Annett sinds 1997 door de Kerk van Canada
uitgesloten van het ambt van dominee, terwijl hij reeds in 1995 zelf zijn ontslag had genomen, omdat hij
doodsbedreigingen ontving, gericht aan hem en zijn familie.
Grenswetenschap schrijft:
De mate van censuur die volgde op Annetts bekendmakingen bleek bijna Sovjet-achtige proporties te
hebben. Redacties van tijdschriften die over hem publiceerden werden bedreigd, zijn huwelijk en
wetenschappelijke carrière werden kapotgemaakt. Geen enkele uitgever waagde het dan ook de vingers te
branden aan “Hidden from History”. Annett besloot een oplage van 1000 stuks in eigen beheer te drukken en
de Canadese bibliotheken te voorzien van een exemplaar. Deze exemplaren blijken de laatste weken uit de
bibliotheken te verdwijnen. De geest is gelukkig al uit de fles. Ik noemde het een beerput, want het stinkt
verschrikkelijk. Verkrachting, moord, foltering, orgaanhandel, sterilisatie en zelfs een heus pedofielen- en
seksslavennetwerk. Je kan het zo ziek niet bedenken of het komt bovendrijven in de zaak van de Canadese
Genocide.
In 2006 heeft Kevin Annett zijn bevindingen verwerkt tot een documentaire. Unrepentant: Kevin Annett
and Canada’s Genocide won in 2006 in het New York International Independent Film & Video Festival de
prijs voor ‘Best Director’.
Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s genocide duurt een uur en 49 minuten.
Bekijk deze video op Google Video.
http://www.boublog.nl/2010/12/04/de-canadese-genocide-op-de-indianen/

Nieuwe Gaza-oorlog lijkt kwestie van tijd
Twee jaar na het begin van de oorlog in de Gazastrook lijkt het slechts een
kwestie van tijd voordat het Israëlische leger opnieuw een offensief begint
tegen militanten in het kustgebied.
Het geweld over en weer neemt toe en leiders in Israël speculeren steeds
nadrukkelijker over een nieuwe militaire operatie.
Zondag reageerde vicepremier Silvan Shalom op een actie tegen Palestijnse
militanten, die in het zuiden van de Gazastrook werden gedood door
Israëlische militairen.
De leden van de beweging Islamitische Jihad zouden in de ochtend bezig zijn geweest met het plaatsen van
een bom nabij de grens tussen Israël en de Gazastrook. De beweging wordt ook verantwoordelijk gehouden
voor raketbeschietingen richting Israël.
Shalom zei voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad dat ''we met volle kracht zullen reageren'' als ''deze
situatie voortduurt waarin raketten probleemloos naar binnen worden gesmokkeld, waarin zij Israël blijven
beschieten, en waarin zij onschuldige burgers proberen te treffen''.
Het Israëlische leger zette zondagochtend gevechtshelikopters en tanks in tegen een onbekend aantal leden
van Islamitische Jihad, die zouden hebben teruggeschoten.
Na het incident lanceerden Palestijnse strijders opnieuw raketten richting het zuiden van Israël. De
projectielen raakten geen mensen of gebouwen.
Het laatste grootschalige offensief van het Israëlische leger in de Gazastrook begon op 27 december 2008.
De toenmalige regering van Israël wilde hiermee een eind maken aan raketbeschietingen vanuit Gaza.
Lees verder: nu.nl
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Flatgebouw Nederland
Door Pamela Hemelrijk
Ik wil graag beginnen met u een parabel te vertellen.
Daar had Jezus ook altijd zoveel succes mee, dus waarom ik niet.
Deze parabel is genaamd: Flatgebouw Nederland.
Toen ons flatgebouw “Nederland” indertijd werd opgeleverd boden Nolleke (een parttime handwerklerares) en Wout (een vormingswerker) zich aan om de taken op zich te
nemen die gemeenschappelijk geregeld moesten worden, zoals trappenhuizen,
liftkokers en dergelijke. “Best”, zeiden wij, en we benoemden die twee met algemene stemmen tot bestuur
van de Vereniging van Eigenaren.
Het bestuur besloot daarop de collectieve onderhoudskosten inkomensafhankelijk te maken. Voortaan
moesten wij 5 procent van ons inkomen afdragen. “Vooruit maar”, dachten wij. Onze inkomens ontliepen
elkaar toch niet zoveel. Bovendien vonden wij het allemaal wel leuk dat de ordinaire patser op nummer 40
met zijn Bentley dan de grootste veer zou moeten laten..
De eerste klap kwam toen Nolleke en Wout meedeelden dat de liftkokers vernieuwd moesten worden. De
klus werd uitbesteed aan een aannemer (die trouwens later bleek een zwager van Nolleke te zijn geweest),
en viel door “tegenvallers” tien keer zo duur uit als voorzien. Bovendien bleven de nieuwe liften om de
haverklap steken, zodat we voortaan de trap moesten nemen. Nolleke’s zwager konden wij niet
aansprakelijk stellen, want die had zijn bedrijf verkocht en was naar Paraguay geëmigreerd. Het bestuur
heeft nog wel een peperdure advocaat in de arm genomen (die trouwens later bleek de ex-man van Nolleke
te zijn), maar dat haalde niks uit.
Om de financiële strop op te vangen werden de servicekosten door Nolleke en Wout met 10 procent
verhoogd. Wij protesteerden. Wout huurde vervolgens voor 10 mille bureau Twijnstra en Gudde in, om te
onderzoeken wat de oorzaak van de problemen was geweest. Dat kwam na een half jaar tot de conclusie
“dat er het een en ander fout was gegaan”, en besloot met de aanbeveling “het voortaan beter te doen”.
Nolleke had ondertussen niet stil gezeten. Omdat ons bewonerskrantje “niet professioneel genoeg was” had
zij één der bewoners (die trouwens later bleek een jeugdvriend van Wout te zijn) tegen een riant salaris
aangesteld als full-time hoofdredacteur. Sindsdien stonden er alleen nog interviews met Nolleke en Wout in
het krantje. En mededelingen over de nieuwe huisregels waaraan wij ons moesten houden. Elke maand
kwamen er een stuk of wat bij. Zo mochten wij onze eigen ramen niet meer lappen, omdat dat “te gevaarlijk”
was. Nolleke had daarvoor een glazenwassersbedrijf in de arm genomen (dat overigens, zo bleek later, van
haar zwakbegaafde zoon was). Als je je voordeur een ander verfje wilde geven moest je daarvoor eerst
schriftelijk toestemming vragen bij een door Wout opgerichte schoonheidscommissie. Roken, drinken,
barbecuen en praten op het balkon werd ons voortaan verboden. Om de naleving van deze regels te
waarborgen benoemde Nolleke 10 bewoners tot betaald controleur. Zij patrouilleerden over de galerij om
overtreders te beboeten. Gekleed in fraaie uniformen, die Nolleke speciaal door Frank Govers had laten
ontwerpen.
De servicekosten waren door dit alles gestegen tot 30 procent van ons jaarinkomen. Sommige bewoners
raakten in geldnood. Het bestuur riep daarop een “solidariteitsfonds” in het leven waarop bewoners in nood
een beroep konden doen. De servicekosten moesten daarvoor wederom worden verhoogd, ditmaal tot 40
procent.
De patser met de Bentley was de eerste die het voor gezien hield. Hij vertrok. Zijn plaats werd ingenomen
door een alleenstaande moeder die zo’n laag inkomen had dat het bestuur besloot haar geheel van
servicekosten vrij te stellen. Het flatgebouw was intussen door Nolleke en Wout omgedoopt tot “Flatgebouw
Solidariteit”. Het initiatief trok wijd en zijd de aandacht. Nolleke en Wout werden alom geroemd om sociale
bevlogenheid, en verschenen in diverse talkshows. Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde dat
arme mensen in onze luxeflat geen servicekosten hoefden te betalen. Het liep storm, zoals u begrijpt;
telkens als er een appartement vrij kwam stonden de minima met honderden te queuen op de galerij. Er
moesten drie betaalde administratieve krachten worden aangesteld om de aanvragen te verwerken, en twee
bezoldigde commissies om te beslissen wie van de gegadigden in de grootste nood verkeerde, en dus het
appartement het hardste nodig had.
De situatie is nu als volgt: wij betalen thans 60 procent van ons inkomen aan servicekosten. Nolleke en Wout
hebben een vaste staf in dienst van 40 betaalde medewerkers. De tien appartementen op de bovenste
verdieping zijn aangekocht en verbouwd tot kantoorruimte voor de Vereniging van Eigenaren. De kosten van
die verbouwing zijn wederom volledig uit de hand gelopen, waarna wij wederom Twijnstra en Gudde in ons
maag gesplitst kregen, ditmaal á raison van 20 miel. Er wordt gefluisterd dat het afscheidsfeest voor Wout
(die zich onlangs wegens rugklachten uit het bestuur heeft teruggetrokken, waarna het bestuur – in casu
Nolleke – Wout’s zoon met algemene stemmen als opvolger heeft gekozen), dat dat feest dus ook 20 miel
heeft gekost; afgezien dan van het optreden van Pavarotti natuurlijk. Maar zekerheid hebben we niet, want
het feest was alleen toegankelijk voor stafleden, en De Regelgevingsvoorlichtingskrant (RGVK), zoals het
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bewonerskrantje tegenwoordig heet, heeft er niet over bericht. De redactie heeft zich uitgebreid als een
olievlek, en heeft thans vier voormalige appartementen als kantoorruimte in gebruik. Om de krant te
financieren heeft Nolleke voor alle bewoners een “verplichte bijdrage” in het leven geroepen, die elk jaar
stijgt.
De liften doen het nog steeds niet, en het flatgebouw begint in verval te raken. Als we protesteren zeggen
Nolleke en Wout jr. steevast: ” Hoor eens, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Er is domweg geen geld
voor nieuwe liften, zo simpel is het. Maar wat klaag je toch? Als je vindt dat we het niet goed doen, dan kies
je toch gewoon een ander bestuur?”
Maar het vervelende is: wij kunnen Nolleke en Wout jr. nooit meer afzetten. Want een meerderheid van de
bewoners krijgt thans óf geld uit het solidariteitsfonds, óf heeft een baan bij de Vereniging van Eigenaren.(Of
allebei.) En dat wil die meerderheid uiteraard graag zo houden. Nolleke en Wout jr. zullen dus altijd de
verkiezingen winnen. Ze hebben hun electoraat gekocht met het geld dat ze ons, in naam van het algemeen
belang, afhandig hebben gemaakt. Wij zitten als een rat in de val. Als het zo doorgaat gaan de servicekosten
naar 90 procent, en gaan we met z’n allen failliet, tot de laatste man. En wij kunnen er niets tegen doen.
“Vertrekken”, zult u zeggen, en dat lijkt inderdaad het enige wat er nog opzit. Maar daar kunnen wij om de
een of andere sentimentele reden maar niet toe komen; we stellen het steeds uit. Soms ben ik wel eens
bang dat we dat we daar ooit nog heel veel spijt van zullen krijgen.
Enfin, u begrijpt waar ik heen wil. Het hierboven geschetste sluipende proces, maar dan in het groot, voltrekt
zich in dit land al decennia lang, zonder op enig noemenswaardig verzet te stuiten. Neem nou de
belastingdruk: Omstreeks 1910 had onze regering aan 10 procent van het BNP genoeg om dit land
draaiende te houden. In de tijd van Den Uyl was dat een procent of 40, en thans neemt de staat jaarlijks 60
procent in beslag van alles wat er in Nederland wordt verdiend. Met andere woorden: u werkt thans zeven
maanden per jaar als dwangarbeider voor de staat, en u houdt slechts 5 maanden over om in uw eigen
onderhoud te voorzien. Zelfs een lijfeigene in tsaristisch Rusland had meer vrijheid om over zijn eigen
inkomen te beschikken dan u en ik in deze democratie. Mijn zwager, een succesvol ondernemer, moest in
de jaren zeventig 80 procent van al zijn verdiensten afdragen aan de fiscus. En Astrid Lindgren moest in het
democratische Zweden zelfs meer dan honderd procent dokken, omdat ze naast haar inkomsten als
schrijfster ook over eigen vermogen beschikte. Niemand wil dat geloven, maar het is een feit. Zoek het maar
op in haar biografie. Hoe meer Pippi Langkousen er werden verkocht, hoe verder Astrid Lindgren er
financieel op achteruit ging. Voor haar onschatbare bijdrage aan de wereldliteratuur werd zij door de staat
gestraft met boetes, opdat de talentlozen voor hun falen konden worden beloond met subsidies. Dat is nou
wat sociaaldemocraten rechtvaardigheid believen te noemen. En dan zijn ze nog verbaasd ook als
vervolgens de produktiviteit stagneert en de welvaart afneemt. Nogal wiedes, als je stelselmatig succes
afstraft en falen beloont. Het mag een wonder heten dat Astrid Lindgren niet met schrijven is gestopt, als je
nagaat dat ze moest toebetalen om te mogen werken. Het doet me altijd denken aan die mop van Moos, die
solliciteert naar een baan als portier in een striptease-tent. “Wat dacht je van 500 pop per maand?” zegt de
baas van de striptease-tent. “O jee”, zegt Moos bekommerd “Ik weet niet of ik dat wel kan betalen.”
Let’s face it: zwakte, passiviteit en hulpeloosheid zijn in onze verzorgingsstaat een middel van bestaan
geworden. Het is geen vetpot, maar je kunt ervan rondkomen. Het aandikken van de eigen
hulpbehoevendheid is derhalve de nationale sport geworden. De helft van de Nederlandse beroepsbevolking
is thans voor zijn inkomen afhankelijk van de staat: twee miljoen mensen verdienen hun brood als
beleidsambtenaar of via gesubsidieerde stichtingen en fondsen, en vier miljoen mensen liggen te vegeteren
aan het infuus van de Bijstand, de WW, de AOW, de Ziektewet, de VUT of de WAO. Die twee miljoen
“werkenden” zijn net zo’n molensteen om de nek van de economie als die vier miljoen steuntrekkers. Want
ze houden zich niet bezig met de productie van goederen en diensten, maar uitsluitend met het in beslag
nemen van geld bij hen die het bezitten en het verdelen daarvan onder hen die het nodig hebben. Tegen de
tijd dat die poet de zwakkeren bereikt is het leeuwendeel al opgegaan aan administratiekosten,
overheidsgebouwen en ambtenarensalarissen.
In dit absurde systeem zwaaien de zwakkeren de scepter over de sterkeren, hoe paradoxaal het ook klinkt.
Wie niet in staat is zelf in zijn onderhoud te voorzien kan via de verzorgingsstaat gewoon beslag laten
leggen op andermans inkomen. Maar als de zwakkeren, daarbij geholpen door de bureaucratie, erin slagen
om met geweld hun wil op te leggen aan de sterkeren, kun je ze dan met goed fatsoen nog wel zwakkeren
noemen? Dat vraag ik u af. Wie is de sterkste: de werkende die gedwongen wordt zijn inkomsten af te staan,
of de niet-werkende die zijn inkomen zonder tegenprestatie kan opeisen bij anderen? Gewapend met niets
dan hun zwakheid hebben de zwakkeren een recht veroverd dat voor niemand anders is weggelegd: het
recht op gratis kost en inwoning. Een sterk staaltje, dat zult u toch moeten toegeven. Zeker voor een
zwakkere.
Het is onbegonnen werk om zo’n parasitaire overheidsbureaucratie weer weg te krijgen als ie eenmaal is
ontstaan. De ambtenarij is namelijk veel en veel machtiger dan alle ministers bij elkaar, en peinst er
uiteraard niet over om zichzelf op te heffen. Pim Fortuyn heeft een schuchtere poging in die richting
ondernomen, and look what happened to him!
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Kortom: dit proces van geïnstitutionaliseerd kannibalisme zal doorgaan. Net zolang tot het laatste restje
productieven onder die loden last bezwijkt, en we allemaal failliet zijn, net als in dat flatgebouw. En ziedaar:
dan is het alom bejubelde gelijkheidsideaal eindelijk toch nog verwezenlijkt. Halleluja! Het heeft offers
gekost, en we hebben de vrijheid van het individu ervoor moeten afschaffen, maar het is gelukt: er zijn geen
inkomensverschillen meer. Iedereen krijgt hetzelfde armzalige rantsoen van de staat. Iedereen is
gedegradeerd tot bedelaar. Behalve de partijbonzen natuurlijk. Dat is nou die beroemde “verlossing uit de
slavernij”, die ze ons altijd hebben beloofd.
“De overheid is een kankergezwel”, las ik laatst op internet. Hear hear. De vergelijking is daarom zo
adequaat, omdat een kankercellen zich niet alleen per definitie steeds verder uitzaaien, maar zich ook, om
die groei mogelijk te maken, voeden met de energie van gezonde cellen. Het zijn kannibalen. Hoever het
kannibalisme van onze bureaucratie is voortgeschreden, realiseerde ik me toen ik laatst vanuit de trein een
afzichtelijk wangedrocht van een gebouw zag staan, zo lelijk en nors en vijandig en kolossaal dat ik me
afvroeg wat het was. Het bleek het deelraadkantoor Geuzenveld te zijn. Twaalf verdiepingen hoog was het,
en het oude stadhuis van waaruit twintig jaar geleden nog geheel Amsterdam werd bestuurd kon er drie keer
in. Dat gedrocht (en we hebben er inmiddels 15 van) is van ons geld gebouwd om onder meer de activiteiten
mogelijk te maken van het deelraadslid El Yakoubi, wiens enige wapenfeit, voor zover valt na te gaan, hieruit
bestaat dat hij zijn vrouw zonder een cent en zonder paspoort in Marokko heeft gedumpt, haar toen als
vermist heeft opgegeven en zich vervolgens van haar heeft laten scheiden. Hij is hiervoor nog steeds niet
strafrechtelijk vervolgd, en dat zal ook niet gebeuren, dat geef ik u op een briefje. Wat heet: hij is niet eens
uit de fractie gezet! Hij mag rustig doorgaan ons te beboeten als we een bloembak op de stoep zetten.
Dat vergeet ik namelijk nog helemaal u erbij te vertellen: onze overheid heeft zichzelf immuun gemaakt voor
strafvervolging. Het Pikmeer II arrest, waaraan geen macht ter wereld meer iets kan veranderen omdat het
nu in onze jurisprudentie verankerd ligt, bepaalt dat ambtenaren niet vervolgd kunnen worden voor
misdrijven die zij beroepshalve hebben begaan. Kortom: als een ambtenaar zijn vrouw mishandelt is hij
strafbaar (al moet ik dat in het geval Yakoubi nog zien), maar als hij laat ons zeggen illegaal vergunningen
afgeeft aan een vuurwerkfabriek die vervolgens ontploft, of pakweg in opdracht van zijn chef een
oppositieleider uit de weg laat ruimen, dan gaat hij vrijuit. Want hij heeft dat delict dan niet begaan als
individu, maar als nietig radertje in een grote overheidsmachine, en een machine kun je niet straffen. Dat is
ongeveer de strekking van het Pikmeer-arrest. Ik heb daar indertijd het volgende over geschreven: “Hoe valt
dat arrest eigenlijk te rijmen met artikel 1 van de grondwet? Hoeft de overheid dat artikel (allen die zich in
Nederland bevinden worden door de wet gelijk behandeld) dan niet op zichzelf toe te passen? Gut, nou ik
erover nadenk: nergens in de grondwet staat met zoveel woorden dat de staat zijn eigen wetten niet mag
overtreden. Zou de wetgever er indertijd vanuit zijn gegaan dat dat vanzelf sprak? Dan is de wetgever
misschien wel een tikkeltje te naïef geweest”.
Stommeling die ik ben: ik ben de grote naïeveling! De overheid overtreedt namelijk al sinds jaar en dag haar
eigen wetten, maar ik had daar nog nooit bij stilgestaan. De overheid heeft gokspelen onwettig verklaard,
maar exploiteert zelf casino’s en loterijen. Zij trekt fortuinen belastinggeld uit om gokverslaving te bestrijden,
maar maakt daarnaast (eveneens van belastinggeld) tv-spotjes waarin huisvrouwen worden aangemoedigd
om wat vaker te gaan gokken. De overheid voert een draconische war on drugs, maar zet via het onderwijs
ouders onder druk om hun hyperactieve kinderen te drogeren met het opiaat Ritalin. De overheid straft
diefstal, maar onteigent zelf bezittingen. De overheid verbiedt discriminatie, maar draagt ons tegelijkertijd op
bij sollicitaties voorrang te geven aan vrouwen, allochtonen en babyzeehondjes. De overheid verbiedt het
bedrijfsleven om prijsafspraken te maken, maar koppelt zelf de aardsgasprijs aan de olieprijs; als dat geen
prijsafspraak is met de OPEC-landen dan weet ik het niet meer. De overheid pompt ons via het Nibud in dat
het heel dom is alles op afbetaling te kopen onder het motto buy now, pay later, maar heeft zelf een
staatsschuld opgebouwd waar we nooit meer vanaf komen.
Waarom we al die bullshit slikken, ik zou het u niet kunnen vertellen. Waarschijnlijk omdat we ons door de
overheid hebben laten wijsmaken dat al die inbreuken op onze persoonlijke vrijheid worden gepleegd in het
algemeen belang. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat in dit land de boekenprijs dwingend wordt
voorgeschreven is niet in het algemeen belang; het dient slechts het belang van uitgevers en auteurs. De
lezers daarentegen worden er zwaar door benadeeld. Het subsidiëren van kunst is slechts in het belang van
kunstenaars; niet in het belang van die duizenden sloebers die geen ene boodschap hebben aan
grensverleggend theater en conceptuele schroothopen, laat staan aan projecten als “kutjekleien” en
“begeleid vogelhuisjes beschilderen”, maar daar toch gedwongen aan mee moeten betalen. Ik heb eens, in
een open brief aan Marcel van Dam, gevraagd hoe hij het vinden zou als ik bij hem ongevraagd mijn
columns inde brievenbus zou mikken, om hem vervolgens een deurwaarder met een gepeperde rekening op
zijn dak te sturen. En waarom hij het dan wel gewoon vindt dat ik moet dokken voor zijn jaarsalaris, hoewel
ik nooit om zijn kutprogramma’s heb gevraagd, en er zelfs een bloedhekel aan heb.
Laatst viel me in dat als het goed gaat met de economie, dat de regering er dan altijd als de kippen bij is om
zichzelf op de borst te trommelen en te jubelen dat zulks te danken is aan haar economisch beleid. Gaat het
daarentegen slecht met de economie, dan legt de regering ons uit dat zulks te wijten is aan externe factoren,
waarop de overheid geen invloed kan uitoefenen, zoals de olieprijs, de koers van de dollar, het smelten van
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de ijskap of het slechte weer. Maar als de overheid, naar eigen zeggen, niet bij machte is om economische
recessie te voorkomen, waarom hebben we dan in vredesnaam toch een ministerie van economische
zaken? Waarom laten ze mij niet gewoon, steeds als de economie keldert, uitleggen dat daar nou eenmaal
geen kruid tegen gewassen is? Dan zijn ze een stuk goedkoper uit, want ik ben bereid dat voor een zeer
zacht prijsje te doen.
Het ergste van alles is dat al die zinloze maatregelen nieuwe maatregelen genereren, die in hoge mate
inbreuk maken op onze persoonlijke vrijheid. Omdat de staatsgezondheidszorg een onbetaalbaar fiasco is
geworden, wil de staat ons nu dwingen om gezond te gaan leven. Wij mogen niet meer zelf uitmaken wat we
eten, drinken, roken, snuiven, slikken of spuiten, en we zullen verplicht moeten afvallen en joggen. De muur
mag dan gevallen zijn, we leven nog steeds in een stalineske maatschappij. Overal wordt het individu
opgeofferd aan het systeem. Of het nou de landbouw is (waar alle koeien doodgemaakt moesten worden
omdat Brussel dacht dat dat goekoper was dan vaccineren), of de gezondheidszorg (waar ze de bejaarden
laten versterven om het beddentekort op te lossen), of het onderwijs (waar ze steeds meer lastige kinderen
de deur wijzen): het systeem moet in stand blijven, desnoods ten koste van de burgers voor wier welzijn dat
systeem is uitgevonden. Op de tv hoorde ik laatst de rechter uitspraak doen in een zaak die een benadeelde
patiënt tegen een ziekenhuis had aangespannen. De rechter wees de eis af, omdat volgens hem het belang
van het ziekenhuis hier moest prevaleren boven het belang van de patiënt. I rest my case.
De meeste mensen die ik ken zijn ontzettend bang voor de macht van het geld. Maar ze zijn gek genoeg
helemaal niet bang voor de macht van een handvol politieke carrièrejagers, die niet alleen net zoveel geld
kunnen binnenharken als ze maar willen, maar die bovendien het monopolie op geweld hebben, en zelf
mogen bepalen wat legaal is en wat niet. Als dat geen basis is voor machtsmisbruik, dan weet ik het niet
meer. Een wijs man, wiens naam me nu niet te binnen wil schieten, heeft eens gezegd: “Mijn steenrijke
buurman, die misschien ook wel mijn werkgever is, kan niet half zoveel macht over mij uitoefenen als de
eerste de beste ambtenaar derde klasse, die de macht van de staat achter zich heeft, en van wiens nukken
grillen het afhangt hoe ik moet leven en werken”.
Enfin, als u mijn stem wilt hebben voor uw nieuwe partij, dan weet u wat u te doen staat: schroef de macht
van de staat terug, want machtsmisbruik door de staat is het grootste gevaar dat ons bedreigt. Mensen die
dat gevaar signaleren worden uiteraard door de staat niet getolereerd, dat spreekt. Zij worden dan ook
meestal afgeschilderd als een gevaar voor de samenleving. Pim Fortuyn heeft geprobeerd het te signaleren,
and look what happened to him.
Herinnert u zich nog senator Barry Goldwater? Hij verloor in de jaren zestig de presidentsverkiezingen. Het
enige wat ik in die tijd wist, dat was dat je tegen Barry Goldwater moest zijn. Het sprak zo vanzelf dat het
nauwelijks gezegd hoefde te worden. Iedereen dacht er zo over. Ik hield hem voor een soort crypto-fascist
met gevaarlijke racistische trekken. Dat was namelijk het beeld dat in de media, ook de Nederlandse,
consequent van hem werd geschetst.
En nu pas begrijp ik waarom. Hij wilde namelijk de macht van de staat terugdringen, en dan maakt het
establishment korte metten met je. Hij heeft dan ook, voor zover ik weet, ik 1964 tegen Lyndon Johnson de
grootste verkiezingsnederlaag uit de geschiedenis geleden, tot grote opluchting van alle weldenkende
intellectuelen op aarde, voor zover ik kan nagaan. Dit is wat hij zei:
“I have little interest in streamlining government or in making it more efficient, for I mean to reduce its size. I
do not undertake to promote welfare, for I propose to extend freedom. My aim is not to pass laws, but to
repeal them. It is not to inaugurate new programs, but to cancel old ones that do violence to the constitution,
or that have failed in their purpose, or that impose on the people an unwarranted financial burden. I will not
attempt to discover whether legislation is “needed”, before I have first determined whether it is
constitutionally permissible. And if I should later be attacked for neglecting my constituents “interests”, I shall
reply that that I was informed that their main interest is liberty, and in that cause I am doing the very best I
can.”
Geen wonder, dacht ik bij mijn eigen toen ik dat las, dat die Goldwater als cryptofascist de geschiedenis is
ingegaan. Hij vocht voor de vrijheid van het individu, en dan krijg je het hele staatsapparaat tegen je,
inclusief de parlementaire pers. Dan ben je voor je het weet tot staatsvijand nummer 1 gebombardeerd. Die
Goldwater mag blij zijn dat hij niet is geliquideerd, net als Pim Fortuyn; that’s all I can say.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/06/flatgebouw-nederland/
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Schuldenkruitvat explodeert in 2011
24 december 2010
In de tweede helft van 2011 zullen investeerders over heel de wereld inzien dat het Westen een groot deel
van de schulden die tijdens de laatste twee decennia werden opgebouwd niet zal kunnen terugbetalen. Het
uur van de waarheid zal slaan in oktober 2011. Dat is namelijk de periode waarin in de VS veel steden,
gemeenten en staten - niet langer financieel ondersteund door de Federale regering - de facto of de jure
bankroet zullen gaan terwijl op hetzelfde moment veel EU-lidstaten een groot deel van hun staatsschuld
zullen moeten herfinancieren.
- Een analyse van het GEAB.
De mediahysterie over de staatsschulden van de zwakke broertjes in de Eurozone en het zich als gevolg
daarvan opdringende uiteenvallen van de Eurozone heeft de voorwaarden geschapen voor de bijbehorende
paniek van de investeerders. In november 2010 kregen we al een voorproefje van hetgeen ons te wachten
staat toen door het instorten van de markt van de Amerikaanse 'Munis' op enkele dagen de winsten van een
heel jaar smolten als sneeuw voor de zon. De extreme daling van de koersen, deze zomer al door het GEAB
voorspeld en waarvan onder andere financieel verzekeraar Ambac het slachtoffer werd, bleef voor de
meeste mensen volledig onopgemerkt.
Het Brits-Amerikaanse medialandschap kreeg het namelijk voor elkaar om de aandacht van bevolking
volledig te richten op de crisis van de Euro en het aanstaande einde van de Eurozone. De hysterie hierover
begint te lijken op de manier waarop er een jaar geleden werd bericht over de Mexicaanse griep. Dat neemt
echter niet weg dat de combinatie van een staatsschuldencrisis in Europa en een krach op de markt voor
leningen van Amerikaanse steden en gemeenten (Munis) een explosief mengsel is.
Naar onze mening bevindt het internationale financiële systeem zich in dezelfde situatie als in het voorjaar
van 2008, toen met het faillissement van Bear Stearns het failliet van Lehman Brothers en het instorten van
Wall Street in de steigers gezet werd. Oplettende nieuwsvolgers weten echter ook dat de gevestigde media
maar zelden waarschuwen voor de echt grote gevaren. Vals alarm geven ze wel graag af.
De schuldencrisis in het Westen verergert snel onder toenemende druk van vier factoren:

Het uitblijvende economisch herstel in de VS dat tot gevolg heeft dat de steden, gemeenten, staten
en zelfs de federatie - gewend aan hoge belastinginkomsten - in betalingsmoeilijkheden komen

De in een razend tempo afnemende invloed van de VS in het internationale monetaire beleid op de
financiële markten en in de internationale betrekkingen waardoor de VS steeds minder in staat zijn
buitenlands kapitaal naar de VS te lokken.

Het wereldwijd teruglopende aanbod van goedkoop krediet die de schuldencrisis van de Europese
probleemlanden als Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje (evenals Groot-Brittannië) serieus verergert.
Zo langzamerhand komen echter ook toonaangevende landen als de VS, Duitsland en Japan - die in 2011
allemaal grote delen van hun schulden moeten herfinancieren - in de problemen bij het financieren van hun
begrotingstekorten

De metamorfose van de Eurozone naar een quasi-nationaal Euroland, en de omgang van de
Eurozone met de staatsschulden die steeds meer de maatstaf wordt voor het financieren van de
staatsschulden in heel Europa
Deze vier factoren zorgen voor ontwikkelingen en reacties die in elk land verschillend zijn.
In het schuldenkruitvat Europa krijgen nu ook investeerders de rekening gepresenteerd. Europa verandert
moeizaam maar uiteindelijk toch aan een duizelingwekkend tempo van Eurozone in een quasi-nationaal
Euroland. Het moeizame aan dit proces is niet alleen te verklaren door de tekortkomingen van de huidige
Europese politieke leiders, zoals steeds beweerd wordt door oud-gedienden als Helmut Schmidt, Valéry
Giscard d’Estaing en Jacques Delors in een onophoudelijke serie interviews. Zij hadden nooit af te rekenen
met een crisis van deze orde van grootte.
Het gaat ook moeizaam omdat de noodzakelijke veranderingen aan de politieke structuur van de EU
gigantisch zijn en de optredende personen elke vorm van een democratisch mandaat voor hun maatregelen
missen. Dat stelt de Europese regeringen voor het dilemma aan de ene kant met klem te liegen over wat ze
aan de andere kant wel degelijk doen. En dat is de Eurozone in een quasi-nationaal Euroland te veranderen
dat verregaande economische, sociale en politieke bevoegdheden zal hebben. Het is voor de Europese
regeringen volledig onvoorstelbaar dat de meerderheid van de Europese kiezers en de belangrijkste spelers
in het bedrijfsleven en de financiële markten het eens gaan zijn met hun hervormingen en het is daarom dat
er geen enkele transparantie is bij hetgeen ze momenteel in hun schild voeren. Wat er echter te gebeuren
staat is verre van onduidelijk.
Een ander probleem is dat veel van wat de Europese leiders aan oplossingen bedenken voornamelijk
besproken wordt in financiële media uit de dollar- en pondzone, waar elke versterking van de euro als een
catastrofe voor hun eigen munt wordt uitgelegd. Die media hebben er dus alle belang bij de gedwongen
verandering van Eurozone naar Euroland zoveel mogelijk te hinderen en te vertragen.
Desondanks zijn de schoten voor de boeg van de Britse en Amerikaanse media steeds minder effectief.
Tijdens de Griekse crisis verloor de euro zeer veel terrein ten opzichte van de dollar. Bij de voortzetting van
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de huidige crisis - Ierland - was dat verlies echter al veel kleiner. Vanaf het voorjaar van 2011 zal negatieve
berichtgeving door die media waarschijnlijk helemaal geen effect meer hebben op de koers van de euro.
Wat overblijft als beslissende factor voor een verdere succesvolle ontwikkeling van Euroland is, naast de
kwaliteit van het politieke personeel (waarvoor men moet hopen op goede resultaten bij de vele belangrijke
verkiezingen in 2012), voldoende democratische legitimatie voor de veelomvattende structurele verbouwing
van de Europese Unie. Het ziet ernaar uit dat vanuit democratisch oogpunt het paard tot 2012/2013 achter
de wagen gespannen zal worden: eerst worden de noodzakelijke maatregelen genomen om pas dan ook de
noodzakelijke democratische legitimatie te voorzien.
Eens de investeerders beginnen te beseffen wat zich allemaal verbergt achter het debat over de invoering
van Euro-obligaties - een debat dat de laatste paar weken in hevigheid toeneemt - zal de zeepbel van de
Westerse staatsschulden sneller uiteenspatten dan iemand zich heeft kunnen voorstellen. Ten laatste eind
2011 zullen tegen de achtergrond van het oprichten van een permanent Europees reddingsfonds in de vorm
van 'Eurobligaties' de kaarten op tafel gelegd worden. Dan zullen speculanten, die momenteel massaal
Griekse en Ierse obligaties en staatspapieren van andere verdachte landen kopen, tot hun verrassing
moeten vaststellen dat de Europese solidariteit niet voor hen geldt. Ook al beweren de politiek
verantwoordelijken op dit moment iets heel anders.
We kunnen er dus van uitgaan dat de oplossing van de schuldencrisis erin zal bestaan de investeerders op
te leggen hun obligaties van de lidstaten om te ruilen tegen Eurobligaties, waarvan de rente en aflossingen
door alle Eurolanden worden gegarandeerd. De rente voor die Eurobligaties zullen echter wel duidelijk lager
zijn en het omruilen zal een verlies aan waarde van 30% tot 50% met zich meebrengen. De precaire
toestand op de obligatiemarkt zal namelijk nog verergeren. Onder de belangrijkste slachtoffers van de
gedwongen ruil zullen enkele grote Europese banken zijn. Wel lijkt het waarschijnlijk dat grote investeerders
als China, Rusland de olie-exporterende landen hun leningen zullen kunnen omruilen tegen betere
voorwaarden. Voor hen zal de ruil dus een zeer positief effect kunnen hebben, want hun onzekere
investeringen bieden ineens veel meer zekerheid met de hele Eurozone als borg.
***
Vertaling: Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/economie/crisis/eu/kruitvat-schulden-explodeert.shtml

Polen wint veldslag in zaadoorlog met EU
WARSCHAU, 21 december 2010 (IPS)
"Polen is een ggo-vrij land nu", stelt de Poolse vertegenwoordiger bij het Europese Hof van Justitie. Dat is
wellicht te optimistisch, toch kan de recente uitspraak van het Hof het pad effenen voor een verbod op
genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo's).
De Europese Commissie stelt duidelijk dat lidstaten geen verbod op ggo's kunnen invoeren. Maar al jaren
proberen Poolse politici, onder druk van de provincies, het Europese standpunt te omzeilen. In 2007 liet het
Poolse parlement aan de Commissie weten dat het een verbod wil op het inzaaien van ggo's, maar die had
daar geen oren naar: "Polen bood geen nieuw wetenschappelijk bewijs dat zo'n verbod kan rechtvaardigen",
klonk het toen.
Helaas voor de Europese Commissie bracht ze Warschau pas twee maanden na het verstrijken van de
deadline hiervan op de hoogte. Daardoor kon Polen de beslissing aanvechten bij het Europese Hof van
Justitie in Luxemburg. Dat gaf Polen op 9 december gelijk: zwijgen is toestemmen. De zaak verhuist nu
waarschijnlijk naar het hof van beroep.
Achterpoortje
Ondanks het optimisme bij de overheid blijven tegenstanders van ggo's op hun hoede. "De uitspraak heeft
betrekking op een oud wetsvoorstel en verandert niets aan de huidige situatie in Polen", zegt Roman Sniady
van Ggo-vrij Polen. "Als het verdict eenmaal in een wet wordt gegoten, ligt de weg open voor een ggoverbod", verklaart Joanna Mis van Greenpeace Polen. "Toch kon de regering zelfs zonder deze uitspraak de
twee in de Europese Unie toegelaten ggo-variëteiten, MON810-maïs en de Amflora-aardappel, beletten."
Dat hebben zes lidstaten – Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, Hongarije en Luxemburg – reeds
gedaan. De Commissie is er niet in geslaagd hun beslissing tegen te houden.
Greenpeace waarschuwt dat ggo's nog via een achterpoortje Polen binnen kunnen. De huidige wetgeving
verbiedt de handel in ggo-zaden, maar landbouwers mogen ze wel inzaaien om aan hun "eigen behoeften"
te voldoen. Door deze lacune weet niemand precies hoe groot de oppervlakte met ggo-teelten in Polen is:
3000 hectare volgens sommige schattingen, het dubbele volgens andere.
http://www.ipsnews.be/artikel/polen-wint-veldslag-zaadoorlog-met-eu
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Berekeningen en Tijdlijnen (DEEL 11)
Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bijbelse generatie wijst op 2011-2020
Ondanks talloze crises, rampen en problemen lijkt onze planeet ook in
2010 nog steeds niet de laatste eindtijdfase te zijn ingegaan. Gaat dat
in één van de komende jaren alsnog gebeuren?
Nu 2010 bijna ten einde is en veel christenen voor het derde
achtereenvolgende jaar teleurgesteld hebben moeten constateren dat
de Opname van de Gemeente nog steeds niet heeft plaatsgevonden,
richten sommigen zich met hernieuwde hoop op verse berekeningen
en tijdlijnen, die -eveneens gebaseerd op Bijbelse profetieën en patronen- de start van de (Grote)
Verdrukking plaatsen in 2011, of ten hoogste vijf jaar later.
Dave Watchman denkt dat de sleutel tot de correcte eindtijdperiode te vinden is in het boek Lucas. Lucas,
die arts was en tevens een metgezel van de apostel Paulus, schreef waarschijnlijk vanwege zijn
professionele (analytische) achtergrond een nauwkeurig en onderbouwd verslag (Lucas 1:1-4) van de tijd
dat Jezus Christus op aarde was en van de periode van de eerste christengemeenten en de apostelen pal
daarna (het boek Handelingen). Daarbij verdeelde Lucas de tijd in drie belangrijke, van elkaar verschillende
periodes:
1. De tijd van 'de Wet en de Profeten' tot aan Johannes de Doper (Lucas 16:16)
2. De tijd van Jezus' aardse bediening, de prediking van het evangelie van het Koninkrijk van God (16:16b)
3. De tijd van Genade, het begin van de Kerk na de hemelvaart, dat zal eindigen met de terugkeer van Jezus
Christus (Lucas 24:31-32, 45, 49-53).
In het derde hoofdstuk van Lucas noemt de arts alle generaties op tussen Adam en Jezus. De
woordencombinatie 'zoon van' komt 76 keer voor, wat wijst op 76 (menselijke) generaties vanaf het begin
van de Schepping tot aan de komst van Jezus Christus (de laatste, 'Adam, de zoon van God' niet
meegerekend, omdat hier natuurlijk geen generatie tussen zit). Als we de gemiddelde lengte van één
generatie zouden kunnen berekenen, dan kunnen we volgens Watchman ook weten hoe lang de laatste
generatie uit Lucas 21:32 duurt, de generatie die de Wederkomst van Jezus zal meemaken.
Watchman maakt vervolgens op grond van de volgende twee Bijbelteksten de door velen aangehangen
stelling dat de 7 dagen van de Schepping model staan voor 7000 jaar menselijke geschiedenis, waar er nu
ruim 6000 van verstreken zijn:
'Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is...' (Psalm 90:4)
'Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend
jaar en duizend jaar als één dag.' (2 Petrus 3:8, NBV)
Het feit dat God de zon en de maan op de 4e dag schiep is volgens Watchman een profetisch beeld van het
feit dat Zijn Zoon Jezus Christus -het 'Licht der wereld'- 4000 jaar na de Schepping werd geboren. De lengte
van één generatie is vervolgens eenvoudig te berekenen: 4000 jaar gedeeld door 76 generaties = 52 jaar en
(bijna) 231 dagen.
Wanneer de laatste generatie precies begint of begon is een onderwerp dat we al vaak behandeld hebben.
Misschien wel de belangrijkste aanwijzing die Jezus heeft gegeven luidt:
'De inwoners (de Joden in Jeruzalem) zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden
weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen
(o.a. Romeinen, Byzantijnen, moslims), tot de tijd van de heidenen voorbij is.' (Lucas 21:24, NBV).
Dit is precies wat er sinds de verwoesting van de Tweede Joodse Tempel in het jaar 70 gebeurd is. De stad
werd in brand gestoken door Syrische troepen die in dienst stonden van het Romeinse Rijk. Exact volgens
Jezus' profetie (Lukas 21:5-7) roofden ze de Tempel leeg en lieten ze geen steen op de andere staan. De
Joden die in de stad bleven werden vermoord en de rest vluchtte naar alle delen van de toen bekende
wereld: het begin van de Diaspora, de 'verstrooiing'.
1878 jaar later kwam er eindelijk een einde aan deze verstrooiing, toen in 1948 de staat Israël opnieuw werd
opgericht. Jezus' sprak echter specifiek over Jeruzalem, dat vertrapt zou worden door de heidenen totdat
hun tijd vervuld zou zijn. De bevrijding van heel Jeruzalem volgde tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967, om
precies te zijn op 7 juni. Voor het eerst in 1897 jaar hadden de Joden weer de controle gekregen over heel
hun hoofdstad.
De laatste generatie die de door Jezus Zelf beloofde vervulling van 'alles' zal meemaken lijkt dus op 7 juni
1967 begonnen. We zagen reeds dat één generatie gemiddeld 52 jaar en bijna 231 dagen duurt. Dat brengt
het 'einde van de tijd' en de zichtbare terugkeer van Jezus Christus op 23 of 24 januari 2020. Trekken we
daar de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking vanaf dan komen we uit in de zomer van 2016. Gelooft u dat de
Opname van de Gemeente aan het begin van de 7-jarige Verdrukking plaatsvindt dan trekken we er
nogmaals 3,5 jaar vanaf en dan belanden we ongeveer aan het einde van 2012, toevallig (?) precies in de
tijd dat volgens veel New Age theorieën de Mayakalender eindigt (21-12-2012) en de wereld, alvorens een
nieuw tijdperk binnen te gaan, enorme verwoestingen te wachten staat.
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Dave Watchman gaat er zoals veel andere Bijbeluitleggers vanuit dat Jezus, na bij Zijn eerste komst de
Joodse voorjaarsfeesten te hebben vervuld (zo werd Hij gekruisd tijdens Pesach / Pasen), bij Zijn tweede
komst de najaarsfeesten Rosh Hashana, Yom Kippur en Sukkot zal vervullen. De laatste keer dat deze
plaatsvinden vóór 23/24 januari 2020 is in het najaar van 2019. De enkele maanden 'speling' die dit geeft
heeft mogelijk te maken met de resp. 1260, 1290 en 1335 dagen uit het profetische Bijbelboek Daniël
(12:11-12) en met de door Jezus beloofde 'inkorting' van de laatste dagen (Marcus 13:20). Mede omdat
Jezus de tijd van deze inkorting niet specificeert zou op deze wijze vervuld kunnen worden dat we de 'dag
noch het uur' van Zijn exacte komst kunnen weten - maar wél de periode.
Bij de start van deze website halverwege 2008 hebben we in enkele artikelen uitgebreid aandacht besteed
aan de theorieën van de christenresearcher David Flynn, die van mening was dat december 2012 óf het
midden, óf het begin van de Verdrukking zal markeren. In het eerste geval had de 7-jarige Verdrukking in de
zomer van 2009 moeten beginnen, iets dat ondanks een aantal opmerkelijke profetische gebeurtenissen in
die tijd volgens de meesten niet het geval is geweest. Blijft over Flynns alternatieve begin van de
Verdrukking in december 2012, wat toevallig (?) overeenkomt met de berekening van Dave Watchman.
De door de Amerikaanse pastor Mark Biltz ontdekte en wereldkundig gemaakte serie zons- en
maansverduisteringen die in het Hebreeuwse Jaar 5775 (2014-2015) precies zullen samenvallen met
Joodse feestdagen -unieke gebeurtenissen die eerder in de recente geschiedenis toevallig (?) ook
plaatsvonden bij de stichting en onafhankelijkheidsoorlog van de staat Israël (1948) en de Zesdaagse oorlog
en herovering van Jeruzalem in 1967- zouden heel goed in dit 2012-2019 schema kunnen passen als de
tekenen voor het Joodse volk dat de tijd van 'Jakobs benauwdheid', de Grote Verdrukking, is aangebroken.
Als ervan uitgegaan wordt dat deze bijzondere, door Jezus voorzegde 'tekenen aan zon, maan en sterren'
de aftrap vormen van de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking, dan zou de 7-jarige Verdrukking mogelijk al in
2011 kunnen beginnen en in 2018 eindigen met de Wederkomst.
Nu kan er vanzelfsprekend over worden getwist of de eindtijdgeneratie inderdaad net zo lang duurt als het
gemiddelde van de generaties tussen Adam en Jezus. In de Bijbel hebben generaties immers verschillende
lengtes, bijvoorbeeld 40 jaar, 50 jaar, 70 jaar, 80 jaar of zelfs 100 jaar. Er zijn echter een aantal duidelijke
aanwijzigen waaruit blijkt dat de laatste generatie niet een (extreem) lange tijd zal duren:
1. In Lucas 21:32 belooft Jezus dat de generatie die de tekenen van de eindtijd zal meemaken (waarvan de
belangrijkste tekenen het herstel van Israël en de verovering van Jeruzalem zijn) niet voorbij zal gaan
voordat alles gebeurd zal zijn, dus inclusief zijn tweede, zichtbare komst op Aarde. Een gemiddelde
generatie in de Bijbel duurt 70 jaar en in onze tijd wordt iemand met 18 als 'volwassene' gezien (en kan
dientegevolge als 'getuige' optreden). 70 jaar min 18 = 52, opnieuw toeval?
2. De exacte datum waarop de Joodse staat Israël werd herboren is 14 mei 1948. Tellen we daar de door
Dave Watchman berekende gemiddelde lengte van een generatie -52 jaar en 231 dagen- bij op, dan komen
we uit op 31 december 2000: exact 2000 jaar na het begin van onze jaartelling en dus precies aan het einde
van het 6e millennium, overeenkomend met de eerste 6 dagen van de Schepping! Herinnert u zich dan de
belofte van God aan de Joden:
'Na twee dagen (2000 jaar) zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen
wij voor Zijn aangezicht leven.' (Hosea 6:1-2, HSV).
Merk op dat er staat 'na' twee dagen en 'op' de derde dag, wat aangeeft dat de 'herleving', de vervulling van
Gods beloften, niet in één klap zal plaatsvinden -dus niet onmiddellijk op 1 januari 2001- maar zich over een
bepaalde overgangsperiode zal uitstrekken. En is dat niet precies wat er sinds 2001 aan het gebeuren is?
De wereld is zeker na de aanslagen van 9/11 in dat jaar in een sneltreinvaart aan het veranderen. Niet
alleen is er de opkomst van en strijd tegen de radicale islam, de in 2008 uitgebroken en almaar erger
wordende wereldwijde financiële en economische crisis en de steeds groter wordende haat tegen Israël en
daaraan gekoppelde terugkeer van het antisemitisme, maar ook de natuur lijkt in toenemende mate in
'barensnood' te zijn.
Ook is het snelle verval en zelfs de totale omkering van eens alom geaccepteerde maatschappelijke zeden
en normen een duidelijk teken aan de wand, net zoals de grote wereldwijde -en eveneens voorzegde- 'afval'
in het christendom, dat steeds meer haar 'zout' verliest en zich lijkt te hebben uitgeleverd aan de New Age
opvatting dat alle goden eigenlijk één en dezelfde zijn en dat termen als 'zonde' en 'oordeel' niet meer nodig
en niet meer gewenst zijn. In veel kerken is de hoop op de Wederkomst van Jezus Christus dan ook
vervangen door de gerichtheid op de (verbetering van) dit aardse bestaan, waarbij zelfs steeds vaker
beweerd wordt dat wij zelf eigenlijk kleine 'goden' of 'christussen' zijn.
Het overblijfsel van christenen dat getrouw zijn is aan Jezus' belofte 'Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in
staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van
de Zoon des mensen' (Lukas 21:36) lijkt dan ook almaar kleiner en kleiner te worden, zeker nadat de
Opname in respectievelijk 2008, 2009 en 2010 door velen werd voorspeld maar keer op keer niet
plaatsvond. Ondanks deze teleurstellingen is het echter cruciaal om onze 'gezegende hoop' - namelijk de
Opname- niet op te geven:
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'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der
verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.'
(Openbaring 3:10)
Deze 'ure der verzoeking' oftewel de (Grote) Verdrukking lijkt zoals we zagen volgens een aantal duidelijke
aanwijzingen, onderbouwde verklaringen en profetische gebeurtenissen met een grote mate van
waarschijnlijkheid (maar natuurlijk geen 100% zekerheid) te beginnen tussen 2011 en 2016. Gezien de
ellendige situatie waarin veel christenen zich bevinden lijkt een periode van (volgens deze tijdlijnen
maximaal) circa 5 1/2 jaar tot de Opname wellicht nog erg lang. Daarom is het noodzakelijk dat we elkaar
waakzaam houden, elkaar in moeilijke tijden ondersteunen en ons oog gericht houden op wat volgens
Paulus de verwachting van het zoon(en dochter)schap is: 'de verlossing van ons lichaam' (Romeinen 8:23),
waarna we in 'een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht' (1 Tessalonicenzen 4:17).
Xander - Deels gebaseerd op: The Watchmans Time

Aanslag op Wilders gepland?
E.J. Bron - 26 DECEMBER 2010
Nederland ontsnapt blijkbaar aan een grotere aanslag door islamistische
terroristen. Speciale eenheden pakten in Rotterdam 12 Somaliërs op.
Haatpredikers hadden daarvoor gewelddadigheden als antwoord op de
islamtegenstander Wilders geëist. Wellicht was deze zelfs het doelwit.
Na concrete waarschuwingen voor een terroristische aanslag hebben
Nederlandse speciale eenheden op kerstavond in Rotterdam 12 Somaliërs
gearresteerd. De mannen, in de leeftijd tussen 19 en 48 jaar, zouden volgens informatie van de geheime
dienst AIVD waarschijnlijk bezig zijn geweest met het voorbereiden van een terroristische aanslag, die
binnenkort zou moeten worden uitgevoerd, verklaarde het Openbaar Ministerie. Islamitische fanatici roepen
al maandenlang op tot gewelddadigheden in Nederland als wraak voor anti-islamitische uitspraken van de
rechtspopulist Geert Wilders.
Bij de omvangrijke antiterreuractie zouden leden van een speciale eenheid ook vier woningen, twee
hotelkamers en een belwinkel hebben doorzocht. Daarbij zouden echter geen wapens of springstof
gevonden zijn, gaf een woordvoerder van de autoriteiten toe. De officiële terreurwaarschuwing voor
Nederland, die al langere tijd op »beperkt« en daarmee op niveau 2 van de vier niveaus staat, werd niet
verhoogd. Er zou een acute bedreiging door de arrestaties zijn voorkomen, zegt een woordvoerder van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Daarom zou het waarschuwingsniveau niet hoeven te
worden verhoogd.
Wanneer en waar de Somaliërs zogenaamd wilden toeslaan, zeiden de autoriteiten niet. De twaalf
verdachten worden nog steeds verhoord. Aan hun toegevoegde verdedigers werd verboden om hierover
mededelingen aan de pers te doen. Meerdere terreurverdachten zouden het Nederlandse staatsburgerschap
bezitten, zei een woordvoerder van de politie. Zes van hen zouden al jarenlang in Rotterdam hebben
gewoond. Vijf zouden geen vaste verblijfplaats hebben en een van de Somaliërs zou uit Denemarken hier
naartoe zijn gekomen.
Het land speculeert nog
In september hadden Nederlandse media bericht over oproepen van een vooraanstaande haatprediker aan
moslims in Nederland om de islamtegenstander Geert Wilders te onthoofden. De rechtspopulist zou moslims
en hun profeet beledigd hebben en daarvoor moeten sterven, verklaarde de Libanees-Australische
islamfanaticus Feiz Muhammed aldus de krant »De Telegraaf« in islamistische internet-chatrooms. Nu
speculeert het land erover of Wilders het doelwit van de terreurverdachten was.
De omstreden politicus verklaarde, dat de arrestaties in Rotterdam de »enorme kwetsbaarheid van
Nederland en van het hele vrije Westen« door het terrorisme duidelijk maakten. »We mogen dat niet
bagatelliseren, maar moeten hier met alle beschikbare middelen keihard tegen optreden.«
In Nederland werden door de arrestaties herinneringen opgeroepen aan de brutale moord op de
islamkritische regisseur Theo van Gogh. Hij werd op 2 november 2004 in Amsterdam door een Nederlandse
moslimfanaticus neergestoken. Wilders heeft moslims in de hele wereld boos gemaakt door de koran
openlijk met »Mein Kampf« van Hitler te vergelijken, de islam een »fascistische ideologie« te noemen en
diens profeet een »barbaar, massamoordenaar en pedofiel«.
Bron: http://www.n-tv.de/politik/Sollte-Wilders-enthauptet-werden-article2230861.html
Auteur: dpa (Deutsche Presse Agentur) - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
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VN: Druk op Israël topprioriteit in 2011
Een luxueuze boulevard in het rijke Abu Dhabi? Nee, ook dit is
Gaza. (4)
Niet de dreigende (kern)oorlog rond Noord Korea, niet de
ontwikkeling van kernwapens en het steunen van het
wereldwijde islamitische terrorisme door Iran, niet de dagelijkse
afslachtingen van christenen in de moslimwereld, niet de
gruwelijke jihad in Soedan en Pakistan, niet de onoplosbare
situatie in Afghanistan en Irak en ook niet de wereldwijde
financiële en economische crisis, maar de Joodse
'nederzettingen' in Judea en Samaria zijn volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon voor de VN absolute
topprioriteit om in 2011 aangepakt te worden. Kan de conclusie anders zijn dan dat de internationale
samenwerkingsorganisatie hiermee onderstreept dat het alle geloofwaardigheid en daardoor zijn
bestaansrecht heeft verloren?
Ban Ki-moon kondigde gisteren -met droge ogen- aan dat het creëren van 'betere leefomstandigheden' op
de Gazastrook en het stoppen van alle bouwactiviteiten in de Joodse 'nederzettingen' op de Westelijke
Jordaanoever en in Oost Jeruzalem het komende jaar één van de belangrijkste doelstellingen van de VN is.
De vele honderden foto's -waarvan sommige ook op deze site zijn geplaatst- die bewijzen dat er van een
'humanitaire crisis' in Gaza absoluut geen sprake is maken van de woorden van de topman van de VN een
regelrechte aanfluiting. Luxueuze winkelcentra, rijkelijk gevulde winkels, publieke zwembaden, dure hotels,
vluchtelingen'kampen' die bestaan uit villa's, dát is de realiteit - de Palestijnen blijven de wereld echter
overspoelen met leugens over hoe Israël de bevolking in Gaza 'uithongert'.
Trouwens - Palestijnen? Wie zijn dat eigenlijk? Er heeft nooit zoiets als een 'Palestijns volk' bestaan, noch
was er op enig moment in de geschiedenis een Palestijnse staat of zelfs maar een erkende Palestijnse
nationaliteit. Zelfs diverse Palestijnse terroristen en officials hebben in de loop der jaren toegegeven dat 'de
Palestijnen' een verzinsel zijn om politieke druk te kunnen blijven uitoefenen op Israël. Aartsvader van het
terrorisme Yasser Arafat was zelf een Egyptenaar en bedacht het 'Palestijnse volk' in de jaren '60 uit pure
propagandistische overwegingen.
Een andere reden waarom de mythe van een 'Joodse blokkade' van die arme zielige Palestijnen nog steeds
via met name de Westerse media de wereld in geramd wordt is: geld, geld en nog eens geld, containers vol
met cash. Zolang het Westen ervan overtuigd blijft dat de Palestijnen dankzij Israël moeten lijden blijven de
vele miljarden uit Europa en Amerika de kas van de Palestijnse Autoriteit en Hamas binnenstromen. De
levensstandaard op de Gazastrook behoort inmiddels tot de hoogste in heel de moslimwereld. Zo is het
inmiddels beter toeven in Gaza dan waar dan ook in Turkije.
Maar gelooft u vooral de honderden foto's en filmpjes die gemaakt zijn op de Gazastrook niet. Allemaal
'Israëlische propaganda', zoals de terreurorganisatie Hamas u wil doen laten geloven. In hun propaganda
oorlog heeft naast de VN ook de reguliere Westerse media vrijwel geheel het onderspit moeten delven en
regeert de visie van de machtige wereldwijde Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) en van de
jihad. In Nederland is het al niet anders, waarbij vooral de NOS zich op schandalige wijze schuldig maakt
aan sterk éénzijdige berichtgeving, waarbij u steevast misleidende, veelal in scène gezette beelden van
'arme, hongerende' Palestijnen te zien krijgt.
En dus blijft de 'humanitaire hulp' toestromen. Het Palestijnse terreurstaatje Gaza is inmiddels de grootste
fondsenwerver ter wereld geworden. De $ 25 miljoen die Hamas maandelijks ontvangt worden vooral
uitgegeven aan vastgoed -Hamas topman Haniyeh kocht ter waarde van $ 4 miljoen grond en leuke
optrekjes voor zijn familie (6)-, cadeautjes om de bevolking zoet te houden en 'natuurlijk' aan wapens (5). Er
bestaat niet één hongerende moslim op de Gazastrook. Daarentegen zijn er meer dan genoeg te vinden in
Darfur (Soedan), als gevolg van de meedogenloze jihad die daar al jaren gevoerd wordt. Desondanks zei
Ban Ki-moon helemaal niets over een referendum voor de onafhankelijkheid van Zuid Soedan, wat
broodnodig is om de almaar voortgaande islamitische genocide een halt toe te roepen.
Wat de Joodse 'nederzettingen' betreft: die woorden gebouwd op Joods grondgebied. Niet de Palestijnen,
maar de Israëliërs worden dagelijks belegerd. Iedereen die iets weet van de ware geschiedenis van het
Midden Oosten begrijpt dat het islamitische anti-semitisme voortkomt uit de Koran, waarin wordt opgeroepen
om alle Joden uit te moorden. Daarom moet Israël juist méér huizen bouwen in Judea en Samaria en moet
het in staat gesteld worden om verdedigbare grenzen te handhaven.
De Palestijnen hebben immers al vele decennia hun eigen staat: Jordanië, waar ze ruimschoots de
meerderheid vormen. Een tweede Palestijnse staat, notabene op Israëlisch grondgebied, is daarom niet
alleen overbodig, maar zal net als de Gazastrook onmiddellijk ontaarden in een bandieten broeinest van
anti-Westers terrorisme. Laten we daarom hopen dat de huidige Israëlische regering ook volgend jaar
standvastig blijft en de steun voor Israël vanuit 'nieuw rechts' in Europa (2)(3) zal blijven toenemen.
Xander - Bron: Atlas Shrugs ; (2) Arutz 7 ; (3) Arutz 7 ; (4) Brabosh ; (5) Arutz 7 ; (6) Arutz 7

Nieuwsbrief nr. 113 – 31 december 2010 - pag. 33

Mijn pensioen, nu!
door Mr. Henriëtte van Delden
Nederland is tegenwoordig een land met een scherpe tweedeling. Aan de ene
kant de regenten, die dag in dag uit stelselmatig alle wetten en regels aan hun
laars lappen en aan de andere kant de burger. Een leger van politieagenten,
flitsers, toezichthouders, inspecteurs houdt de burger dag en nacht in de gaten
en deelt aan de lopende hand boetes uit. De regentenkaste vult zijn zakken op
uw kosten. Wilt u via de rechter iets daartegen ondernemen? Vergeefse moeite.
Aangiften worden niet ontvankelijk verklaard. En mocht er ooit toch een zaak van
komen (gesteld dat u de torenhoge honoraria van een meestal corrupte advocaat kunt ophoesten) dan zal
de rechter nooit een vonnis uitspreken dat tegen de belangen van de staat (dus van de regentenkaste)
indruist.
De economische crisis waarin Nederland, samen met de rest van de kapitalistische wereld, momenteel
verkeert is grotendeels te wijten aan de kleptocratische regenten en hun collega’s in het buitenland. Zij zijn
het die het neoliberale evangelie in de jaren 1980 hier hebben ingevoerd. Zij zijn het die de grootscheepse
privatisering hebben ingezet en daarbij hun eigen zakken hebben gevuld. Zij zijn het die onder het mom van
privatisering de staat hebben omgebouwd tot de almachtige moloch van vandaag. De regenten zijn
doorgaans dommer dan u of ik, maar wel een stuk gewiekster. De omvang van de puinhoop die de Koks,
Brinkmannen, Nijpelsen, Lubbersen, Bossen, Duisenbergs, Balkenendes en hoe ze verder allemaal heten
mogen, hebben veroorzaakt, begint zo langzaam aan duidelijk te worden. Het onderwijs en het openbaar
vervoer zijn in de soep gedraaid, evenals de gezondheidszorg, het sociale vangnet en de veiligheid op
straat. Grote delen van de industrie zijn naar lage lonenlanden overgebracht. Jaar in jaar uit strijken de
directeuren (nu pompeus ‘CEO’s’ genoemd) en hun knechten vette bonussen op, die in geen enkele
verhouding staan tot reële prestaties. Alles echter wel zogenaamd volgens de normen van het neoliberale
model. Als overigens de regels van het neoliberale evangelie zouden zijn nageleefd, waren de ING en ABNAmro inmiddels al lang en breed failliet. Ze zijn ‘gered’ doordat de staat ze heeft overgenomen. U bent nu
dus weliswaar eigenaar van die banken maar het zal niet meevallen er krediet te bekomen, hetgeen toch
vreemd is.
Het enige dat nog niet tot op de grond is afgebroken is het pensioenstelsel. Maar maakt u zich geen zorgen:
de onkunde, kortzichtigheid en graaizucht van de regenten zal ook daarmee korte metten maken. U zult
verpauperd achterblijven.
Neem bijvoorbeeld het ABP, waar ze naar eigen zeggen 2,8 miljoen ‘klanten’ hebben. Dat zijn dan wel
vreemde klanten, want de ambtenaren, voor wie het ABP de pensioenen beheert, hadden geen keus en
moesten hun pensioenen bij het ABP laten onderbrengen. Inmiddels is het ABP geprivatiseerd, maar het is
vreemd dat u als ‘klant’ van deze organisatie uw daar bewaarde geld niet mag weghalen of zelfs maar
overbrengen naar een ander fonds. Geen wonder dus dat het ABP een van de grootste pensioenfondsen ter
wereld is, met in 2009 ongeveer 231 miljoen euro vermogen.
Op de site van het ABP wordt weliswaar heel parmantig verklaard dat de ‘Nederlander (zijn) eigen
pensioenkennis overschat’ (http://www.abp.nl/abp/abp/service/nieuws/pensioenkennis-laag.asp), maar als ik
u was zou ik ook niet al te veel vertrouwen stellen in de vakkennis van de bestuurders en managers van het
ABP en andere pensioenfondsen. In 2007 kochten zij rotte beleggingen van een oplichtersfirma uit de VS,
Carlyle Capital Corporation en leden twee jaar later een verlies van een half miljard euro (zie het artikel
‘Hufters’ op Kleintje Muurkrant van 22 december 2010). Kijk, zó zorgvuldig gaan de pensioenfondsen met uw
geld om!
Van zoiets zou bijna uw nachtrust verstoord raken. En gelijk heeft u. Want al die knappe economen en
deskundigen die nu om de haverklap roepen dat het ergste van de crisis voorbij is, weten er helemaal niets
van. Is ook niet zo gek want economie is alles behalve een wetenschap.
U zou zich dus grote zorgen moeten maken over uw pensioen! Is er straks op uw 65e (of 67e!) nog wel iets
over van uw zuur gespaarde pensioen? Kunt u de overheid en uw pensioenfonds nog wel vetrouwen als
‘goede huisvaders’ en ‘bewakers’ van uw belangen? Zoudt u het liefst uw pensioentegoed NU willen hebben,
om het zelf naar eigen goeddunken te kunnen beheren?
U heeft alle reden om zich ernstig zorgen te maken, want alle pensioenfondsen in Nederland hebben een te
lage dekkingsgraad. Niet alleen de pensioenfondsen in Nederland overigens, maar ook in het buitenland.
Wat u nergens leest is dat onlangs het Franse Parlement een wet heeft aangenomen, waarmee de overheid
zich het recht verschafte om 36 miljard euro van het Franse ambtenaren pensioenfonds af te romen om
daarmee de sociale voorzieningen (uitkeringen ed.) te kunnen betalen!
(http://georgewashington2.blogspot.com/2010/11/france-ireland-and-hungary-seize.html). Dit zijn zorgelijke
ontwikkelingen, die ook zeker niet ondenkbaar zijn in Nederland!
De regering heeft in het verleden al een flinke greep in de kas gedaan van het ABP. Wist u bijvoorbeeld dat
de overheid in de jaren 1990 zo’n 25 miljard euro heeft onttrokken aan de financiële reserves van het ABP?
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Wie zegt dit? Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, recent voor de tv-camera’s. Hij kan het
als geen ander weten, want hij was van 1993 tot 2005 directeur beleggingen bij het
(ABP.http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3314171.ece/_Overheid_plunderde_pensioenreserves_AB
P_.html) Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de
verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo’n 15 miljard euro.
Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financiële problemen van het
ABP. Dat zijn wij geheel met hem eens, maar de situatie is nog veel erger:
Ook een groot deel van de VUT-regeling (vervroegde uittreding) is door de overheid gefinancierd met geld
dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Dat was een bedrag van ruim 10 miljard euro.
Ordinaire diefstal en zwendel dus, en het ongeoorloofd aanwenden van geld wat ergens anders voor
bestemd was, namelijk uw en mijn pensioen! In totaal is er dus 25 miljard door de overheid van uw
pensioenpot gestolen, zo simpel is het! Toen de financiële crisis twee jaar geleden uitbrak had het ABP nog
maar een dekkingsgraad van 130 en nu zit het pensioenfonds op 95 procent. Dat is niet zo verwonderlijk!
Frijns: ‘Als het ABP toen een dekkingsgraad had gehad van 160 of 170, wat na zo’n lange tijd van
economische voorspoed redelijk zou zijn geweest, dan had het fonds er nu heel wat beter voor gestaan. Het
is natuurlijk een zware uitspraak, maar ja, de overheid heeft hier aan bijgedragen’.
Dit is dus anno 2010 de status quo bij het ABP. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie bij
het ABP noemenswaardig gaat verbeteren, noch dat ze die 25 miljard op korte termijn terug kunnen halen bij
de overheid. Immers, de economische crisis zet gewoon door, de overheid heeft geen geld, de euro verliest
in sneltreinvaart zijn waarde en de kans is zeer groot dat uw zuur-gespaarde pensioen straks niets meer
voorstelt, of wellicht helemaal verdampt is.
Frijns is niet de enige die de regering beschuldigt van diefstal. Ook voormalig financieel directeur van het
ABP, Jan van de Poel (1997-2002), verklaart dat er tientallen miljarden uit de ABP-kas zijn weggehaald.
Door de Nederlandse regering.
(http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1135378/2010/12/24/Regering-deed-greep-uitkas-ABP.dhtml)
De pensioenwet schrijft voor dat de gelden pas ontrokken mogen worden op de pensioengerechtigde leeftijd
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/geldigheidsdatum_30-11-2010). Die regel moet op de helling,
zeker nu wij hebben kunnen vaststellen dat er sprake is van onbehoorlijk beheer, misleiding, malversaties en
oplichting van de kant van de overheid (en het ABP). Zij hebben uw vertrouwen geschonden en als zodanig
kunt u het contract tussen u en het ABP/overheid als verbroken beschouwen.
Ik ben van mening dat door deze contractbreuk uw opgespaarde pensioen-tegoeden per direct moeten
vrijvallen. Vervolgens kunt u uw gespaarde geld naar eigen goeddunken aanwenden. U kunt er goud of
zilver voor kopen, investeren in vastgoed of grond, nu in uw levensonderhoud voorzien. Wat u maar
wenselijk acht. U heeft vast en zeker meer verstand dan al die zogenaamde experts die op dit moment uw
pensioengelden beheren.
Nu de crisis in volle omvang over ons gaat neerdalen, op het moment dat u en ik de broekriem moeten gaan
aanhalen, nu we misschien voorlopig voor de laatste keer de feestdagen vieren zoals we dat sinds enkele
jaren gewend zijn, moeten wij ons gaan bezinnen op de toekomst. Die grijnst ons toe vol leedvermaak. Het
zal van nu af aan alleen maar minder worden. Maar u kunt er van op aan dat de kleptocraten goed voor
zichzelf hebben gezorgd.
Wordt het dus niet eens tijd om actie te ondernemen? U heeft tenslotte niet veel te verliezen. Bovendien
beschouwt de overheid u sowieso al als terrorist en wordt u door de autoriteiten op alle fronten
gewantrouwd. En zegt u nu eens eerlijk: waarom zou u niet net zo veel vertrouwen stellen in de overheid als
de overheid vertrouwen stelt in u? Immers, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Het is niet meer dan verstandig om nu uw pensioengeld op te eisen. Onder uw eigen beheer zijn die gelden
in ieder geval een heel stuk veiliger dan in handen van half opgeleide jongens en meisjes in snelle pakjes en
snelle leasebakjes.
Schrijf een brief naar uw pensioenfonds en eis op wat u heeft opgespaard, Voordat het te laat is. U kunt
natuurlijk ook een gerenommeerd deskundige als Pieter Lakeman benaderen (http://www.sobi.nl/), maar blijft
u vooral uit de buurt van advocaten. Dat zijn doorgaans bijna net zulke dieven en oplichters als de overheid
(gelooft u mij maar, ik ken mijn collega’s). Voordat u er erg in heeft, kan de Euro weer in waarde zijn
gedaald. Weigert uw pensioenfonds? Niet getreurd. U kunt altijd uw belastingen aftrekken van uw
pensioentegoed. Nu heeft u er nog iets aan, straks zal uw pensioen helemaal niets meer waard zijn! Laat
dan de belastingdienst maar gaan claimen bij de pensioenfondsen.
Laat u niet langer oplichten en bestelen. Neem NU actie!
Door Gastschrijver op 27-12-2010
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Geen vredige kerst voor christenen onder moslim heerschappij
Vooral op deze dag zwaar politiek-incorrect plaatje van christenen die
vanwege hun geloof levend werden verbrand door Afrikaanse
moslims. Vrolijk kerstfeest, en smakelijk eten vanavond...
Terwijl mensen van alle afkomsten en overtuigingen in Europa (nog) in
vrede kerst kunnen vieren is dat voor christenen in de islamitische
wereld bepaald niet het geval. De afgelopen jaren proberen
moslimfundamentalisten hen in toenemende mate uit te roeien.
Bomaanslagen, verkrachtingen, moorden, martelingen,
gevangennemingen en uitzettingen van christenen door moslims zijn aan de orde van de dag. Feit is dat de
islam al eeuwen probeert het christendom in Europa te vernietigen, iets wat ze een paar keer nog bijna
gelukt is ook.
De recente aanval van Al Qaeda op een Katholieke kerk in Baghdad, waarbij 51 christenen gruwelijk werden
afgeslacht, is slechts één van de bloederige voorbeelden van de islamitische jihad tegen alles en iedereen
wat niet-moslim is, maar vooral tegen christenen. Na de moordpartij verklaarde Al Qaeda openlijk dat 'alle
christelijke centra, organisaties en instituten, leiders en volgelingen legitieme doelwitten' voor de jihadisten
zijn. Vooral sinds 2003 doen islamisten er alles aan om de eeuwenoude christelijke aanwezigheid in Irak, die
teruggaat tot aan de dagen van Jezus Christus Zelf, met wortel en tak uit te roeien.
Christendom in Midden Oosten bijna uitgestorven
In heel Irak maken zowel Shi'itische als Soenitische moslims en Koerden zich in schuldig aan etnische
zuiveringen. Vóórdat Saddam Hussein ten val werd gebracht leefden er meer dan 1 miljoen christenen in
Irak. Nu zijn ze vrijwel verdwenen, weggevlucht voor het terreurgeweld of geofferd op het altaar van de
islamitische staat. Kerken werden gesloten of opgeblazen en honderdduizenden werden uitgezet. Bijna
tweederde van de 500.000 christenen in Baghdad zijn gevlucht of vermoord. Van de 100.000 christenen die
ooit in Mosul leefden zijn er nog slechts 5000 over. Binnenkort zullen ze zelfs allemaal verdwenen zijn.
Niet alleen in Irak, maar in heel het Midden Oosten keert de islam zich met steeds grover geweld tegen de
christenen. In Egypte worden dagelijks Koptische christenen vervolgd en vermoord en wordt hen verboden
om kerkdiensten te houden, vooral tijdens christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. In de geboorteplaats
van Jezus, Bethlehem, zijn de christenen grotendeels weggezuiverd door de Palestijnen. In Nazareth is om
dezelfde reden nog maar een heel klein groepje overgebleven. In Saudi Arabië zijn kerken en synagogen
verboden en worden moslims die zich bekeren tot het christendom simpelweg geëxecuteerd. In Turkije
hebben islamisten priesters en nonnen afgeslacht en is de christelijke gemeenschap onder bedreiging van
de Shi'itische en Soenitische moslims verschrompeld tot een klein overblijfsel.
Het Vaticaan schat dat er van Egypte tot en met Iran nog maar 17 miljoen christenen zijn. Het christendom in
het Midden Oosten staat juist in de regio waar het is ontstaan op de rand van uitsterven. Samengevat kan
worden dat er verschrikkelijke religieuze genocide aan het plaatsvinden is. Paus Benedictus XVI nam het in
zijn kersttoespraak dan ook opnieuw op voor de vervolgde christenen in het Midden Oosten.
Westen zwijgt over islamitische genocide
Het Westen -inclusief het overgrote deel van de Westerse kerken- blijft echter zwijgen over de islamitische
genocide op het christendom, uit angst om de moslims die hier wonen op hun teentjes te trappen. Dit moet
onmiddellijk veranderen. De paus eist al jaren van de islamitische leiders dat zij andersdenkenden gelijk
gaan behandelen. Als moslims, gesteund en gefinancierd met Arabische oliemiljarden, hier ongehinderd
moskeeën, scholen en culturele centra mogen bouwen, dan zouden christenen -Katholieken, Protestanten
en anderen- het recht moeten hebben om kerken te bouwen in de islamitische landen. Ondanks al hun
gedane beloften hebben de moslimleiders zich echter nog nooit aan hun woord gehouden. Sterker nog, de
situatie is alleen maar verder verslechterd.
Het moge duidelijk zijn dat er moslims zijn die niet vreedzaam kunnen en willen samenleven met nietmoslims, vooral in landen waar de moslims de meerderheid vormen. In het vrijwel geheel islamitische
Midden Oosten vormen de christelijke minderheden absoluut geen bedreiging voor de hegemonie van de
moslims. Waarom is er dan toch zoveel haat, zoveel dreiging, zoveel geweld, zoveel moord tegen hen?
Islam strijdt al vanaf begin tegen christendom
Dit is een herhaling van het eeuwenoude historische patroon van het islamitische jihadisme. Al vanaf het
allereerste begin voert de islam voortdurend strijd tegen de christelijke beschaving. Zo'n 600 jaar na de
geboorte van Christus verspreide de profeet Mohammed met behulp van geweld en oorlogen het
islamitische geloof in het Midden Oosten. Christenen werden of gedwongen zich te bekeren of verdreven uit
hun thuislanden. Na de verovering van het Arabische schiereiland vielen de moslimlegers Noord Afrika
binnen en keerde het zwaard van de islam zich ook tegen Europa met de invasie van Spanje, Frankrijk en
de Balkanlanden. Op een bepaald moment stonden ze zelfs voor de poorten van Wenen, waar ze echter
verslagen werden door de katholieke Kroaten.
De over de hele wereld erkende grootste Midden Oosten- en islamexpert van de vrije wereld, de historicus
Bernard Lewis, bestrijdt dan ook dat de Westerse kruistochten het gevolg van Westers imperialisme zouden
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zijn. Volgens Lewis waren ze juist een late en slechts deels succesvolle poging om de ooit christelijke
gebieden te bevrijden van de bezettende islamitische agressie. Europa werd gered, Jeruzalem en het
Midden Oosten echter niet.
Christenen al eeuwen vervolgd om hun geloof
De anti-christelijke pogroms van vandaag zijn daarom niet nieuw. Door heel de geschiedenis heen hebben
christenen te maken gekregen met vervolging, dood en het martelaarschap. In de tijd van het Romeinse Rijk
werden christenen in het Colosseum voor de leeuwen gegooid. Nu worden ze in de islamitische wereld
verkracht, vermoord, onthoofd en uit hun huizen gegooid. Het enige verschil is de manier waarop, maar het
einde is hetzelfde.
De christenen in het Midden Oosten sterven massaal vanwege hun overtuigingen, zoals zovelen hen reeds
voorgingen. Hiervoor wacht hen een rijkelijke beloning in de hemel. Hun dood is een saillante onderstreping
van het feit dat, in tegenstelling tot de mythe waar onze politiek correcte politici en media ons in willen doen
geloven, de islam geen 'religie van vrede' is, maar een militant segment bevat dat vastbesloten is de heilige
oorlog tegen de 'ongelovigen' voort te zetten en een wereldwijd islamitisch kalifaat op te zetten.
De échte religie van vrede
Er bestaat overigens een échte 'religie van vrede'. Die begon met de geboorte van een klein jongetje in een
grot in de buurt van Bethlehem - overigens niet in de winter, maar dat is weer een ander verhaal. Jezus, de
Prins van Vrede, kwam Zelf naar deze aarde om de duistere zielen van de mensen te verlichten en Gods
eeuwige heilplan bekend te maken. Als vrije christenen in het Westen zouden we daarom solidair moeten
zijn met onze zwaar vervolgde broeders en zusters in de islamitische wereld, die 2000 jaar na Zijn geboorte en mogelijk kort voor Zijn lang verwachte terugkeer- nog steeds vanwege Zijn Naam worden vervolgd en
vermoord.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men
noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn
en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met
recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.'
(Isaias 9:5-6)
Xander - Bron: The Washington Times

Kees de Kort: 'Jan Kees de Jager is totaal incompetent'
za, 25/12/2010 - 00:41 — Ivo
Het oproepen tot een 'bankrun' wordt strafbaar. De ministers Opstelten
en De Jager bereiden wetgeving hiertoe voor om een "onbeheersbare
situatie" te voorkomen. Analist Kees Kort heeft een duidelijke opinie: dit
plan is "total bullshit".
Directe aanleiding van de voorgenomen maatregel is het faillissement
van DSB Bank, na een oproep van Pieter Lakeman aan
rekeninghouders op om hun geld weg te halen. De veroorzaker van een
bankrun kan in de toekomst worden veroordeeld tot maximaal vier jaar cel, plus een geldboete van 19.000
euro. Dit staat in een brief (pdf) van de ministers Opstelten en De Jager aan de Tweede Kamer.
'Totale incompetentie' politiek
Dit plan illustreert de "totale incompetentie" van de politiek, oordeelt Kees de Kort in zijn dagelijkse
radiocolumn op BNR. "Jan Kees kan zich beter druk maken over het versterken van de balansen van de
banken", aldus de Kort. Dit is "het paard achter de wagen spannen en oorzaak en gevolg door elkaar halen".
Als banken gezond zijn zal niemand een oproep tot een bankrun doen, stelt de analist.
"Strafrechtelijke bescherming tegen het uitdrukkelijk bevorderen van een 'bank run' is aangewezen tegen de
achtergrond van het feit dat de samenleving in economisch opzicht sterk afhankelijk is geworden van de
stabiliteit van het bancaire systeem", zo schrijven minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en
minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in de brief aan de Tweede Kamer.
Burgers monddood maken
De eerste reacties op Twitter zijn voor het overgrote deel negatief. "Mag je van de Jager niet meer zeggen
dat ik al mijn ING obligaties heb verkocht omdat ik ING niet meer vertrouw? Raar zeg", schrijft Peter
Verhaar, oprichter van broker Alex. "Politiek moet systeem bedenken waarin omvallende bank geen ramp
wordt i.p.v. burgers monddood maken. Mooie taak voor de Jager", aldus Rick Beerendonk.
Bron: vastgoedzeepbel
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Opmerkelijk bericht vanuit de ‘wetenschap’: De Tijden, de tijd als begrip gaat veranderen!!!
december 27, 2010 By: silviavideler
De Zon spreekt: emissies muteren materie op Aarde
Wetenschappers zijn wereldwijd druk bezig e-mails over en weer te sturen
naar collega’s in een poging om te bevatten wat er precies met de Zon
gebeurt.
Sinds een paar maanden wordt langzaam duidelijk dat diep in de kern van onze
ster een nooit eerder ontdekt soort deeltje, of een mysterieuze kracht, richting de
Aarde wordt geslingerd.
Vreemd en onbekend
Iets onmogelijks is gebeurd. Het ‘onmogelijke’ blijkt echter waar te zijn. Laboratoria over de gehele wereld
hebben nu bevestigd dat de mate van radioactief verval, eens vastgesteld als een constante, niet meer
constant is. Er komt iets uit de Zon wat op een vreemde en onbekende manier interacteert met de materie
op Aarde en het heeft een verbazingwekkend potentieel om de Aarde in haar geheel te veranderen.
Lange tijd is de C14-datering gebruikt om het natuurlijke verval van deeltjes te voorspellen. Op deze wijze
worden bijvoorbeeld archeologische artefacten gedateerd. Door observatie hebben natuurkundigen
vastgesteld dat het 5.730 jaar duurt voordat koolstof-14 atomen uiteenvallen in stabiele stikstof-14 atomen.
De waarden zijn nooit veranderd in het verleden, maar het bewijs dat de mate van radioactief verval kan
worden beïnvloed door de Zon heeft de wetenschap op z’n kop gezet.
Mate van verval versnelt
Wanneer de mate van verval wordt gemuteerd beïnvloedt dit alle materie op Aarde, inclusief de materie
waar het leven uit bestaat. De mutatie kan dusdanig ver gaan dat de onderliggende realiteit van het
kwantum universum wordt veranderd en daarmee het leven, de natuurkundige wetten en bovenal mogelijk
het begrip tijd. Door gedetailleerde observatie van de mate van verval is geconstateerd dat tijd terdege wordt
beïnvloed. Wanneer materie wordt beïnvloed door een nieuwe natuurkracht kan dit betekenen dat de tijd zal
versnellen. Dit proces kan niet worden teruggedraaid.
De Zon spreekt
Op 13 december 2006 gaf de Zon een mogelijke hint. Een zonnevlam stuurde een stroom deeltjes richting
de Aarde. Jere Jenkins van de Universiteit van Purdue zag tot zijn verbazing dat de mate van verval van
mangaan-54 vlak voor en tijdens de zonnevlam plots iets veranderde.
Zie voor nog een video over deze kwestie: (link)
http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=359:de-zon-spreekt-emissiesmuteren-materie-op-aarde-video&catid=18:nature-a-environment&Itemid=37

Wat er ook te zien is, hoe de werkelijkheid ook moge zijn: Monrising: N.A.S.A. loog over ALLES
december 26, 2010 By: silviavideler
In 1994 werden er 1,8 miljoen foto’s gemaakt van de maantijdens de
‘Clementine missie’. Verschillende variaties werden geschoten, inclusief
volledige kleurenfoto’s. Op dehoes van de DVD is een van de honderden
foto’s te zien die u worden gepresenteerd in de film. Dit is de eerste keer in
de geschiedenis van de mens dat de maan in zijn volledige natuurlijke
kleuren wordt geopenbaard.
Los gezien van het feit of wenaar de maan geweest zijn of niet… we zijn er
zonder twijfel geland. Deze film gaat over wat er op ons stond te wachten
toen we er aankwamen en de leugens die in gang zijn gezet om wat werd gevonden, te verdoezelen.
Bekijk via deze link de 9 vaak adembenemende foto’s en video’s
http://www.niburunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=355:moon-rising-nasa-loogover-alles-video&catid=9:ufo&Itemid=28
Reactie
Deze serie is een voortzetting van het boek Dark Mission van Mike Bara en Richard Hoagland. Ze betogen
dat de wortels van NASA terug voeren op de magiërs van Egypte. Via Aleister Crowley, Jack Parsons en
Ron Hubbard.
Daarnaast heb je een Nazi tak door Werner von Braun en Kurt Debus.
Apollo 17 had een geheime missie om een robothoofd van de maan mee naar de aarde te halen.
http://members.tripod.com/imzadiradenoy/DatasHead.jpg
En hoe kan het dat Iapetus op het sterrenschip van Star Wars lijkt? Wat wisten Arthur Clarke en George
Lucas allemaal? In 3001 A Space Odyssee verwijst Clarke ook naar het gezicht op Mars.
http://ufotruth.files.wordpress.com/2010/05/death-star-iepatus2.jpg
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'Het grootste schandaal sinds WO II'
22 december 2010
Dossier Mexicaanse griep
Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime
contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep. Eerste deel van een tweeluik.
Dit verhaal is opgetekend door onderzoeksjournalist Daan de Wit in zijn boek Dossier Mexicaanse griep. In
zijn artikel voor FTM haalt hij enkele belangrijke elementen uit het boek naar voren.
Lees ook deel 2:De gekte van de Mexicaanse griep.
Dossier Mexicaanse griep ligt in de boekwinkel en is online te koop bij Bol.com
Zie het interview met Daan de Wit in Ochtendspits.
Dossier Mexicaanse griep - Een kleine griep met grote gevolgen
Voortdurend werden we eraan herinnerd: we moesten rekening houden met een nieuwe Spaanse griep.
Maar inmiddels is bekend dat de Mexicaanse griep honderd maal minder dodelijk was dan de beruchte griep
uit 1918. Sterker, onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC laat zien dat de Mexicaanse
griep de helft minder slachtoffers maakte dan een gemiddelde seizoensgriep. Epidemioloog Luc Bonneux:
‘De Mexicaanse griep is het grootste medische schandaal sinds de Tweede Wereldoorlog.’
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Het virus dat alle records zou breken, breekt inderdaad records. Maar precies tegenovergesteld aan wat de
deskundigen en de autoriteiten beweerden.
Er sterven in Nederland 63 mensen aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Aan de gewone
seizoensgriep overlijden jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen. In andere landen is het net zo: in België
gaan er 19 mensen dood, in buurland Duitsland sterven 189 mensen (in contrast met de 10.000 doden die
de normale seizoensgriep er eist), in Engeland overlijden 450 mensen, in tegenstelling tot de verwachte
65.000.
Omgekeerd evenredig zijn de gemaakte winsten. Vaccinproducent Novartis ziet in het vierde kwartaal van
2009 zijn nettowinst stijgen met 54 procent. Ook de elfduizend huisartsen die een bedankbriefje krijgen van
minister Klink, klagen niet. Zij kregen acht euro per prik. ‘Ik hou er netto een wereldreis aan over,’ zegt
huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel.
Het verhaal begint in februari 2009, als een vijfjarig jongetje in Mexico pijn in zijn keel krijgt. Anderhalf jaar
later worden alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins vernietigd. Overheden hebben
enorme verliezen geleden – de farmaceutische industrie maakte een miljardenwinst. Alles wat daar tussen is
gebeurd en relevant is, staat in Dossier Mexicaanse griep, een boek dat het dossier wil zijn voor een
parlementaire enquête naar de Mexicaanse griep.
Een belangrijke rol in het verhaal over de Mexicaanse griep is weggelegd voor viroloog Ab Osterhaus. Hij
personificeert eigenlijk alles wat mis aan de Mexicaanse griepaffaire.
Eind april 2009 schetst Osterhaus in het televisieprogramma De Wereld Draait Door wat presentator Matthijs
van Nieuwkerk een ‘apocalyptisch scenario’ noemt. De Mexicaanse griep is de eerste pandemie in 41 jaar;
Nederland, België en de rest van de wereld staan historische tijden te wachten. Later blijkt echter dat
Osterhaus diezelfde ochtend heel anders tegen deze ‘ernstige’ boodschap aankeek. ‘Knetterpositief!’ zegt hij
enthousiast tijdens een vergadering met zijn staf over het eerste geval van Mexicaanse griep dat in
Nederland is geconstateerd: een kind van vier jaar. De camera van VPRO’s Tegenlicht registreert hoe
Osterhaus een fles whisky laat aanrukken om met zijn team te toasten op de primeur.
‘Soms krijg je de indruk dat er een hele industrie bijna staat te trappelen voor een volgende grieppandemie,’
zegt griepexpert Tom Jefferson. Carrières, reputaties van instituten en vooral veel geld staan op het spel.
Na de ontdekking, in februari 2009, van ‘niño cero, jongen nul’ – de eerste mens die ziek wordt van de
nieuwe ziekte – gaat de machinerie draaien. Onderzoekers gaan aan het werk om de moleculaire structuur
van het virus te bestuderen. De farmaceutische industrie begint met de voorbereidingen voor de productie
van vaccins. Overheden halen hun rampenplannen tevoorschijn op advies van de
wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat het zenuwcentrum wordt van de nieuwe griep. Het enige waaraan
iedereen voorbij gaat, is dat het nieuwe virus relatief mild is.
De invloed van de industrie
In 1999 is het WHO-document geschreven waarop alle overheden hun draaiboeken baseren om een
pandemie te lijf te gaan. Er staat de handtekening onder van zes mensen: vijf van hen zijn lid van ESWI en
de zesde is er adviseur voor.
ESWI is de European Scientific Working Group on Influenza. Dit gezelschap van naar eigen zeggen
‘onafhankelijke wetenschappers’ spant zich sinds de oprichting in 1992 in om de wereld te doordringen van
het gevaar van een grieppandemie. Deze lobbygroep van deskundigen wordt voor honderd procent
gefinancierd door de industrie. ESWI wordt dus betaald uit de winsten die worden gegenereerd als gevolg
van de adviezen die het uitbrengt. Toch is ESWI een belangrijke adviseur voor de directeur-generaal van de
WHO.
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Twee van de tien farmaceutische producenten die ESWI financieren zijn GSK en Novartis, de bedrijven die
de Nederlandse minister Ab Klink en zijn Belgische collega Laurette Onkelinx hun contractvoorwaarden
hebben opgelegd. Voorzitter van ESWI is Ab Osterhaus. Hij is de ultieme vertegenwoordiger van en voor de
industrie, met directe, persoonlijke toegang tot de beleidsmakers en besluitnemers van de overheid. Hij kent
iedereen en iedereen kent hem.
Angstcampagne
Epidemioloog Luc Bonneux noemt de leden van ESWI ‘zware academische jongens’. ‘Het zijn deze zware
jongens die, gelukkig niet in België, niet van het televisiescherm te vegen zijn.’
De zwaarste jongen is zondermeer Ab Osterhaus, een van de meest vooraanstaande virologen ter wereld.
Voorafgaand en tijdens de Mexicaanse griep is hij voortdurend te zien en te horen. De media hangen aan
zijn lippen. Eind april 2009 is hij te gast bij De Wereld Draait Door. Hij pareert ernstige kritiek van viroloog
Huub Schellekens. Die noemt de griep een hype en vindt dat Osterhaus onverantwoordelijk handelt.
Osterhaus zegt vastberaden: ‘Laten we over twee, drie maanden een keer met Huub Schellekens praten,
dan zien we wel wat er écht aan de hand is. Misschien mag ik meneer Schellekens daarbij ter overweging
geven te kijken naar wat er gebeurde met de Spaanse griep van 1918. Aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog waren er acht miljoen mensen overleden aan oorlogshandelingen. Maar er gingen minstens
vijftig miljoen mensen dood aan deze griep. Als je terugleest wat er in die tijd gebeurde, zie je dat men daar
toen een griep had die zich op precies dezelfde manier manifesteerde als wat we nu zien gebeuren.’ Het
1918-argument zal hij in zijn diverse media-optredens nog talloze malen herhalen.Maar, zegt Osterhaus, het
belangrijkste punt dat hij in de uitzending wil maken - en dat hij diezelfde avond ook in Pauw en Witteman
maakt - is dat de overheid snel moet overgaan tot de aanschaf van vaccins.
Huub Wijfjes, mediahistoricus aan de Universiteit van Amsterdam, ziet in de oproep van viroloog Ab
Osterhaus bij De Wereld Draait Door een sleutelmoment in de hype rond de Mexicaanse griep: ‘Dan komt
het hele media-apparaat in beweging en is het bijna niet meer te stoppen.’
Jarenlang werd er gewaarschuwd voor een pandemie, legt mediasocioloog Peter Vasterman uit. Een
schrikbeeld dat werd ‘geactiveerd’ door de komst van de Mexicaanse griep. ‘Er werd gesproken over een
pandemie. Dat bracht het idee in ons hoofd van een catastrofe en dat wilden veel media bevestigd
zien.’Volgens Vasterman had Ab Osterhaus het idee dat hij ervoor moest zorgen dat er draagvlak kwam
voor de maatregelen die hij voorstelde, daarom zette hij het gevaar fors neer. Daarbij wordt hij geholpen
door de informatieverschaffing door de overheid, die hij overigens net zo goed vertegenwoordigt, dankzij zijn
invloed bij de Gezondheidsraad, het RIVM, het Outbreak Management Team en de WHO.
Het is opvallend dat Ab Osterhaus in de mediacampagnes rond de griepen steeds weer een voorname rol
speelt. Osterhaus: ‘Meestal als ik op televisie kom, is er iets mis: sars vogelgriep en nu Mexicaanse griep.’
Wat ook opvalt, is dat de paniekverhalen, steeds groter zijn dan de impact van het virus.
Bioloog-epidemioloog Jos Frantzen: ‘Meneer Osterhaus opereert binnen een zeer beperkt vakgebied,
namelijk de virologie, en daarin is hij natuurlijk een autoriteit. Maar bij epidemieën komt veel meer kijken.
Zoals de vraag of mensen zich wel wíllen laten vaccineren. Osterhaus is heel betrokken, maar hij heeft ook
een zekere blikveldvernauwing. Hij focust sterk op zijn reageerbuisjes en vertaalt wat hij in het laboratorium
vindt één-op-één naar populatieniveau, terwijl een van de lessen van epidemiologie is dat wat je in het klein
waarneemt op bevolkingsniveau nooit zo ernstig wordt. Hij komt steeds in de media met verschillende
angstscenario’s zonder enig wetenschappelijk bewijs, en zo maak je mensen bang en verspeel je hun
vertrouwen.’
‘Zo iemand als Osterhaus is na de Mexicaanse griep niet ter verantwoording te roepen,’ zegt Bonneux. ‘En
je weet nu al dat hij bij de eerst volgende paniekerige situatie weer bovenop de tafel springt om te roepen
dat het einde van de wereld nabij is.’
De campagne van Osterhaus rond de Mexicaanse griep komt volgens zijn werkgever, het Erasmus Medisch
Centrum, voort uit ‘zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderzoeker, omdat hij het beste voor
heeft met de gezondheid van mensen’.
Ook andere partijen dragen bij aan de promotie van de Mexicaanse griep. ‘In het ernstigste scenario zal er
sprake zijn van 5 miljoen zieken, 80.000 doden, grote economische schade en verstoring van het dagelijkse
leven. Geschat wordt dat er sprake zal zijn van 30 tot 50 procent uitval van medewerkers bij bedrijven en
overheidsinstanties. Daardoor komen basisvoorzieningen voor de bevolking in gevaar’. Dit zijn geen
uitspraken van een onheilsprofeet of delen van een dialoog uit een rampenfilm, maar is de officiële
mededeling op de website van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken. Militairen staan paraat
om op het hoogtepunt van de griepgolf compleet ingerichte noodziekenhuizen te bouwen. Ook liggen er
draaiboeken klaar om patiënten met marinehelikopters uit moeilijk bereikbare gebieden zoals de
Waddeneilanden te halen en onder te brengen in kazernes.
Na de paniek over sars en de vogelgriep zit de angst er bij de overheden goed in. Het gevolg is dat na de
uitbraak van de vogelgriep veel overheden voorlopige contracten sluiten met de farmaceutische industrie.
Het idee erachter is dat op het moment dat er een nieuwe pandemie uitbreekt, deze contracten in werking
worden gesteld en de industrie de pandemische vaccins levert. Niet iedereen vindt dit een wijze beslissing.
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Professor Ulrich Keil is directeur van het Collaborating Centre for Epidemiology van de WHO. Hij vindt het
onverstandig de verwachtingen voor een nieuwe pandemie te enten op wat hij de ‘angstcampagne’ noemt
rond de vogelgriep. Hij haalt daarom een aantal cijfers aan: ‘Van de 827.155 doden die in 2007 in Duitsland
vielen, overleden er ongeveer 359.000 aan hart- en vaatziekten, 217.000 aan kanker, kwamen 4.978
mensen om bij verkeersongelukken en stierven er 461 aan HIV/Aids. En er overleed niemand aan sars of de
vogelgriep!’
Belangenverstrengelingen
Bij een invloedrijke organisatie als de WHO is onafhankelijkheid cruciaal. Daarom is het gerechtvaardigd te
kijken naar de inkomstenbronnen. In 1998 is het overgrote deel van de inkomsten van de WHO afkomstig
van overheden. Maar dat verandert in 2004 wanneer er ‘publiek private partnerschappen’ (PPP’s) worden
aangegaan. Vanaf dan is het grootste deel van de inkomstenstroom afkomstig van de industrie, waarna hun
invloed navenant toeneemt. Wolfgang Wodarg, van de Raad van Europa: ‘De private invloed is
overweldigend. En dat is de reden dat we niet kunnen begrijpen dat de WHO die we zo liefhadden
onherkenbaar is geworden.’
Met betrekking tot de Mexicaanse griep is de invloed van de industrie terug te vinden in het schrijven in 1999
van het eerdergenoemde basisdraaiboek voor de pandemieparaatheid. Maar ook al daarvoor al was de
invloed van de industrie op de WHO merkbaar. Bijvoorbeeld bij het advies aan de overheden voor het
gebruik van virusremmers. De voorbereiding van dat WHO-advies gebeurt onder anderen door vier mensen
die hun diensten hebben bewezen aan Roche, de producent van virusremmer Tamiflu. Eén van hen is Ab
Osterhaus. En dan is er SAGE, de Strategic Advisory Group of Experts, het voornaamste adviesorgaan voor
de WHO op het gebied van vaccinatie- en immunisering. Het wordt gevormd door vijftien leden. Ook Ab
Osterhaus is als expert aan SAGE verbonden. Net als hij, hebben de meeste leden van dit gezelschap
banden met de industrie.
WHO-directeur Chan wordt met betrekking tot de Mexicaanse griep ook bijgestaan door een speciaal
aangesteld noodcomité van zestien mensen. Op basis van het advies van dit noodcomité wordt op 11 juni
2009 de pandemie uitgeroepen. De namen blijven tot ver in 2010 geheim. Dan wordt bekend wat al veel
langer werd vermoed, namelijk dat een belangrijk deel van hen banden heeft met de industrie. En, alsof dat
nog niet genoeg is, worden kort voor de pandemieverklaring vertegenwoordigers van de dertig belangrijkste
farmaceutische bedrijven onthaald door WHO-directeur Chan en de secretaris-generaal van de VN, Ban KiMoon.
In december 2009 presenteert de WHO een onderzoek naar corruptie in de farmaceutische industrie. De
oplossing van het probleem wordt als volgt geformuleerd: ‘Verantwoord beleid omvat transparantie,
verantwoording, het bevorderen van bedrijfsmatige integriteit en moreel leiderschap.’ Die omschrijving
verwoordt precies datgene waaraan het de WHO lijkt te hebben ontbroken in verband met de aanpak van de
Mexicaanse griep.
De WHO speelde een cruciale rol in de Mexicaanse griepaffaire, maar stond niet alleen.
Tom Jefferson van de Cochrane Collaboration: ‘Het zijn de WHO en de volksgezondheidsautoriteiten, de
virologen en de farmaceutische bedrijven die deze machinerie rond de dreigende pandemie hebben
opgebouwd. En er hangt een hoop geld van af, net als macht, carrières en volledige instituten!’
Fase 6
Een cruciaal element in het verhaal van de Mexicaanse griep is WHO-fase 6: de hoogste alarmfase waarin
sprake is van een pandemie. In 2006 is volgens de WHO sprake van een pandemie als er (onder andere)
‘enorme aantallen doden en zieken’ vallen. In februari 2009 wordt echter de definitie van de pandemie
bijgesteld. Een pandemie is opeens niet meer afhankelijk van de ernst van de ziekte, maar of één virus
heerst ‘in minimaal twee van de regio’s waarin de wereld door de WHO wordt verdeeld’.
Dankzij deze herdefiniëring kan de WHO op 11 juni 2009 met betrekking tot de Mexicaaanse griep fase 6
uitroepen. De Mexicaanse griep is officieel een pandemie: de voorbereide contracten worden in werking
gesteld en de farmaceutische industrie zal de vaccins gaan leveren.
Grootste experiment
Een belangrijk gevolg van het ingaan van fase 6 is dat bepaalde unieke procedures in gang worden gezet.
Die zijn in opdracht van de Europese Unie ontworpen door het Europese Medicijnagentschap met als doel
pandemische vaccins snel voor het publiek beschikbaar te maken.
Voorafgaand aan de pandemie ontwikkelen fabrikanten pre-pandemische vaccins. Die hebben de
kenmerken van een pandemisch vaccin, maar worden gemaakt op basis van een bestaand virus,
bijvoorbeeld H5N1. Dat virus wordt in het geval van een pandemie vervangen door het virus dat de
pandemie veroorzaakt.
Aangezien dat nieuwe vaccin dezelfde eigenschappen wordt toegedicht als het vorige vaccin mag het al na
enkele weken testen worden beoordeeld, in plaats van na achttien tot vierentwintig maanden, zoals normaal
het geval is.Verschillende artsen waarschuwen tegen deze manier van werken omdat volgens hen zo niet
goed is te meten wat de bijwerkingen zullen zijn. Toch wordt deze procedure gebruikt bij de Mexicaanse
griep. Zodra het nieuwe vaccin goed is bevonden, wordt het binnen vijf dagen op de markt gebracht.
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Ingebouwde systemen die waken voor de veiligheid van de volksgezondheid worden op deze manier
omzeild.
Het gevolg is is dat het vaccin in feite wordt getest in de praktijk.
‘Dit wordt een grootschalig experiment op het Duitse volk’, schrijft Wolfgang Becker-Brüser van het
onafhankelijke medische tijdschrift Arznei-Telegramm. Hij had maar gedeeltelijk gelijk. Het Mexicaanse
griepvaccin wordt een grootschalig experiment op een groot deel van de wereldbevolking.
‘In plaats van de normale registratieonderzoeken hebben de in Nederland gevaccineerde kinderen in feite
een fase II-onderzoek doorlopen, aangezien het vaccin niet was onderzocht bij kinderen jonger dan drie jaar
en ook niet bij zwangeren. De volwassenen doorliepen een verkort fase III-onderzoek’, schrijven viroloog
Huub Schellekens en hoofdredacteur Dick Bijl, medio november 2010 in het Geneesmiddelenbulletin. ‘Het
verkorte fase III-onderzoek met het pandemische vaccin bij volwassenen is uitgevoerd in de open
Nederlandse populatie en gefinancierd door de Nederlandse overheid.'
De belangenverstrengelingen op een rij
Wie de feiten nog even op een rij zet, ziet dat de WHO in 1999 het document maakt waarop de overheden
hun pandemieplannen kunnen baseren. Dat basisdocument is geschreven door zes mensen die alle zes
verbonden zijn aan de vaccinlobbyorganisatie ESWI, honderd procent gesponsord door de industrie,
voorzitter: Ab Osterhaus. Dezelfde Osterhaus is deel van de paniek die maakt dat mede op zijn advies
pandemische vaccins worden geproduceerd, met daarin versterkende middelen die hij zelf heeft helpen
ontwikkelen en zelf heeft getest, ondermeer voor GSK, de producent van de Mexicaanse griepvaccins die in
Nederland zijn gebruikt. De vaccins staan centraal in geheime contracten (meer hierover in deel 2 van dit
artikel).
Mede onder invloed van de industrie wordt in februari 2009 de definitie van wat een pandemie is versoepeld.
Dan wordt in mei de industrie persoonlijk ontvangen door de directeur-generaal van de WHO en de hoogste
baas van de VN. Vervolgens wordt een maand later op aanraden van een noodcomité dat voor een derde
bestaat uit mensen die banden hebben met de industrie, de pandemie uitgeroepen, terwijl al bekend is dat
het een milde griep is. Intussen bestaat de belangrijkste adviesorganisatie binnen de WHO op het gebied
van vaccinatie, SAGE, voor het meerendeel uit mensen die banden heeft met de industrie.
De volgende fase in de Mexicaanse griep-affaire is de goedkeuring van de vaccins. Ook daar is de invloed
van de industrie zichtbaar.
Op Europees niveau worden medicijnen en dus ook vaccins gekeurd door het Europees Medicijnagentschap
EMA. Dat is voor driekwart afhankelijk van geld van de industrie. In Nederland worden de medicijnen
gekeurd door het CBG, het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen: voor zo'n negentig procent
afhankelijk van geld van de industrie. Dat dit de praktijk is, is tot daar aan toe. Want het is onze minister van
Volksgezondheid die uiteindelijk beslist wat er in Nederland gebeurt op het gebied van vaccinaties. Maar ook
deze buffer is minder robuust dan gedacht.
Daan de Wit
Morgen het tweede en laatste deel.
Zie ook de website:www.dossiermexicaansegriep.nl
De gekte van de Mexicaanse griep
Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime
contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep. Tweede deel van een tweeluik uit de publicatie van
onderzoeksjournalist Daan de Wit over zijn boek 'Dossier Mexicaanse griep', een kleine griep met grote
gevolgen.
Lees ook deel 1: 'Het grootste medische schandaal sinds WOII'.
Dossier Mexicaanse griep ligt in de winkel en is online te koop bij Bol.com
Zie het interview met Daan de Wit in Ochtendspits.
De contracten
Als direct gevolg van het uitroepen van de pandemie door de WHO gaan de opgestelde contracten in
werking en begint de trein pas echt te rijden. Ondanks dat die vaccincontracten de bevolking persoonlijk aan
gaan en ondanks dat de vaccins worden aangeschaft met publiek geld, weigert minister Ab Klink iedere
inzage. Juridisch adviseur Luuk van Dinter begint een rechtzaak, maar treft een minister die een
vertragingstactiek inzet die voorlopig niet zal ophouden.
Uit gelekte buitenlandse contracten blijkt dat er een Rode en een Groene Lijst bestaat van gegevens die wel
en niet naar buiten mogen komen. Overheden moeten onvoorwaardelijk met de inhoud van deze lijsten
akkoord gaan. Zonder de voorwaarden komt er geen deal, worden er geen vaccins geleverd.
De voorwaarden houden ondermeer in dat eventuele claims als gevolg van bijwerkingen door de overheden
moeten worden afgehandeld en betaald. De industrie wordt gevrijwaard van enige schadeclaims, de
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belastingbetaler krijgt de rekening. De industrie is niet aansprakelijk, maar bijvoorbeeld de Gezondheidsraad
ook niet, omdat die slechts advies geeft. Ook de minister, die op dat advies handelt, is niet aansprakelijk. Dat
staat zo in de wet. Van Dinter: ‘In de Wet publieke gezondheid wordt juridische aansprakelijkheid uitgesloten
omdat vaccinaties vrijwillig zijn. De burger is zelf verantwoordelijk en is daarmee juridisch aansprakelijk voor
het zich laten vaccineren.’ Intussen weet die burger niet wat hij zich laat inspuiten, al was het maar omdat op
de ingrediëntendeclaraties niet staat hoeveel van elke stof in het middel zit: fabrieksgeheim.
Een van de andere zaken die de overheid op last van de fabrikant achter moet houden, zijn de resultaten
van onderzoeken. Volgens de ‘Rode Lijst’ van het contract met GSK, blijft het farmaceutische bedrijf het filter
voor informatie over het vaccin. GSK is daarmee de gatekeeper, de censor. Resultaten van onderzoeken,
gunstig, maar vooral ongunstig, zullen eerst aan GSK moeten worden voorgelegd, voordat ze naar buiten
worden gebracht.
Het ministerie voor de rechter
Tijdens de zitting in oktober 2009 van de zaak die Van Dinter heeft aangespannen, staat ter discussie of de
overheid het recht heeft te weigeren stukken te overleggen over de samenstelling van het vaccin. Ook wordt
gesproken over de vraag of de minister mag weigeren duidelijkheid te geven over de informatie op basis
waarvan hij heeft besloten tot de vaccinatiecampagne, en welke afspraken hij heeft gemaakt met de
producenten van de vaccins. Het vonnis stelt de minister in het gelijk. Maar de omstandigheden zijn op zijn
minst opmerkelijk. Want hoewel de documenten door de rechter bij minister Klink tot driemaal toe zijn
opgevraagd, heeft deze pertinent geweigerd ze te overhandigen. Daardoor kon de rechter niet beoordelen of
het gerechtvaardigd was om de documenten, waaronder de geheime contracten met de industrie, vrij te
geven. Toch is er uitspraak gedaan. In juni 2010 krijgt Van Dinter wel enkele documenten, maar dan zijn de
vaccinatierondes allang achter de rug. Bovendien zijn grote delen van de documenten zwart gemaakt.
De unieke situatie van Polen
Hetzelfde contract als in Nederland en België is getekend, wordt ook Polen aangeboden. Als de Poolse
minister van Gezondheidszorg, de arts Ewa Kopacz, de voorwaarden van de farmaceuten nader bestudeert
ontstaat er een probleem. Tijdens een televisiedebat zegt zij: ‘Omdat de onderhandelingen nog bezig zijn,
kan ik er vandaag niet alles over vertellen, maar ik kan u één ding zeggen: onze juridische afdeling ontdekte
in de overeenkomst ten minste twintig punten die twijfel opriepen.’ Voor Kopacz worden de
contractvoorwaarden een breekpunt. Ook twijfelde ze sterk aan de effectiviteit en veiligheid van het vaccin.’
Ze geeft een voorbeeld: ‘We zouden bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen pas in de praktijk kunnen zien hoe
zij op het vaccin reageren. Nou, over mijn lijk.’
Polen wordt het enige land ter wereld dat zijn bevolking weigert te vaccineren met pandemische vaccins
tegen de Mexicaanse griep. Uiteindelijk vallen er in Polen relatief minder griepdoden dan in Engeland, dat
een uitgebreide en dure Mexicaanse griepcampagne heeft gevoerd.
De Tweede Kamer om de tuin geleid
Niet alleen verontruste burgers roeren zich in de strijd om heldere informatie en duidelijkheid over eventuele
belangenverstrengelingen. Ook in de politiek wil men beter worden voorgelicht. Dat merkt minister Klink
vooral door de kritische vragen en opmerkingen van PVV-Kamerlid Fleur Agema en Khadija Arib van de
PvdA. Uit de ontwijkende reactie van minister Klink en het feit dat hij in sommige gevallen zijn belofte om
vragen te beantwoorden niet nakomt, blijkt dat hij dezelfde vertragende en ontwijkende tacktiek toepast die
eerder zichbaar werd tijdens de rechtzaak die Luuk van Dinter aanspande. Het is onderdeel van een
overheidscampagne die niet is gericht op informeren, maar op vaccineren, en dan ook nog met een
experimenteel vaccin, zelfs nadat duidelijk is dat de griep mild is.
De ingrediënten van het vaccin
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS is in Nederland en België gekozen vaccins te gebruiken met
adjuvantia, versterkende middelen. Het voordeel daarvan is dat er weinig hoeft te worden gebruikt van de
entstof, dus het geïnactiveerde virus dat op kippeëieren wordt gekweekt en in het begin van een pandemie
erg zeldzaam en kostbaar is. De entstof plus de adjuvans vormen samen een nieuw product: een
pandemisch vaccin, een gepatenteerd middel dat voor veel geld kan worden verkocht. ‘Het heeft er alle
schijn van dat het inzetten van de nieuwe, gepatenteerde vaccins in de eerste plaats economische redenen
had, en niet noodzakelijk was om de volksgezondheidszorg te verbeteren’, zegt de arts Wolfgang Wodarg,
van de Raad van Europa. De contracten met de industrie voor de nieuwe geadjuveerde vaccins worden in
Nederland en België getekend namens de ministers voor Volksgezondheid. Een van de belangrijkste
adviseurs voor de Nederlandse minister Klink is Ab Osterhaus.
Het is opvallend dat alle betrokken deskundigen en beslissingmakers bij de Gezondheidsraad, het RIVM en
het Outbreak Management Team een voorkeur lijken te hebben voor het gebruik van adjuvantia in de
Mexicaanse griepvaccins. Waar komt die eenstemmigheid vandaan? Mogelijk speelt een van de meest
invloedrijke virologen ter wereld een rol: iemand die goed bekend is met de werking van adjuvans en er een
groot voorstander van is – Ab Osterhaus. Osterhaus heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een
adjuvans en test op het Erasmus Medisch Centrum adjuvantia voor tal van bedrijven, waaronder GSK, het
bedrijf dat het geadjuveerde vaccin tegen de Mexicaanse griep maakte dat in Nederland en België werd
gebruikt.
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De adjuvantia in de Mexicaanse griepvaccins van GSK en Novartis zijn olie-in-water-oplossingen. De olie die
wordt gebruikt heet squaleen en is van nature in mens en dier aanwezig. Toch tonen meer dan twintig
onderzoeken aan dat olie-in-water-oplossingen bij dieren auto-immuunziekten veroorzaken. Dit komt
waarschijnlijk doordat de stof wordt geïnjecteerd, en daarom door het lichaam als een indringer wordt
beschouwd. Als de stof wordt ingeslikt en de natuurlijke route aflegt, is er geen enkel probleem.
Er is ruime ervaring met adjuvantia. Muizen zijn er door de industrie mee ingespoten voor onderzoek en de
stof is verwerkt in vaccins voor mensen van 65 jaar en ouder. Maar volgens Jan Willem van der Laan van
het RIVM is het onverstandig de resultaten bij de muizen door te trekken naar de mens: ‘Want muizen
kunnen liegen.’ Ook is er een probleem met betrekking tot de ouderen; mochten er pas na verloop van tijd
bijwerkingen ontstaan, dan zullen die niet snel aan de vaccinatie worden toegeschreven, maar eerder aan
de ouderdom.
De pandemische vaccins, met daarin dus de adjuvans, zijn ook korte tijd getest op gezonde mensen. Maar
hoe kinderen, zwangeren en ongezonde mensen gaan reageren is onbekend. Om over de lange termijn nog
maar te zwijgen. Hoe iedereen, jong, oud, gezond of ziek, op de lange duur zal reageren is sowieso
onbekend. Daarover kan pas over jaren uitspraak worden gedaan.
In de Tweede kamer herinnert Fleur Agema de minister er aan dat met de geadjuveerde vaccins minder
ervaring is ‘met betrekking tot veiligheidsaspecten en dat het op basis van de nu beschikbare gegevens niet
geheel kan worden uitgesloten dat dergelijke vaccins in zeldzame gevallen ernstige bijwerkingen
veroorzaken.’ Tijdens het debat worden ook veel kritische vragen gesteld door Arib. Agema: ‘Ik sluit mij aan
bij mevrouw Arib. Nederland heeft wel vaccins nodig zonder adjuvans.’
Voor de gezondheidscentra die vaccins tegen de Mexicaanse griep toedienen, staan lange rijen. Toch wordt
niet iedereen bereikt. Opvallend is dat juist veel artsen en verpleegkundigen het risico van de inenting niet
aandurven, maar liefst zeventig procent, zo wijst Amerikaans onderzoek uit. Ook in Nederland wijzen de
medisch geschoolden op de mogelijke bijwerkingen én op het feit dat de Mexicaanse griep slechts een
fractie treft van het aantal mensen dat ieder seizoen aan de gewone griep sterft.
Zwangeren en het vaccin tegen de Mexicaanse griep
Ondanks dat de argumentatie in de VS om zwangeren te vaccineren tegen de griep al in 2006 op basis van
onderzoek onderuit is gehaald, wordt drie jaar later in Nederland en België toch het advies gegeven om een
deel van de zwangeren te vaccineren, nu zelfs met vaccins die hulpstoffen bevatten. Op basis waarvan is
die beslissing genomen?
In september 2009 zegt de Gezondheidsraad ‘dat er vrijwel geen wetenschappelijke gegevens zijn over het
gebruik van de in de vaccins gebruikte adjuvantia (immuunstimulerende middelen) tijdens de
zwangerschap’. Ook de fabrikanten laten zich in dergelijke bewoordingen uit over hun adjuvantia MF59 en
AS03. In de bijsluiters van Pandemrix en Focetria staat dezelfde tekst: ‘Er zijn op dit ogenblik geen
gegevens beschikbaar over gebruik van Pandemrix [Focetria] bij zwangere vrouwen.’
De deskundigen van de raad noteren: ‘Dat gebrek aan gegevens is vooral van belang in het eerste trimester,
de voor de vrucht meest kwetsbare fase wanneer de organen worden aangelegd.’ De raad beveelt in
november het vaccin aan aan gezonde zwangeren, vanaf de dertiende week.
Huisarts Jannes Koetsier, die zich heeft verdiept in het onderwerp van de Mexicaanse griep: ‘Het feit om in
het eerste trimester van de zwangerschap niet te vaccineren en dat ook niet te doen in het eerste half jaar
na de geboorte, wordt beargumenteerd met dat er misschien toch wel enig risico is, want dan zijn die
hersentjes nog onrijp. Maar het is medisch volstrekt niet te begrijpen waarom er dan het tweede en derde
trimester van de zwangerschap ineens geen risico is: via de moeder bereikt het vaccin toch de baby.’
Thiomersal
De in Nederland en België ingezette vaccins tegen de Mexicaanse griep bevatten het conserveermiddel
thiomersal. Dit middel bestaat voor de helft uit kwik, een van de giftigste stoffen die er bestaan.
De hoeveelheid kwik in thiomersal is klein, maar is hij klein genoeg? De cijfers waarmee de veiligheidsmarge
wordt berekend, zijn gebaseerd op het inslikken van kwik. Als er rekening wordt gehouden met het effect dat
kwik bij inspuiting op het menselijk lichaam heeft, zou een mens om binnen de veilige waarden te blijven,
248 kilo moeten wegen, berekende de Amerikaanse dr. Paul King, die zich heeft verdiept in de werking van
thiomersal. Een kind zou maar liefst 2.976 kilo moeten zijn om de kwik in het vaccin veilig te kunnen
verdragen.
In Nederland en België, maar ook daarbuiten, zijn zwangeren na het eerste trimester, dus na de eerste
dertien weken, gevaccineerd met de kwikhoudende vaccins. Het RIVM schrijft: ‘Alles overziend zijn deze
pandemische vaccins veilig. Ook na herhaalde toediening wordt de maximale toegestane belasting [van
thiomersal] niet overschreden en er zijn geen aanwijzingen voor een verband met neurologische of
gedragsstoornissen. Dit wordt ondersteund door EMA en de WHO. Ook toediening tijdens de zwangerschap
(zwangerschapsduur langer dan 13 weken) is veilig voor moeder en kind en eventuele risico’s van vaccinatie
wegen op tegen de risico’s van het krijgen van de pandemische griep, die juist in deze groepen relatief hoog
blijken te zijn.’ Niet iedereen is het eens met de stelling dat deze vaccins veilig zijn voor zwangeren.
Professor Janna Koppe is neonatoloog. Zij heeft zich veel beziggehouden met de mogelijke gevolgen van
het middel thiomersal bij zwangere vrouwen, en sprak onder meer met leden van de Gezondheidsraad, na
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afloop van hun advies aan minister Klink: ‘Ik kreeg van hen te horen: “We konden niet anders, we stonden
onder grote druk.” Ze zeiden tegen me: “Je moet begrijpen dat Nederland nu eenmaal besloten had 34
miljoen vaccins aan te schaffen.” [...] Misschien had de Gezondheidsraad de documentatie niet die ik wel
had.’ In het vaccin tegen de Mexicaanse griep zat ethylkwik. Voorstanders van het gebruik van thiomersal
beweren dat dit soort kwik snel uit het lichaam verdwijnt. Maar Koppe wijst op onderzoek waaruit blijkt dat
kwik door het bloed veel sneller wordt afgebroken dan door de hersenen. Maar bovenal: als je iets
intramusculair inspuit, wordt de stof via het bloed in elf seconden door het hele lichaam verspreid. Daarbij
komt het ook over de placenta bij de foetus terecht. Uit onderzoek blijkt dat als kwik een baby bereikt, het
daar niet wordt uitgescheiden. Het gaat aan de eiwitten vastzitten, met alle gevolgen van dien, zoals
beschadiging van het hersenweefsel.
‘Kwik is vergif,’ concludeert Koppe. ‘We zouden op dit vlak een zerotolerancebeleid moeten hebben.’ En:
‘Door zwangeren zo massaal te vaccineren met kwikhoudende vaccins tegen de Mexicaanse griep heeft de
Gezondheidsraad mijns inziens niet-toelaatbare risico’s genomen.’
Eerder werd al aan de orde gesteld hoeveel lichaamsgewicht een volwassene of kind zou moeten hebben
om een bepaalde dosis geïnjecteerde kwik te kunnen verdragen. Ongeboren kinderen zijn nóg kwetsbaarder
en voor hen gelden dus nog strengere normen: die hebben tot gevolg dat zij het absurde gewicht van 4.464
kilo zouden moeten wegen om geen schade van het kwik te ondervinden.
Veruit de meeste mensen, zwanger of niet, die in 2009 zijn gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep zullen
op de pijn van de prik na geen merkbaar nadeel van de vaccinatie hebben ondervonden. Maar voor
wetenschappers staat de vraag centraal hoe de kwaliteit van hun leven is ná de inenting. Koppe houdt
rekening met problemen die op latere leeftijd kunnen ontstaan bij kinderen die worden geboren uit
gevaccineerde zwangeren: ‘Ik denk dan aan hersenbeschadigingen die voor de geboorte optreden en
waarvan zij later last krijgen.’ Ook andere vormen van schade kunnen optreden. ‘Want voor de geboorte zijn
kinderen erg, erg kwetsbaar. Ze hebben geen buffer.’
Wetenschapsjournalist Nienke Beintema: ‘Ik ben gaan zoeken in de medische literatuur en toen bleek dat
het niet was getest op zwangeren en dat er geen langetermijnonderzoeken waren gedaan. Prima, maar zet
dat dan op de website.’ Het gebrek aan onderzoek is een van de redenen dat de zwangere Beintema ervoor
kiest zich niet te laten vaccineren. Inmiddels heeft ze een gelukkig en gezond kind van zes maanden. ‘Het
was in feite een experimenteel vaccin en ik ben achteraf heel erg blij dat ik het niet heb genomen.’ Ze heeft
haar keuze gebaseerd op eigen onderzoek dat zij kon doen dankzij haar achtergrond als
wetenschapsjournalist. ‘De manier waarop moeders door het RIVM aan hun lot werden overgelaten, vond ik
beneden alle peil. Ik ben daar echt boos over.’
Er zijn sterke aanwijzingen dat in de VS zwangere vrouwen hun baby hebben verloren als gevolg van de
Mexicaanse griepvaccinatie. Dit wordt geconcludeerd op basis van de verslagen in de database van de
Amerikaanse overheid van vrouwen die kort na de inenting tegen de Mexicaanse griep een miskraam of
doodgeboren kind kregen. Het verschil in de gegevens voor en na de toediening van de Mexicaanse
griepvaccins is opmerkelijk: in de periode 2007-2008 waren er in de hele Verenigde Staten zeven gevallen
van zwangere vrouwen die na een vaccinatie hun kind verloren, maar in de periode van de Mexicaanse
griep, van september 2009 tot en met juli 2010, waren dat er veel meer: 241. Ruim 34 keer meer dan
gemiddeld. Op deze absolute getallen is een berekening toegepast waarbij rekening is gehouden met allerlei
mogelijke variabelen, zoals het feit dat veel getuigenissen niet in de database worden opgenomen. Dan
wordt duidelijk dat minimaal 946 en maximaal 3.587 Amerikaanse vrouwen hun kind moeten hebben
verloren na de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep.
Kinderen vaccineren?
Over de leeftijdgroep zes maanden en ouder brengt de Gezondheidsraad een opmerkelijk advies uit, dat
sterk afwijkt van dat van SAGE, de adviesgroep van de WHO.
SAGE adviseert eind oktober 2009 om iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, slechts éénmaal te
vaccineren. Bovendien raadt de groep aan alleen kinderen van tien jaar en ouder een vaccin te geven. Want
over jongere kinderen, maar ouder dan een half jaar, zijn de gegevens ‘beperkt en is meer onderzoek nodig’.
Toch adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad ruim een week na het advies van SAGE, in tegenstelling
tot zijn Belgische equivalent, tweemaal te enten én adviseert het dat veel jongere kinderen, van zes
maanden tot vijf jaar, een vaccin moeten krijgen. Voorzitter van de Commissie Vaccinatie van de
Gezondheidsraad, professor Joost Ruitenberg: ‘Na zes maanden is het immuunsysteem al een stukje
verder,’ dan dat van de jonge baby.
Hoe ernstig was de Mexicaanse griep?
CBS News onderzoekt de officiële cijfers over de Mexicaanse griep. De uitkomsten zijn opvallend. In de
staat Georgia bijvoorbeeld, heeft maar liefst 97 procent van de mensen die te boek staan als Mexicaanse
griepgevallen helemaal geen Mexicaanse griep. In Florida is dat aantal 83 procent, in Californië is 86 procent
en in Alaska 93 procent.
Vlak voordat de WHO de pandemie uitroept, vraagt de organisatie zijn lidstaten om te stoppen met het
testen op H1N1. Het advies is patiënten te diagnosticeren op basis van symptomen: wat vanaf dat moment
over de verspreiding van de ziekte wordt beweerd, is dus niet gebaseerd op feiten.
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In Amerika besluit de CDC eind augustus 2009 op een andere manier gegevens te verzamelen dan het
aanvankelijk deed. Vanaf dat moment wordt er ondermeer geen onderscheid meer gemaakt tussen de
verschillende soorten griep die rondwaren. ‘De enige reden die ik daarvoor kan bedenken,’ zegt dr. Joseph
Mercola, een arts die al vaker officieel beleid kritisch heeft bestudeerd, ‘is dat de eerdere gegevens duidelijk
uitwezen dat de H1N1-virusvariant bij de meeste mensen (99,99%) slechts een zeer milde ziekte
veroorzaakte.’
Niet lang na de pandemieverklaring door de WHO meldt de Britse overheid dat al 100.000 mensen de
Mexicaanse griep hebben. Dat aantal werd in kaart gebracht met behulp van een geavanceerd
analyseprogramma. Als dat programma in september 2010 onder de loep wordt genomen blijkt dat van de
72 deelnemers die aan het onderzoek deelnemen 71 worden gediagnosticeerd met H1N1. In werkelijkheid
hadden slechts twee van de deelnemers de Mexicaanse griep.
Paul Flynn van de Raad van Europa zegt dat op basis van laboratoriumonderzoek moet worden
geconcludeerd dat zelfs in Mexico slechts elf procent van de Mexicaanse griepgevallen daadwerkelijk de
griep bleek te hebben. ‘Deze verhouding is dezelfde als tijdens normale seizoenen, waarin het overgrote
merendeel van griepachtige ziektes geen griep blijkt te zijn. Als we dat bedenken, waarom heeft de WHO
dan nadruk gelegd op het gebruik van vaccins en antivirale middelen die alleen bij griep werken, om een
epidemie te bestrijden die veroorzaakt lijkt te worden door een grote cocktail van allerlei virussen?'
In april 2010, de maand die normaal gesproken het einde van het griepseizoen markeert, publiceert de WHO
het aantal slachtoffers dat de Mexicaanse griep wereldwijd heeft geëist: 17.919 doden. Jaarlijks overlijden
aan de gewone griep tussen de kwart en een half miljoen mensen. Toch is het getal dat de WHO noemt
volgens onderzoeksjournalist William Engdahl nog aan de hoge kant. Hij constateert dat de WHO zijn
statistieken over de griepdoden ‘op één hoop gooit met die over de sterfgevallen door longontsteking - een
totaal andere, en veel vaker voorkomende ziekte, en een veel grotere doodsoorzaak.’ Epidemioloog Tom
Jefferson van de Cochrane Collaboration voegt daar de nuance aan toe dat slechts ongeveer zeven procent
van de op griep lijkende ziektes werkelijk door een griepvirus worden veroorzaakt.
De Harvard School of Public Health toont in december 2009 aan dat de door de CDC voorspelde
sterftecijfers als gevolg van de Mexicaanse griep 80 tot 500 maal hoger waren dan de uiteindelijke feitelijke
sterftecijfers. De voorspellingen voor het aantal griepgevallen waren 7 tot 9 maal hoger dan uit de
werkelijkheid bleek. De CDC gaf ook na eigen onderzoek toe dat de besmettelijkheid van de Mexicaanse
griep veel minder groot was dan eerder beweerd. Prognoses van de WHO waren nauwelijks beter.
De kosten van de griep
Luc Bonneux is specialist op het kennisgebied van het op rationele wijze maken van optimale keuzen in de
zorg. Omdat het rationale element en het optimaal besteden van een beperkt budget in de zorg ver te
zoeken was rond de Mexicaanse griep, heeft het onderwerp van de pandemie hem zeer bezig gehouden.
‘Het centrale punt van de gezondheidseconomie, zoals dat heet, is ‘tijd is geld’. Dat betekent dat verspild
geld ook verspild leven is. Want je had die euro’s kunnen inzetten voor andere en betere doelen.’ Hij heeft
berekend dat op die manier bezien, de reactie op de Mexicaanse griep enkele honderden tot duizenden
doden heeft gekost. Over die andere kosten, die van de vaccins, komt de belastingbetaler officieel niets te
weten: geheim. Net als de contracten die minister Klink sloot met de industrie. Officieus laat zijn ministerie
weten dat de Mexicaanse griepcampagne 340 miljoen euro heeft gekost.
In Engeland wordt berekend dat de 26 levens die zijn ‘gered’ door de aanpak van de Mexicaanse griep de
overheid 52 miljoen euro hebben gekost. Per persoon. Daarvan hadden bijvoorbeeld ook de salarissen
kunnen worden betaald van bijna 2.000 verplegers. Een andere nuance wordt geplaatst door de voor de
WHO werkzame professor Ulrich Keil. Hij legt uit dat de grote gevaren voor de volksgezondheid hoge
bloeddruk zijn, cholesterol en onveilige seks, om er maar een paar te noemen. ‘Regeringen en
gezondheidsorganisatie doen net alsof ze iets aan deze grote gezondheidsbedreigingen doen, terwijl ze in
werkelijkheid gigantische bedragen verspillen aan pandemische scenario’s die nauwelijks hard kunnen
worden gemaakt.’ Bijna tegelijk met aankondigingen van minister Klink te willen bezuinigingen op de
gezondheidszorg wordt bekend dat grootste deel van de aangekochte vaccins wordt vernietigd. Klink kon,
net als zijn Belgische collega, nog een deel van de bestelling terugdraaien. Collega-minister Onkelinx
doneert ruim een miljoen vaccins aan de WHO. Die distribueert de giften in de rest van de wereld. Een van
de eerste landen in Afrika die de vaccins ontvangt, is Togo, het buurland van Ghana. Daar worden
vervolgens op grote schaal verplegend personeel, zwangeren en kinderen gevaccineerd tegen de
Mexicaanse griep. International SOS, dat de verspreiding van de Mexicaanse griep in kaart heeft gebracht,
schrijft over Togo: ‘Influenza H1N1 (‘Mexicaanse griep’) is nooit geïdentificeerd in dit land’. Ook het
Consulaat van de Republiek Togo kan zich geen Mexicaanse griep herinneren.
‘Wie heeft er voordeel gehad van wat is gebeurd?’ vraagt het Britse parlementslid, de onderzoeker Paul
Flynn. Hij beantwoordt zijn eigen vraag direct: ‘De enigen die echt voordeel hebben behaald zijn de
farmaceutische bedrijven.’
Daan de Wit
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Joris Demmink en het Koninklijk Huis
Door Micha Kat op 23 maart, 2009
Gisteravond met veel belangstelling naar de Reporter-uitzending gekeken over de
invloed van Beatrix op belangrijke benoemingen. Ondanks alle ‘nuanceringen’ van
de door ZKH ‘bewerkte’ bewindslieden werd duidelijk genoeg dat de wil van ZKH in
(te) veel gevallen wet is, zeker als ze ‘een tandje bijzet’. Deze website krijgt naar
aanleiding van de uitzending de vraag: is het mogelijk dat ZKH haar invloed ook
heeft laten gelden bij de dramatische benoeming van Demmink tot SG op Justitie
per november 2002? Natuurlijk is dat mogelijk (als ze zich zelfs al bemoeit met de
functie van president van de Algemene Rekenkamer…) maar bewijzen hebben we uiteraard niet. Wat we
wel hebben zijn indicaties voor banden tussen Demmink en het Koninkijk Huis die nadere studie op dit punt
zeker noodzakelijk maken.
De primaire band loopt via de voormalig advocaat van ZKH, Frits Salomonson, waarvan is vastgesteld dat
deze een pedofiel is. Salomonson was een van de verdachten in het Rolodex-onderzoek dat door Demmink
(Runderkamp-papers) vanuit Justitie met meer dan de wettelijk toegestane belangstelling werd gevolgd,
vooral wegens zijn betrokkenheid bij kindersmokkel uit Oost-Europa onder ‘leiding’ van Rolodex-verdachte
en ‘pedo-professor’ Ger van Roon. Zoals wordt onthuld in het artikel Linksgestrickt (via Stan de Jong) gaan
de banden tussen ZKH en Salomonson terug tot hun Leidse studentenjaren en de studentensocieteit
Minerva waarvan ook Demmink lid was. De nauwe banden tussen Salomonson en Claus komen ondermeer
naar voren in het beroemde verhaal over hun gezamelijke homo-escapades in New York (ondermeer bij
Portein). Dit alles maakt het onmogelijk dat er in dit playing field geen banden bestaan tussen ZKH en
Demmink. Met andere woorden: Demmink is een intimus inzake het (seksuele) prive-leven van de wijlen
Prins-gemaal. Hierin zou een motief gevonden kunnen worden voor ZKH hem te benoemen op een van de
meest gevoelige posities van Nederland waarbij de omstandigheid dat bij die benoeming ‘rond de 40 AIVDmeldingen over Demmink’s prive-leven’ terzijde zijn geschoven natuurlijk ‘voer is voor komplotdenkers’, om
het maar even voorzichtig te zeggen. Maar er is meer dat wijst op (nauwe) banden tussen de pedofiele
Justitie-SG en het Huis van Oranje.
Z.K.H. Prins Constantijn van Oranje Nassau nodigde Joris Demmink uit voor een exclusieve lunch op 7
november 2007 in het Haagse Vredespaleis in het kader van The Hague Process on Refugees and
Migration. Ruud Lubbers was dagvoorzitter en het onderwerp van de meeting was ‘de relatie tussen migratie
en het HR-beleid van ondernemingen in Nederland’. Demmink -die er zo zijn eigen opvattingen over
‘migratie’ op nahoudt- zat aan de witte wijn tussen ondermeer P. Blom (Triodos Bank), G. Hays (Shell), S.
van Keulen (SNS Reaal) en C. Leenaars (ING). Dan is er nog de Stichting Maatschappij, Veiligheid en
Politie onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven. Joris Demmink is ‘adviserend lid’ waarbij met
name zijn kennis van het begrip ‘veiligheid’, speciaal voor kinderen, van belang zal zijn. Daarnaast komen
we Joris Demmink tegen als adviseur van de Roosevelt Stichting (let ook op de posities van Felix Rhodius
en Rein Jan Hoekstra), een organisatie met nauwe banden met het Koninklijk Huis. ZKH is steeds prominent
aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Award in Middelburg. Opmerkelijk is voorts het bezoek dat
ZKH in oktober 2004 bracht aan het Joegoslavie Tribunaal te Den Haag. Ze sprak daar ondermeer met de
pedofiel Hans Holthuis, verdachte van het Rolodex-onderzoek.
Een aanvullende link tussen Demmink en het Koninklijk Huis verloopt via zijn advocaat Harro Knijff. Het kan
het in licht van dit alles nauwelijks meer toeval worden genoemd dat Knijff niet alleen Demmink, maar het
complete netwerk van hooggeplaatste kindermisbruikers bijstaat. Het kantoor van Knijff, De Brauw
Blackstone Westbroek, is de ‘opvolger’ (met name parter Enno Wiersma) van Frits Salomonson als
raadsman van ZKH. Zo bleek dit kantoor ondermeer aan de wieg te hebben gestaan van de dubieuze fiscale
constructies waardoor familieleden van ZKH maar geen leden KH de belasting konden ontwijken. Knijff, de
advocaat van Demmink, blijkt tevens voorzitter te zijn van de Koninkrijksspelen die traditioneel worden
geopend door ZKH zelve of prinses Margriet. Bedenk bij dit alles, dat Harro Knijff als een dolle stier tekeer
gaat voor zijn client Demmink en diverse media met de ondergang -en zelfs individuen met dood en verderfheeft bedreigd. Het moge duidelijk zijn, dat Knijff zich in zijn positie aan geen enkele wet of regel hoeft te
houden.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1611/joris-demmink-en-het-koninklijk-huis.html
Aanvulling (ingezonden)
Het koningshuis heeft van oudsher een nauwe band met de Raad van State. Of en wat voor inhoudelijke
inbreng de koningin als officiële voorzitter heeft, is onbekend. Eens in de twee jaar heeft de koningin op
Paleis Noordeinde een diner met de staatsraden en hun partners. Ook is zij regelmatig aanwezig bij
concertjes aan de Kneuterdijk. ‘De Raad van State heeft zelfs een eigen organist, dat is heel bijzonder,’ zegt
Vis. ‘Hoewel er ook nog een balzaal is, vinden de concerten meestal plaats in de gotische zaal. Alleen is de
akoestiek niet zo gelukkig.’ Blijft het bij een louter ceremoniële rol of neemt de koningin ook regelmatig de
wetgeving door met vice-president Herman Tjeenk Willink?
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Peter Rehwinkel, die vorig jaar nog als burgemeester van Naarden het huwelijk tussen
Prins Floris en Aimée Söhngen voltrok, denkt dat de koningin achter de schermen wel degelijk haar stem
laat horen in wetgevingskwesties.
‘Niet dagelijks, maar haar betrokkenheid zal groot zijn.’ Ook prins Willem-Alexander is als troonopvolger
sinds zijn achttiende lid van de Raad van State. Prinses Máxima heeft eveneens zitting in de raad, maar is
geen lid. De leden van de koninklijke familie hebben echter geen stemrecht. ‘Ik heb meegemaakt dat WillemAlexander vrij vaak kwam,’ zegt oud-staatsraad Vis.
Tjeenk Willink is al sinds 1997 vice-president van de Raad van State en wordt daarom ook wel ‘de
onderkoning van Nederland’ genoemd. Hij geldt als een van de belangrijkste adviseurs van de koningin. ‘Ze
hebben goed contact. En die twee zijn op een gegeven moment ook het langst in dienst,’ zegt Vis. Slechts
bij hoge uitzondering laat de onderkoning zich verleiden tot een interview zoals dit voorjaar in de Volkskrant.
Daarin legde hij uit waarom de bedrijfsmatige aanpak van de overheid de democratie ondermijnt, een stelling
die hij eerder verkondigde in zijn toespraak bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State. In
zijn welkomsttoespraak bij het concert aan de Kneuterdijk ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van
koningin Beatrix in november 2005, lichtte Tjeenk Willink een tipje van de sluiTjeenk er op over zijn relatie tot
de koningin: ‘De afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad U min of meer regelmatig te mogen ontmoeten, ook op moeilijke momenten.’ De vice-voorzitter roemde vervolgens ‘de kennis van wat bij heel
verschillende mensen leeft’ en ‘gevoel voor ontwikkelingen in de maatschappij’ bij de koningin. ‘Wie bij de
Raad van State binnenkomt zal zich eerst maar eens moeten bewijzen. Enkele uitzonderingen als Hirsch
Ballin of Donner daar gelaten,’ zegt Vis. ‘Het lijkt me buitengewoon onhandig om over de Raad van State
heel kritisch te zijn, vooral over de personen,’ zegt ook Oudkerk.
http://www.pm.nl/files/pdf/jaargang2/PM_16_28_09.pdf
http://www.pm.nl/files/pdf/jaargang2/PM_16_28_09.pdf

Clausgate 1982: Oranje aan zijden draad 1
Door Micha Kat op 23 maart, 2009
Enige maanden geleden ontving deze website een zeer interessante tip van een
buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie
kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van
kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaaire ontwikkeling. De delegatie bestond
uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande
(CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande
niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de
gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er
absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het
CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede
Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homogelegenheden en in bepaalde clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland
staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”
Het verhaal van deze bron sluit vrijwel naadloos aan bij een verhaal dat in 1983 door een Nederlandse
journalist werd geschreven voor het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Het verhaal is in kleine kring bekend onder
de titel Linksgestrickt hetgeen betekent: ‘van de verkeerde kant’. Het verhaal –in het Duits- kwam voor het
eerst in de openbaarheid via de journalisten Ton Biesemaat en Stan de Jong. Het verhaal schetst de
countouren van een ‘hofdrama’ waarbij de affaire-Hofmans verbleekt. ‘Clausgate’ was zelfs dermate
explosief, dat de auteur er niet in slaagde het artikel gepubliceerd te krijgen in Der Spiegel, iets wat in 1956
inzake ‘Hofmans’ wel was gelukt. Deze website presenteert in vier delen de eerste Nederlandse vertaling
van het ‘Clausgate-artikel’ uit begin 1983. Starring: Hans Wiegel, Dries van Agt, Laurens-Jan Brinkhorst, Ed
Nijpels, Frits Salomonson en anderen.
Op 2 september 1982 berichtte de Rijks Voorlichtings Dienst (RVD), het communicatie-kanaal van de
Nederlandse regering in Den Haag, dat Prins Claus was opgenomen in het Radboud-ziekenhuis in
Nijmegen. Daar zou de prins worden onderworpen aan een medisch onderzoek onder leiding van prof. dr. S.
J. Nijdam, specialist in de psychiatrie. Nieuwsfoto’s uit die tijd maakten reeds duidelijk, dat Claus fysiek en
psychisch in slechte conditie verkeerde. Op 5 september keerde hij terug naar Huis ten Bosch , de
koninklijke residentie te Den Haag, waar op de zesde September zijn verjaardag werd gevierd in
familiekring. Maar de dag daarna was hij alweer op weg naar Nijmegen. In de drie weken daaropvolgend
kwam weinig nieuws naar buiten, maar schijnbaar was er enige grond voor optimisme.
Op 1 november maakte de RVD bekend, dat Claus naar Basel was gegaan voor een specialistische
behandeling in de locale universiteitskliniek. De behandelend arts aldaar was prof. dr. P. Kienholz, die
internationale faam genoot als specialist in ‘depressieve storingen’. De professor schreef rust voor alsmede
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vitamine-preparaten, een gedragstherapie en een hormonen-behandeling om zijn patient weer snel op de
benen te krijgen. Opnieuw verschenen er in de pers optimistische berichten: het zou niet al te lang meer
duren voordat een genezen prins zou terugkeren in de schoot van zijn familie.
Op 12 oktober bezocht ZKH Beatrix hem voor het eerst in Basel. Op 25 oktober reist Claus voor enige dagen
naar Nederland, maar reeds op de 28ste was hij weer terug te Basel om zijn behandeling voort te zetten. In
de tussentijd werden de voorbereidingen getroffen voor een reeds lang tevoren gepland staatsbezoek van
het koninklijk paar aan Engeland. Juist op dit wat ongelukkige moment wijst de rechtbank te Den Haag
vonnis in een reeds lang voortslepende zaak. In het begin van 1981 ging Claus als functionaries van het
Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking naar India als leider van een delegatie die zou gaan spreken
over Nederlandse ontwikkelingsprojecten. De enige Nederlandse journalist die voor deze missie was
geaccrediteerd, was Willem Oltmans, een geode bekende van het hof. Maar tijdens de missie werd Oltmans
de toegang ontzegd tot een gesprek tussen Claus en Indische journalisten; terug in Nederland ging Oltmans
hierover procederen waarbij hij ook Claus dagvaarde. Na lang touwtrekken over de vraag of Claus zou
moeten worden voorgeleid, werd uiteindelijk besloten dat dat juridisch zou kunnen en in april 1982 legde hij
voor de rechtbank een verklaring af. Oltmans verloor de zaak. De rechter was van oordeel dat de Prins in
zijn recht stond, Otmans te weren van een persconferentie als hij zulks wenselijk achtte. Het bleef duister, op
grond van welke argumenten Oltmans werd geweerd. Waren deze van politieke aard? Speelde de
homoseksuele geaardheid van de journalist een rol? Alle betrokkenen zwegen en zwegen. Oltmans ging in
hoger beroep. Op 11 november 1982 diende deze zaak. Oltmans verloor opnieuw. EINDE DEEL 1.
« CLAUSGATE 1982: ORANJE AAN ZIJDEN DRAAD 1
CLAUSGATE 1982: ORANJE AAN ZIJDEN DRAAD 3 »

Clausgate 1982: Oranje aan zijden draad 2
Door Micha Kat op 24 maart, 2009
Tijdens het genoemde staatsbezoek aan Engeland van 16 tot en met 19 november 1982
was het voor Claus niet mogelijk alle programma-onderdelen bij te wonen. Het was
zichtbaar dat hij hevig leed. Op 29 november bevond hij zich opnieuw te Basel onder het
toezicht van prof. Kienholz. Intussen van Claus wereldnieuws geworden. Mede daardoor
werd ook zijn verblijf in het Oostenrijkse Lech, waar hij met zijn familie kerstvakantie
vierde, tot een kwelling. Horden fotografen volgden hem bij elke stap. Rond deze dagen
begonnen berichten te circuleren dat de prins-gemaal helemaal niet meer zou terugkeren
naar Den Haag en de rest van zijn leven zou willen doorbrengen buiten de openbaarheid
op Slot Drakesteyn of te Lage Vuursche.
Op 17 januari 1983 verlaat Claus Zwitserland en wordt ondergebracht in het St. Laurensziekenhuis in Breda.
Hij betrekt aldaar een grote kamer in een pavillioen. In de gang staan beveiligers op de uitkijk. Bij tijd en wijle
maakt hij een wandeling door de bossen en volgens het roddelblad Prive spelt hij bij gelegenheid een
partijtje Bridge met enige notabelen uit de region. Zijn genezing lijkt echter allerminst aanstaande. Het
weekeind van 19 en 20 februari brengt hij met zijn familie door op lot Drakesteyn. Daar valt de beslissing, dat
hij zal terugkeren naar Basel. En die maandag reist hij inderdaad naar Zwitserland. De pers bericht thans,
dat het minimaal een jaar zal duren voordat Claus hersteld zal zijn van de symptomen van zijn ziekte. Een
triest perspectief voor de man die het ook in zijn eerdere leven al zo moeilijk heeft gehad.
Prins Claus: de biografie
Claus werd geboren op 6 september 1926 als Claus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg in
Dottingen. Hij was de enige zoon van Claus von Amsberg en barones Gosta von dem BusscheHaddenhausen en bracht zijn jeugd door op een Duits-Engelse plantage in Tanzania waar zijn vader
bedrijfsleider was. Samen met zijn zes zusters kreeg hij een klassiek-Duitse opvoeding die in 1933 leidde tot
het lidmaatschap van de Hitlerjugend. De ‘partij’ was ook in Tanzania, destijds een Brits protectoraat, zeer
actief.
Op zijn twaalfde werd Claus naar Duitsland gestuurd. Het is dan 1938 en Chamberlain pakt zijn koffers voor
zijn reis naar Munchen. Het lijkt geen ideale tijd om een kind uit het rustige Oost-Afrika naar Duitsland te
sturen voor zijn verdure opvoeding. Maar zijn national-socialistische ouders zien dat heel anders. Claus komt
terecht op de Balten-school, een internaat dat vol zit met prinsen, graven en baronnen, op een eiland voor
de kust van Pommern. De jongen heeft het zwaar, ondermeer door zijn afwijkende gedrag dat hem de
bijnaam ‘de Engelsman’ oplevert. Hij was te week, te elegant, eigenschappen die in dat Spartaanse milieu
niet hoog staan aangeschreven. Meer dan eens werd hij mishandeld en voortdurend moest hij zich het
gepest en gesar van zijn medeleerlingen laten welgevallen. Uiteindelijk grijpt zijn grootmoeder in: ze haalt
Claus naar zich toe in Bad Doberan en vanaf Pasen 1943 bezoekt hij aldaar het gymnasium.
Maar door de oorlog zal dat niet lang duren. Reeds in oktober 1943 staat Claus op de kust bij de stad Kiel
achter een machinegeweer. Na een korte inzet in Koningsberg belandt hij bij de 90ste
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Panzergrenadierendivision in Noord-Italie. Op 29 april 1945 wordt Claus in het zwarte uniform van de
Totenkopf-divisie door de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt. Na een soort examen krijgt van de
Engelsen een clearing en werkt hij enige tijd als chauffeur en tolk totdat hij zich weer kan gaan wijden aan
zijn studie. Deze studie diende hij overigens via allerlei bijbaantjes zelf te financieren omdat zijn ouders in
1947 compleet berooid uit Tanzania terugkeerden naar Duitsland. De oorlogjaren hadden zijn door moeten
brengen achter prikkeldraad.
Vanuit zijn harde tijd op de Balten-school had Claus enige hechte vriendschappen overgehouden. Tijdens
zijn tijd als rechtenstudent te Hamburg bewoont hij een etage met graaf Ferdinand von Bismarck. Hij neemt
deel aan studentenfeestjes, maar altijd met de nodige reserves en over amoureuze avonturen in de die jaren
is niets bekend.
In 1956 studeert Claus af. Hij ambieert een carriere als diplomaat en volgt een opleiding in Bonn. In mei
1958 slaagt hij voor zijn ‘diplomaten-examen’ en zijn eerste aanstelling is die van derde secretaris in de
Dominicaanse Republiek. Claus von Amsberg werkt met volle inzet en zijn carriere verloopt voorspoedig; in
1962 wordt hij tweede secretaries in Ivoorkust en de rechterhand van de ambassadeur. Dan wordt hij, eind
1962, teruggeroepen naar Duitsland.
Het is oudejaarsavond. Claus is uitgenodigd door Heinrich von Oeynhausen-Sierstdorff op zijn kasteel in
Bad Driburg. Ook enkele van zijn vrienden zijn van de partij zoals prins Richard zu Sayn-Wittgenstein die
nog kort daarvoor door Nederlandse media was genoemd als huwelijkskandidaat voor prinses Beatrix. Toen
het feestje reeds aardig op stoom was, werden nog enkele gasten aangekondigd: prins Bernhard en zijn
dochters Beatrix, Irene en Margriet. Het is de eerste ontmoeting tussen Claus en Beatrix.
In de loop van 1963 wordt Claus gestationeerd te Bonn in de functie van ‘plaatsvervangend hoofd
economische betrekkingen Afrika ten zuiden van de Sahara’. In deze hoedanigheid reist hij regelmatig naar
Afrika. In juni 1964 vindt een volgende ontmoeting plaats met Beatrix op het huwelijk van prinses Tatjana zu
Sayn-Wittgenstein en prins Mauritz von Hessen in Berleburg. Bij die gelegenheid moet ‘de beslissing’ zijn
genomen en reeds een week later meldt Bernhard zich bij bondspresident Heinrich Lubke die zich vanaf dat
moment persoonlijk met de carriere van Claus gaat bezighouden.
Beatrix en Claus ontmoeten elkaar steeds vaker, binnen en buiten de openbaarheid. Bijvoorbeeld vlak voor
kerst in 1964 toen Claus door Bernhard was uitgenodigd voor een jachtpartij. Eind januari 1965 wordt Beatrix
uitgenodigd door de graaf en de gravin von Oeynhausen in Gstaad terwijl ook Claus dan tot de gasten
behoort. Op 6 mei 1965 verloven Claus en Beatrix en op 10 maart 1966 vindt het huwelijk plaats in
Amsterdam na een jaar van politieke onrust over de ‘Duitse Claus’ en zijn wellicht niet geheel brandschone
oorlogsverleden. De huwelijksdag wordt verstoord door rookbommen en rellen terwijl het volk tegelijkertijd
staat te klappen en te juichen. Claus weet het Nederlandse volk echter snel voor zich te winnen door zijn
bescheidenheid en door in korte tijd veel beter Nederlands te leren dan zijn schoonvader Bernhard. Als hij
dan ook nog zorgt voor een mannelijke troonsopvolger, voor het eerst in deze eeuw, wordt de ietwat
houterige Claus volledig geaccepteerd. Beatrix, Claus en hun tussen april 1967 en oktober 1969 geboren
zonen Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn vormen in de ogen van de nieuwsgierige buitenwereld
een volmaakte en gelukkige familie.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1616/clausgate-1982-oranje-aan-zijden-draad-2.html

Clausgate 1982: Oranje aan zijden draad 3
Door Micha Kat op 24 maart, 2009
Claus verkreeg veel erkenning voor zijn werk op de gebieden van de ruimtelijke
ordening en de ontwikkelingssamenwerking. Toen zijn vrouw Beatrix na de
troonsafstand van Juliana in 1980 de troon van het Koninkrijk der Nederlanden
besteeg, kreeg de prins-gemaal er nog eens extra verplichtingen bij die zijn agenda meer dan vulden. Het
gewicht van zijn nieuwe takenpakket en de daarmee gepaard gaande verscherpte beveiligingsmaatregelen
moet de Prins behoorlijk hebben beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Dat klemde te meer, omdat hij duidelijk
de ondergeschikte werd van zijn vrouw. Volgens de officiele lezingen liggen hier de oorzaken voor de zich
reeds spoedig aandienende depressies. Maar pas na twee jaar volgde de ineenstorting: na twee bezoeken
aan de VS in april en juni 1982 manifesteerden zich de eerste tekenen van stress. Wat zou er gebeurd
kunnen zijn? Was er inderdaad sprake van een te hoge werkdruk, zoals van officiele zijde werd
opgeworpen? Of had het iets te maken met een gerucht, dat reeds enige tijd in omloop was, een gerucht, als
zou de Prins een homoseksuele relatie onderhouden?
Juist in deze dagen –een coincidentie?- gebeurden in Den Haag, het politieke hart van Nederland, zeer
merkwaardige zaken. Het begon met de plotse verdwijning van de politieke buhne van Joop Wolff, lid van de
tweede kamer en een van de gezichten van de CPN, de Communistische partij van Nederland. Wolff, een
markante figuur in de Amsterdamse homo-scene, legde zijn kamerlidmaatschap ‘om gezondheidsredenen’
van de ene op de andere dag neer.Op 19 april 1982 nam de fractievoorzitter van de liberale partij, de VVD,
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al net zo op stel en sprong afscheid van de politiek en liet zich benoemen tot Commissaris van de Koningin
in de provincie Friesland, een ‘uitblaasfunctie’ voor politici van verdienste.
In het kabinet Van Agt-I was Wiegel minister van Binnenlandse zaken van 1977 tot 1981 en in die
hoedanigheid verantwoordelijk voor de BVD, de geheime dienst. Het wekte verwondering dat de nog zo
jeugdige ex-minister verdween uit de politieke arena. Maar ook over Wiegel deden verhalen de ronde dat hij
een vaste bezoeker was van ‘homo-locaties’.
Een stroom van afzwaaiers volgde. Begin November 1982 gaf de absolute nummer een van het CDA, de
christen-democraten, de pijp aan Maarten: de voormalig minister van Justitie en voormalig minister-president
Van Agt maakte bekend dat hij niet meer in aanmerking komt voor een post als minister. Hij zit nog in de
tweede kamer, maar een benoeming als Commissaris van de Koningin, nu in Brabant, wordt elke dag
verwacht. Als reden voor zijn overhaaste vertrek noemt hij ‘geestelijke uitputting’. Op 9 november stapte ook
Laurens-Jan Brinkhorst opens op, de fractievoorzitter van de links-liberale D-66. Hij werd vertegenwoordiger
van de EEG in Japan. Brinkhorst van een intimus op het Hof, een persoonlijke vriend. Hij introduceerde
verschillende Amerikaanse diplomaten op Slot Drakesteyn en fungeerde als een verbindingsman tussen het
Koninklijk Huis en televisie-ploegen uit Oost-Europa, bijvoorbeeld ten tijde van de kronings-feesten van
Beatrix.
Maar het echte spektakel breekt los op 17 december 1982 als het weekblad De Tijd een interview publiceert
met de opvolger van Wiegel en de fractieleider van de liberale VVD, Ed Nijpels. Toen Wiegel het
partijleiderschap neerlegde, werd de 32-jarige Nijpels door Wiegel als zijn opvolger naar voren geschoven.
Er waren nauwelijks tegenkandidaten, op een na: Rudolf de Korte. Op het moment dat zijn partij de
beslissing nam over de opvolging van Wiegel, vierde Nijpels vakantie in Israel. Kort na zijn terugkeer werd hij
op het VVD-schild gehesen als fractievoorzitter. Onder Nijpels boekte de VVD een spektaculaire
verkiezingsoverwinning bij de parlementsverkiezingen van September 1982 en werd regeringspartij. Omdat
een groep VVD-parlementariers minister werd, rukten evenzovele kandidaten op de kieslijst op om hun
vacante posities in het parlement in bezit te nemen onder wie de voormalige Telegraaf-journalist Jaap Metz.
Maar dat ging niet zomaar, want Metz zou zijn verwikkeld in een strafzaak die nog moest voorkomen.
Voorlopig, zo meende men binnen de VVD, zou Metz niet in aanmerking kunnen komen als kamerlid. Op het
moment dat binnen de VVD de discussie over Metz het hoogtepunt bereikte, bevond partijleider Nijpels zich
opnieuw voor vakantie in Israel. Metz trok uiteindelijk aan het langste eind en legde op 22 november de eed
af. Maar opmerkelijke geruchten deden de ronde: Nijpels zou homosexueel zijn en Jaap Metz zou zijn
kamerzetel te danken hebben aan chantage van zijn partijleider.
Als het weekblad De Tijd op 17 december een interview publiceert met Nijpels ontstaat enorme opwinding.
De Tijd confronteert Nijpels met de genoemde geruchten en… Nijpels draait door. En daarmee is het hek
van de dam; door een reeks van ‘welingelichte bronnen’ wordt de ‘anderssoortige geaardheid’ van de VVDfractievoorzitter bevestigd. Binnen de VVD is intussen een klopjacht geopend naar de bron, de tipgever die
De Tijd op dit hete spoor had gewezen. De redaktie houdt de kaken stijf op elkaar. Maar in kleine kring wordt
zijn identiteit al spoedig bekend: R. de Korte. Met man en macht wordt de hele affaire gedownplayed waarbij
ook de omstandigheden verloren gaan waaronder Jaap Metz reeds na drie maanden zijn zetel in het
parlement ter beschikking stelt.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1618/clausgate-1982-oranje-aan-zijden-draad-3.html
« CLAUSGATE 1982: ORANJE AAN ZIJDEN DRAAD 3
“Joris Demmink achter hetze tegen OM-topman” »

Clausgate 1982: Oranje aan zijden draad 4
Door Micha Kat op 24 maart, 2009
De climax: Claus gechanteerd, ‘vollige Kaltstellung’ enige oplossing
De zaak-Nijpels is interessant, omdat het in welingelichte kringen bekend is, dat hij in
relatie staat met dezelfde man, die ook als intieme vriend geldt van Claus. Deze man
is een vijftigjarige Amsterdammer, mr. F. Salomonson. Salomonson is een kenner
van Hof-zaken.
Toen Beatrix in Leiden rechten studeerde woonde ze op Rapenburg 45 bij de familie
Drijber (mr. J. Drijber, een tijd lang wethouder in Leiden, is inmiddels burgemeerster
van Arnhem). Salomonson, die ook rechter studeerde in Leiden, was goed bevriend
met de Drijbers. Hij bezocht het huis veelvuldig en maakte zo ook kennis met de prinses. Nadat hij zijn
studie had afgesloten als beste van zijn jaar (international recht), maakte hij naam in het leger (bij de
Pantser-brigade Sytzema) toen hij daar een enorme diefstal van explosieven ontdekte. Dat levered hem de
gouden ere-medaille op van de Huzaren.
Na enige jaren als kantonrechter te Dordrecht kruimeldieven te hebben berecht, trad Salomonson in dienst
bij het hoofdstedelijke advocatenkantoor Loeff & van der Ploeg aan De Lairessestraat 139. Toen Beatrix
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koningin werd, ontsloeg ze de notaris die de financiele zaken van de vorstin behandelde en verkoos de
adviezen van Loeff & van der Ploeg. Mr. F. Salomonson speelde bij dit alles op grond van zijn juridische
kennis en kunde een sleutelrol. De jurist-huisvriend probeert in het kielzog van dit alles meer balans aan te
brengen in de politieke overtuigingen van de koningin en de prins-gemaal die in het verleden wel eens ietwat
te veel naar de linkerkant dreigden over te hellen.
Het is verbazingwekkend, dat de verantwoordelijken aan het Hof pas na enige weken na de aanstelling van
Salomonson door een tip van buiten op de hoogte raakten van de afwijkende seksuele geaardheid van de
prins-gemaal en zijn verhouding met de juridisch adviseur van de koningin. Maar toen de heer Spierenburg,
Hoofd Beveiliging aan het Hof, de mannen ondervroeg die Claus bewaakten, kreeg hij te horen dat deze
politie-beambten reeds geruime tijd op de hoogte waren van de homoseksuele escapades van Claus. Ze
hadden het echter om onbekende redenen niet gemeld aan hun superieuren. Toen vervolgens op grond
hiervan nader onderzoek werd gedaan naar de handel en wandel van Claus gedurende de laatste jaren,
ging een beerput open. Zo bleek bij navraag in Bonn dat Claus in 1962 van zijn post in Afrika naar Duitsland
was teruggehaald omdat hij zich had ingelaten met verboden seksuele activiteiten. In Duitsland oud nieuws,
maar het werd blijkbaar niet geconstateerd bij de screening die voorafging aan zijn verloving met Beatrix.
Tot de horror van de recherché werd vastgesteld, dat Claus als homoseksueel grote bekendheid genoot in
homokringen in Amsterdam, Den Haag en andere plaatsen, en dat al lange tijd. Maar ook buiten deze
kringen was de geaardheid van de prins-gemaal bij velen als gerucht bekend.
Nadat deze heikele toestanden pas in zo’n laat stadium werden ontdekt vond de afgelopen weken
crisisberaad plaats in de meest besloten kring: de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken
en Justitie bevonden zich samen met de koningin in een werkelijk duivelse situatie. De voortdurende
depressies van de prins waren reeds aanleiding geweest voor het overwegen van rigoreuze maatregelen,
maar dit nieuwe element dat aan de affaire werd toegevoegd maakte een acute en waarschijnlijk
spectaculaire beslissing onafwendbaar.
Homoseksualiteit is in het relatief vooruitstrevende en tolerante Nederland op zichzelf niet iets waar mensen
zich erg druk om maken. Maar intussen hadden geheime onderzoekingen bewijs opgeleverd, dat er
kruisverbanden bestaan tussen enerzijds de affaires rond Claus en de homoseksuele politici en anderzijds
de Amsterdamse onderwereld. Een ontoelaatbare toestand die vanuit mogelijke chantage tot de meest
ernstige gevolgen zou kunnen leiden of reeds geleid had. Minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken
stuurde de BVD aan en als VVD-fractieleider hoorden Wiegel –en ook zijn opvolger in die hoedanigheid Ed
Nijpels- van al deze geheimen in de parlementaire commissie die toezicht houdt op de geheime diensten.
Vast staat, dat er nog enige koppen zullen rollen. Niet alleen bij de geheime diensten, maar ook in de
allerhoogste regionen. Maar het is thans nog niet duidelijk, welke koers de regering en de koningin zullen
kiezen. Het aftreden van Beatrix ten gunste van haar oudste zoon Willem Alexander (nog minderjarig) en
een regentschap van haar zus Margriet waren reeds in eerdere stadia overwogen. Omdat een echtscheiding
niet in overweging wordt genomen, zou ‘een volledige neutralisering’ –op een of andere manier- van de in zo
grote problemen geraakte Claus de enige mogelijke oplossing kunnen vormen. Dit drama kan in de
komende weken reeds zijn hoogtepunt bereiken.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1619/clausgate-1982-oranje-aan-zijden-draad-4.html

Mr. Frits Salomonson, hof-advocaat
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Seksueel misbruik op 23 juli, 2008
Dank zij de Runderkamp-papers (pdf) weten we dat het Rolodex-onderzoek
over de volgende verdachten ging: een netwerk van topambtenaren, twee
hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, een oud-advocaat van
de koningin en een enkele hoogleraar die seks met minderjarige jongens
zouden hebben.
In het Nederlandse pedo-netwerk dat door Micha Kat in kaart wordt
gebracht, figureert de oud-advocaat van de koningin Frits Salomonson. Deze voormalige huisvriend van
Claus en Beatrix, oom Frits voor de prinsjes, kwam in 1991 in opspraak wegens een financieel schandaal
rond de Banque de Suez Nederland. Vervolgens bleek hij commissaris van het failliete bedrijf Text Lite, lid
van de frauderende beleggingsclub Groupe Courtier en zo voort. Het NRC-Handelsblad en de Volkskrant
deden begin jaren ’90 uitgebreid verslag van de financiële avonturen van mr. Frits Salomonson. Wie een
abonnement heeft op een van deze kranten, kan zich middels de zoekfunctie verdiepen in een royale
beerput waarin ook de advocaat Oscar Hammerstein en de LPF-topman Ed Maas figureren. In 1996
verleende Hare Majesteit oom Frits eervol ontslag.
Daarmee waren de avonturen van oom Frits echter nog niet ten einde. Zijn naam werd in het IRT-rapport
genoemd in verband met het witwassen van drugsgeld. Daarop eiste mr. Frits een miljoen aan
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schadevergoeding, wegens aantasting van zijn eer en goede naam, te betalen door professor H. van de
Bunt, die na de dood van Maarten van Traa eindverantwoordelijk was voor het IRT-rapport. In april 1999
stelde de Arnhemse rechtbank mr. Frits in het gelijk, maar matigde het bedrag tot 150.000 gulden. Daarop
begonnen ook andere IRT-criminelen schadevergoedingen te eisen, maar gesteund door de Staat der
Nederlanden ging Van de Bunt in hoger beroep en vervolgens in cassatie. Na een terugverwijzing door de
Hoge Raad heeft de Staat ten slotte de schadevergoeding vergoed die Van de Bunt aan mr. Frits moest
betalen.
Het werd echter nog smeuïger. In 1999 kreeg mr. Frits ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P.
Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als oom Frits. Zij beklaagden zich over
het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat Salomonson
een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte. Ze suggereerden tevens dat er Dutroux-achtige
praktijken hadden plaatsgevonden in het huis van Salomonson. Ze hadden ooit schoten in de tuin gehoord
en er waren volgens hen zelfs beenderen gevonden. Nadat mr. Frits een kort geding wegens smaad tegen
hen had gewonnen, wilde hij zijn buren ook strafrechtelijk laten vervolgen.
In de bodemprocedure kwam er echter een aap uit de mouw! Hoofdredacteur Willem Smitt van het weekblad
Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop
oom Frits (toen 65 jaar oud) zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van
hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van
kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare
Majesteit.” Aldus verloor mr. Frits het proces.
Dit verhaal heeft echter nog een staartje dat via Stan de Jong boven tafel kwam. Het gaat om het artikel
“Linksgestrickt”, dat in 1982 zou verschijnen in het Duitse blad Der Spiegel, maar dat op het laatste moment
niet werd gepubliceerd. Stan de Jong kreeg dat artikel toegestuurd van Ton Biesemaat, een journalist die het
koninklijk huis al vele jaren in het vizier houdt. Stan schreef er een pittige column over. Daarin kan men
doorlinken naar een Word-document, waarin Biesemaat de avonturen van mr. Frits beschrijft, onder andere
met zijn buren die schande spraken van zijn schandknaapjes. Ook kan men er doorlinken naar het originele
artikel Linksgestrickt (pdf).
Om een vorstelijk verhaal kort te houden: oom Frits was pedo en prins Claus was homo. Op een nacht
gingen zij samen stappen in Amerika. Ze bezochten wat homo-bars, op de voet gevolgd door geheime
dienders met infrarood camera’s, die foto’s maakten van het geflikker van de prins en zijn maat. In het
diplomatieke verkeer kan dat immers van pas komen!
Tot slot nog een kleine, maar ironische speling van het lot. Het gaat daarbij om Adam Curry, die is getrouwd
met Patricia Paay. Op 18 juni 2001 schreef Kleintje Muurkrant: Nog veel later betrok het echtpaar CurryPaay een woning aan een van de Amsterdamse grachten. De vorige eigenaar was mr. Frits Salomonson.
Tot 1995 juridisch adviseur van het Koninklijk Huis en persoonlijk vriend van prins Claus. Zijn reputatie liep in
de jaren negentig flinke averij op toen de commissie Van Traa hem in verband bracht met criminele
witwasactiviteiten. Daarnaast werd hij door een paar buurtjes ervan beschuldigd regelmatig in zijn woning
close encounters te hebben met te jonge jongens, die ook in het trappenhuis van het bewuste grachtenpand
rondkrioelden. In 1995 kwam in feite een einde aan zijn glanzende carrière en trok hij zich terug in een duur
Belgisch optrekje van waaruit hij geassisteerd door zijn jonge collega Oscar Hammerstein
achterhoedegevechten leverde om zijn naam gezuiverd te krijgen. Gevechten die overigens nog voortduren
zonder dat er sprake is van kruitdamp. Maar wat kan Patries daar nou aan doen? Niks. The girl can’t help it,
nietwaar?
De radio-gastheer van Micha Kat, Adam Curry, woont in het zelfde grachtenpand waar ooit oom Frits zijn
“martelkamertje” had. En oom Frits is verhuisd naar België, alwaar Maurice Lippens van de Fortis-bank…
Want ons kent ons in dat wereldje!
Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.
http://www.boublog.nl/2008/07/23/mr-frits-salomonson-hof-advocaat/
Reactie
Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het schip de Apollo van de bij Pisa
vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Ulrich.
Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cdrom’s alleen al daarom niet in
Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht… de Belgische minister van Justitie
volstaat steeds met de opmerking dat de rechtbank van Turnhout er mee bezig is… ondertussen is de
aanbrenger van de cdrom’s op basis van valse beschuldigen (jawel: kindermisbruik……..) voor een aantal
jaren in de gevangenis beland. En wel door diezelfde rechtbank in Turnhout die maar niet de cdrom’s van de
Zandvoortse kinderpornohandelaar Gerry Ulrich wenst te onderzoeken…
Vanwege o.a. Katrien de Cuyper (een van bekende slachtoffers van het Belgische netwerk o.l.v. Nihoul en
consorten) die overduidelijk op een zeer compromitterende foto van Ulrich’s collectie afgebeeld staat..
Betrokkenheid van de advocaat van hare majesteit bij kindermisbruik en drugsaffaires doen mijn ergste
vermoedens bevestigen. We weten nu ook dat de Belgische adel diep in het Dutroux netwerk zat, inclusief
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Konnukluk Toko en gebroeders Lippens. Compleet met jachpartijen op naakte kinderen waarna ze gepakt,
gemarteld, gedood en soms geconsumeerd werden. (waar heb ik dat toch eerder gelezen).
Prins van Oranje heeft veel adelijke (jeugd)vrienden in België zoals bij de doop van Ariane te zien was. Ene
Antoine Friling en Baron Collet d’Escury zijn de Godfathers van Ariane.
In Europa kunnen ze deze -waarschijnlijke- eeuwenoude traditie van mensenjacht moeilijk voortzetten
(misschien nog wel in Spanje waar hij regelmatig te gast is) en dus wijkt men met wat vrienden richting Afrika
uit. In de x dossiers -en op stelling.nl “Adel verplicht”- wordt er immers ook gerept over incestpraktijken door
de adel.
‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond Demmink?
Door Micha Kat op 13 juni, 2008
O wat zijn de zaken aan het schuiven rond onze hooggeplaatste pedofielenclub… Het is te
veel allemaal, maar laten wij van Klokkenluideronline ons nu maar even concentreren op
Joris Demmink. Wat die allemaal wel niet moet weten! Goed, de nieuwe feiten die boven
tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het
pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ (zie
feitenoverzicht) werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson,
voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Hij werd in de stukken niet met naam en toenaam
genoemd (bij De Telegraaf en in de Runderkamp-papers is spake van een ‘oud-advocaat van de koningin’),
maar ‘iedereen in het wereldje’ wist precies om wie het ging. Salomonson zat dus in het netwerk net als twee
hoofdofficieren van justitie (waarvan er een Hans Holthuis is en de andere Jan Wolter Wabeke zou kunnen
zijn; Holthuis en Wabeke verlieten beiden rond dezelfde tijd, eind 2000, het OM), een ‘oud-bewindspersoon’
(Job de Ruiter?) en een Amsterdamse professor met de achternaam ‘van R.’ Maar Demmink maakte zelf
ook deel uit van deze illustere club: dat blijkt uit de reconstructie die deze site maakte naar aanleiding van
artikelen uit De Telegraaf en de ‘Runderkamp-papers’: Demmink onderhield immers nauwe banden met
‘pedo-professor’ Van R. die hij zelfs op de hoogte hield van de vorderingen van het onderzoek tegen hem!
Het spectaculaire nieuws is nu dat…. nee, dat geloof je toch werkelijk niet, maar het heeft er toch alle schijn
van, nee, het moet wel zo zijn dat…
ook prins Claus von Amsberg deel uitmaakte van dit netwerk! Dat is namelijk een bijna dwingende
gevolgtrekking uit de stukken die Stan de Jong vandaag op zijn website publiceert. Een van die stukken is
een nooit gepubliceerd verhaal dat was bestemd voor het Duitse blad Der Spiegel -dat al vaker aan de wieg
stond van Oranje-onthullingen- het andere is een stuk van de hand van collega Ton Biesemaat. In deze
stukken wordt uitgebreid stilgestaan bij de homoseksuele banden tussen Salomonson en Claus die
culmineerden in een gezamenlijke homobarren-slemptocht in New York waarvan de CIA foto’s heeft
gemaakt waarmee ons land werd gechanteerd, precies dus zoals ons land gechanteerd werd met de
‘Demmink-files’ uit Turkije. Vanuit de centrale rol die Salomonson innam in het ‘Rolodex-netwerk’ ligt het in
alle lijnen der logica ook Claus in het netwerk te plaatsen, temeer daar uit het Spiegel-stuk blijkt dat Claus en
Salomonson een homoseksuele verhouding hadden en ook naar voren komt dat Claus behept was met
pedofiele neigingen. Dat zou dus betekenen dat Claus ook aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de
‘sinistere seksfeesten’ in de flat van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf) minderjarige
kinderen werden ingezet die speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd om te worden misbruikt. Dat
Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was
gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met
minderjarige kinderen. Over het ‘sinistere’ karakter van de Amsterdamse pedofielen-feestjes komen we het
een en ander te weten vanuit de verhalen die over Salomonson bekend zijn: in zijn huis aan een
Amsterdamse gracht had hij een martelkamer waar Marokkaanse kinderen zouden zijn doodgemarteld en
zijn begraven in zijn tuin. Deze zaken zijn aan de orde gesteld in een brief aan voormalig burgemeester
Schelto Patijn van Amsterdam van de buren van Salomonson die, dat zal u niet verbazen, ruzie hadden met
de chique advocaat. Biesemaat hierover: “Die burenruzie liep zo uit de hand dat Houben en Sietsema een
brief stuurden naar de destijds Amsterdamse burgemeester Schelto Patijn. In de brief maakten ze ook
gewag van de activiteiten van Salomonson met volgens hen minderjarige jongens. Veelal waren dat
Marokkaanse schandknapen. Volgens Houben en Sietsema had Salomonson zelfs in zijn huis een SMkamer ingericht. Ook zou Sietsema eens schoten hebben gehoord. Dat was de aanleiding voor het gerucht
dat er mogelijk een lijk in de tuin of het pand van Salomonson zou zijn begraven of verstopt. Het mag
duidelijk zijn dat dit lijk nooit is gevonden.”
Maar even terug naar Joris Demmink. Een belangrijk aspect bij het hele netwerk is die import van jongetjes
uit Oost-Europa. Hiernaar is een specifiek recherche-onderzoek geweest, het HIK (Handel In Kinderen)onderzoek. Een cruciale rol bij deze import werd gespeeld door een topambtenaar met de voornaam ‘Joris’.
Er zou tegen deze ‘Joris’ een veroordeling zijn uitgesproken, maar de identiteit van deze man is nooit
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bekend geworden. Volgens Stan de Jong die zegt te weten wie het is gaat het niet om Demmink. Ik daag
hem uit de naam bekend te maken.
We begrijpen nu veel veel beter waarom de positie van Joris Demmink vrijwel onaantastbaar is: naar alle
waarschijnlijk zat hij met prins Claus in een pedo-netwerk waarbinnen wellicht de meest afgrijselijke zaken
hebben plaatsgevonden.We begrijpen ook waarom het ‘Rolodex-onderzoek’ geruisloos van de kaart is
verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus hebben alle deelnemers aan het netwerk een soort
‘vrijbrief’ in handen die hun de facto onschendbaar maakt!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html
Reactie
De macht van deze Joris Demmink, die omschreven wordt als pedofiel, is zeer groot, want er zijn officiéle
onderzoeken naar zijn handel en wandel gestart maar die hebben tot nu toe niet geleid tot vervolging. Een
kinderarts, genaamd Joyce Bruyere, die op het spoor kwam van van deze praktijken, werd gruwelijk
vermoord in 1991. Ook in de Deventer moordzaak, waarin de klusjesman van de weduwe door Maurice de
Hondt beschuldigd werd van de moord, heeft Demmink de hand. De klusjesman zou meer weten over de
roze balletten van Demmink (als leverancier van kinderen???) en zodoende wordt-ie op alle mogelijke
manieren door de machtige secretaris-generaal op Justitie geholpen. Zodoende ook moet volgens bepaalde
mensen Louwes onschuldig de gevangenis in om te voorkomen dat de klusjesman iets vertelt over
Demmink. Verder heeft Demmink ook de hand gehad in het auto-ongeluk waarbij Maarten van Traa om het
leven kwam. Van Traa was de voorzitter van de parlementaire enquête commissie die onderzoek deed naar
de onderzoeksmethoden van de politie en justitie in de tijd van de IRT-affaire. Van Traa wist iets, want ook
nadat de commissie haar rapport had geschreven, bleef Maarten van Traa verder rechercheren.
Ik kan me herinneren dat begin 80-er jaren ook al geruchten de ronde deden over de homosexualiteit van
Claus.
De regering voelde de noodzaak om tegengas te geven aan die geruchten. En dat kon toen het beste door
kamervragen over die kwestie te laten stellen. Alleen wilde geen van de toenmalige fracties er aan om die
vragen te stellen. Uiteindelijk heeft Hans Janmaat de vragen gesteld en die werden met bijzonder
buitengewone snelheid bewantwoord. Ik geloof binnen drie uur!
Kamervragen die BINNEN DRIE UUR worden beantwoord, waar hebben we dat meer gezien? Juist ja: de
vragen van de PVV over de affaire-Demmink! Vragen die zo snel beantwoord worden: het lijkt een bewijs
voor dikke stront in de tent! Nog meer interessante lectuur:
http://209.85.175.104/search?q=cache:Ho-zE66yat0J:www.stelling.nl/kleintje/336/Portein.htm “prins claus”
homoseksualiteit&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=nl
‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond Demmink? (2) - De ondergang van Nederland in beeld
Door Micha Kat op 15 juni, 2008
NOS Journaal bang en kaltgestellt, De Telegraaf
Lex Runderkamp, de misdaadverslaggever van het NOS Journaal die ook aan de
knoppen zat bij het Demmink-dossier, heeft vorige week de link die hij op 23
augustus 2007 op deze site plaatste naar de ‘Runderkamp-papers’ -de belangrijkste
informatiebron voor de berichtgeving over de Demmink-zaak- dood gemaakt. Waar
bijna een jaar lang via deze link een fascinerend en horrifying verslag te lezen was
van een journalistieke thriller a la Watergate krijgen we nu niet meer te zien dan dit. Dit geeft aan dat ze bij
het NOS Journaal behoorlijk in de rats moeten zitten over hun rol in de zaak. Het is tevens veelzeggend dat
het NOS Journaal (zie het op de Runderkamp-papers gebaseerde feitenoverzicht) in 2003 nog het voortouw
meende te moeten nemen in het aan de kaak stellen van het kindermisbruik van onze Justitie-SG, maar
anno 2008 links gaat doodmaken uit angst dat de pedofiel mede dankzij hun inspanningen tegen de lamp
loopt. Een beter bewijs van de totale teloorgang van de journalistieke ethiek in Nederland hebben we nog
niet veel vaker gezien! In het genoemde feitenoverzicht is alle belangrijke informatie uit de Runderkamppapers terug te vinden en ze zijn ook meervoudig gedownload, dus daar zit geen probleem meer. Intussen
zouden we Runderkamp wel recht op de man af willen vragen: Lex, waarom geef je deze site eerst die
papers, maar haal je de link later weer weg? Zijn daar wellicht ook weer speciale papers over met oekazes
van Donner en Hirsch Ballin? Naast de rol van het NOS Journaal is ook die van De Telegraaf van groot
belang in deze affaire.
Reeds in 1982 komt die rol naar voren via het optreden van toenmalig royalty-journaliste Jos Hagers die de
verhalen verspreidt over de ‘homobarren-kroegentocht’ van Claus met advocaat Frits Salomonson. Uit
andere bronnen komt naar voren dat de twee een homoseksuele relatie hadden en dat Salomonson
onderdeel uitmaakte van de verdachten in het ‘Rolodex-onderzoek’. Hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat ook Claus tot het pedo-netwerk behoorde dat onderwerp was van genoemd onderzoek, dit
mede ook op basis van steeds meer informatie over extreme seksuele gedragingen door Claus. Dan is
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opvallend het optreden van oud-Telegraaf-journalist Jaap Metz die in verschillende bronnen wordt genoemd
als een ‘spindoctor-avant-la-lettre’ die zijn toenmalige fractievoorzitter Ed Nijpels zou hebben gechanteerd
met het aan de klok hangen van zijn rol in de homo-scene om een plek in de kamer af te dwingen. Volgens
het (niet-gepubliceerde) Spiegel-artikel onderhield ook Ed Nijpels (seksuele) contacten met Frits
Salomonson uit het pedo-netwerk. Hiermee was de kans (zeer) groot dat de hele beerput, ook die rond
Claus, via Jaap Metz zou worden opengetrokken. Metz is uiteindelijk kalltgestellt. Dan in deze tijd is er het
werk van Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos die in enkele baanbrekend artikel in juni 2007
de contouren schetsten van het pedo-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders waarover het laatste woord
nog lang niet gezegd lijkt te zijn. Pijnlijk voor de Oranje-krant is wel dat onze voormalige Prins-gemaal mede
via zijn journalisten thans postuum zozeer over de tong gaat.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/777/nos-journaal-bang-en-kaltgestellt-de-telegraaf.html
 de Runderkamp-papers zijn weliswaar verdwenen van de site van de NOS, maar er zijn nog wel
kopieën! Stan de Jong plaatste een kopie in pdf:
 http://www.standejong.nl/documents/runderkamprvdj.pdf

Moorden die niet opgelost mogen worden
Door Micha Kat op 13 juni, 2007
Is onze overheid in staat tot moord? Zo ja, hoe gaat dat dan?
Zowel van het front-Vaatstra als van het font-Holloway dezer dagen interessant nieuws. Marianne Vaatstra
zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker uit het nabijgelegen AZC Kollum, maar die
informatie moest natuurlijk ‘onder de pet worden gehouden’. En Nathalie Holloway, daarvan ‘wordt nu
gezegd’ dat het onderzoek aan alle kanten is gemanipuleeerd en tegengewerkt, net als in de zaak-Vaatstra
trouwens. Wat is hier aan de hand? Dat is vrij simpel: overheden hebben een direct eigenbelang bij het
verhinderen van een oplossing van deze moorden. Wat is dat eigenbelang dan? Inzake Vaatstra zou het dan
gaan om het uitschakelen van alles wat een bedreiging kan vormen voor de multiculturele knuffelsamenleving. Een asielzoeker die een psychpatische moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie
‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’ net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de
multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’ via een complot waarover nog altijd ruzie wordt gemaakt. Bij
Nathalie Holloway heeft de staat ook een motief een oplossing tegen te werken: de betrokkenheid van de
familie Van der Sloot met pa als lid van de rechterlijke macht. Insiders weten al lang dat de Antillen een
verbanningsoord zijn voor de grootste sexual perverts van de rechterlijke macht zoals Cor Merx ,nota bene
ooit de hoogste man van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno
veroordeelde vice-president van Maastricht Fokke Fernhout vond er emplooi net als de prostituant Ernst
Wesselius. Het zal klimaat wel zijn daar, maar een moord in de directe omgeving van een lid van de
rechterlijke macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren
juristen zich op de eilanden mogen overgeven aan seksuele orgieen en kindermisbruik (wat doen Joris
Demmink en Joost Tonino eigenlijk nog in Den Haag?), maar moorden…. En dus sleept het onderzoek zich
voort en voort tot we er niets meer van willen weten. Maar laten we de mogelijke rol van de overheid bij een
aantal andere moorden eens wat nader bekijken.
Stel: een overheid wil iemand uit de weg ruimen. Dan hebben we het dus niet over zaken als Vaatstra en
Holloway waarbij de overheid om andere redenen betrokken raakt, maar echt over zaken waarin de overheid
het initiatief zou hebben kunnen nemen. Dan zijn er grofweg twee benaderingen, zo leert ons de
contemporaine geschiedenis.
1. Het ‘inhuren’ van een ‘gek’ die natuurlijk ‘geheel en al in zijn eentje’ opereert. Via dit scenario zouden de
volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
- Pim Fortuyn. Motief overheid: Fortyun stond op het punt een einde te maken aan de macht van de
gevestigde orde.
- Theo van Gogh. Motief overheid: Van Gogh werd een te grote bedreiging voor de multiculturele
samenleving.
- Louis Seveke. Motief overheid: Seveke wist te veel over geheime operaties en andere zaken die niet naar
buiten mogen komen.
Beroemde buitenlandse voorbeelden van dit type ‘overheidsmoord’ zijn John F. Kennedy en Olaf Palme.
Kenmerkend voor deze categorie is dat de ‘daders’ vaak hun mond houden, ook tijdens de processen (of
louter waanzin uitkramen zoals Mohammed B.), hetgeen eens te meer aangeeft dat ze zouden hebben
geopereerd in opdracht van hogerhand.
2. Het ensceneren van een ‘ongeluk’. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
- Maarten van Traa. Motief overheid: Van Traa wist te veel over de betrokkenheid van hoge ambtenaren bij
de import van drugs en de wijze waarop ze daarmee hun eigen zakken vulden.
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- Dirk van Binsbergen. Motief overheid: de vormalige advocaat van Rene Lancee wist te veel over de
misdadige werkwijze van het OM en de manipulatie van procesdossiers, iets wat later een ‘rechterlijke
dwaling’ is gaan heten maar in feite pure manipulatie is. Na maanden spoorloos te zijn geweest werd hij zijn
auto opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Het beroemdste buitenlandse voorbeeld van dit type ‘overheidsmoord’ is het ‘ongeluk’ van Lady Di.
3. Een derde categorie zaken waarbij de overheid betrokken is bij moord is de eerder genoemde categorie
waarin de overheid een direct eigen belang heeft de zaak onopgelost te laten omdat er ofwel grote politieke
belangen spelen zoals bij Vaatstra ofwel ambtenaren zelf rechtstreeks bij de moord betrokken zijn zoals
mogelijk het geval is bij Joram en Paul van der Sloot. Hier is de casus classicus de affaire-Dutroux in
Belgie.
Het interessante is dat het beschrijven van de Staat als ‘moordenaar in vredestijd’ in feite een taboe
oplevert, maar dat niemand enige twijfel heeft aan de moordadige capaciteiten van de Staat als het een
oorlog betreft of het creeeren van een casus belli. Het staat toch wel vast dat tal van landen hun eigen
burgers en soldaten hebben afgeslacht om een excuus te verkrijgen een oorlog te beginnen. Pearl Harbor
waarbij meer dan 2000 Amerikanen om het leven kwamen werd bewust door de VS ‘gecreerd’ en er zijn
mensen die hetzelfde beweren over ’9-11′.
Lees nu ook het laatste nieuws uit De Telegraaf over de porno-schandalen bij Justitie.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/436/moorden-die-niet-opgelost-mogen-worden.html
Reactie
En er was ook van alles met de auto van Van Traa die mocht geloof ik niet worden onderzocht of is direct
vernietigd…. Dat doet ook sterk denken aan Lady Di. Bizar was dat de pers nimmer is ingegaan op de
oorzaken/technische omstandigheden van het ongeluk van Van Traa. Hij zou in slaap zijn gevallen achter
het stuur of zo?
Generaal Spoor. Onder zeer vreemde omstandigheden gestorven in het voormalige Nederlands-Indië.Angst
voor het oversteken van de Rubicon van bepaalde zijde? Zijn weduwe ging destijds nog een keer naar het
graf,waardoor haar geboekte vlucht naar Nederland verviel. Dit vliegtuig verongelukte.
Ook de chauffeur van Joris Demmink is volgens de “Officiële lezing” overleden aan een hartaanval.

Koningin: Behandel anderen als uw gelijke
vrijdag 24 december 2010
De Rijksvoorlichtingdienst heeft alvast het thema bekendgemaakt van de
kersttoespraak die koningin Beatrix zaterdag voorleest. Hierin zal ze de nadruk
leggen op 'bemoediging' en 'burgermoed'.
Beatrix tijdens de kersttoespraak in 2009
Toespraak 2009
'Bemoediging kunnen wij allen, jong en oud, vinden in de gulden regel "Behandel anderen zoals u wilt dat
anderen u behandelen",' aldus koningin Beatrix.
Kant
Deze formulering stamt af van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Hij bedacht het categorisch imperatief, een
theorie die er vanuit gaat dat ieder mens zijn naast omgaat, zoals diegene wil dat er met hem wordt
omgegaan. De Rijksvoorlichtingsdienst gaf het thema van de toespraak vrijdagavond al prijs. Op deze
manier wil de dienst meer luisteraars en kijkers trekken voor de toespraak, die zaterdag om 13.00 uur op
radio en televisie te volgen is.
Oorlog
De Koningin zal refereren aan burgermoed, vroeger en nu. 'Uit de Tweede Wereldoorlog kennen we
indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed. Vijfenzestig jaar later en met minder
vanzelfsprekendheden, lijkt het moeilijk het belang van innerlijke overtuiging en persoonlijke moed zichtbaar
te maken. Maar opnieuw zijn er mensen die - ver weg en soms dichtbij - in actie komen waar onrecht heerst.'
De kersttoespraak van koningin Beatrix van vorig jaar leidde tot veel reacties. Ze keerde zich daarin tegen
virtuele contacten. Ze doelde onder meer op Twitter, Facebook en Hyves, zonder deze sociale media bij
naam te noemen.
Twitterend staatshoofd
'Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via
snelle korte boodschapjes.'
Toen het Koninklijk Huis zich in september zelf meldde op Twitter, volgde er een nuancering op de inhoud
van de speech. 'Kersttoespraak was niet tégen Twitter, maar wel vóór naastenliefde,' aldus de tweet van
KHtweets.
Door RobinvanderKloor
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/284867/Koningin-Behandel-anderen-als-uw-gelijke.htm
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Het geheime dossier van Oranje *update*
december 30, 2010 By: vader Jakob - Bron: www.bovendien.com
In naam der Koningin!
Door Wim Dankbaar en Micha Kat
Met veel dank aanwww.klokkenluideronline.nl
Maar wie is dat eigenlijk? Onze Koningin? Dat is de vraag die wordt gesteld in een nieuw boek van Ine
Veen.
OVER DIT BOEK:
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er
dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele
familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins
Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire?
Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shellaandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De
uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.
De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze
Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins
Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een interfamiliaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet
verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn
daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals
geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde. Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de
vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.
Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron
kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De
bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire
jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest
geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die
zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van
Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou
hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat
ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.
Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het
verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is
met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.
Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds
niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf.
Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier
heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan
zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter
openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie
met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd,
bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie
Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio,
waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer
Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten.
Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat
van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen
die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een
beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu
graag met u willen en kunnen delen.
Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten
we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.
De eerste pagina luidt:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090054.JPG
De tweede pagina is derhalve:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090055.JPG
En zo kunt u zelf het bladzijdenummer in uw browser ophogen tot en met de laatste pagina:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090866.JPG
Mix de genen van Hendrik, Juliana, Wilhelmina en Beatrix door elkaar en het eindresultaat is Marie Claire.
Bekijkt u de foto’s van pagina 333 tot 344, of 662 tot 667.
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Wij willen natuurlijk ook best wat krenten voor u uit de pap halen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze
aangrijpende smeekbede uit 1981 aan haar moeder. Het is uiteraard opvallend dat Marie Claire deze brief
schrijft, op een moment dat Juliana net de troon heeft overgedragen aan Beatrix. Marie Claire weet dan al
dat zij een beroep doet op het geweten en het hart van haar moeder, en dus niet de hulp inroept van het
Koninklijk Huis als instituut. Anders had zij deze brief immers aan Koningin Beatrix geschreven. Het is verder
ook logisch dat Juliana haar hart, dat ongetwijfeld het grootst was van alle leden van onze Koninklijke
Familie, niet kan en mag laten spreken, ook al zou zij het willen. Bernhard, die alleen al door deze kennis de
de facto Koning van Nederland was, had dit uiteraard nooit en te nimmer toegestaan. Is het in het licht van
dit alles nog verwonderlijk, dat Carrie Knoops-Hamburger specifiek aan Micha Kat heeft verteld dat het de
kennis was van het bestaan van Marie Claire en van de wijze waarop zij is verwekt die Bernhard de vereiste
leverage gaf waarmee hij Juliana kon chanteren en de door haar zo vurig gewenste echtscheiding kon
tegenhouden? Vlak voor haar dood heeft Marie Claire -opnieuw volgens Carrie Knoops- van een lid van de
Hoge Raad een brief gekregen waarin haar werkelijke afkomst werd onthuld. De brief is meegegaan in haar
graf.
Of wat dacht u van deze brief uit 1995 aan haar jongere halfzus c.q. tante :
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090611.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090612.JPG
Herinnering 1:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090610.JPG
Herinnering 2:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090609.JPG
Eerdere maar licht andere vorm van deze brief aan professor Kooijmans:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090607.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090608.JPG
Hier wordt dus duidelijk dat Marie Claire de waarheid reeds lang kent, maar dat zij ook voelt dat die waarheid
niet erkend mag worden:
Kennelijk was mijn geboorte een delicate kwestie. Een kwestie, zó delicaat, dat ik niet mag weten wie mijn
vader en moeder zijn. Aan diverse (beter ingelichte) zijden viel de naam van Hendrik Wladimir Albrecht Ernst
von Mecklenburg-Schwerin, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Omtrent de biologische
moeder heb ik zelfs nooit een vermoeden vernomen. Over haar zwijgt men als gebonden door een omerta:
zij is kennelijk nog veel belangrijker dan deze Hendrik. Misschien is hiermee verklaard waarom er van alle
kanten alles aan wordt gedaan om mij mijn afkomst te onthouden. Sommige beweren, dat ik het nóóit te
weten zal komen, en één persoon meldde met overtuiging dat degeen, die erin zou slagen om het aan het
licht te brengen, geschiedenis zou schrijven.
Dat haar advocaten de waarheid ook kenden, blijkt wel uit pagina 820:
Helaas laat Geert Jan, net als in de Deventer Moordzaak, de nodige steekjes vallen door essentiële getuiges
niet op te roepen. Zie hier hoe MarieClaire daarover klaagt.
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090065.JPG
“U komt niet van hier , u komt uit Den Haag.”
Zuster Coleta op een moment dat zij even alleen was met MarieClaire:
“U bent van koninklijke bloede.”
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090095.JPG
“Als u gevonden hebt wie uw ouders zijn dan zult u ons wel niet meer zien staan”
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090064.JPG
Eerste kerstdag, 1984, Koningin Beatrix: “Zin krijgt ons leven pas als wij durven gaan staan bij de
verdrukten”. Haar bloedeigen halfzus blijkt daarop een uitzondering te zijn.
Brieven van pater Gerard Timmers (overleden in 2001) aan Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het College
Procureurs Generaal:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090720.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090721.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090722.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090723.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090724.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090725.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090726.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090727.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090728.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090729.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090730.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090731.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090732.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090733.JPG
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http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090734.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090735.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090736.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090737.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090738.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090739.JPG
De hoogste regionen van ons Openbaar Ministerie kennen de waarheid dus ook. De voorganger van onze
Harm is uitstekend op de hoogte gebracht door pater Timmers. De halve wereld kent de waarheid die niet
erkend mag worden. Bijvoorbeeld ook de Telegraaf. Anita Zijlstra was een bewonderaarster en
vertrouwelinge van MarieClaire in haar laatste jaren.
Marie Claire stierf met de woorden: Ik verlang zo naar mijn moeder.

De 5 slechtste voorspellingen voor 2010
Geplaatst op: maandag 27 december 2010 door: Maarten Muns
7In de loop van elk jaar zijn er altijd weer mensen die denken een
beetje in de toekomst te kunnen kijken en een aardige
voorspelling over de economie of politiek te kunnen doen in de
loop van het jaar. Hieronder een aardig overzichtje van
internationale politici die de plank dit jaar volledig missloegen.
Oorspronkelijk een top 10, maar hieronder alvast de mooiste vijf.
- Vice President Joe Biden zei in juni dat er die zomer nog meer
mensen aan het werk zouden komen. De realiteit was dat de
werkgelegenheid in de private sector na de positieve ontwikkeling in de lente eind augustus met twee derde
was teruggelopen.
- In mei beweerde toonaangevend financieel analist Marc Faber dat er iets mis was met de Chinese
economie. Die zou binnen een jaar volledig tot stilstand komen. Op dit moment kent China nog altijd 9,4
procent groei.
- Barack Obama beloofde al bij zijn inauguratie detentiekamp Guantanamo Bay binnen een jaar te zullen
sluiten. Dat was op 22 januari 2009. De rest kunnen we zelf invullen.
- Zowel de Griekse als de Ierse premiers beweerden bij hoog en bij laag geen hulp van de EU nodig te
hebben. Als regeringsleiders iets zo stellig ontkennen is het altijd goed op je hoede te zijn.
- Een van de mooiste: 'Er is een hoge waarschijnlijkheid dat de VS in 2010 in elkaar zullen storten.' Dat zei
Igor Panarin, de hoogste baas van de Russische diplomatenopleiding. Zijn persoonlijke onderzoek leidde tot
de conclusie dat de VS in zes delen uiteen zouden vallen, en Alaska eindelijk weer bij Rusland zou gaan
horen. Bron: Foreign Policy

Russische geheime diensten hebben ruzie
Geplaatst op: maandag 27 december 2010 door: Monique Smits
Het ziet er naar uit dat Rusland weer een geheime dienst als de
KGB krijgt. De agenten van Russische binnenlandse
veiligheidsdienst, de FSB, en hun collega's van de buitenlandse
dienst, de SVR, hebben knallende ruzie met elkaar. De FSB vindt
dat Rusland zo'n blunder met de Russische spionnen in de VS
afgelopen zomer niet nog een keer kan maken, en wil daarom
weer ėėn spionnenorganisatie.
De correspondent van de Daily Telegraph in Moskou citeert
inlichtingendienstexpert Pavel Felgenhauer: "De ineenstorting van het bolwerk, de arrestaties en de
uitzetting van de tien Russische agenten was voor de FSB reden om de campagne in te zetten."
Volgens Felgenhauer lekte de FSB opzettelijk details van het fiasco naar de pers terwijl de FSB-agenten
anoniem ongekende kritiek leverde op hun collega's van de SVR. De opzet was om zo snel mogelijk een
fusie voor elkaar te krijgen of in ieder geval de leiding van de SVR te laten vervangen.
Het ziet er naar uit dat zo'n samenvoeging weer een stap terug is naar het Sovjet-tijdperk. Toen reikte de
lange arm van de KGB tot ver buiten de Sovjet-Unie, totdat toenmalig president Boris Jeltsin in de jaren
negentig de twee hoofddirecties scheidde in FSB en SVR om zo de macht van de KGB te verkleinen.
Premier Poetin, ex-KGB'er en binnenkort weer president, is een groot voorstander van een grote
inlichtingendienst à là de KGB. Rusland en de rest van de wereld kunnen zich opmaken voor een reprise
van weleer.
Bron: Daily Telegraph
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Voorspellingen 2011
Oegstgeest, 29 oktober 2010 - Door Jan C. van der Heide
Bij vooruitzien hoort natuurlijk eerst een terugblik.
Misschien weet u nog dat ik in 2009 de voorspelling deed: ‘De Dalai Lama komt door het lot gedreven in
contact met Obama’. Zoals we nu weten, hebben ze elkaar inderdaad persoonlijk ontmoet en gesproken.
Of de voorspelling over de vliegtuigmaatschappijen die massaal gaan landen in een economisch moeras en
op de fles gaan. Helaas, hoe waar is die voorspelling gebleken. Of mijn andere toekomstbeeld: ‘In de
luchtvaart wordt binnen afzienbare tijd het persoonlijk gewicht van de passagier verwerkt in de kosten van
een ticket’. En inderdaad zijn er bij vliegtuigmaatschappijen zelf inmiddels stemmen opgegaan, om het
gewicht van een passagier te verrekenen in de ticket.
Trouwens, het persoonlijke gewicht zal in de nabije toekomst een steeds belangrijker rol gaan spelen in de
verzekeringspremies, ziektekosten en in het algemene maatschappelijk leven. Eerst is ‘het roken’ in de ban
gedaan, roken is asociaal, vervuiling, ongezond. Nu is ‘het gewicht’ van iemand aan de beurt.. Zal het
gewicht van iemand verheven worden tot een soort heksenjacht op ‘zwaargewichten’? Het lijkt in ieder geval
een gewichtig onderwerp in de toekomst te worden.
De voor 2010 voorspelde toenemende goudprijs… Of de gierende inflatie in Griekenland. Dieptriest, maar
waar…
En dan alle voorspellingen die (nog) niet zijn uitgekomen. We kunnen ‘het voorspellen’ op een positieve
wijze benaderen…. Voorspellingen zijn er ook, om er voor te zorgen dat ze niet uitkomen…
1. De trefwoorden die ik voel bij 2011
Trefwoorden voor het jaar 2011 zijn: VALUTA-OORLOG, yen, yuan, dollar, pond! Energie-, krediet-,
grondstoffen-crises, Iran, kernreactor, Midden-Oosten, Rooms Katholieke Kerk, paus, vluchtelingenstroom,
hufterigheid, valsgeld, rente, Turkije, Krach, 1929.
2. In vogelvlucht belangrijke gebeurtenissen in 2011
Mogelijk Elfstedentocht, door komende steenkoude winter. Kleine ijstijd in het verschiet, in plaats van
opwarmen van de aarde. Rusland veroorzaakt verdieping energie-crisis, draait energie-/gaskranen dicht.
Een nieuwe vorm van oorlogvoeren, de strijd om energie. Machtswisseling Iran-top, strijd om de macht.
Pakistan en India komen lijnrecht tegen over elkaar te staan, grimmige situatie aan grenzen. USA blijkt
economisch drama, zwalkend beleid op allerlei terreinen. Er wordt een tegenstrijdig valutabesluit genomen
dat een zeer negatieve invloed heeft op de mondiale economie. Frankrijk probeert ‘Europa’ uit Brussel weg
te halen en alles administratief, politiek en bestuurlijk naar Frankrijk over te brengen. Het Europese bestuur
te centraliseren in Parijs. Sarkozy is geen diplomaat, hij gedraagt zich als een olifant in de porseleinkast en
verdiept door zijn botte optreden de situatie tussen Walen en Vlamingen. Gelukkig vinden de Vlamingen en
Walen elkaar door de ontstane situatie op een constructieve wijze. Ze doorzien Sarkozy, want op de lange
termijn zal de invloedssfeer van Frankrijk een negatieve invloed hebben op België en de andere landen van
Europa. Frankrijk probeert op een ordinaire manier de macht naar zich toe te trekken. In wezen is er nog
niets veranderd in vergelijking met de periode voor de tijd van het Verenigd Europa. De machtsstrijd speelt
zich nog steeds af tussen Frankrijk en Duitsland, alle andere landen in Europa zijn bijzaak. Nederland en
België gaan het Denemarken-model steeds meer als voorbeeld nemen ‘hoe met Europa’ om te gaan. De
kleinere landen gaan zich verenigen om een vuist te maken tegen de grotere Europese landen. Europa
wordt een financiële, onbeheersbare, onbetaalbare chaos… Op weg naar een bankroet, technisch
gesproken in een staat van faillissement verkeren? De toestand in het Verenigd Europa is veel ernstiger dan
het publiek weet. Griekenland was nog maar een voorspel, Ierland, Italië, Portugal, Spanje en Oost
Europese landen gaan volgen... De belastingbetalers financieren de staatsschulden van talloze Europese
landen, het blijkt allemaal onbetaalbaar en niet langer op te brengen.
3. Literatuur, films, artiesten
Een Nederlands boek wordt in Amerika verfilmd en zal een mondiaal succes worden. Een Nederlandse
filmster wordt in India erg geliefd, en wordt als een soort Godin van Het Geluk behandeld.
België en Nederland gaan nog meer samenwerken op tv- en filmgebied. Met hun films slepen ze grote
prijzen in de wacht tijdens toonaangevende, internationale filmfestivals.
4. Sport
Een hoogtepunt is dat Nederland het heel goed gaat doen op tennisgebied, een tenniskampioen ligt in het
verschiet. Een Nederlandse golfspeler gaat internationaal doorbreken.
De Nederlandse Sportbonden, de KNVB staan aan de vooravond van een grote, bestuurlijke veranderingen.
De macht wordt doorbroken, van onderaf… En datzelfde geldt voor de besturen van voetbalverenigingen, er
zal veel meer rekening gehouden moeten worden met de achterban. Besturen van Nationale sportclubs
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zitten niet langer meer op een onaantastbare troon, in de toekomst kunnen ze sneller worden afgezet bij
meerderheid van stemmen uit de basis.
België zal een kampioen hebben op het gebied van een bergsport.
5. Sport op internationaal niveau
Feyenoord zal terugkomen en vecht zich omhoog, en zal als een Fenix uit de as herrijzen en gestaag naar
de top gaan op termijn. Trouwens beide clubs Ajax en Feijenoord, getuigen van een grote en sportieve
vechtlust. Een Friese voetbalclub zal van zich doen spreken. Uit het niets komen ze opeens naar voren.
België komt heel ver in de Tour de France.
6. Prinsen, Koningen of personen van blauw bloed.
Een opmerkelijk huwelijk tussen een Duitse prins en een burgermeisje dat bepaald niet van onbesproken
gedrag is. Binnen Nederlandse landsgrenzen, Mabel dreigt wederom over de tong te gaan in een delicate
(geld)kwestie? Bij Wassenaar ontstaat een koninklijk dorp op De Horsten, steeds meer personen met blauw
bloed strijken er neer. Mede uit beveiligingsoverwegingen gaat de koninklijke familie geconcentreerd wonen.
Om de beveiligingsmanschappen te kunnen huisvesten wordt er een omstreden kazernewoning gebouwd.
Tevens zal er een omstreden vliegtuiglandingsplaats komen of in de buurt van De Horsten voor de
Koninklijke familie. De familie gaat een zware tijd tegemoet, maar het is een hele hechte, matriarchale
familie, ze steunen elkaar, nemen elkaar in bescherming. Je zou het een voorbeeldfamilie kunnen noemen
voor de Nederlandse samenleving.
Koning Albert van België is geestelijk moe. Maar zijn ziel zit bij alle landgenoten en hij wenst ieder individu
het allerbeste toe. Een betrokken man met veel aan zijn hoofd, ook in de eigen familie. Hij maakt zich zorgen
om zijn land. De opvolging zal opeens worden bekend gemaakt, onverwachts...
7. Nationale/ internationale politiek via de kristallen bol bekeken
Regelmatig dreigt het kabinet door een bijzaak opgeblazen te worden. Rutte komt scherp tegenover Wilders
te staan, niet alleen politiek, maar ook een persoonlijk element van geraaktheid, gekrenktheid gaat een
steeds grotere rol spelen. Wilders lijkt bepaalde zaken bij herhaling niet te ‘gedogen’, maar op het
allerlaatste moment haalt hij steeds weer bakzeil… Bij de vierde keer siddert het kabinet op haar
grondvesten… Er zal zich een kabinetcrisis aandienen die vergelijkbaar is met ‘De nacht van Schmelzer..’,
een soort ‘dolkstoot legende’ zal door rechts worden opgepoetst. Cohen was een warme en vaderlijke
burgemeester in Amsterdam, daar was hij thuis en op zijn plaats…., maar hij lijkt steeds meer te verdwalen
in Den Haag. Een schrijnende vorm van ontheemd zijn…. De PvdA verkeert in een crisis die op een
dramatische manier zal toenemen, een splitsing komt naderbij, waardoor de partij nog meer gaat
verzwakken en uitgehold wordt.
In het buitenland worden vergelijkbare partijen als die van Wilders opgericht, als een olievlek of zoals
sommigen zeggen: ‘als een besmettelijke ziekte...’ gaat het over de wereld. Het werkt infectieus. De
tegenkrachten worden steeds groter, ernstige polarisatie. Net zo als in de jaren dertig van de vorige eeuw,
een strijd tussen socialisme en fascisme. De redelijkheid en tolerantie lijken steeds verder te zoeken.
Gelukkig staan er steeds meer mensen op met een warm hart in hun lijf en op hun kleding genaaid, waar op
staat: het enige alternatief voor alles is tolerantie.. of ‘Geef me de hand ik ben tolerant…’
Overigens uiterst bezorgd ben ik over een situatie met een bekende politicus, het moment dat hij in
Rotterdam is, vlak na het uitstappen uit een auto. Ik treed verder maar niet in details, visioenen op bepaalde
vlakken helpen waarschijnlijk toch niet. Helderzienden worden in zijn algemeenheid toch niet serieus
genomen, het blijven immers koffiedik- en kristallenbolkijkers. Ik weet het nog, ongeveer twee weken voor de
dood van Pim Fortuyn. Tegen een zeer goede vriend/kennis van hem, had ik gezegd als je Pim spreekt zeg
hem dan dat hij zich binnen de kortst mogelijke termijn, maximaal laat beveiligen door de beste en meest
professionele beveiligers van Nederland. En als hij dat niet doet, dan zal hij binnen korte termijn letterlijk
voor zijn hoofd worden geschoten. Mijn visioen is aangrijpend echt, laat Pim zich alsjeblieft beveiligen. Druk
het op zijn hart…, laat hem het serieus nemen! De kennis heeft het dezelfde avond nog met nadruk tegen
Pim gezegd, mijn duidelijke visioen en waarschuwing. Het antwoord van Pim was letterlijk: ‘Voor mijn
beveiliging moet de Nederlandse Staat maar zorgen…’. Twee weken later was Pim voor zijn hoofd
geschoten… Net als (bijna) iedereen was ik er kapot van… En in mijn geval, speelde er ook nog eens een
grote twijfel… En ik vroeg me af: ‘Wat heeft het voor zin, een visioen…?’ Je ‘ziet’ iets haarscherp, tot in de
details in de toekomst gebeuren…., je probeert iemand te waarschuwen… Maar het helpt niet. Kennelijk niet
in bepaalde gevallen! Het lijkt dan net of iets moet gebeuren vanuit de blauwdruk van iemands leven?
Onafwendbaar, dat iets TOCH zal plaatsvinden, ondanks welke indringende waarschuwingen dan ook…
Vragen en nog eens vragen…, niemand heeft dáár een antwoord op, geen sterfelijk wezen... weet hoe die
geestelijke wetten luiden. Er zijn zoveel vragen als we het over geestelijke en paranormale zaken hebben.
Metafysica? We weten zo weinig van een heel klein beetje…
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Lubbers doet het hopelijk rustig aan, een tandje lager lijkt verstandig. De echtgenote van Lubbers houdt erg
veel van haar man, door publicaties zal dat nog duidelijker worden.
Het lijkt net of de overleden man van Gretta Duisenberg, Wim… een boodschap heeft voor zijn vrouw. Een
gebeurtenis zal haar nieuwe gezichtspunten geven, uit onverwachte hoek. Wim Duisenberg was een
tolerante, briljante man, diplomatiek, psychologisch, mensvriendelijk en vervuld van wijsheid.. Al is iemand
overleden, de rondborstige, niet veroordelende, natuurlijke humaniteit van iemand, kan inspirerend werken
ook in 2011…, een diffuse, inspirerende en spirituele boodschap voor iedereen…
Wat de internationale politiek betreft, Berlusconi heeft zijn langste tijd gehad. Een boek, een film brengt hem
onherstelbaar in diskrediet, het is allemaal nog veel erger dan er werd verondersteld. De staatsveiligheid is
zelfs in gevaar gebracht, ook andere kopstukken zullen van hun voetstuk vallen. Politieke chaos. Bijna
symbolisch te noemen, maar zelfs de Vesuvius wordt onrustig, rookpluimen, implosieve erupties,
grondverschuivingen, aardschokken, Italië compleet en wel op alle fronten uit balans.
8. (Natuur)rampen in 2011
De Afsluitdijk krijgt het erg moeilijk in 2011, op een tweetal plaatsen is de dijk ernstig verzwakt. Een
vliegende storm beukt er een gat in en de dijk wordt afgesloten voor alle verkeer. Na afloop komt er van alles
‘boven water’. Er waren al talloze signalen dat de Afsluitdijk, en ook andere dijken in de noordelijke
provincies, in een slechte conditie verkeerden, maar alle waarschuwingen werden in de (storm)wind
geslagen….
Een groot treinongeluk, waar vier sporen samenkomen, in de nabijheid van een brug, water.
9. Positieve en negatieve gebeurtenissen en wat wordt er ontdekt?
Of het een positieve of negatieve gebeurtenis is? Maar wat opmerkelijk is: de stroom buitenlanders, vredeen gelukzoekers naar Nederland en andere Europese landen is nog nooit zo groot geweest als in 2011. Het
wordt een recordjaar vreemdelingenstroom die niet in te dammen is! Het blijkt een vorm van ‘politiek’ te zijn,
door deze mensenstromen te laten ontstaan, probeert men het westen te destabiliseren. Een uitermate
trieste ontwikkeling, tentenkampen in alle landen van Europa liggen in het verschiet… Sarkozy zal er niets
aan kunnen doen, net zoals de tropische ziekten die zich met hevigheid in Europese landen verspreiden.
In de Europese binnenwateren is een Afrikaanse vis terecht gekomen, die zich razend snel voortplant en alle
andere vissen opvreet.
Kernenergie, kernreactoren destabiliseren de wereld, zullen een negatieve invloed op de internationale
politiek hebben en het terrorisme in de kaart spelen. (Dreigende vliegtuigaanvallen op kerncentrales).
Over draadloze verbindingen als WiFi, zullen zeer verontrustende rapporten verschijnen, over het verstoren
van het micro-elektronisch milieu en e.e.a. blijkt een heel duidelijke invloed te hebben op de gezondheid.
De ziekteverzekering in Nederland heeft de langste tijd gehad, omdat het ‘ouderwetse’ ziekenfonds weer van
stal wordt gehaald. Niet zozeer in 2011 maar het ligt wel in de nabije toekomst. De financiering van de
huidige ziektekostenverzekering wordt namelijk onbetaalbaar.
Een opmerkelijke ontdekking over babyvoeding, het samengaan van bepaalde (vervuilde) stoffen blijkt een
negatieve invloed te hebben op de gezondheid, wat pas later als volwassene naar voren zal komen. (Je
baby kan je het beste borstvoeding geven! Komende onderzoeken zullen dat keihard gaan uitwijzen en
bewijzen.)
Rutte blijft geen vrijgezel! Een positief bericht in 2011 is dat premier Rutte zijn aanstaande echtgenote aan
Nederland zal voorstellen. Een moment van saamhorigheid in de politiek, iedereen blij. En in de verdere
toekomst zal Rutte volgens ‘mijn beelden’ twee kinderen hebben en zich ontwikkelen als een uitstekende
vader met een warm hart, die erg goed kan plannen.
Een zeer positieve ontdekking is dat verkeerslawaai van een grote weg, bestreden kan worden met
tegengeluiden. Een geluidsscherm dat geluid richt, en trillingen afgeeft om verkeersgeluiden te neutraliseren
en te verminderen. Nederlandse universiteiten gaan baanbrekende ontdekkingen doen op het gebied van
geluid, het neutraliseren ervan. Het klinkt wonderlijk maar geluid blijk je te kunnen opzuigen, net als stof. Een
grote toekomst om de geluiden van de buren te verminderen, te neutraliseren. Het zal een nieuw tijdperk
inluiden, ernstige geluidsoverlast zal in de toekomst tot het verleden gaan behoren.
Micro-organismen van huidweefsel blijken om iemand heen te zweven, bepaalde apparaatjes detecteren
automatisch iemands DNA en sturen dat naar een centraal punt. Berovingen zijn daardoor niet zinvol meer
en andere misdrijven, de daders zijn direct aanwijsbaar. Maar er zijn nog talloze andere
toepassingsmogelijkheden voor DNA. Het sofinummer zal in de toekomst verdwijnen, daar voor in de plaats
komt het DNA-nummer. Hyves of andere netwerken op internet kunnen met je DNA worden gelinkt, huis-,
auto-sleutels zijn niet meer nodig etc. Automatisch krijgt u straks uit de centrale DNA-bank een oproep om u
te laten controleren op mogelijke ziektes. Preventief wordt er gewerkt, als u volgens een bepaalde DNAstructuur bijvoorbeeld een risico loopt om een bepaalde ziekte te krijgen.
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Uw eigen computer van de toekomst kunt u wat persoonlijker maken door er uw DNA-structuur aan te
verbinden. Toepassingen voor DNA, het aantal mogelijkheden is onbegrensd en wel volgens een wiskundige
reeks met een open einde…
De mate van geluk in je leven, blijkt al in je DNA verankerd te zijn. Erfelijke factoren spelen op allerlei
terreinen een grotere rol dan men dacht. Kennis, ook van je voorouders, zit in de genen. Een zielsstructuur
bepaalt de blauwdruk van je bestaan. Aan de hand van de DNA kunnen, de juiste combinaties worden
gemaakt tussen de ouders, het betekent dat er in de toekomst genieën geboren gaan worden. De wereld
heeft grote behoefte aan genieën om de gerezen problematiek van de aarde te kunnen oplossen.
10. De economie in 2011
Toekomstshock of werkelijkheid? Het economisch herstel stokt, blijft steken, ondanks de zogenaamde
positieve ontwikkelingen volgens de economen. Het publiek wordt ‘een verhaal’ op de mouw gespeld, net zo
als voorheen door de verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. Maar de realiteit is, de
economische groei blijft in de Westerse wereld ver onder het geschatte percentage.
De inhoud van mijn visioen? De kredietcrisis is er kinderspel bij, het wordt een crisis in een crisis. Structureel
wordt de economie aangetast door de komende valutaoorlog. Een strijd tussen yuan, yen, dollar, euro en
pond. De yuan zakt in waarde, de dollar zakt in waarde. Het lijkt wel een valutawedstrijd, de yen glijdt
volledig weg.., de rente stijgt. Aanvankelijk wordt de Euro kunstmatig hoog gehouden. De verschillende
valuta komen in een afglijdende schaal terecht…. De geldpersen in Europa en de USA maken overuren…,
euro’s en dollars overspoelen de wereld, een tsunami van waardeloos papiergeld… Inflatie! De economen
en internationale banken doen of ze de zaken nog in de hand hebben. Maar in wezen proberen ze
hardhandig greep te krijgen op een zeepbel. De valutaoorlog blijkt een monster met zeven koppen te zijn, als
je er één kop afhakt groeien er twee extra aan… die op hun beurt weer nieuwe bankbiljetten gaan uitspugen.
De oorlog rond de valuta blijkt onbeheersbaar en wordt steeds grimmiger. Chinese, spotgoedkope producten
overspoelen de wereld. Maar? Overproductie! Op de langere termijn, stromen de Chinese fabriekssteden
leeg en vindt er een volkerentrek naar het platteland plaats, wegens werkloosheid, massaontslagen. Wat de
economie nog extra zal destabiliseren en het betalingsverkeer in verwarring brengt, is het in omloop
gebrachte valse geld, dat subliem is nagemaakt. Vrijwel niet te onderscheiden van ‘echt geld’. Met bakken
tegelijk wordt het valse geld in de maatschappij gestort… Vooral de kleinere coupures, van 20 en 50Eurobiljetten worden verspreid en dollars van elke waarde. Contante betalingen, liever niet, het elektronische
betalingsverkeer wordt bij bepaalde bedrijven verplicht gesteld…. uit angst om vals geld te ontvangen.
Alleen in de grondstoffenhandel worden nog ongekende winsten gemaakt, er wordt een
grondstoffenschaarste voorgewend om de prijzen op te drijven. En natuurlijke massaproducten worden
massaal opgekocht, vernietigd, alweer om kunstmatig schaarste te creëren en om de prijzen te kunnen
opdrijven. Op bestuurlijk, economisch niveau-, handels-, maatschappelijk gebied wordt het aantal personen
dat in feite aan de touwtjes trekt, steeds kleiner, meer geconcentreerd op één persoon, het dictatoriaal
bestuur neemt aanzienlijk toe.
Het verschil tussen arm en rijk in landen als India en China verdiept zich, de één baadt zich in ezelinnenmelk
en de ander heeft nog geen handje rijst per dag om te eten… Het verschil tussen arm en rijk is het grootste
probleem van de nabije toekomst, ook in Europa en de USA. De middenklasse is aan het verdwijnen…, een
veeg teken, de komst van nieuwe paupers, maatschappelijke onrust, onvrede…
Grote betalingsproblematiek, tussentijds moeten de pensioenen weer worden bijgesteld, de situatie dreigt
totaal uit de hand te lopen. Zelfs de AOW lijkt niet aan korting te kunnen ontkomen. De belastingen nemen
extreme vormen aan, de burgers moeten zoals gezegd betalen om andere landen in Europa in stand te
houden. Griekenland, Ierland, Portugal, Italië, Spanje… en de andere landen die bij het lijstje failliet komen
te staan. Engeland gaat zich steeds sterker afkeren van het vaste land, Frankrijk drijft een wig in Europa,
Duitsland is het enige land binnen Europese grenzen waar een relatieve stabiliteit heerst. Ierland, Portugal
en Italië gaan, zoals eerder gezegd, Griekenland achterna, Spanje is ook niet meer te redden. Europa wordt
onbetaalbaar! Een financiële chaos lijkt in het verschiet te liggen…
Een doemscenario? Werkelijkheid of shock voor de toekomst? Een kwestie van een vertroebeld
helder(ziend) beeld? Laten we het vurig hopen! Maar de sfeer die je proeft, de atmosfeer die je ruikt…
economisch gezien, voelt niet goed. De toekomst gaat het uitwijzen…
11. Diverse invalshoeken 2011
In alle narigheid is het een goed bericht. Hoe minder het met de economie gaat, hoe meer de humaniteit zal
toenemen. In het jaar 2011 zal er een kentering merkbaar zijn, steeds meer mensen trekken ten strijden
tegen de hufterigheid, de korte lontjes worden langer… De behulpzaamheid gaat toenemen.
De vindingrijkheid van de mensen is ongekend groot. Gezien de hele economische ontwikkeling, de
komende valutaproblemen, zal het publiek in het klein naar oplossingen gaan zoeken. En met succes! Men
gaat wijk- en straatgericht, alternatief geld maken, uitwisseling van tegoedbonnen…, de kleine, alternatieve
economie zal een grote bloei doormaken. De banken komen steeds meer buiten het economische verkeer te
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staan, steeds verder bij de mensen weg. Microkrediet, micro-economie met nepgeld is het toverwoord.
Goederen en diensten worden straks met gesloten beurs betaald, ruilhandel is het devies!
Laten we hopen dat visioenen van helderzienden, sterrenwichelaars, koffiedikkijkers, allemaal maar onzin is.
‘Ze zijn niet wijs’, kan je ook altijd nog denken ter geruststelling. Natuurlijk, nogmaals de toekomst zal alles
uitwijzen en laten we hopen dat daar niet het woord: ‘Valutaoorlog’ in zit. Of alles kan anders zijn, nog erger
of juist niet. Maar onderschat het allemaal niet, laten we niet onze schouders ophalen over de toekomst. Of
een houding van ‘na ons de zondvloed’ of ‘het zal mijn tijd wel uitduren’, want dat is niet zo…!
De jongeren in onze maatschappij hebben het erg moeilijk, zijn financieel zwaar belast, ook naar de
toekomst toe. Ze moeten ongekend ploeteren voor hun (studie)geld en voor hen is een valutacrisis helemaal
funest. We moeten met z’n allen op alle fronten en niveaus waakzaam blijven, alert, politieke stromingen op
de voet blijven volgen…
Maar gelukkig, wat tijdloos is, niet onderhevig aan inflatie, dat is LIEFDE. Onbetaalbaar en niet te koop,
maar altijd ruim voorradig, de Liefde in je hart… om rijkelijk uit te delen. Niet onderhevig aan een valutacrisis,
omdat het altijd zijn waarde zal blijven houden, Liefde de grootste kracht van hemel en aarde… ook in 2011!
Een gelukkig nieuw jaar gewenst!
Hartelijke groeten, Jan C. van der Heide

Jozua Tombe vernield met Arabische graffiti
Joodse gelovigen hebben ontdekt dat de tombe van Jozua in Samaria
bespoten is met graffiti en oproept tot martelaarschap.
Palestijnen hebben de tombe van Jozua in het plaatsje Timnat Heres in
Samaria bespoten met Arabische graffiti.
Honderden joodse gelovigen, begeleid door de IDF, bezochten de site,
dat gelegen is tussen Barak en Ariel, en ontdekten graffiti op de muren
rondom, dat het martelaarschap bepleit.
"Wij zweren trouw te blijven aan het bloed van de martelaren," leest de
graffiti. "Wij zijn de verdedigers van het nationale project","Geen
medelijden, praat met uw vijand door schieten,"en "Fatah was hier" was ook op de muren gespoten.
"Alleen barbaren zijn in staat om dergelijke schadelijk, en bedreigende daden te plegen," zei het hoofd van
de regionale raad in Samaria, Gerson Mesika. "Mensen die in staat zijn om heilige plaatsen te ontheiligen op
dergelijke wijze zijn niet geschikt om beschaafde mensen te worden genoemd."
"Als Joden een heilige islamitische graf op dezelfde wijze zouden ontheiligen, zou heel de wereld in woede
uitbarsten." De site werd bezocht door rabbijnen, toeristen en seculiere Israëli's. Het gebed was
georganiseerd door de regionale raad in Samaria en de "Sichem Ehad" organisatie.
jpost.com

MasterCard ontwikkelt UID betaaloplossing
MasterCard Worldwide, heeft een betalingoplossing ontwikkeld voor
'Aadhaar', een unieke identificatie nummer(UID).
De oplossing zal Aadhaar houders in het gelegenheid stellen om
betaaltransacties uit te voeren met UID nummers en biometrische
verificatie, vertelde MasterCard Worldwide in een verklaring.
De oplossing is gebaseerd op de unieke identificatie Authority of India
(UIDAI) platform en Master Card Payment Network. De oplossing zal
rekeninghouders machtigen om af te stappen van liquide middelen richting elektronische transacties.
MasterCard is trots om samen te werken met UIDAI in de financiële integratie voor een belangrijk deel van
de Indiase bevolking door het faciliteren van betalingen.
Aadhaar is een 12-cijferige uniek identificatienummer (UID) met de fundamentele demografische en
biometrische gegevens van de houder, en het identiteit bij financiële instellingen vaststelt waarna een
toegangspoort wordt gegeven in het formele bancaire systeem.
MasterCard heeft een directe interface met Aadhaar ontwikkeld om biometrische authenticatie van dergelijke
UID betalingstransacties uit te voeren. Met deze oplossing, zal het betalingsverkeer worden uitgevoerd met
behulp van de Aadhaar authenticatie infrastructuur en MasterCards autorisatie, clearing-en settlementinfrastructuur.
business-standard.com
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Seismografen zagen wereldwijde aardbeving op 20-21 december
Een paar fanatieke 'aardbevingsvolgers' maakten opnames van
de over de hele wereld op hol geslagen seismografen, en
plaatsten deze op YouTube.
Volgens de bijna 100 live op internet te volgen seismografen
(aardbevingsmeters) vond er op 20 en 21 december over de hele
wereld een ruim 24 uur durende gelijktijdige aardbeving plaats.
De grafieken van letterlijk ieder station -van Amerika en Australië
tot Europa en China- sloegen circa één volle dag lang compleet
op hol (1)(2). Toch werd er met uitzondering van een zware 7.4
aardbeving in de buurt van Japan (22 december) nergens iets
gevoeld. Wat was -of is- er aan de hand?
Natuurlijk wordt er inmiddels druk gespeculeerd over de voor zover bekend nog nooit eerder geziene
gelijktijdige aardbeving, die -eveneens natuurlijk?- door geen enkele official werd bevestigd. Enkele
verklaringen die de revue passeerden:
1. Een software fout. Het lijkt echter nauwelijks voorstelbaar dat dit tegelijkertijd met alle bijna 100
seismografen (3) het geval geweest kan zijn. Misschien was het dan een algemene fout op de server van de
USGS (United States Geological Survey) waardoor alle gegevens van ieder onafhankelijk station foutief
werden weergegeven? Niet onmogelijk, maar waarom duurde het dan een volle dag en werd er geen enkele
verklaring voor gegeven?
2. Wetenschappers van de NASA verklaarden onlangs dat de recente aardbeving in Indonesië de rotatie van
de Aarde heel licht heeft veranderd (hetzelfde zou het geval zijn geweest bij de zware aardbeving in Chili
begin 2010). Mogelijk is dit opnieuw gebeurd en lieten de seismografen dit gelijktijdig zien. De latere zware
aardbeving bij Japan en op eerste kerstdag in de Stille Oceaan zouden daar mogelijk mee te maken kunnen
hebben. Voor beide aardbevingen werd een tsunami alarm afgegeven.
3. Complotdenkers beweren dat de seismografen op hol sloegen door het naderbij komen van de
mysterieuze 'planeet X' of 'Nibiru' (5), die volgens hun theorieën in 2012 pal langs onze planeet zal scheren
en daarbij enorme verwoestingen zal aanrichten. Los van het feit dat hier geen enkel officieel bewijs van is of
van werd vrijgegeven, verklaart dit niet waarom de seismografen inmiddels weer normale waarden laten
zien.
4. Iemand opperde dat de wereldwijde 'aardbeving' mogelijk te maken heeft met bepaalde Bijbelse
profetieën over de eindtijd:
'Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als
een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een
stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich al een boekrol op. Geen berg
of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en
vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de
bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de
toorn van het Lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?'
(Openbaring 6:12-17, NBV)
Op 21 december, het begin van de winter (solstice, punt waarop de zon stilstaat, de kortste dag van het jaar)
en precies tijdens de wereldwijde 'aardbeving', vond er een (bloedrode) maansverduistering plaats in de
regio Noord- en Zuid Amerika en de Stille Oceaan. In diverse 'eindtijd'artikelen -onder andere dit artikel van
gisteren- wezen we op het bijzondere samenvallen van bloedrode maansverduisteringen met Joodse
feestdagen tijdens onder andere de wederoprichting van de staat Israël in 1948 en de bevrijding van
Jeruzalem in 1967. In 2014/2015 treedt er op Joodse feestdagen zelfs een 'triade' op van 3 bloedrode
maansverduisteringen, gecombineerd met 2 zonsverduisteringen, reden voor onder andere de Amerikaanse
pastor Mark Biltz te concluderen dat er dan opnieuw een uiterst belangwekkende gebeurtenis rond Israël en
het Joodse volk zal plaatsvinden.
Het toeval (?) wil nu dat de bloedrode maansverduistering van 21 december gevolgd zal worden door een
(gedeeltelijke) zonsverduistering op 4 januari 2011, de dag waarop de aarde in 2011 de zon het dichtst
genaderd zal zijn (perihelion). Deze zonsverduistering zal in een groot deel van Europa, het Arabische
schiereiland, noord Afrika en Westelijk Azië te zien zijn. Op dezelfde dag bevindt de Aarde zich exact tussen
de zon en Sirius, de helderste ster aan de hemel, in. (4)
Is deze bijzondere combinatie van een bloedrode maansverduistering, een wereldwijde (vrijwel) 'ongevoelde'
aardbeving en de nog te volgen, in een deel van het Midden Oosten zichtbare gedeeltelijke
zonsverduistering op 4 januari een teken dat het zesde zegel op dit moment verbroken wordt of bijna
verbroken zal worden? Het lijkt vooralsnog vergezocht. Niettemin voorspelde Jezus Christus dat er pal voor
Zijn terugkomst op Aarde bijzondere tekenen aan zon, maan en sterren te zien zouden zijn (Lucas 21:25) en
dat de 'machten van de hemel' daarna zozeer zouden gaan wankelen, dat de mensen zouden 'bezwijmen
van vrees en angst' van de dingen die op de wereld zullen gaan gebeuren (vs.26).
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Voor christenen is aan het verbreken van dit zesde zegel de 'gezegende hoop' van de Opname verbonden:
'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing
genaakt.' (vs.28)
Zijn 'deze dingen' inderdaad begonnen? Na het zesde zegel en vóór het verbreken van het zevende zegel
wordt in Openbaring 7:9 gesproken van de 'schare die niemand tellen kon' die voor de troon van Jezus
verschijnt. Is het bijna zover en zal de Opname spoedig plaatsvinden, of moeten we, zoals we in het artikel
van gisteren zagen, mogelijk toch nog een paar jaar wachten?
Xander
(1) YouTube (deel 1) - (2) YouTube - (3) USGS Live Internet Seismic Server
(4) YouTube - (5) 22-12: Was de ster van Bethlehem Planeet X?

Global governance is gelijk aan de VN
Van de Illuminati, Fabians, Bilderberg, Club van Rome tot aan de CFR in de VS,
is er sprake van consolidatie van de macht.
De meeste van deze groepen hebben dezelfde overkoepelende doel, een Eén
Wereld regering met een heersende elite op de machtszetel.
Het feit dat deze groepen echt bestaan valt niet te ontkennen, hun doelen zijn
onmiskenbaar. Als al deze groepen verder kunnen consolideren, onder de vlag
van een bewezen goodwill organisatie, dan kunnen hun agenda's gemakkelijker
worden geïmplementeerd. Een verenigde groep met een ogenschijnlijk altruïstische agenda.
Behalve de vele vragen in de uitvoering van de ideologische herverdeling van rijkdom (socialisme), is het
onderwijs niet gebaseerd op feiten, maar op een akkoord, en een grote centrale overheid.
Herverdeling van de welvaart leidt tot armoede voor de voorheen rijken en trekt de armen niet uit armoede.
Kijk naar Zimbabwe. Corruptie in overvloed en iedereen is nu arm in Zimbabwe. Ze zijn uitgehongerd in wat
bekend stond als één van de meest productieve delen van Afrika.
De heersende elite blijven buiten schot, en de burgers lijden. Onderwijs dat ons leert wat te denken, of
indoctrineert, in plaats van hoe te denken, is een vervlakking van de bevolking.
Dit zou goed zijn als u niet wilt dat de bevolking een eigen mening heeft en gemakkelijker te controleren is.
Maar waar blijft de motivatie om te leren, of stimulatie tot het ondernemerschap, als er geen kans bestaat op
promotie?
Het onderwijs zou een zoektocht moeten zijn naar waarheid, niet het leren van een manier om ermee eens
te zijn wat u gezegd wordt dat juist is. Het spijt me, maar 2+2 zal altijd =4 zijn, het maakt niet uit hoeveel
mensen het erover eens zijn dat het 5 zou moeten worden, of iets anders wat afgesproken is.
Er zijn onweerlegbare waarheden. En een grote centrale overheid leidt tot onderdrukking. Kijk maar naar de
voormalige USSR. Dat ging niet goed af, en is zeker niet nastrevenswaardig.
Het werkt niet, en heeft nooit gewerkt. Leer van onze fouten, of we zijn gedoemd ze te herhalen! De definitie
van krankzinnigheid is: hetzelfde te doen over en over, in verwachting van een ander resultaat.
Hoe zou jij je voelen als je ontdekte dat er een organisatie in de wereld was die al deze mislukte ideologieën
promoot? Hoe zou jij je voelen als je erachter kwam dat je hen nu betaalt? Deze ideologieën worden nu
geïmplementeerd en u betaalt ervoor.
Welke verraderlijke groep zou dit doen? Waarom worden wij niets verteld? Wanneer hebben wij op dit
voorstel gestemd?
Deze groep promoot een einde van: geordende overheid of soevereine natie status, privé eigendom, erfenis
(je zou het nooit hebben mogen bezitten in de eerste plaats), patriottisme (met uitzondering voor de centrale
overheid), de familie-eenheid (kinderen moeten door de staat worden opgevoed, want wat weten ouders nou
van opvoeding?), en natuurlijk religie (je zou denken dat je geboren werd met onvervreemdbare rechten van
God in plaats van rechten die de Staat u geeft). Dit klinkt als socialisme en de Illuminati. Geen schimmige
groep als de Illuminati,maar uw vriendelijke Verenigde Naties.
Bijna elke ideologie is gericht op een Nieuwe Wereld Orde en aanwezig in de VN Agenda 21 (je kunt het
beter anders noemen, Agenda 21 klinkt sinister, laten we zeggen Duurzame Ontwikkeling, dit klinkt veel
vriendelijker.)
Al deze protocollen staan in Agenda 21, maar ze zijn verpakt in warme en vriendelijke taal waardoor ze een
op goed idee lijken, waar wij allemaal mee in kunnen stemmen. Ze worden langzaam uitgevoerd (gebruikten
de Fabians ook geen incrementalisme?) doormiddel van verdragen (want wij als burgers stemmen niet op
VN verdragen) van ongekozen bureaucraten.
Dit is gewoon een nieuwe en allerlaatste poging van eeuwenoude machtswellust voor wereld heerschappij,
of NWO. Dit is geen theorie, gewoon de waarheid. Kijkt u zelf maar.
gisborneherald.co.nz
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Geheime symbolen in het Vrijheidsbeeld (video)
Het Vrijheidsbeeld is niet wat u denkt dat het is. Er zit een verborgen
betekenis achter alle symbolen.
Auteur Brad Meltzer en zijn team dachten te weten waar het
Vrijheidsbeeld voor stond. Maar nu weten zij dat het krachtigste symbool
van vrijheid in Amerika daadwerkelijk beladen is met geheime symbolen
geplaatst door een sinistere groep in hun inspanning naar
wereldheerschappij.
Zij onderzoeken de claims dat de Illuminati, een geheim Europese
society, verbonden zijn met de vrijmetselaars, en elke centimeter van het
beeld hebben omgezet in een gecodeerde boodschap, van de toorts die
vrouw Liberty in haar hand heeft, tot aan de stralen afkomstig van de kroon, zelfs de precieze hoogte van het
beeld zelf.
De zaken worden nog vreemder wanneer een zeer gerenommeerde numeroloog het team aantoont waarom
hij gelooft dat het beeld echt een monument is voor het almachtige nummer zeven.
Terwijl het team de verontrustende conclusies beoordeeld, worden ze
gedwongen om opnieuw te overwegen of één van de meest duurzame
Amerikaanse symbolen echt is wie ze lijkt te zijn.
De personen die de controle hebben over deze wereld zijn niet wie we
denken dat ze zijn. Het zijn Boze geesten met als doel om andere
geestelijke wezens tot slaaf te maken,.... ons!
Lees ook:
What Brad Meltzer’s Decoded Missed About The REAL Meaning of the
Statue of Liberty’s Symbols and the Illuminati Secret Society
Video: http://www.youtube.com/watch?v=fxaahEuzewE&feature=player_embedded#!

Het is koud omdat het warmer wordt
Door Patman, gepubliceerd op 27-12-2010
De aarde wordt geteisterd door global warming. U kunt dat merken aan de
strenge winters en de lage temperaturen. Alles warmt op, zichtbaar aan de
groeiende poolkappen. Als we nu niets doen vriezen we over 20, 30 jaar kapot
van de global warming en verzuipen we in over 30, 40 jaar in het poolijs. De
CO2$globalwarming-theorie mag er dan voor leek met een interesse in
wetenschap wat gekunsteld uitzien, dat is slechts schijn. Wetenschap is ook
niets voor leken. Als je als wetenschapper, hier en daar wat geprikkeld door
mooie carierrevooruitzichten en aantrekkelijke onderzoeksfondsen, de politiek
verantwoorde keuze hebt gemaakt met volle overtuiging te gaan geloven in global warming als gevolg van
broeikasgassen, dan is er voor elke waarneming die jouw theorie normaal gesproken zou falsifiëren wel een
hack te bedenken. Niets nieuws onder de zon, zo worden theorieën al decennia gemaakt. Het betere knipen-plakwerk. Moderne wetenschap, u begint het inmiddels zelf waarschijnlijk al vermoeden, is namelijk niets
meer of minder dan het zo onweerlegbaar mogelijk bevestigen van een politiek gewenst of winst
bevorderend wereldbeeld. In exacte wetenschappen of structural engineering is daar natuurlijk niet mee weg
te komen, iets werkt zoals voorspeld, of iets doet dat niet. Maar in de non-wetenschappen als economie,
biologie en dus ook klimatologie werkt het fundamenteel anders. Daar telt de grootste bek. Dat daar mee
weg te komen is, is goed te verklaren door te kijken naar de aard van het onderwerp van hun theorietjes: de
meeste natuurlijke systemen en entiteiten om ons heen zijn van complexe aard. Niet ‘complex’ als in
‘ingewikkeld’ of ‘uitgebreid’, maar ‘complex’ als in ‘voorbij chaos en vol emergente eigenschappen‘. En laat
moderne wetenschap daar nog helemaal geen raad mee weten. Binnen de huidige stand der wetenschap
bestaan er nog geen theorieën, wetmatigheden of methoden om klimaat- en weersystemen
(immuunsystemen, samenlevingen, economieën, enz.) goed te kunnen begrijpen. Dat is geen kwestie van
nog meer rekenkracht of nog uitgebreidere modellen, de werking van klimaatsystemen is fundamenteel
buiten het bereik van onze huidige wetenschappelijke inzichten. Zelforganisatie, emergentie, is de
onverklaarbare intelligentie van het universum. De onzichtbare hand van God. De ondoorgrondelijke wil van
moeder natuur. Niets voor wetenschappers vooralsnog…
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Het nieuwe pinnen: van strip naar chip
Het zal even wennen zijn, maar de bankpas ergens doorhalen is op zijn
retour. Insteken is de nieuwe trend.
Komend jaar zullen winkeliers hun klanten steeds vaker vragen de chip van
de pas in de betaalautomaat te steken in plaats van de magneetstrip door
de magneetstriplezer te halen en vanaf 1 januari 2012 kunnen Nederlanders
alleen nog betalen met een bankpas met een chip.
„Het nieuwe pinnen is vooral bedoeld om skimmen tegen te gaan”, zei een
woordvoerster van het EMV Projectbureau gistermiddag.
Het bureau, een samenwerking van de kaartmaatschappijen Europay, MasterCard en Visa, die de nieuwe
chip hebben ontwikkeld, sluit niet uit dat criminelen de nieuwe pas zullen proberen te kraken. „Maar wij
denken dat skimmers eerder uitwijken naar andere landen waar nog wel op de oude manier wordt gepind.”
Uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) blijkt dat de schade die werd veroorzaakt
door het skimmen van bankpassen in de eerste zes maanden van dit jaar al sterk is afgenomen tot 11,8
miljoen euro, tegen 36 miljoen euro over heel 2009. Volgens de NVB is het goede resultaat onder meer te
danken aan de bewustwording onder klanten. „Maar ook de geldautomaten van banken zijn verbeterd.”
Volgens Detailhandel Nederland zijn ondernemers enthousiast over de komst van het ‘nieuwe pinnen’. „De
chip zorgt voor meer veiligheid en minder skimmen”, zei een woordvoerder. „Maar we willen wel dat het
systeem volledig waterdicht is. Er is nog een aantal technische punten dat wel verbeterd moet worden.”
Verder wil de brancheorganisatie dat retourpinnen ook mogelijk wordt met de nieuwe chip. „Dat is handig
voor zowel de klant als de winkelier. Anders moet het geld weer contant worden terugbetaald. We hebben dit
voorstel bij de kaartmaatschappijen Visa en MasterCard en bij enkele Nederlandse banken neergelegd
Lees verder: refdag.nl
Lees ook: Warning Issued Over Mass Fingerprinting Of School Children ; Het UID Project (video)

Vrouw krijgt rechtszaak om zeven cent
| 30 december 2010
Mathilde Hueting uit Doetinchem had per ongeluk zeven cent te weinig
overgemaakt naar zorgverzekeraar Menzis. Ze werd hierna door de rechter
veroordeeld en ze moet de zeven cent terugbetalen plus de wettelijke rente, wat
op 203,07 euro uitkomt. Er kwam dus 195 euro aan juridische kosten op.
Mathilde geeft ook toe dat ze een foutje had gemaakt en iets te weinig had
overgemaakt. “Wat een gedoe om zeven cent”, zucht Mathilde. “Ik snap dat een
zorgverzekeraar zo z’n principes heeft, maar dit gaat wel erg ver.” Ze verteld
verder. “De ellende begon in januari vorig jaar. Vanwege chronisch medicijngebruik zat ik binnen de kortste
keren aan mijn eigen risico van 155 euro, waarop ik een nota in de bus kreeg. Ik ging er vanuit dat die 155
euro voor het hele jaar gold en dacht dat ik het geld dus wel wat later over kon maken.” Dit was een
misvatting. “Ik kreeg meteen de deurwaarder achter me aan. Waarop ik eieren voor mijn geld koos. Maar ik
bleek een foutje te hebben gemaakt. Ik had zeven cent te weinig overgemaakt.”
Een woordvoerder van Menzis zegt hierop: “Doordat ze aanvankelijk niet reageerde op sommaties om de
eigen bijdrage van 155 euro over te maken, was dit bedrag vanwege incassokosten opgelopen tot in totaal
203,07 euro. Die 203 euro heeft ze alsnog overgemaakt, maar die zeven cent dus niet. Intussen was er
echter al een dagvaarding de deur uitgegaan. Waar het nu om draait, zijn die dagvaardingskosten van 91,32
euro. Dat is de reden waarom ze opnieuw voor de rechter is gedaagd. Ze moet nu alsnog de zeven cent
betalen met daarbovenop de dagvaardingskosten. En daar komen dus de griffiekosten voor deze nieuwste
rechtszaak bij.”
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Weer een link naar de Rothschilds... Op het geldspoor van Wikileaks
27 december 2010 door Antoine Kopij
Volgens de gevestigde media is WikiLeaks een soort rebellenorganisatie van klokkenluiders en anarchisten,
die uit het niets zijn opgedoken om het aanzien van de onafhankelijke journalistiek voor altijd te veranderen.
Maar waarom zitten er geen werkelijke verrassingen tussen de lekken? En waarom heeft het er nou toch alle
schijn van dat de documenten uitgerekend de al jarenlang bekende Amerikaanse buitenlandse politiek
bevestigen. Volgens de Wiki-leaks leeft Bin Laden nog en houdt hij zich verscholen ergens in een grot, is
Iran het grootste gevaar in het Midden-Oosten, ondersteunt Pakistan zowel de Taliban als Al Qaida en zijn
de nationale regeringsleiders en diplomaten ofwel egocentrische schurken ofwel incompetente idioten - er
rest de VS-regering dus niets anders dan hard ingrijpen en moeizaam te proberen orde in de chaos te
scheppen. In een interview van een paar jaar geleden zei Juilan Assange zich te ergeren aan de 9/11
truthers die proberen de waarheid achter de aanslagen op de WTC-torens te achterhalen.
Assange is dus in staat valse complotten van de echte te onderscheiden en heeft alleen zijn materiaal de
nodige bewijskracht.
Dat zijn nogal eens claims en dus gingen we eens op onderzoek uit om uit te vinden wie er nu eigenlijk
achter Wikileaks zitten, wat ze precies doen en wie het allemaal betaalt. Ook willen we weten waarom deze
hele hype zoveel overeenkomsten vertoont met de mediapropaganda over Al Qaida, de
massavernietigingswapens van Saddam en H1N1. Bij die zoektocht stuitten we al snel op stapels materiaal
dat allemaal in dezelfde richting wijst: Wikileaks is de façade van een CIA/Mossad-operatie.
De belangrijkste aanwijzingen:
 Er bevindt zich nauwelijks nieuwe, echt onthullende informatie onder de leaks
 De leaks bevestigen over het algemeen de officiële buitenlandse politiek van de VS
 Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat zich door de leaks niet gecompromitteerd weet
 Julian Assange wil niets met de 9/11 truth-bewegng te maken hebben
 Een onthulling van deze orde van grootte kan onmogelijk gedaan worden zonder van bovenaf geduld te
worden tenzij het om een "inside job" gaat, een actie van geheime diensten met propagandadoeleinden
In dit artikel zullen we daarom eens proberen het economische en personele netwerk van Wikileaks nader te
onderzoeken.
Het geldspoor
John Young was in het jaar 2006 een van de mede-oprichters van WikiLeaks. Hij kwam met de organisatie
in contact omdat hij op zijn eigen website Cryptome.org verscheidene gevoelige documenten betreffende
geheime diensten en wereldwijde schendingen van de mensenrechten openbaar maakte. Young verliet
WikiLeaks al na een paar weken en beweerde dat WikiLeaks CIA-Front was. Hij begon interne e-mails van
Wikileaks medewerkers te publiceren.
"Iemand stelde dat het eerste doel vijf miljoen dollar was. Dat deed bij mij een belletje rinkelen. Enerzijds
omdat ik dergelijke documenten nooit met financieel oogmerk zou onthullen. Dat vergiftigt de
geloofwaardigheid en laat het tot een zakelijke onderneming verworden, met verraad, leugens en alles wat
erbij hoort."
WikiLeaks beweert dat men van de medewerking van vrijwilligers afhankelijk is, maar heeft ook donaties
nodig "voor professionele programmeurs, computers en andere rekeningen". Ook toen de Paypal-button van
WikiLeaks werd verwijderd bleven er nog enkele andere manieren over om geld te doneren.
IJsland en de privatisering van de wet
De eerste manier is een overschrijving aan Sunshine Press Productions in IJsland. Deze firma werd in
november van dit jaar door Wikileaks opgericht om "kapitaal bijeen te brengen en informatie te verzamelen",
en wist zich gesteund door IJslandse wetswijzigingen die onderzoeksjournalisten en hun bronnen wil
beschermen. Deze wetswijzigingen werden met hulp van het Icelandic Modern Media Initiative (IMMI) voor
het congres gebracht en een voor een aangenomen. het IMMI werd ondersteund door Euro-parlementslid
Eva Joly en ook door WikiLeaks, dat direct van de wetswijzigingen profiteerde.
Het is niet bekend hoeveel geld WikiLeaks via Sunshine Press binnen krijgt, maar we krijgen goede
aanwijzingen voor wie WikiLeaks ondersteunt wanneer we kijken naar de mensen die ook banden hebben
met het IMMI. Het IMMI krijgt brede steun uit het IJslandse parlement, maar ook van een groep "bijkomende
sponsors" die op de website van het IMMI terug te vinden zijn. Enkele namen zijn verrassend. Bij deze
privésponsors gaat het om stichtingen als Global Voices, La Quadrature du Net, New Deal of the Mind,
eXgae, Free Knowledge Institute en de P2P Foundation.
Achter de coulissen van Global Voices, zien we Damon J. Hemmerdinger, voormalige stafchef van het Witte
Huis onder Bill Clinton (1993-94) en van het ministerie van Defensie (1994-95), en vandaag de dag
bedrijfsleider van ATCO Advisory Services, een onroerend goed-consultant in New York.
La Quadrature du Net wordt door het Open Society Institute gefinanciert, de stichting van George Soros.
New Deal of the Mind heeft nauwe banden met het Clore Leadership Programme, dat studiebeurzen
verstrekt en geleid wordt door de onzichtbare hand van Sir Mark Aubrey Weinbergs, die op zijn beurt weer,
samen met Lord Rothschild St. James's Place Wealth Management boven het doopvont hield.
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eXgae is de Spaanse tak van de Free Software Foundation, de enige echte organisatie zonder
winstoogmerk rondom het IMMI.
Het Free Knowledge Institute wordt vreemd genoeg ondersteund door Sun Microsystems en het Internet
Institute - de organisatie die bekend staat als "organisatorische thuisbasis van groepen die zorgen voor de
standaardisering van de internetinfrastructuur, waaronder de Internet Engineering Task Force (IETF)". Aan
het hoofd van het IETF vinden we Russ Housley, die eerst vier jaar de baas van de beveiliging was voor hij
de baas werd. Russ Housley is overigens "een van de auteurs van het SDNS Message Security Protocol
(MSP), het belangrijkste beveiligingsonderdeel van het Amerikaanse Verdedigings-Berichtensystsem
(DMS)."
De P2P Foundation is dan weer via een netwerk van investeerders verbonden met TVM Capital, een
risicoinvesteerder die vele beursgenoteerde bedrijven in haar portfolio heeft.
WikiLeaks beschikt dus over een illustere vriendenkring. Ongeacht de privé-investeerders in deze kringen
mag men zich ook afvragen waarom uitgerekend Russ Housley, nadat hij de encryptiecodes voor het
Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geschreven plotseling sympathiseert met een organisatie die
beweert juist die codes te willen kraken. Zou het Pentagon dat zomaar laten gebeuren? Daarbij is het dan
ook nog eens heel vreemd dat niet-regeringsgebonden organisaties betrokken zijn bij het proces van
wetswijzigingen. Er zijn aanwijzingen dat dit te maken heeft met de economische crisis van 2008 in IJsland,
die de IJslandse regering ernstig verzwakte en hongerige buitenlandse investeerders naar het eiland lokte.
Een blik op de bijkomende sponsors van het IMMI leert ons welke gemeenschappelijke belangen achter al
die inspanningen schuil gaan. Damon J. Hemmerdinger, voormalig medewerker van het Witte Huis en het
ministerie van Defensie geeft stellig niet de indruk overgelopen te zijn en is nog steeds een medestander
van de huidige Amerikaanse regering.
George Soros, die zich graag uitgeeft als filantroop, roept steeds weer alle mogelijke propagandastructuren
van de media op om de de militaire en strategische doelen van de NAVO te ondersteunen. Zijn netwerk van
NGOs ondersteunde tijdens de koude oorlog critici van het regime in Moskou en doet dat vandaag de dag in
China en andere landen. Soros' activiteiten lijken alleen op het eerste gezicht filantropisch. Zijn netwerk van
organisaties vertegenwoordigt echter dezelfde typische liberale, democratische ideologie die ook CNN heeft
gecolporteerd om de NAVO-aanwezigheid in Irak, Afghanistan en overal waar de Amerikanen troepen heen
sturen te rechtvaardigen. Soros is een Globalist uit de linker vleugel, een keiharde zakenman, om nog maar
te zwijgen van zijn invloed in de Wereldbank en zijn banden met de CIA - om daarover uit te wijden is dit niet
de moment. Kijk voor meer daarover misschien eens naar het Wayne-Madsen-Report.
Ook TVM Capital deelt met gemeenschappelijke belangen met de Amerikaanse regering, omdat die firma
hoofdzakelijk investeert in farmaceutische bedrijven die zwaar profiteren van Obama's hervorming van de
gezondheidszorg in de VS. De link met de Rothschilds bespraken we al eerder met het artikel over de
advocaat van Assange en komt ook in het Wayne-Madsen-Report naar voren, aangezien Soros daar als
frontman van de Rothschilds wordt aangeduid en hij hen ondersteunt bij hun wereldwijde projecten in
samenwerking met de geheime diensten van de NAVO.
Kort samengevat: een groep invloedrijke sleutelfiguren, daaronder loyale voormalige regeringsmedewerkers,
computerexperts van het Pentagon en een van de rijkste mensen op deze aardkloot hebben hun steentje
eraan bijgedragen om wetswijzigingen rond te krijgen waardoor WikiLeaks in IJsland een persagentschap
kon opzetten dat aan niemand verantwoording verschuldigd is maar wel de donaties binnenhaalt.
Nogmaals: de bovengenoemde groepen ondersteunen Wikileaks niet rechtstreeks, maar schiepen wel de
juridische randvoorwaarden waardoor WikiLeaks niet meer vervolgd kan worden. Het IMMI was er zonder de
buitenlandse financiële ondersteuning nooit gekomen.
Er bevinden zich echter nog enkele belangrijke personen in de omgeving van Wikileaks die nu niet direct
bekend staan om hun transparante werkwijze en liefde voor de persvrijheid.
Honda verliest database met 2,2 miljoen klanten
Vandaag,10:14 door Redactie
Cybercriminelen hebben een database met de gegevens van 2,2 miljoen klanten van de Japanse
autofabrikant Honda gestolen. De aanvallers wisten toegang tot een mailinglist-database van het bedrijf te
krijgen. Die bevat klantnamen, inlognamen, e-mailadressen en auto-identificatienummers. "We
verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken. Als bedrijf vinden we dat alle klantrelaties
op vertrouwen zijn gebouwd. Daarom vinden we het belangrijk om je over dit incident te informeren", aldus
een verklaring van Honda. De autofabrikant waarschuwt klanten voor de mogelijkheid dat de gestolen
gegevens voor phishingaanvallen gebruikt worden. Inmiddels zouden de autoriteiten een onderzoek hebben
ingesteld en neemt Honda maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Tevens is er een aparte
pagina met vragen en antwoorden online gezet. Daar staat niet vermeld hoe het incident heeft kunnen
plaatsvinden.
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Neo-nazi's en high-tech schuilkelders: Op het geldspoor van Wikileaks
28 december 2010 door Antoine Kopij - Lees deel I
Duitse hackers en de BIJ
De tweede manier om geld te doneren aan WikiLeaks loopt via de Wau Holland Stiftung (WHF). Met zetel in
Duitsland presenteert deze stichting zich op haar website "in de omgeving van de Chaos Computer Club",
een beroemd-beruchte groep politieke hackers. In een interview met Wired in juli van dit jaar verklaart
Hendrik Fulda, de tweede voorzitter van de stichting dat de WHF de donaties via de Paypal-Button (die
momenteel niet meer werkt) en via directe bankoverschrijvingen coördineert en dat zijn stichting het grootste
deel van de donaties ter beschikking stelt van WikiLeaks, maar dat hij niets weet van andere manieren om te
doneren. Een mededeling op startpagina van de stichting stelt dat ze "geen uitlatingen kunnen doen over de
gang van zaken rond Wikileaks of daarmee verbonden organisaties". Ten tijde van het interview in Wired
bedroeg het totaal aan donaties 400.000 euro, waarvan slechts 30.000 door Wikileaks is gebruikt. Dat heeft
daarmee te maken dat WikiLeaks elke uitgave in Duitsland dient te rechtvaardigen.
Maar waar de Duitse wet voor elke uitgave van een stichting een kwitantie eist, geldt dat niet voor de
IJslandse wetgeving en dus heeft Sunshine Press daar dankzij de IMMI vrij spel. In een interne email van 3
juli 2010, benadrukt John Young dat het geldspoor eindigt bij Julian Assange, het enige lid met toegang tot
alle geldbronnen. Er is nog veel meer over de Wau Holland Stiftung en de Chaos Computer Club te zeggen,
maar laten we vooraleerst verder het spoor van het geld volgen.
Dat spoor leidt in eerste instantie verder naar Engeland, waar het Bureau of Investigative Journalism (BIJ)
samen met WikiLeaks de Irak-documenten heeft bewerkt om die later via de massamedia te verspreiden.
Iain Overton, hoofdredacteur van het BIJ, liet doorschemeren dat de grote mediabedrijven bijdroegen aan de
productiekosten, maar weigert duidelijk te stellen of ze daadwerkelijk financieel deelnemen in Wikileaks.
Vergeet niet dat WikiLeaks steeds heeft volgehouden niet in geld geïnteresseerd te zijn en de documenten
kosteloos aan de media te hebben doorgespeeld, maanden voordat de documenten op het net geplaatst
werden. Aangenomen mag worden dat het BIJ samen met WikiLeaks en de betrokken media aan de huidige
(en toekomstige) onthullingen werkt, want de Engelsen publiceerden onlangs een samenvatting van de
inhoud van de diplomatieke correspondentie.
Het is interessant om te zien dat het BIJ een organisatie zonder winstoogmerk is, die in april 2010 opgericht
werd met een donatie van 2 miljoen Engelse ponden van de Potter Foundation - een stichting die overigens
niets van doen heeft met een puberende tovenaarsleerling die tegen draken en heksen strijdt.
"De stichting wordt geleid door David Potter, die rijk werd als oprichter, zaakvoerder en nu directeur van
computerfabrikant Psion, en zijn vrouw Elaine - een voormalig journaliste van de Sunday Times, en nu lid
van de Raad van Bestuur van het Centre [sic] for Investigative Journalism [...]. Google heeft zich bereid
verklaard het bureau softwareoplossingen en technische training te ondersteunen"
Nu helpt dus ook Google ... Het lijdt geen twijfel dat het Bureau voor het verwerken van de grote hoeveelheid
ruwe data technische hulp nodig heeft. Maar waarom juist van Google? Denk eens aan de nauwe
samenwerking van die firma met de NSA.
Een atoomschuilkelder en Zweedse piraten
De laatste mogelijkheid WikiLeaks geld te sturen (indien men geen contant geld naar Australië wil sturen)
loopt via Flattr.com, een betaalsysteem met zetel in Zweden, in het leven geroepen door Peter Sunde, die
ook mede-oprichter was van de Pirate Bay, een torrent-downloadplatform. De Pirate Bay wordt ondersteund
door een gemeenschap P2P-fans, en politiek vertegenwoordigd door de Piratenpartij. De organisatie
ondersteunt WikiLeaks door hun documenten op twee van hun Zweedse servers te hosten: PRQ en Pionen
(terwijl de website van de Pirate Bay apart op een Franse server van OVH gehost wordt).
De Pirate Bay wordt onderhouden door een groep filesharing-activisten met financiële ondersteuning van
een zekere Carl Lundström, eigenaar van een Zweedse Telecommunicatiefirma en merkwaardigerwijs een
berucht mecenas van verschillende extreem-rechtse politieke partijtjes. Na enkele verkiezingsnederlagen
heeft hij zich teruggetrokken uit de actieve politiek Aan deze vreemde liaison worden de oprichters van de
Pirate Bay niet graag herinnerd. Maar na een rechtszaak in april 2009 kwamen de banden toch aan het licht,
toen Lundström en de Pirate Bay samen werden veroordeeld voor inbreuken op de copyrightwetgeving.
De servers die PRQ gebruikt zijn eigendom van Lundström, die ze aan PRQ verhuurd, die ze op hun beurt
weer ter beschikking stellen aan Pirate Bay en WikiLeaks. De Pionen-server is dan weer eigendom van een
andere eigenaar van een Zweedse telecommunicatiefirma met de naam Bahnhof. Pionen is gehuisvest in
een onderaardse atoomschuilkelder die tijdens de Koude Oorlog werd gebouwd. De kelder in Stockholm is
een van de best verbonden oorden in Noord-Europa met supersnelle glasvezelverbindingen naar een groot
aantal Europese hoofdsteden. Het is een oord dat je associeert met de typische slechterik uit een James
Bond-film: geniale futuristische architectuur, high-end-technologie en een enorm zoutwateraquarium. De
eigenaar, Jon Karlung, heeft zich overigens wel in het openbaar uitgesproken over zijn ondersteuning voor
WikiLeaks.
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Daar lijkt het Zweedse spoor echter te eindigen. We hebben een bende jonge, idealistische computerfreaks,
een oude nazi-miljardair en een onderaards hol in Stockholm. Ruikt u iets? Dat zijn vast de vissen in het
aquarium.
Samenvatting
Het geldspoor toont aan dat WikiLeaks zin inkomsten op zeer ondoorzichtige wijze genereert.
Overschrijvingen aan WikiLeaks worden momenteel door deze organisaties behandeld:
* De Wau Holland Stiftung is de enige organisatie die in een land gevestigd is dat van WikiLeaks verlangt de
uitgaven aan te tonen. De hoeveelheid geld die binnenkomt via deze stichting s is zeer gering in verhouding
tot het totaal
* Sunshine Press in IJsland is een ondoorzichtige firma die zich niet dient te verantwoorden tegenover de
autoriteiten - en dat allemaal dankzij wetswijzigingen die met behulp van het IMMI doorgevoerd werden.
Leden van het IJslandse parlement participeren in het IMMI. Op de achtergrond hebben echter machtige
organisatie financiële en politieke druk uitgeoefend. Daaronder mega-investeerders en tevens medestanders
van de Obama-regering, computerprogrammeurs en - veiligheidsexperts afkomstig van het Pentagon en
handlangers van het Rothschild-imperium.
* Flattr ten slotte, is een betaalsysteem dat wordt gerund door dezelfde mensen die ook schuilgaan achter
de Pirate Bay. Ook Flattr geeft geen inzicht in de hoeveelheid geld die voor Wikileaks binnenkomt.
Ondanks deze officieel identificeerbare maar moeilijk te doorgronden geldstromen moge duidelijk zijn dat
Wikileaks inmiddels een forse hoeveelheid aan donaties heeft ontvangen. Misschien zelfs nog interessanter
dan deze geldstromen is het complexe netwerk van particuliere en overheidsgebonden organisaties - deels
legaal, deels grenzend aan de onderwereld en veelal volledig ondoorzichtig - dat WikiLeaks ondersteunt en
in tegenstelling tot Julian Assange weinig aandacht krijgt in de media. Het lijdt geen twijfel dat WikiLeaks een
enorme infrastructuur nodig heeft en onder de huidige mediadruk ook grote inspanningen moet doen om
verder te kunnen blijven bestaan.
In ieder geval hebben deze twee artikelen duidelijk gemaakt hoe Wikileaks wordt ondersteund door firma's,
organisaties en personen die nauwe banden onderhouden met de Amerikaanse regering terwijl het juist die
Amerikaanse regering is die door Wikileaks schijnbaar zo zeer op de korrel wordt genomen.
Dat gevoegd bij de duistere achtergrond van Assange zelf maakt een grote dosis wantrouwen tegenover
Wikileaks op zich en tegenover de beweegredenen van de organisatie meer dan gerechtvaardigd.
***
Eerder verschenen in Nexus Magazin
Vertaling© uit het Duits door Willem Huntelaar

De geschiedenis van kruiden en kruidkunde
Wanneer kruiden voor het eerst zijn gebruikt door mensen is niet precies bekend, al was het vrijwel zeker in
voorhistorische tijden, lang voor het eerste woord op papier verscheen.
God heeft de aarde en wat daarop leeft geschapen, zo staat in de Bijbel, in Genesis 1: de verzen 29 en 30:
'En God zei: 'Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte,
waarin zaadzaaiende boomvrucht is, het is u tot spijze! Maar aan al het gevogelte van de hemel, en aan al
het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze
gegeven'.
Hoe wist men dat de kruiden geneeskrachtig waren en dat men ze kon eten?
Dat kwam door 'het oude weten', door mondelinge overleveringen.
Later zijn deze overleveringen op schrift gesteld.
In de vroege kruidkunde werd geen verschil gemaakt tussen geneeskrachtige en culinaire kruiden (kruiden
die in de keuken worden gebruikt). Veel planten kunnen voor beide doeleinden worden gebruikt. Er waren
nog meer toepassingsmogelijkheden, zoals cosmetica, kleurstoffen en strooikruiden, die ook binnen het
domein van de kruidkundige en apotheker vielen.
Er zijn teksten gevonden in het Chinees, zo'n 5000 jaar voor Christus, maar er zijn twijfels over de
ouderdom. Iets recentere teksten, vanaf 2800 voor Christus, zijn bekend uit India en het Midden-Oosten; er
komen vele verwijzingen voor in de Bijbel. In Europa waren de vroegste en invloedrijkste geschriften
vermoedelijk die van oude Grieken als Aristoteles (384-322 voor Christus) en zijn leerlingen, die
verhandelingen schreven over de eigenschappen van de plant en hun gebruik in de geneeskunde.
Aristoteles had een eigen tuin met meer dan 300 verschillende soorten kruiden.
Eén van de beroemste klassieke autoriteiten op het gebied van kruiden was Dioscorides, een Griekse arts
die in Rome woonde in de 1ste eeuw na Christus en die in zijn belangrijkste werk, De Materia Medica, meer
dan 500 verschillende planten vermeldde. Net als andere vroege schrijvers ging Dioscorides in op de
geneeskrachtige werking van planten. Al waren de beschrijvingen vaak minimaal, de illustraties waren
levendig en het boek bleef tot de 17de eeuw een absoluut standaardwerk.
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De Romeinen verspreidden de kruidenkennis waarover zij beschikten door heel hun snel groeiende rijk. Na
de val van het Romeinse Rijk in 410 na Christus en het begin van de Middeleeuwen in de 5de eeuw, ging de
tot dan bloeiende handel in kruiden en specerijen sterk achteruit. De verspreiding en waardering van
kruidenkennis had ook te lijden, al bleven kloosters tot in de 14de eeuw centra van zulke kennis. De
monniken hadden zowel bibliotheken als kruidentuinen en maakten nauwkeurige beschrijvingen van kruiden
en hun toepassing, die erg veel bijdroegen aan reeds bestaande kennis.
In de Middeleeuwen werden er een aantal stappen voorwaarts gemaakt, onder invloed van de werken van
Arabische en Perzische geleerden.
Een Perzisch geneesheer, Avicenna (979-1037), ontdekte hoe men vluchtige oliën kan distilleren uit kruiden;
de olie die de plant bevat, is eigenlijke het bloed van de plant. Ook bloemen bevatten deze olie; deze bevat
zeer veel voedzame bestanddelen en is geneeskrachtig. Zo maakte Avicenna de weg vrij voor het gebruik
van kruiden in therapeutische behandelingsmethoden.
De Renaissance, in de 14de eeuw, leidde tot verbeteringen in de geneeskunde en de openbare hygiëne en
dit ging vergezeld van vooruitgang in de kruidenleer. In de 15de eeuw leidde de uitvinding van de
boekdrukkunst tot een grotere beschikbaarheid van de kruidenboeken, die tot dan alleen als handschrift
waren overgeleverd en nu in boekvorm verschenen. Een aantal van de oudste kruidenboeken bestaat nog
steeds in de oorspronkelijke vorm incunabel, de term voor boeken die gedrukt zijn voor 1501. Een voorbeeld
is het Herbarium of Kruydtboek van Mathias Goes uit 1482.
De 16de eeuw was een gouden eeuw voor de kruidkunde, met vele beroemde kruidenartsen, zoals James I.
Gerard. Deze had een grote tuin in Londen, waar hij zijn eigen kruiden kweekte en werd als schrijver
aangemerkt van de beroemde Herball uit 1597, dat echter in werkelijkheid een vertaling was van een
vroeger ongepubliceerd Belgisch kruidenboek. In 1554 verscheen in Nederland het eerste originele
Cruydeboeck van Rembertus Dodonaeus.
In deze eeuw vonden ook veranderingen plaats die niets bijdroegen aan de kruidenleer, maar wel
langlopende effecten daarop hadden. Al in zeer vroege tijden was er een verband gelegd tussen kruiden en
astrologie, maar nu verscheen er een extreme versie, bekend als astrologische botanie of medische
astrologie.
Deze denkrichting probeerde de verschillende kruiden met specifieke planeten en astrologische tekens te
verbinden. Ook van ziekten werd beweerd dat ze werden veroorzaakt door astrologische invloeden. Dit idee
leidde ertoe, dat een zeer grote hoeveelheid kruiden werd aanbevolen voor elke denkbare
gezondheidstoestand. De astrologische botanie werd met name invloedrijk in het 17de-eeuwse Engeland,
waar de bekende kruidenmenger Nicolas Culpeper (1616-1654) de belangrijkste vertegenwoordiger was.
Een tweede grote verandering in de 16de eeuw was de introductie van de zogenaamde signatuurleer, een
idee van Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), arts en professor te Basel en beter bekend
als Paracelsus.
Hij meende dat de fysieke verschijningsvorm van een plant een aanwijzing gaf over de geneeskrachtige
werking ervan. Een goed voorbeeld is het Sint-Janskruid, een plant waarmee wonden worden behandeld.
Volgens de signatuurleer staan de doorzichtige puntjes in de bladeren voor de poriën in de huid en daarmee
voor het vermogen van de plant om wonden in het menselijk lichaam te genezen. Het roodachtige sap uit de
bloemen stelde het bloed voor, wat een extra bewijs was voor het belang van het kruid bij de behandeling
van wonden.
Tegen het eind van de 17de eeuw raakte de kruidenkennis in verval, toen de medische en botanische
wetenschap uit elkaar begonnen te drijven. Kruidenboeken werden opgevolgd door enerzijds farmacopees,
over de medicinale aspecten van de planten, en anderzijds flora's, met beschrijvingen van planten.
Een andere oorzaak van het verval was, dat er steeds minder gebruik werd gemaakt van de oude
huismiddeltjes, omdat deze werden vervangen door synthetische producten (medicijnen), die men bij de
apotheker kocht.
In de 20ste eeuw ontwikkelden de medische wetenschap en de botanie zich vrijwel onafhankelijk van elkaar.
De allopathie - dat wij beschouwen als de moderne, farmaceutisch georiënteerde medische wetenschapkreeg de overhand over de oude, traditionele geneeswijzen. Nog in het begin van onze eeuw werden
allopatische medicijnen rechtstreeks gewonnen uit planten, maar tegenwoordig zijn het bijna allemaal
zuivere, synthetische chemicaliën. Dit geeft veel ongewenste bijwerkingen.
Ondanks de allopathie is de kruidengeneeskunst nooit helemaal uitgestorven, zelfs niet in de ontwikkelde
landen, hoewel de meeste mensen de allopathie voorstaan.
De Schepper heeft in Zijn schepping ons in alles voorzien, de geneeskrachtige kruiden, planten, bloemen,
struiken en bomen en zoveel meer.
Hopenlijk gaan we terug naar deze Bron.
http://www.hetkruidenrijk.nl/html/geschiedenis.htm
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EU-noodfonds betaalt bouw twee moskeeën voor illegalen Athene
Moslims in Athene komen in een promenade van het Olympisch
stadion bij elkaar. Nu krijgen zij op kosten van de Europese
belastingbetalers hun eigen mega-moskee.
Ondanks de toenemende kritiek vanuit de bevolking in steeds
meer EU-lidstaten is de door de gevestigde politieke orde
gesteunde islamisering van Europa in een stroomversnelling
terecht gekomen. In het bankroete Griekenland, dat met behulp
van meer dan 100 miljard overeind gehouden moest worden,
financiert het in allerijl opgezette EU-noodfonds in Athene met vele
miljoenen euro's de bouw van twee moskeeën voor de aldaar
verblijvende illegalen uit met name Egypte, Pakistan, Irak en
Afghanistan.
De kas van Europa is leeg, maar klaarblijkelijk niet voor moslims. Overal moet streng bezuinigd worden en
zeker in de landen die er financieel een puinhoop van hebben gemaakt, zoals Griekenland. De beelden van
tientallen gewelddadige rellen tegen de enorme bezuinigingen en waarbij diverse dodelijke slachtoffers
vielen zullen velen nog helder voor ogen staan.
Wat doet de bankroete regering in Athene echter met de enorme stroom euro's afkomstig van de Europese en dus ook Nederlandse- belastingbetalers? Antwoord: een € 15 miljoen kostende megamoskee bouwen.
Omdat deze echter 'pas' in 2012 klaar is wordt voor de vele islamitische illegalen alvast een andere,
provisorische 'nood'moskee opgezet in Elaionas (westelijk van Athene), op een voormalige terrein van de
Griekse marine.
De Griekse krant Ta Nea reageerde vol onbegrip op het besluit van de regering. Kranten in Pakistan en
Saudi Arabië waren daarentegen opgetogen. Wat de Europese belastingbetalers hiervan vinden doet
volgens de EU en de regering in Athene helemaal niet ter zake, ook al is het geld van hen afkomstig. Het
was overigens vooral de druk uit Brussel en dan met name van de Europese commissaris voor de
mensenrechten die samen met de Europese Commissie erop aandrong om een moskee te bouwen voor de
vele tienduizenden islamitische illegalen die in en rond Athene leven.
In Griekenland groeit het protest tegen het absurde EU-besluit. Veel Grieken begrijpen er niets van waarom
hun salarissen fors moeten worden gekort maar er wel een megamoskee voor onrechtmatig in hun land
verblijvende moslims kan worden gebouwd. 'Waar slaat dit op?' vroeg de in Athene wonende Maria Kontou
zich in de Engelstalige krant Athens Plus af. 'Hebben wij Grieken ooit van het buitenland steun ontvangen
voor de bouw van Grieks-orthodoxe kerken?' Ondanks alle protesten verklaarde de Griekse premier George
Papandreou dat de bouw van de moskee gewoon zal doorgaan.
Niet alleen in Griekenland, maar in heel Europa begint de islam razendsnel ons vertrouwde Westerse
normen- en waardensysteem te veranderen. In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar
oude Oostenrijker veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had
en in de buurt wonende moslims zich hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun 'heilige' vrijdag gebeurde
en ze precies op dat moment aan het bidden waren tot allah. Onlangs berichtten we dat in Parijs honderden
moslims hele straten bezetten en blokkeren om er te gaan bidden, als een provocatieve demonstratie dat zij
er nu de baas zijn. Ook daar worden zij door de gevestigde politiek -ook financieel- gesteund en grijpt de
politie, ondanks het feit dat de Franse wet met voeten wordt getreden, niet in. (2)
Xander - Bron: Kopp Online ; (2) 23-11: Franse Defensie Liga zegt moslims de wacht aan

Bitcoin – nieuw digitaal geld zonder centrale bank
Posted on 27 december 2010 by admin
Introductie tot bitcoin (Bron: http://forum.goud.com)
Het is destate-of-the-art in geld. Het is een nieuwe vorm van elektronisch geld. Het
is inmiddels de “gouden standaard” van digitale valuta.
Gebaseerd op een aantal oude technologieën, en een aantal zeer nieuwe
technologieën … Bitcoin is het resultaat van het combineren van … cryptografische
versleuteling van gegevens + het idee van een gelimiteerde grondstof, vergelijkbaar
met goud en zilver (waar de hoeveelheid beperkt is), en dit gebruiken als geld + het idee van grote aantallen
computers die zijn aangesloten op de het internet … welke een sterke, veerkrachtige, onverwoestbaar
netwerk vormen.
Het heet een cryptocurrency. Sinds de uitvinding van Bitcoin … zal geld nooit meer hetzelfde zijn.
Bron en video’s
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Tanja Nijmeijer en de Colombiaanse burgeroorlog
Auteur: mr. drs. BOU op 18 november, 2010
In Colombia, woedt al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw een
burgeroorlog. Aan de ene kant staan de regering, de politie en het leger,
die strijden tegen de communistische FARC en de marxistische ELN.
Een derde partij in deze oorlog zijn de rechtse paramilitaire groepen, die
een ware terreur uitoefenen op de bevolking buiten de grote steden.
Voeg daarbij de belangen van drugsbendes die zorgen voor de toevoer
van de Colombiaanse cocaïne naar de VS en Europa, dan is dat wel een
explosief mengsel!
De Nederlandse Tanja Nijmeijer heeft zich aangesloten bij de FARC, die in de VS en Europa wordt
beschouwd als een terroristische organisatie. In 2007 kwam de strijd van Nijmeijer in Nederland in het
nieuws, nadat het Colombiaanse leger in de jungle haar dagboek had gevonden. Op 3 september 2007 zond
Een Vandaag daarover een korte reportage uit. Liduin Zumpolle, de Nederlandse vrouw die het idealisme
van Tanja kleineert, wordt echter betaald door de Colombiaanse regering. Zij blijkt lid van de antipropaganda!
Om de strijd van Tanja Nijmeijer te begrijpen, volstaat het niet de FARC uit te roepen tot terroristische
organisatie. De grootste terreur in Colombia is afkomstig van rechtse groeperingen, van rijke en machtige
mensen die belangen hebben bij de mijnbouw, de grootschalige landbouw of andere activiteiten van de grote
corporaties. Maar ook de drugsbendes zijn gewapend. In september van dit jaar zond Al Jazeera een
documentaire uit over de huidige politieke situatie en het geweld in Colombia.
The Heirs duurt 45 minuten.
Eergisteren zond de Wereldomroep een reportage uit over Tanja Nijmeijer, die in Nederland opnieuw leidde
tot selectieve verontwaardiging. De FARC is immers internationaal uitgeroepen tot de enige terroristische
organisatie van Colombia. De Slijpsteen voor de Geest, had dan ook geen goed woord over voor deze
documentaire:
Gisternacht zond de IKON nog veel meer materiaal uit, gemonteerd door de Wereldomroep tot de
documentaire Tanja en haar verhaal. Er zitten wat beelden in uit haar oorspronkelijke woonplaats
Denekamp, we zien flarden van het dagelijks leven in het oerwoud en er zijn twee keurige titelkaarten. De
eerste maakt duidelijk dat de FARC een twijfelachtige reputatie geniet, de laatste spreekt het vermoeden uit
dat er in de documentaire het een en ander werd geënsceneerd.
Voor het overige is het resultaat pure propaganda voor de FARC en zijn idealen. In Nieuwsuur (NTR/NOS)
stelde Botero gisteren niet te geloven dat Tanja door de organisatie naar voren is geschoven om public
relations te bedrijven, want dan zouden ze dat al veel eerder hebben kunnen doen. Het is een zwak
argument, want de film is zichtbaar niets anders dan een charmeoffensief.
Het is maar dat u het weet! Uit deze reportage blijkt echter dat Tanja volledig achter de idealen staat waar de
FARC voor vecht. De schandalige kloof tussen armoede en rijkdom, het inzetten van gewelddadige rechtse
paramilitaire organisaties tegen de bevolking, plus de macht van de grote corporaties, hebben geleid tot haar
keuze voor een gewapende strijd. Tanja Nijmeijer is geen misleide kneus die is geronseld door terroristen,
maar een intelligente, zelfbewuste en opgewekte vrouw die een moedige keuze heeft gemaakt. Daar kan
men het al dan niet mee eens zijn, maar ze verdient wel respect!
De reportage werd gemaakt door de Colombiaanse journalist Jorge Enrique Botero. Het interview met
Nijmeijer is in augustus 2010 opgenomen. Botero werkte aan een documentaire over FARC-kopstuk Mono
Jojoy, die in september om het leven kwam bij een aanval van het Colombiaanse leger op een kamp van de
FARC. Het is nog altijd onduidelijk of Nijmeijer dat bombardement heeft overleefd.
Tanja Nijmeijer in her own words – full interview duurt 41 minuten.
Bron en video’s

Beatrix spreekt zich uit
Geplaatst op: maandag 27 december 2010 - Raoul du Pré
De kersttoespraak was alweer gericht tegen Wilders’ confrontatiepolitiek. Beatrix laat zich niet de
mond snoeren.
De koninklijke kersttoespraak, ooit vooral een goedbedoelde maar vrijblijvende overpeinzing, is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een fenomeen voor de politieke fijnproever. Juist nu een groeiend deel van de Tweede
Kamer vindt dat koningin Beatrix zich eigenlijk helemaal niet meer met de politiek moet bemoeien, zoekt het
staatshoofd met Kerst de grenzen van haar speelruimte op.
Lees verder in de Volkskrant.
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Lichtgevende bomen in plaats van lantaarnpalen
Injecteer de bladeren van een boom met nanodeeltjes van goud en je krijgt een alternatief voor
straatverlichting. De "ontdekking" van "lichtgevende bomen" is dan ook een pure
toevalstreffer.Wetenschappers uit Taiwan zochten een vervanger voor fosforpoeder bij de productie van
ledverlichting. Bij de productie van wit schijnende ledlampjes is fosforpoeder noodzakelijk en dat poeder is
niet alleen giftig maar ook duur. Onderzoeksleider Yen-Hsun Su kwam op het idee om nanodeeltjes goud in
te zetten bij zijn zoektocht. Bij het inbrengen van deze deeltjes in de bladeren van de Bacopa Caroliniana dit is een waterplant die voorkomt in het midden en het zuiden van de Verenigde Staten - lichtten de
bladgroenkorrels rood op. De rode gloed kwam tevoorschijn door de gouddeeltjes met ultraviolet licht met
een hoge golflengte te bestralen. De deeltjes produceerden een blauwachtig fluorescerende gloed die een
rode gloed bij de omliggende bladgroenkorrels uitlokte. Een boom als straatverlichting is inderdaad
esthetischer, maar vooralsnog enkel theorie. Wat als de geïnjecteerde bomen hun blad verliezen? Toch is
Yen-Hsun Su optimistisch: “In de toekomst zullen we deze techniek kunnen gebruiken om straten te
verlichten met de bomen die er langs staan. Dit zal niet alleen energie besparen en de lichtvervuiling
terugdringen, maar ook meer CO2 uit de lucht halen. Het licht zet de bladgroenkorrels immers aan tot
fotosynthese”, zo zegt hij in een interview met Chemistry World.
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/57966/Lichtgevende_bomen_in_plaats_van_lantaarnpalen.html

Als je rijk wil worden: doe wat analisten afraden
Geplaatst op: maandag 27 december 2010 door: Gerard Driehuis
De Romeinen hadden Auguren die de toekomst voorspelden door de
ingewanden te lezen van kippen. Wij hebben beursanalisten die
voorspellen waar het heen gaat met de economie. Misschien had het
Romeinse Rijk nog bestaan als de keizers niet in kippenlevers had
geloofd en misschien was u wel rijk geweest als je precies dat had
gedaan wat de analisten afraden. Bij de crisis van 2007/2008 zaten de
kenners er al volstrekt naast ('kopen' was het devies tot vlak voor de beurs 80 procent van zijn waarde
verloor), maar dat heeft niet gemaakt dat de analisten een toontje lager zingen, dat er niet meer naar hen
wordt geluisterd, of dat ze nu gelijk hebben. Het Finaniceele Dagblad analyseert aan het eind van het jaar de
adviezen. Wat je zeker niet moest kopen, steeg twee keer meer dan de gemiddelde markt. Wat je zeker wel
moest kopen daalde. Niet verrassend na al het aantoonbare gepruts sinds de uitvinding van de beursanalist.
Wat wel verrassend blijft: ook volgend jaar zullen de analisten ingewanden lezen, er naast zitten, en serieus
genomen worden. De mens is een wezen dat geneigd is tot het krankzinnige.
http://welingelichtekringen.nl/als-je-rijk-wil-worden-doe-wat-analisten-afraden.html
Donner: Voer sharia in als meerderheid dat wil
dinsdag 12 september 2006 (!)
Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt dat Nederland moslims, ook
fundamentalistische, met open armen moet ontvangen. 'Als iemand weigert
een vrouw de hand te schudden, heb je dat te accepteren.'
Dat zegt Donner in een interview met Vrij Nederland. Daarin blijkt hij ook geen
principiële bezwaren te koesteren tegen de invoering van de sharia, de
islamitische wetgeving, in Nederland. 'Als tweederde van alle Nederlanders
morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?'
Donner noemt dat 'de essentie van democratie'. De meerderheid telt. Ook ziet de minister graag dat een
radicale moslimleider als Abou Jahjah, leider van de Arabisch-Europese Liga, zo snel mogelijk in de Tweede
Kamer wordt gekozen. 'Hij blijft binnen de grenzen van de wet en functioneert als bliksemafleider voor de
onlustgevoelens onder jonge moslims.' Donner meent datde secularisering in Nederland is doorgeslagen.
Daardoor reageren mensen volgens de minister 'extreem' op de opkomst van de islam. 'Ze zijn zo arrogant
om te denken dat het geloof in God achterlijk is.' Nederland moet een nieuwe islamitische zuil met open
armen verwelkomen, vindt Donner. En als moslims er hun eigen omgangsvormen op na houden, heeft men
dat te accepteren. 'Als ik hier moslimleiders op bezoek heb, zeg ik toch ook niet: kom jongens, we gaan een
borrel drinken.' DePartij voor de Vrijheid van Geert Wilders neemt de uitspraken van Donner hoog op en zal
vandaag kamervragen stellen over de uitlatingen van de minister. Volgens Wilders heeft een Nederlandse
minister de plicht'zich te allen tijde met kracht te verzetten tegen de invoering van de barbaarse sharia in
Nederland.' Door Bas Benneker - Elsevier.nl
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Geld uit Ken Peters' eindtijdvisioen (1980) in februari 2011 ingevoerd
In april 2010 werd het nieuwe $ 100 biljet, dat in februari 2011 zal worden ingevoerd, onthuld. Ken Peters
zag al in 1980 hoe dit biljet eruit zou komen te zien.
Op 16 maart 2009 plaatste ik een artikel over een
indrukwekkend visioen gegeven aan Ken Peters
aangaande de Grote Verdrukking die volgens de Bijbel
enkele jaren vóór de terugkomst van Jezus Christus op
aarde zal losbarsten (1). Veel zaken uit Peters' visioen zoals de komst van pc's, het internet, humvees, nieuwe
gebouwen- zijn reeds uitgekomen. In februari 2011 zal
opnieuw een belangrijk onderdeel van zijn visioen
bewaarheid worden: de invoering van het nieuwe 100dollarbiljet, dat Peters al vele jaren vantevoren nauwkeurig
wist te omschrijven. Het begin van de Grote Verdrukking en daarmee de aan Peters getoonde opstanding der doden
en daaraan gekoppelde Opname- lijkt ook om deze reden slechts een kwestie van nog enkele jaren.
Peters kreeg zijn droomachtige visioen in 1980 op het moment dat hij nog geen christen was en daar
volgens eigen zeggen ook totaal niet in geinteresseerd was. In het visioen werd Peters 'meegenomen' naar
de toekomst en zag hij op een bepaald moment sommige graven op begraafplaatsen openbarsten, waarna
de daarin liggende overleden mensen opstonden in een nieuw en fel oplichtend lichaam. Daarna verdwenen
de opgestane doden weer even plotseling als ze waren verschenen.
De wereld raakte volgens Peters vooral in paniek nadat er overal plotsklaps levende mensen in het niets
waren opgelost. Hoewel Peters het verdwijnen van deze mensen niet letterlijk 'zag', verscheen er na een
periode van twee weken waarin alle communicatiemiddelen -zoals tv en internet- waren uitgeschakeld een
wereldleider op TV die de mensen vertelde dat de over de hele wereld verdwenen personen waren
geoordeeld door God. Het is onduidelijk wie deze 'nieuwe' wereldleider precies is, maar Peters kon zijn
gezicht goed zien. Deze in de Bijbel genoemde 'antichrist' zal een buitengewoon krachtige uitstraling hebben
en zo goed kunnen spreken dat hij vele miljoenen onmiddellijk zal overtuigen om zich aan te sluiten bij de
'Nieuwe Orde', die tijdens de wereldwijde chaos definitief tot stand zal komen en waarbij alle grenzen tussen
de landen zullen worden opgeheven.
Een tweede belangrijk teken dat de Opname had plaatsgevonden is het feit dat Peters in zijn visioen een
christen tegenkomt die is achtergelaten en hem uitlegt dat hij de komst van de Heer gemist had omdat hij
hier niet voldoende ernst mee gemaakt had in zijn leven en niet 'recht' geweest was met de God. Na de
Opname verzamelen achtergelaten christenen zich in groepjes en beginnen het evangelie te verkondigen,
waarbij er vele wonderen gebeuren en er vele duizenden tot bekering komen. Dit zal een ongekende wrede
christenvervolging tot gevolg hebben, waarbij Peters zag dat christenen massaal door islamitische zwaarden
onthoofd zullen worden. In Peters' visioen komt ook een wereldwijde aardbeving voor die alleen al in
Californië miljoenen slachtoffers zal eisen. Het lijkt erop dat deze aardbeving gepaard zal gaan met de
opstanding der doden / de Opname, of direct daarna zal plaatsvinden. De aardbeving zal in sommige
gebieden dermate grote verwoestingen aanrichten dat het sturen van hulpteams geen enkele zin zal
hebben, aldus Peters. Het geld dat aan het begin van de (Grote) Verdrukking gebruikt zal worden zal er
anders uitzien dan in 1981 en 2005 (het jaar van de op YouTube geplaatste onderstaande lezing). Nu blijkt
dat Peters een nauwkeurige beschrijving heeft gegeven (2) van het recent onthulde nieuwe biljet van $ 100,
dat vanaf februari 2011 in de VS zal worden ingevoerd (3). Zo vertelde Peters hoe de figuur op het biljet
ietsje verder naar links van het midden was geplaatst, er pal rechts daarvan in het midden een loze ruimte
leek te zijn, en het biljet een streep bevatte waardoor het geld op elektronische wijze te volgen zou zijn.
Het moge duidelijk zijn dat hij dit onmogelijk zo ver van tevoren heeft kunnen weten, nog even los van de
geheimhouding die gepaard ging bij het ontwerpen en de onthulling van het nieuwe $ 100 biljet. Eén
uitgekomen feit zou nog toeval kunnen zijn, maar aangezien Peters' visioen tot nu toe in alle opzichten
waarheid is geworden lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het begin van de (Grote) Verdrukking en
daarmee de opstanding der doden en de Opname niet ver weg meer zijn - zoals we in eerdere artikelen al
suggereerden mogelijk nog maar een kwestie van enkele jaren. Of de bizarre, vrijwel niet gevoelde
wereldwijde 'aardbeving' van 20-21 december (4) een voorbode is van de échte, door Peters geziene
verwoestende wereldwijde aardbeving rond of na de opstanding/Opname zal nog moeten blijken.
Xander
(1) 16-03-2009: Een indrukwekkend visioen uit 1980 over de Grote Verdrukking
(2) YouTube: Ken Peters - 'I saw the Tribulation' 5/13
(3) YouTube (Video of new 100 dollar bill presentation)
(4) 27-12-2010: Seismografen zagen wereldwijde aardbeving op 20-21 december
Zie ook o.a.:
26-12: Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bjibelse generatie wijst op 2011-2020

Nieuwsbrief nr. 113 – 31 december 2010 - pag. 78

Een indrukwekkend visioen uit 1980 over de Grote Verdrukking
Peters' visioen begint met de opstanding der doden
Er zijn in de loop der jaren veel christenen geweest die menen dromen
en visioenen van God te hebben gehad over de eindtijd. Ken Peters'
'visioenachtige droom' uit 1980 springt daar wat mij betreft uit, niet
alleen omdat zijn verhaal authentiek, geloofwaardig en in
overeenstemming met de Bijbel lijkt, maar ook omdat sommige
onderdelen uit zijn visioen in de laatste 29 jaar nauwkeurig zijn
uitgekomen.
Lees het samenvattende artikel en/of bekijk Peters' lezing op
YouTube, en wordt bemoedigd dat ook dit 29 jaar oude visioen erop lijkt te wijzen dat de Grote Verdrukking
bijna op het punt staat te beginnen.
Inleiding
'Eerst wil ik jullie iets meer over mijn achtergrond vertellen. Ik ben als katholiek geboren en opgevoed... Maar
toen ik deze droom kreeg, was ik geen christen, was ik niet gered en had ik nauwelijks iets in de Bijbel
gelezen, behalve wel eens een paar passages op zondag in de kerk.'
'Als ik mijn verhaal doe, zal duidelijk worden waarom God deze zaken onthulde aan iemand die feitelijk
nergens iets van wist. Probeer u zelf, tijdens het horen van mijn verhaal, daarom te verplaatsen in iemand
die op het moment van deze openbaringen, niets van deze zaken afwist.'
'Een deel van de reden waarom ik er zo zeker van ben dat deze droom inderdaad van God kwam, is het feit
dat sommige van deze zaken in de jaren erna precies zo zijn gebeurd, en zijn uitgekomen.'
'Al vanaf dat ik een kleine jongen was, kreeg ik dromen en visioenen. Maar mijn vrienden en familie
begonnen me er op aan te kijken; ze vonden me raar en vreemd. Ik vond dat helemaal niet leuk, dus vroeg
ik God of Hij de visioenen wilde stoppen. En dat gebeurde ook.'
'Tot dan was ik altijd een brave jongen geweest, gehoorzaam aan mijn ouders en een goede leerling op
school. Maar in de loop der jaren begon ik steeds rebelser te worden. Ik ging de verkeerde kant op.'
'Een paar jaar later trouwde ik, en ik augustus 1980 ging ik zoals gewoonlijk op een avond naar bed. Ik moet
erbij zeggen dat ik absoluut niet dronken of stoned was. Dat was in mijn leven wel eens gebeurd, maar op
deze avond was dat beslist niet het geval.'
Het begin van de droom: de opstanding der doden
'Op het moment dat ik in slaap viel, begon de droom. En het begon met een enorm hard geluid, het leek wel
wat op zo'n typische, hele luide claxon van een auto uit de jaren '70. En dit oorverdovende geluid duurde
héél lang.'
'Op dat moment werd mij de mogelijkheid gegeven om van bovenaf op de Aarde neer te kijken. Ik zag
allemaal begraafplaatsen, eerst van veraf, en toen ineens van heel dichtbij. Toen zag ik iets heel
ongewoons: de grond barstte open, de aarde spatte krachtig omhoog, en ineens kwamen er mensen uit de
graven.'
'Als jonge katholiek geloofde ik in de opstanding der doden, maar op dat moment niet meer. Maar toen ik dit
in mijn visioen zag gebeuren, werd ik er van overtuigd dat het écht zou gaan gebeuren.'
'Ik zag dus de doden opstaan uit hun graven. Maar niet allemaal; sommige graven barstten open, maar
andere graven niet. Nogmaals, het gebeurde heel krachtig, bijna alsof de graven 'explodeerden'; de aarde
vloog letterlijk in het rond. Dit gebeurde over de hele wereld.'
'De mensen die uit de graven kwamen, zagen er verbazingwekkend uit. Ze leken iets van koorkleding aan te
hebben, een soort mantels. Maar hoewel het midden op de dag was, glansden ze, ze straalden licht uit. Hun
kleding en hun personages waren helderder dan de Zon.'
'Hoewel de mannen dus ook die 'koorjurken' aanhadden, leken ze toch heel erg mannelijk. Toen ik
afstudeerde vond ik dat de jurk die ik toen aanmoest, erg vrouwelijk leek. Maar deze dingen die ze
aanhadden, waren toch mannelijk. En de vrouwen leken juist heel erg vrouwelijk. Nogmaals, ik vertel de
droom exact zoals ik hem heb gekregen.'
'Dit is moeilijk uit te leggen. Mensen die op oude leeftijd waren gestorven, kwamen uit de graven met de
'schijn' van ouderdom, maar ze waren níet oud. Je kon zien dat ze een lang leven hadden geleid. Ze zagen
er volwassen uit, maar niet 'verouderd'. Hun haar hadden ze bijvoorbeeld weer terug.'
'Ik zag veel jonge mensen opgewekt worden. En hoewel ze heel jong leken, waren ze toch níet jong. Er was
een zekere volwassenheid in hen. Ik wou dat ik het wat helderder kon uitleggen.'
'Door het katholicisme waarin ik was opgevoed, kon ik deze zaken op dat moment niet begrijpen. Niemand
had mij ooit het evangelie van Jezus Christus uitgelegd, en God's plan om gered te kunnen worden. Ik had
nog nooit het boek Openbaring gelezen.'
'Ik zal eerlijk zijn: mijn leven zou een stuk gemakkelijker geweest zijn als ik deze droom niet zou hebben
gekregen. Mijn leventje ging op dat moment prima, en daar wilde ik het liefst gewoon mee doorgaan.
Nogmaals: ik had niet om deze droom gevraagd, ik heb nog nooit aan God gevraagd of ik visioenen zou
mogen ontvangen. En meestal kom ik, als God mij iets heeft laten zien, daarna in de problemen terecht.'
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'Daarnaast wil ik benadrukken dat toen ik deze droom kreeg, ik aanvankelijk totaal niet besefte dat deze van
God kwam. Ik had op dat punt in mijn leven geen behoefte om dit soort dromen te krijgen.'
'Alle mensen die uit de graven kwamen, verdwenen plotseling. Ik zou willen dat ik u kon zeggen waarheen,
maar dat weet ik niet. Ik kan u wel zeggen dat wat we in de Bijbel lezen, namelijk dat eerst de doden worden
opgewekt en daarna de levenden veranderd worden, ik niet zag gebeuren. Ik zag geen enkel levend
persoon veranderd worden. Op het moment dat de graven openbarstten, zag ik dus niet ineens allemaal
levende mensen worden opgenomen in de lucht. Nogmaals: ik had nog nooit van een Opname gehoord. De
Wederkomst van Christus werd niet eens in onze katholieke kerk geleerd.'
Paniek en 2 weken zonder tv, telefoon en internet
'Zodra deze mensen verdwenen, brak er massahysterie op Aarde uit. Mensen waren totaal in paniek,
wanhopig. Er heerste overal totale verwarring, chaos, wetteloosheid en angst, in ieder land op Aarde.'
'Ik wilde deze droom -die de hele nacht duurde- eigenlijk helemaal niet, maar ik had geen keus. Ik had er
geen controle over. Mensen hebben me bekritiseerd vanwege het feit dat ik deze droom niet meteen met
iedereen gedeeld heb. Maar nogmaals, daar was ik nog helemaal niet klaar voor. Ik begreep nog niet wat ik
had gezien, en zou alle kritiek die ik te verduren zou krijgen en heb gehad, nooit aangekund hebben.'
'Terwijl er overal paniek uitbrak, werden tv, telefoon, radio en een ander mij toen niet bekend
communicatiemiddel, dat in bijna ieder huis in de VS te vinden was -het leken televisies- twee leken lang
afgesloten. Ik weet nu dat wat ik in de huizen zag, PC's waren. In 1980 had minder dan 1% van de
Amerikanen een computer thuis. IBM was nét begonnen met harddisks en RAM-geheugen.'
'Alle mensen vroegen zich af waar al die verdwenen mensen gebleven waren, wat er nu eigenlijk gebeurd
was. Iedereen was wanhopig, de hele planeet, niemand uitgezonderd.'
'Mensen aan wie ik de droom vertel, vragen me waarom de tv, radio, telefoon en computers 2 weken lang
uitvielen. Ik heb hier een artikel uit 1991 over de waarschuwing van het leger voor een vijandelijke EMPaanval met één kernbom, die op grote hoogte tot ontploffing wordt gebracht, en waardoor in één klap alle
elektronische apparatuur wordt uitgeschakeld. Dat is interessant in het licht van een profetie die ik lange tijd
geleden kreeg over de VS, dat 48 Amerikaanse staten geoordeeld zouden worden, maar Alaska niet'
(Alaska ligt apart van de VS, veel noordelijker, en zou daarom ontsnappen aan de gevolgen van zo'n EMPaanval).
'Ieder land met een kernwapen kan zo'n aanval uitvoeren, en de hele Amerikaanse beschaving ruïneren.
God heeft me laten zien dat Noord Korea en China hier een speciale rol bij zullen gaan vervullen.'
'Kunt u zich de paniek voorstellen als alle communicatiemiddelen uitvallen, supermarkten, benzinestations
ophouden met functioneren, alle financiële transacties gestopt worden, etcetera. In mijn visioen duurde dit
ongeveer 2 weken.'
De komst van de Nieuwe Wereld Orde en de Antichrist
'Na die 2 weken begonnen tv, radio, telefoon etc. weer langzaam hersteld te worden. Maar er waren totaal
andere uitzendingen dan gebruikelijk. Alle programma's kondigden een nieuw soort regering aan, met een
nieuwe leider. Uiteindelijk verscheen er een man op het toneel, een nieuwe leider, die in zijn spreken zeer
begaafd was en een enorm charisma had. Hij stelde de mensen gerust en beloofde oplossingen voor alle
problemen.'
'Deze man was 'glad' en extreem overtuigend, en in staat alle problemen op te lossen. Hij was een
buitengewoon goede communicator, en verklaarde dat het plotselinge verdwijnen van mensen God's oordeel
over hen was. Dat hield me in mijn droom erg bezig, want ik begreep niet waarom hij dit zei.' (zie 'conclusie'
onderaan)
'Nogmaals, ik was geen wedergeboren christen toen ik deze droom kreeg. En toen deze man begon te
spreken, begon hij ook mij te overtuigen. Misschien kent u wel de speeches van Adolf Hitler; hij had ook zo'n
demonisch charisma over zich, waardoor hij de massa's letterlijk tot zich kon trekken. Maar Hitler was nog
niets vergeleken bij deze man. Hitler kon een heel land achter zich krijgen, maar deze persoon de hele
wereld!'
'Vrijwel onmiddellijk begon hij tot de mensen te spreken via grote TV-schermen, die overal in het openbaar
werden geplaatst. Bedenk nogmaals dat ik dit visioen in 1980 kreeg; er bestonden nog geen TV's met zulke
grote schermen, en ook nog geen 24 uur durende nieuwsuitzendingen. En waar ik nu ook kom, overal staan
TV's opgesteld, in restaurants, op vliegvelden, waar je ook komt wordt je gebombardeerd met
nieuwsberichten.'
'Deze leider sprak over het aanbreken van 'nieuwe tijden' voor de mensheid. Er werden nieuwe regels
opgesteld om te komen tot wereldwijde vrede, en de noodzaak benadrukt dat iedereen zijn eigen nationaliteit
moest opgeven, in ruil voor het 'wereldburgerschap'. Hij sprak voortdurend over 'Wereld Orde' en de
noodzaak voor alle mensen om in vrede met elkaar samen te leven.'
'In de droom werd ik er bijna door overtuigd. Wereldvrede, dat klinkt tenslotte goed. Totdat je de kosten
ervan ziet. Laat me u zeggen dat er geen wereldvrede komt, totdat de Prins van Vrede, Jezus Christus, Zijn
troon op deze Aarde vestigt. Niemand anders zal ooit vrede op Aarde kunnen brengen.'
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'En hoewel de boodschap in de droom mij erg aansprak, werd ik toch niet helemáál overtuigd door deze
'Nieuwe Orde'. Ik hoorde overal de woorden 'Nieuwe Orde', 'Wereld Orde' en 'Nieuwe Tijden', maar ik hoorde
nooit de term 'Nieuwe Wereld Orde'. Waarom, dat weet ik niet.'
'De mensen namen massaal zijn plannen aan. Er kwam geen verzet tegen. Ik weet niet of mensen die er wel
tegen waren, wellicht geblokkeerd werden om hun mening via de media te uiten. Dat is trouwens nu al zo in
de VS.'
'In de droom kreeg ik een hopeloos gevoel, en ging een eind wandelen, zoals ik in het echte leven ook altijd
doe als ik antwoorden zoek. En nogmaals, iedereen over de hele wereld voelde zich zo. Het leek wel of de
hele wereld een derde-wereld-land was geworden, en mensen de grootste moeite hadden om te verwerken
wat er allemaal gebeurd was.'
'Na een poosje -ik weet niet hoe lang het duurde- kwam ik in de droom een oudere man tegen, de eerste die
mij vriendelijk overkwam. Het leek alsof hij nog wel wat hoop had, dus ik vroeg aan hem of hij misschien wist
wat er in de wereld aan de hand was. Hij vertelde mij letterlijk dat het einde was gekomen, maar dat hij zich
niet voorbereid had op de komst van de Heer. Nadat hij dit vertelde, werd hij ineens heel verdrietig.'
'Hij vertelde mij dat hij niet recht geweest was met de Heer, en begon mij daarna onmiddellijk God's plan
voor de redding van de mensheid te vertellen. Toen keek hij om zich heen of niemand hem zag, en haalde
toen een klein boekje uit zijn tas tevoorschijn. Ik wist in de droom niet dat het een Bijbel was, want op dat
moment was ik in mijn leven geen Bijbellezer. Ik was daar simpelweg niet in geinteresseerd.'
'Hij begon mij dingen in de Bijbel te laten lezen, over de noodzaak om aan God vergeving te vragen voor
mijn zonden en mijn zondige natuur. Hij vertelde mij dat als ik dat zou doen, ik het eeuwige leven zou
verkrijgen, en God's kracht om me tijdens dit leven te helpen. Hij overtuigde mij en ik nam -dus in mijn
droom- Jezus Christus aan als mijn Verlosser. Een hele vreemde ervaring dus om dit in een droom te doen,
zeker als je bedenkt dat toen ik wakker werd, ik niet kon begrijpen wat er precies gebeurd was. Pas twee
weken na de droom werd ik daadwerkelijk christen.'
'Onmiddelijk kreeg ik, nadat ik Jezus in mijn droom had aangenomen, vreugde in mijn hart. Ik sloot me bij de
man en zijn kleine groep mensen aan. We gingen zorgen voor de vele baby's die overal waren
achtergelaten. Ik bleef bij deze groep, want zij leken de enigen te zijn op Aarde die nog vrede in hun hart
hadden. In de droom werd ook mijn vrouw een christen.'
'De man die plotseling op tv verscheen en beloofde alle problemen op te lossen, en allerlei tekenen en
wonderen kon doen - van die man zal ik zijn gezicht nooit vergeten. Nooit, zolang ik leef, zal ik zijn gezicht
vergeten. Allerlei mensen hebben me al verschillende foto's van bekende personen ge-emaild, en gevraagd
of het die persoon was. Ik kan u vertellen: het is niemand van hen, nog niet.'
'Het gezicht van hem was bijna bovennatuurlijk om te zien. Hij was bijna té perfekt, de knapste man die ik
ooit heb gezien. Hij had echt álles mee. Alles in zijn verschijning was welhaast perfekt. En in zijn spreken
had hij een hele bijzondere, vreemde kwaliteit. In de Bijbel staat dat Jezus er helemaal niet knap uitzag,
maar gewoon. Hij was niet iemand op wie we vanwege zijn uiterlijk zouden stemmen. Maar déze man was
dit wél. De antichrist is ook in dat opzicht het tegenovergestelde van Jezus.'
Wereldwijde Aardbeving en extreem weer
'Onze groep mensen, christenen, maakten zeer bijzondere dingen mee. Ik had nooit gedacht dat God zich
zo met individuele mensen en groepen zou bemoeien. Zo was ik niet opgevoed. Maar er gebeurden hele
bijzondere dingen. Voedsel vermenigvuldigde zich, mensen werden na gebed genezen.'
'Op dit punt in de droom begonnen dingen te veranderen. Ik zag hoe geld elektronisch gemarkeerd was,
zodat het overal te traceren was. Dat bestond nog niet in 1980, toen ik dit visioen kreeg.'
'Er kwam een aardbeving. Ik liep op straat en ik zag een glazen, driehoekig gebouw -dat toen nog niet
bestond- instorten, waardoor 200 mensen gedood werden. Ik wist in de droom dat de aarbeving wereldwijd
was.'
'God waarschuwde me dat er een enorme aardbeving zal komen, als de mensen zich niet bekeren. Ik heb
politieke én religieuze leiders op tv zien verkondigen, dat we als mensen al onze problemen kunnen
overwinnen, met de kracht van onze geest, en dat aardbevingen helemaal geen oordelen van God zijn. Maar
dat klopt niet. De Bijbel is er duidelijk over, Jezus zegt Zelf dat aardbevingen tekenen van het oordeel zijn.'
'Goed, deze wereldwijde aardbeving veroorzaakte miljoenen doden, en onvoorstelbare verwoestingen.
Sommige gebieden werden zó erg verwoest, dat ze niet eens de moeite namen om er reddingsteams heen
te sturen.'
'Deze aardbeving zorgde ervoor dat het weer helemaal van slag raakte. Het normale weerpatroon
veranderde totaal. Winter werd zomer, zomer werd winter. Het weer werd een chaos, het was niet meer te
voorspellen.'
'Oogsten gingen plotseling verloren. Er kwam enorme droogte en hongersnood. De meest vruchtbare
landbouwgebieden werden totaal verwoest. Eens vruchtbare regio's veranderden in woestijnen. Het
gebeurde bijna meteen, in een zeer korte tijd. Het was het gevolg van het feit dat de hele Aarde door elkaar
geschud werd. Ik zag van bovenaf de hele Aarde waggelen als een dronkaard.'
'Bedenk dat ik dit nog nooit in de Bijbel had gelezen, en dat nog nooit iemand mij hierover had verteld. Het
was erg beangstigend voor mij, in de droom.'
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Totale controle
'Het hele wethandhavingssysteem veranderde. Er kwamen militairen in heel ongewoon uitziende voertuigen,
waarvan ik nu weet dat het Humvee's zijn. Ze waren overal te zien, en zwart gekleurd. De militairen droegen
eveneens zwarte uniformen, met blauwe helmen. De voertuigen hadden allemaal een soort laptop en een
GPS-systeem aan boord, iets wat op het moment van de droom nog niet bestond. Ik herkende het pas jaren
later, toen dit ontwikkeld werd.'
'In de droom zag ik overal camera's op straat. Ze waren in staat iedereen te lokaliseren. Die militaire politie,
of wat het ook waren, droegen dus blauwige helmen. Dat kwam in 1980 nog nergens voor. Dit nieuwe
politiesysteem werd heel vreedzaam ingevoerd. Ze waren niet ruw, ik zag nergens rellen of mensen
doodgeschoten worden. Ze verschenen overal en leken vreedzaam.'
'Je had in de VS ineens papieren nodig om van staat tot staat te kunnen reizen. De politiek van de nieuwe
leider werd door niemand tegengehouden. Niemand stond tegen hem op, niemand begon een revolutie. Er
was geen enkel verzet tegen hem.'
'Ik kan me dat inmiddels goed voorstellen, omdat ook het grootste deel van de Kerk van Jezus Christus in
slaap is gevallen. Als je tegen hen over de eindtijd begint, dan ben je meteen een doemdenker, een
fanaticus, een gestoordeling die op het einde van de wereld zit te wachten.'
'Of ze kijken je vreemd aan als je niet geloofd dat we niet weggerukt zullen worden, voordat de problemen
beginnen. Maar lees eens de Bijbel. God nam Noach niet weg van de Aarde, hij liet hem een Ark bouwen.
God redde Lot uit Sodom, maar vernietigde de stad wél. Hij nam Lot niet op in de wolken. Jezus bad in het
hogepriesterlijk gebed: Vader, ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor
de boze. Hij zei niet voor niets: hij die volhardt tot het einde, zal behouden worden. Dus het spijt me voor al
die christenen die denken dat we weggehaald zullen worden, vóórdat het moeilijk wordt.' (zie 'conclusie'
onderaan voor een andere uitleg)
'Er kwam dus een vreedzame staat-van-beleg. De militaire politie was overal, en wist waar iedereen zich
bevond. Ik zag dat mensen thuis tv's hadden die niet alleen programma's uitzonden, maar tegelijkertijd de
mensen in de gaten konden houden, konden afluisteren en mensen konden beïnvloeden door speciale
signalen. Hier hoefde de tv niet eens voor aan te staan!'
'De hele dag werden de mensen op de tv opgeroepen om mee te werken aan de 'Nieuwe Orde', zodat ze
gered zouden worden van alle moeilijkheden. Dit werd voortdurend herhaald door die ene man, iedere keer
als hij op tv verscheen. De 'Nieuwe Orde' zou alle antwoorden hebben op de grote wereldproblemen, en het
leiderschap tonen om de noodzakelijke verandering ('change') te brengen. Hierdoor zou er eindelijk
wereldvrede bewerkstelligd kunnen worden.'
'Deze boodschap wordt er trouwens bij de mensen nu al overal ingepompt. 'Wereld-eenheid', 'Wereld-vrede'.
We horen en lezen het overal.'
Korte, maar massale opwekking
'Ik zag hoe er allemaal 'zogenaamde' christenen naar de oudere man en zijn groep gingen, waar ik me ook
bij aangesloten had. Zij vertelden hoe zij ooit een relatie met Jezus hadden, maar koud geworden waren en
afgevallen, niet langer geinteresseerd in het verlangen naar een heilig, vurig leven met God.'
'Gedurende korte tijd begonnen mensen zich totaal aan Jezus over te geven. Van bovenaf de Aarde zag ik
plotseling overal soort lichtstralen vanaf het oppervlak verschijnen. En wat ik toen zag, geeft me nog steeds
de vastbeslotenheid om door te gaan met deze boodschap.'
'Ik breng deze boodschap nu al 17 jaar lang aan het dode lichaam van Christus in de VS, en ik zal eerlijk
zijn: ik ben dat moe geworden. Daarom werk ik nu in Guatemala, in een weeshuis, omdat zij nog wél
hongerig zijn. Amerikanen denken dat ze alles al weten. Maar als het niet vanwege het nu volgende deel van
mij boodschap zou zijn, dan zou ik nooit meer in Amerika preken.'
'Dit is wat er gebeurde. Al die lichtstralen begonnen tot in de atmosfeer te schijnen. Het duidde op een
massale opwekking op de hele Aarde. Er waren echter geen bekende personen, niet één bekende tvpersonality. Ik zag alleen maar gewone mensen, die optraden in de kracht van de Heer, zoals in de Bijbel
staat beschreven. Ze baden met de zieken, en ze werden onmiddellijk genezen. Ze baden met blinden, en
hun ogen werden geopend. Ze wekten zelfs doden op.'
'Deze opwekking duurde 3 a 4, hooguit 6 maanden. Het was ongelooflijk. Hele regio's waren totaal één voor
Jezus Christus. Ik zag geen 'grotere' werken dan Jezus deed, maar wel in 'grotere' hoeveelheden. Maar er
waren ook steden en regio's die in komplete duisternis bleven.'
Vervolging: christenen naar kampen; verplicht merkteken
'Toen gebeurde er iets ongelooflijks in de spirituele werkelijkheid. Op het moment dat al die wonderen
plaatsvonden, werd de 'Wereld Orde' heel erg boos. Dat kwam omdat wat er gebeurde, buiten hun controle
gebeurde, en ze het niet konden manipuleren of stoppen. En dat maakte ook de duivel woedend.'
'Toen kwam er een onvoorstelbare vervolging. Nu al vind er de laatste jaren meer christenvervolging plaats
dan ooit eerder in de hele geschiedenis bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld: de Arabische landen betalen
iedere maand miljoenen dollars aan inwoners van Afrika om moslim te worden, en geen christen.'
'Toen zag ik dat christenen naar gevangenkampen werden gebracht, die zich over de hele VS bevonden,
maar vooral in Californië. In de jaren '80 liet de Heilige Geest me zien dat er overal in de VS gevangenissen
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zouden worden gebouwd, speciaal bedoeld om uiteindelijk christenen in op te bergen. Deze gevangenissen
zouden vooral op afgelegen plekken worden gebouwd, op minstens 15 tot 20 mijl afstand iedere doorgaande
hoofdweg.'
'Toen kwam ik in mijn droom iemand tegen die aan mij vroeg of ik mijn identificatie-merkteken al had. Ik
antwoordde: wat bedoel je? Hij zei dat er een merkteken werd ingevoerd (wat overigens eerst op vrijwillige
basis gebeurde) dat binnenkort iedereen verplicht moest hebben om nog te kunnen kopen en verkopen.'
'Het teken dat deze persoon op zijn hand had, leek op een soort holografische zon, waardoor er allerlei
'stralen' uit schenen te komen. In die zon zat een soort teken, het leek op een hand met daarop het
merkteken getekend. Deze man was erg blij met zijn teken, want zo hoefden de mensen geen pasjes en
creditcards meer te gebruiken.'
Links het teken zoals Ken Peters het zich meende te herinneren. Hij kon
het niet goed zien, omdat het een holografische afbeelding was (de
'stralen' moeten daar op duiden, maar behoren niet bij het merkteken
dat hij zag). Speculatie: ernaast het merkten dat Barck Obama gebruikt
en zelfs op zijn presidentiële vliegtuig heeft laten zetten (als vervanging
van de Amerikaanse vlag). Zou het kunnen dat...?
'Ik dit verband ontdekte ik laatst iets vreemds. Ik ging iets afrekenen in
de K-Mart (grote supermarkt) en daar zag ik bij de kassa een soort
grijsgekleurd vierkant ingebouwd, met daarop de afbeelding van een
hand. Het leek op hetzelfde teken als wat ik in mijn droom gezien had. Ik vroeg aan de dame bij de kassa
wat de bedoeling er van was. Ze antwoordde dat ze recent geplaatst waren, maar dat de reden er niet bij
verteld was. Maar één van haar bazen zou haar verteld hebben, dat op een bepaald moment in de toekomst
mensen alleen nog maar hun hand over dat grijze vlak zouden hoeven halen, om te kunnen betalen. Gek
genoeg was het ding twee weken later weer weggehaald. Van anderen heb ik vergelijkbare verhalen
gehoord.'
Opgepakt, ondervraagd en onthoofd
'In de droom krijg ik plotselinge de sterke aandrang om naar huis te rennen, omdat er iets met mijn vrouw
aan de hand zou zijn. Maar in mijn geest krijg ik te horen dat ik dat niet moet doen. Maar ik doe het toch. Ik
doe de voordeur open en zie daar een krachtige demonische aanwezigheid. Het was een duister wezen, hij
had een soort waas van duisternis om hem heenhangen. Ik schrok enorm en schreeuwde.'
'Ik geloof dat het een demon was. Ik gooide gelijk de deur dicht en vluchtte, terwijl ik me realiseerde dat mijn
vrouw niet thuis was, maar was verdwenen. Ik was ontzettend bang. Ik rende en rende, maar werd opgepakt
door de militaire politie, die ik al eerder noemde. Ze brachten me naar een overheidsgebouw, en daar was
mijn vrouw ook, alsmede ook de oudere man die ik eerder ontmoet had, en die ze een evangelist noemden.'
'Ik weet dat christenen nu al jaren in de gaten worden gehouden. Daarom wisten ze in mijn droom ook alles
van mij af. Recent stond er zelfs een artikel in diverse grote kranten, dat de FBI christenen die geloven dat
wat er in de Bijbel staat, van toepassing is op deze tijd, als gevaarlijke mensen beschouwt.'
'In het begin behandelden ze ons beleefd, en probeerden ze ons vriendelijk over te halen om mee te werken
met de nieuwe overheid, en in te stemmen met de nieuwe maatregelen. Toen we dat weigerden, werden we
naar een andere kamer gebracht, waar op een enorm indoctrinerende, gedachten manipulerende manier op
ons ingepraat werd. Ik werd er zelfs bijna door overgehaald, maar mijn vrouw en de evangelist verzetten zich
er heftig tegen.'
'Vlak vóór mijn gevangenneming zag ik in mijn droom dat alle landen van de wereld zich verenigd hadden.
De landen hadden geen eigen soevereiniteit meer. De continenten waren niet langer verdeeld in landen,
maar in regio's. Op dit punt in de droom was de aanwezigheid van God op de Aarde bijna niet meer te
ontdekken. De 'Wereld Orde' had zelfs geen enkele aanwezigheid van God in zich. Het kwaad was in ieder
aspect van de samenleving binnengedrongen. Er was overal duisternis.'
'Er was een hele duidelijke lijn tussen wie bij God hoorde, en wie niet. Als je nu mensen ziet, bijvoorbeeld in
een groep, dan kun je je wel eens afvragen wie wel en wie niet gered is. Dat weet je niet. Maar dan zal het
heel anders zijn, dan zul je meteen van mensen weten of ze bij God horen of niet.'
'Toen we opgepakt waren en ondervraagd werden, was de gedachtencontrole fenomenaal sterk. Het was
sterker dan ieder menselijk wezen zou kunnen uitoefenen. Ik werd echt overspoeld met angst, maar mijn
vrouw en de evangelist bleven heel moedig.'
'Toen namen ze ons mee naar een hele lange gang. Hier stonden duizenden mensen in een rij te wachten,
zó lang was die gang. Wij moesten in de rij gaan staan. Iedere keer kwamen er mensen die op de
wachtenden gingen inpraten, dat zij hun geloof moesten afzweren. Daarbij gebruikten ze nooit de naam van
Jezus Christus en God, maar ze zeiden wel dat we nu nog ons geloof in Hem konden afzweren om ons
leven te redden.'
'Soms stortte iemand in, en dan namen ze hem mee naar een ruimte waar zo'n persoon dan inderdaad zijn
geloof in Jezus Christus verwierp. Ik voelde me erg ongemakkelijk in die rij wachtenden, want ik was er niet
zeker van wat ze zouden gaan doen met ons.'
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'We passeerden diverse dubbele deuren en kwamen uiteindelijk in een soort cel terecht. Toen kwamen ze
de oudere man, de evangelist ophalen, namen hen mee en sloten de deuren. Ik wist niet wat ze met hem
deden. Na een minuut of zes gingen de deur wijd open, en toen zag ik daar een grote man met een soort
masker op, met gaten waardoor hij kon kijken. En hij had een groot zwaard in zijn handen, een heel
beangstigend ding, met een vreemde, gebogen kromming erin.'
'Toen realiseerde ik me wat er zou gebeuren. Mijn vrouw kreeg een laatste kans om haar geloof af te
zweren. Er stond een tafel, net iets groter als een mens. Mijn vrouw begon te preken en de duivel te
bestraffen, waarop ze boos werden en haar op haar rug op de tafel vastbonden. Toen hakte de grote man
haar hoofd eraf.'
'Ik weet niet of ik zelf ooit als een martelaar zal sterven. Wel weet ik dat alles wat ik tot nu toe in mijn droom
heb gezien, is uitgekomen of aan het uitkomen is. En wat dat zwaard betreft: tot mijn verbijstering zag ik bij
toeval precies hetzelfde zwaard op het logo van de 'Shriners'. De Shriners noemen zich een 'broederschap',
gebaseerd op de principes van de Vrijmetselarij, en hebben als symbool twee naar elkaar toegebogen
Arabische zwaarden, met daartussen een ster - het symbool van de Islam. Ik heb het uitgezocht en het blijkt
dat de bloedrode kleur van hun hoofddeksels een verwijzing is naar het bloed van de christenen, waarvan ze
beloofd hebben om het te zullen vergieten.'
'Ik moet eerlijk zijn: ik was banger wat er met mij zou gebeuren, dan dat ik geschokt was dat mijn vrouw
zojuist vermoord was. Ik weet dat het heel egoïstisch klinkt, maar als ik iets anders zou vertellen, zou ik
liegen. Ik was ontzettend bang, want ik wist dat ik zou gaan sterven.'
'Ik was verlamd van angst, en wist dat ik het niet zou gaan redden. Ik trilde helemaal, het was vreselijk. Ik
begon het van binnen uit te roepen naar Jezus. Op dat moment voelde ik een hand op mijn schouders, en ik
werd onmiddellijk helemaal warm. Het trillen stopte, en ik werd weer helder. Ik vergeet nooit die hand; die
zag eruit, alsof er heel veel werk mee verricht was.'
'Ik voelde me plotseling vredig worden van binnen, en draaide me om. Daar stond de Heer, Jezus Christus.
Ik weet niet hoe Hij daar kwam, maar Hij keek me heel streng aan. Het was echter niet veroordelend, maar
meer alsof Hij recht in me keek, in mijn leven. En Zijn ogen waren niet bruin of blauw, maar leken wel rood,
als van vuur. Hij keek heel duidelijk dwars door mij en mijn hele leven heen, en Hij wist alles van me. Al mijn
sterke en zwakke punten, alle verborgen leugens en misleidingen waren voor Hem zichtbaar. Mijn hele
wezen lag voor hem open. Dat was een erg beangstigend moment.'
'Ik zou willen vertellen dat mijn ontmoeting met de Heer mij heel blij maakte, maar dat was niet zo. Ik werd er
juist bang van. Ik weet nu wat er met de 'vreze des Heeren' wordt bedoeld. Het was een krachtige
manifestatie van Zijn Wezen, niet het 'we zijn vriendjes en maatjes' gedoe. Dat maakte ik niet mee; ik zag
Hem in Zijn ontzagwekkendheid.'
'Op het moment dat Hij in mij keek en ik me gewaar werd van mijn eigen verdorvenheid, sprak Hij tot mij, en
zij: Wees niet bang, mijn zoon, want de dood zal je nooit vasthouden'.'
'Toen werd ik op de tafel gelegd. Ze zeiden dat ik nog één kans had om Hem te verwerpen, maar ik zei: nee,
Hij is de Heer van iedereen, en Hij zou ook uw Heer moeten zijn. En toen ik Hem zag, wist ik zeker dat er
niet één knie zal zijn die niet zal buigen, en niet één tong die niet zal belijden dat Hij Heer is, ongeacht aan
welke kant ze staan.'
'Toen werd ik onthoofd. Maar op het moment dat het zwaard mijn hals raakte, was ik 'weg'. Ik voelde geen
dood. Opeens keek ik van boven op mezelf neer. Mijn hoofd was eraf en ik bloedde als een rund. Plotseling
zag ik dat mijn hand werd vastgehouden, door dezelfde hand van de Heer.'
'Mensen, het maakt niet uit wat u hier doormaakt, wat voor beproeving dan ook. Zelfs als u uw leven moet
opgeven, is dat het waard! Ineens begreep ik dat, toen Hij mijn hand vasthield, Hij mij zijn broer was en ik
Zijn gelijke. Natuurlijk niet als God of als DE Zoon van God, maar als 'een' zoon van God. Er was nu een
soort gelijkheid, in die zin, dat we nu broers waren.'
'Het was niet langer beangstigend om in Zijn nabijheid te staan. Ik voelde juist een enorme acceptatie, een
enorm begrip. Ik kan een vurige preek houden over de tekst 'kostbaar is in de ogen de dood van zijn
heiligen'. De dood van Zijn kinderen is kostbaar voor hem. Ik zag hoe Hij mij door de dood heen bracht, hoe
Hij mij spaarde voor het gevoel om dood te gaan.'
'Daarna zag ik niets meer van mijn zwakheden. Daar was ik van verlost. In die zin was ik nu zoals Hem.
Mensen, het is het waard dit leven op te geven, al zijn pleziertjes, al zijn doelen, al zijn aspiraties, om
Christus te winnen. Ik weet nu wat Paulus bedoelde toen hij schreef dat hij alles voor vuilnis hield, om
Christus maar te winnen.'
'Plotseling haalde de man met de kap, deze van zijn hoofd af, gooide deze op de grond, en zei: Ik zal niet
nog meer van deze mensen vermoorden. En toen was de droom voorbij.'
Na zijn getuigenis vertelt Peters over de dagen en weken na zijn droom, hoe hij kontakt zocht met een
christen, en al snel ook in het 'echte' leven zijn hart aan Jezus gaf (deel 12 en 13). Eveneens de moeite
waard om te beluisteren, maar dat zou dit artikel nog eens een stuk langer maken.
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Conclusie
Twee zaken uit Ken Peters' verhaal waar ik nog wat over wil zeggen.
Ten eerste: de EMP-aanval op de VS. Peters' haalt dit aan als mogelijke verklaring voor het feit dat tv,
telefoon, radio en internet 2 weken lang niet zullen werken. Ik denk zelf echter dat de reden hiervoor geen
EMP aanval is, maar een doelbewuste afsluiting, van overheidswege. Een EMP aanval verwoest namelijk
permanent de elektronische infrastructuur. Dat zou na 2 weken nooit hersteld kunnen zijn, zelfs niet
gedeeltelijk.
Ten tweede. Ken Peters lijkt niet in de 'Opname' te geloven, al zegt hij slechts dat hij tijdens de opstanding
der doden geen levende mensen veranderd zag worden. Maar hij ziet over het hoofd dat deze twee
gebeurtenissen in de Bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
'... de Here zal zelf... bij het geklank ener bazuin Gods (het harde geluid aan het begin van Peters' droom),
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij,
levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht.' (1 Tessalonicenzen 4:16-17).
Dat betekent dus dat de Opname pal na de opstanding der doden zal plaatsvinden. Het feit dat Peters' de
lichamen van de opgewekte mensen al heel snel zag verdwijnen, geeft aan dat hier nauwelijks tijd tussen zal
zitten.
Verder blijkt uit Peters' visioen dat de Opname inderdaad al heeft plaatsgevonden. Peters komt namelijk de
'oudere man', de evangelist tegen. Even herhalen:
Hij vertelde mij letterlijk dat het einde was gekomen, maar dat hij zich niet voorbereid had op de komst van
de Heer. Nadat hij dit vertelde, werd hij ineens heel verdrietig.'
'Hij vertelde mij dat hij niet recht geweest was met de Heer
Waarom zou de evangelist zeggen dat hij zich 'niet voorbereid' had op de 'komst van de Heer', en dat hij
daarom ineens heel verdrietig werd, omdat hij 'niet recht was geweest met de Heer', als er géén Opname
zou zijn geweest? Het verdriet van de evangelist, alsmede zijn bekentenis dat hij zich niet voorbereid had,
zou geen enkel nut hebben, als hij zich nergens op had hoeven voorbereiden, namelijk: de Opname!
Nog een bewijs voor het feit dat de Opname in Peters' visioen wel degelijk heeft plaatsgevonden, is de
verklaring van de nieuwe wereldleider, de antichrist. Nogmaals een korte herhaling:
'Deze man was 'glad' en extreem overtuigend, en in staat alle problemen op te lossen. Hij was een
buitengewoon goede communicator, en verklaarde dat het plotselinge verdwijnen van mensen God's oordeel
over hen was. Dat hield me in mijn droom erg bezig, want ik begreep niet waarom hij dit zei.'
Waarom zou er wereldwijd paniek uitbreken, als er op begraafplaatsen (waar over het algemeen niet veel
levenden rondlopen) plotseling de graven openspringen, lichamen tevoorschijn komen, en dan weer zouden
verdwijnen? Hoeveel mensen zouden dit zien? Waarom zou er paniek uitbreken, als er voor de
maatschappij zélf geen enkel gevolg is?
Dat zou echter wél heel logisch zijn, als de Opname -zoals de Bijbel zegt- pal na de opstanding der doden
plaatsvindt. Dan zouden er overal plotseling levende mensen verdwijnen, uit het verkeer, uit kantoren, uit
fabriekshallen, uit winkels, uit klaslokalen, noem maar op. Dáár zou wél een sluitende verklaring voor
moeten komen, en dan klinkt de verklaring van de antichrist heel logisch dat het "God's straf' zal zijn, dat die
mensen verdwenen zijn.
Bovendien heeft hij het over de verdwijning van mensen: als het, zoals Peters gelooft, enkel en alleen op de
opstanding der doden zou slaan, dan zou er A) niemand verdwijnen (want de doden waren al 'verdwenen'
van de aardbodem), en B) geen mensen verdwijnen, om dezelfde reden, omdat het opgestane doden waren,
met een veranderd lichaam. Uit het 'gewone leven' zou dus niemand gemist worden, en zou de maatschappij
-na een vage verklaring over 'vreemde verschijnselen op begraafplaatsen'- weer gewoon zijn gangetje
kunnen gaan.
Maar ik moet er bij benadrukken dat Peters' in zijn getuigenis heel duidelijk is, en eerlijk zegt dat hij niet álles
gezien heeft, en ook niet álles heeft begrepen. Het is tevens duidelijk dat hij slechts een deel van de Grote
Verdrukking heeft gezien, tot op het moment dat de antichrist opdracht zal geven om alle christenen op te
pakken en te vermoorden.
Daarnaast noemt Peters nergens een tijdsperiode, wat betekent dat de opstanding der doden en de daaraan
verbonden Opname, zowel aan het begin als halverwege de Grote Verdrukking zou kunnen gaan
plaatsvinden. Gezien alle ontwikkelingen en gebeurtenissen in zowel de wereld als in het christendom en op
Bijbels-profetisch vlak, geloof ik zelf dat dit moment nog hooguit enkele jaren van ons verwijderd is.
Xander - Bron:
I saw The Tribulation 1: ; I saw The Tribulation 2 ; I saw The Tribulation 3
I saw The Tribulation 4 ; I saw The Tribulation 5 ; I saw The Tribulation 6
I saw The Tribulation 7 ; I saw The Tribulation 8 ; I saw The Tribulation 9
I saw The Tribulation 10 ; I saw The Tribulation 11 ; I saw The Tribulation 12
I saw The Tribulation 13
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Het Duitse plan voor een overname van de Euro
door Richard Palmer - Published by Henk (Beheerder)
De eerste fase van de herinrichting Duitsland van de euro is voltooid. Nu voor
fase twee. VOORDAT de Europese leiders akkoord gingen met de Duitse eisen
voor de verandering van het Verdrag van Lissabon, schreef de VS denktank
Stratfor dat de wijziging van het Verdrag “de eerste fase afrondde van een
herinrichten van de Europese Unie door Berlijn” (15 december).
16 december:Fase één afronden.
17 december: Start van fase twee: een groep van naties met een gemeenschappelijke belasting- en
uitgavenbeleid is in wezen een gemeenschappelijke regering.
Nu de eerste fase nagenoeg is voltooid, is Duitsland meteen aan het werken gegaan voor fase 2. Op 17
december, heeft de Franse president Nicolas Sarkozy met de Duitse bondskanselier Angela Merkel
afgesproken te gaan werken aan een verenigd Europa in 2011.
Fase Eén: Europa afhankelijk maken van Duitsland
Europese leiders hebben afgesproken om het Lissabon-Verdrag te wijzigen ten behoeve van een permanent
fonds in de eurozone, op de eerste dag van een tweedaagse top in Brussel, 16 december. Het fonds komt in
de plaats van de European Financial Stability Facility (efsf), het huidige mechanisme voor de bailout van
eurolanden, wanneer het afloopt in 2013.
De overeenkomst is een overwinning voor Duitsland. Zoals Spiegel Online schreef: “Wat in de zomer nog
bespot werd als een eenzijdige vraag van Berlijn, is inmiddels een Europese consensus” (17 december).
Stratfor is het ermee eens, zeggende: “dat de wijziging van het Verdrag van Lissabon met het oog op een
permanent reddingsmechanisme de eerste fase afrond van het herinrichten van de Europese Unie door
Berlijn” (op. cit.).
Het zijn niet toevallige gebeurtenissen die hebben geleid tot de Duitse controle van de financiën in de
eurozone. Het is de eerste fase van een vooropgezet plan.
EU-leiders zijn de volgende wijziging overeengekomen in het Verdrag van Lissabon:
De lidstaten waarvan de euro de munt is moet er een stabiliteit mechanisme zijn die wordt geactiveerd als
onmisbaar om de stabiliteit te waarborgen van de eurozone en het te beschermen als geheel. Het verlenen
van financiële bijstand in het kader van het mechanisme zal aan strikte voorwaarden worden onderworpen.
Deze twee zinnen zal Duitsland de controle geven over de euro, zoals Stratfor het stelt: “De nieuwe regels
voor een permanent reddingsfonds zal worden vastgelegd in de EU-grondwet en zal worden gedomineerd
door Berlijn, sinds de EFSF -de waarschijnlijke permanente opvolger- een instelling is die onafhankelijk is
van de EU-bureaucratie en dus uiteindelijk onder Duitse controle staat” (op. cit.).
In november, merkte Stratfor op dat Duitsland zelf de controle van het EFSF heeft opgezet als een opvolger,
op dezelfde manier als Washington de controle doet van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Duitsland regelt het bailout-mechanisme, want het heeft het meeste geld om uit te lenen.
Zoals het spreekwoord zegt, “de lener is de knecht van de uitlener.”
De EFSF is geen EU-instelling, maar een particuliere bank gevestigd in Luxemburg, opgericht door de
Europese Unie. EU-wetgeving verbiedt de EU-instellingen een bailout van lidstaten. Door het opzetten van
een particuliere bank, omzeilde de EU deze wet.
De EFSF wordt gecontroleerd door de Euro-groep, -de ministers van Financiën van de eurolanden.
Duitsland weigert gewoon om deel te nemen aan een bailout als het niet op hun manier gaat. Euro naties,
wanhopig op zoek naar Duits contant geld, gaan ermee akkoord.
Om te zeggen dat de eerste fase is afgerond is niet helemaal juist. De wijzigingen in het Verdrag van
Lissabon moet nog worden goedgekeurd door de parlementen van de 27 EU-landen. Europa denkt dit te
kunnen doen, zonder een referenda te houden (wanneer de kiezers een keuze krijgt, en ze meestal tegen
Europa stemmen). Er zouden dan een of twee tegenvallers kunnen komen, of zelfs een volledige stop. Maar
het feit dat Duitsland de controle heeft over Europa, en wel zoveel dat het in staat was om alle 27 nationale
leiders te laten in stemmen met deze wijziging en dat laat zien dat ze krachtig genoeg zijn om op hun manier
van werken om dit een obstakel weg te nemen.
Fase twee: Een Europese supermacht
Tot dusver regelt Duitsland het bailout mechanisme voor Europa. Het stelt ook de voorwaarden voor het
ontvangen van de EU-gelden. Fase twee zal leiden tot een nog meer verdiepen van de aard van de unie,
met Duitsland aan de leiding.
Cerstin Gammelin , schrijft in de Süddeutsche Zeitung en merkt op dat een aantal Europese financiële
experts zeggen “dat een aantal ijverige economen en ambtenaren in de Brusselse denktanks en in de
Europese Commissie zich het vuur uit de sloffen lopen om de naties van Europa op een rij te krijgen en de
rijen te laten sluiten.”
“Velen van hen zijn afkomstig uit de stichtende landen van de Gemeenschap,” Gammelin schrijft. Deze
stichtende naties waren Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. “Nu willen ze een
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gezamenlijk huishouden en het vaststellen van vergelijkbare sociale normen voor iedereen”, zo vervolgt het
artikel.
Ze willen van Europa één groot huishouden maken. “Maar,” schrijft Gammelin, “ze hebben een
nationalistische tegenwind die waait in vele landen -dat is de reden waarom de EU-commissarissen deze
ideeën onder de pet houden op dit moment.”
Met andere woorden, de gewone Europese kiezers is tegen het idee van een gemeenschappelijke
huishouding van Europa, en dus richten deze ambtenaren zich, “met alle macht” op hun doel, door een
andere manier te vinden om zo Europa te dwingen zich te verenigen.
Spiegel Online ziet ook dat door een financiële crisis Europa bij elkaar wordt gebracht. “Degenen in Europa
die graag een verdere integratie van de EU willen, zien de crisis als een kans,” schrijft men. “De Duitse
minister van Financiën Wolfgang Schäuble stelde onlangs in een toespraak dat de EU altijd de grootste
stappen naar voren heeft gezet in tijden van moeilijkheden. De crisis mechanisme kan uiteindelijk, de laatste
vooruitgang blijken te zijn” (op. cit.).
De financiële crisis zal meer doen dan Europa verenigen. Het zal Duitsland en het Vaticaan als leiders
krijgen. De huidige crisis heeft reeds de Franse president Nicolas Sarkozy “in de schaduw gezet van Angela
Merkel,”, zoals Gammelin het stelt.
De EU is op weg in de richting van een fiscale Unie, een unie waar landen niet alleen een
gemeenschappelijke munt delen, maar ook een gelijke belastingen en uitgaven beleid. Aangezien de
controle van de belastingen en de uitgaven de meest fundamentele kracht is van een soevereine staat,
betekent fase twee dat naties hun soevereiniteit aan Berlijn moeten inleveren.
Op 17 december, namen Merkel en Sarkozy de meest concrete stappen in de richting van een dergelijke
unie. De twee leiders zeiden dat in 2011 ze voorstellen zouden doen voor de harmonisatie van de eurozone
aangaande belasting en arbeids politiek, zeggende: de crisis heeft gewezen op de noodzaak “om de
monetaire Unie te completeren met een economische unie”, zoals EurActiv.com het zegt.
“Uit de besprekingen gisteren bleek dat we een behoefte krijgen tot een grotere algemeenheid in ons
economisch beleid, en we zullen hierover praten in de komende maanden, vooral in de eurozone”, zei
Merkel. “Het is niet alleen belangrijk om een solide begrotingen en stabiele financiëën te verkrijgen, maar het
is ook belangrijk dat we een gemeenschappelijk economisch beleid hebben. Stap voor stap. Het zal een
langdurig proces worden.”
Dit komt net een week nadat Schäuble zei tegen Bild am Sonntag, dat in 10 jaar er een, wat men zou
noemen, “een politieke unie” zou komen in Europa.
Natuurlijk Duitsland heeft enkele sterke voorwaarden verbonden aan de vorming van dit soort unie. “Ten
eerste,” schrijft Stratfor: “is Duitsland bereid om met het idee van de fiscale unie, de rest van de eurozone te
verblijden, zolang duidelijk is dat Berlijn verantwoordelijk is voor de Unie” (op. cit.).
De vele critici van Duitsland zeggen dat het niet genoeg is om een financiële meltdown te stoppen in Europa.
Ze missen de bedoeling volledig. Duitsland heeft nu de macht als gevolg van de financiële crisis. Hoe
slechter het wordt, hoe meer andere landen bereid zullen zijn om zich over te geven. Het is in het belang van
Duitsland dat de crisis lang gaat duren.
Alleen dan zullen de Europese landen bereid zijn zich te onderwerpen aan het Duitse leiderschap.
The Trumpet heeft vaak gewaarschuwd dat de euro crisis allemaal maar een onderdeel is van een lange
termijn plan. We hebben vaak geciteerd deze inzichtelijke verklaring van de voormalige Britse ambtenaar
Bernard Connolly:
De EU heeft heel bewust de meest gevaarlijke krediet-luchtbel geschapen van alles de: EMU [Economische
en Monetaire Unie]. En, terwijl het de missie van de Fed is om een financiële crisis te voorkomen, de missie
van de ECB [Europese Centrale Bank] is om te provoceren. Het doel van de crisis zal, zoals Prodi zei,
toenmalig voorzitter van de Commissie in 2002, dat het de EU in staat zal stellen meer macht voor zichzelf te
creëren. De geofferde slachtoffers zullen in eerste instantie, families en bedrijven (banken en investeerders)
worden, in landen zoals Ierland …. Vervolgens zullen de Duitse spaarders (of de Britse belastingbetalers) de
lasten dragen van de bailouts die een nieuw bevoegde “EU-economische regering” zal inwijden.
Duitse spaarders krijgen de zwaarste last te dragen in de reddingsoperaties, terwijl de Duitse leiders de
macht overnemen.
“Het is geen verrassing voor eurosceptici dat Europa het fatale punt heeft bereikt waar leiders zullen moeten
kiezen tussen twee trauma’s, een EMU break-up of het opgeven van hun landen,” schreef Telegraph’s
Ambrose Evans-Pritchard. “Evenmin is het een verrassing voor een kern van intriganten binnen het EUsysteem, die altijd op hebben gerekend dat ze een dergelijke crisis konden benutten om de politieke unie te
katalyseren. Het is echter een grote verrassing voor de Europese leiders, en ze weten niet wat ze moeten
doen.”
Er is altijd al een “kern” van intriganten geweest die wisten dat dit zou gebeuren. Terug in december 2008 ,
Onze hoofdredacteur Gerald Flurry schreef: “Als zowel ‘the Trumpet’ en mannen als Connolly
waarschuwden dat, Berlijn de planning voor deze crisis al had voordat het zelf op de Euro overging. De
Europese elites wisten dat het uiteindelijk dat er van zou komen. En zij komen binnenkort met een
oplossing.”
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Nu zien we de oplossing. In datzelfde artikel, waarin de heer Flurry schreef: “Maar wanneer het gebeurt, als
Duitsland waarvan het is geprofeteerd dat het aan de top zal komen in deze financiële crisis. Wanneer door
sociale onrust en rellen uiteindelijk de kracht van de Europeanen zal bezwijken en komen tot een sterke
Verenigde regering van Europa, uiteindelijk niet in Brussel, maar komende uit Berlijn.”
Zelfs nu zien we nog niet alle details. De euro kan nog instorten, en Duitsland mag dan een nieuwe
munteenheid te creëren. Of het kan het huidige systeem redden. Maar we kunnen nu al zien dat Europa
gaat worden geleid vanuit Berlijn.
Zoals het artikel zei: “Kijk naar Duitsland. Kijk naar Duitsland dat aan het roer staat in een herstructurering,
niet alleen voor de economieën van de EU-landen, maar van de hele Europese Unie zelf!”
Bron: http://www.thetrumpet.com ; Bron: www.wimjongman.nl

Hoezo niet wettisch? De EU, die is maar liefst 150 x zo wettisch dan het oude Israël!
december 29, 2010 By: silviavideler - Bron: vrijspreker.nl
Hoeveel wetten zijn er in de EU?
Behalve “te veel”, was mijn antwoord dat het er wel 10.000 zouden zijn, niet goed.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en ik ging daarom iets verder kijken bij euABC.
Daar zijn heel veel gegevens verzameld op allerlei zaken die de EU betreffen.
Onder “number of laws” staat dat er 31.000 legale wetten zijn PLUS nog veel meer
bindende voorschriften, standaarden e.d. waar alle inwoners van alle EU-landen zich
moeten houden.
Je komt dan dicht bij de 100.000 ! Misschien er zelfs boven.
(De aantallen in de euABC zijn al oud, en ondertussen toegenomen.)
Hoe komen we van deze centrale dictatuur af?
Of moeten we daarop wachten totdat we eerst in de echte ouderwetse Russisch-Communistische
toestanden zitten?
Hier nog enkele citaten uit de totale opgave geplukt.
Number of laws
There are now more than 31,000 legal acts in the EU. There are also 11,000 Court verdicts and 44,000
international standards, all of which must berespectedby citizens and companies in the EU.
It is very difficult to define the exact number of valid legal acts in the European Union. No institution
publishes official tables. Here we assemble numbers fromseveral different sources. ….
A decision by a Commission official in the name of and on behalf of the Commission is just as binding on
member states as treaty articles. There is no hierarchy of laws in the EU. The number of moreor less binding
acts is over 90,000 if these differenttypes of acts are counted together.
Bron: vrijspreker.nl
“7″ is een getal wat voor gelovigen een aparte betekenis heeft: Het geeft de volheid aan!
december 29, 2010 By: silviavideler Category: Actueel
DE VRAAG IS DAN OOK: GELDT DIT OOK AANGAANDE DE WERELDPOPULATIE??
WANT;
Er zijn nu bijna zeven miljard mensen op aarde
Dit jaar is de wereldbevolking met ongeveer 80 miljoen mensen toegenomen. Dat brengt de teller van het
aantal mensen dat op aarde woont op 1 januari 2011 op 6.934.196.000. Dat is een goede schatting van de
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW).
Elke seconde worden gemiddeld 2,6 kinderen geboren. De geboorte van de zeven miljardste aardbewoner
wordt medio 2011 verwacht. In 2025 zullen er meer dan acht miljard mensen op aarde leven, voorspelt
DSW.
Ontwikkelingslanden
De bevolkingsgroei neemt het snelst toe in ontwikkelingslanden. 82 procent van de wereldbevolking woont in
ontwikkelingslanden, in totaal 5,7 miljard mensen. Daar komen tot 2050 nog eens 2,2 miljard mensen bij.
Vooral op het Afrikaanse continent groeit de bevolking snel. Halverwege dit jaar steeg het aantal bewoners
daar al tot boven de één miljard. Dat zal in 2050 verdubbeld zijn tot twee miljard.
DSW verwacht dat door de bevolkingstoename de armoede en honger in ontwikkelingslanden zal
verergeren. Vooral in het zuiden van Afrika zou de bevolkingstoename met een vijfde kunnen worden
teruggebracht als vrouwen makkelijker toegang krijgen tot anticonceptiemiddelen. Ieder jaar worden 75
miljoen vrouwen hier ongewenst zwanger.
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Dit is ontoelaatbaar!
STEUN DE PARTIJ VOOR DE WAARHEID EN HET LEVEN (P.W.L.) !!
een Partij van oprechte Christenen die het zwijgen willen doorbreken en
laten merken dat zij er zijn !!
Geeft u op: bigor_future@hotmail.com
Stuur deze e-mail door naar elke Christen die u kent. Laten we bidden,
dat deze Mosliminvasie stopt! Amerika, Europa wordt wakker!
Madison Ave in New York
In een Christelijk land is het niet toegestaan een kerststalletje ,met het kindje Jezus op de openbare weg
neer te zetten, maar de Moslims mogen elke vrijdag een drukke straat afzetten voor het normale verkeer om
op straat te bidden. Dit soort dingen gebeurt niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Door de politieke
correctheid is men gek geworden! Eng, vindt u niet?
Something is happening in America that is reminiscent of what is happening in Europe .
Dit is New York, Madison Avenue
Dit is een waarheidsgetrouw beeld dat u elke vrijdag op diverse
plaatsen in New York kunt tegenkomen. Wegens het grote aantal
moslims, dat niet in de moskeeën past, vullen zij tussen 2 en 4 uur 's
middags de straten met hun gezicht naar het oosten.
U hebt waarschijnlijk ook wel gehoord van het publieke debat dat nu in
Amerika plaatsvindt over het bouwen van een hoge moskee vlak bij de
plaats waar de door moslims verwoeste Twin Towers stonden en
waarbij meer dan 5.000 mensen omkwamen. De imam die deze
moskee wil bouwen wil niet zeggen hoe hij aan de 110 miljoen dollar
komt om dat te betalen. Er loopt een recht zaak om dit gegeven boven
water te krijgen.
Deze foto's zijn genomen in New York en niet in het Midden Oosten of
Yemen of Egypte.
This is in New York City on Madison Avenue, not in France or
the Middle East or Yemen or Kenya.
Wat is de boodschap die hier wordt uitgedragen? Zij willen Amerika en
Europa innemen voor Allah. Als we niet snel wakker worden uit deze
"politiek correcte" nachtmerrie zullen we spoedig "politiek correct"uit ons
land verdreven worden!
Stuur deze e-mail alstublieft door naar iedere Christen die u kent!!!!
"Alles wat nodig is om het kwaad te doen groeien zijn goede mensen
die niets doen." - Edmund Burke
Wereldwijde explosie van voedselprijzen
december 29, 2010 By: silviavideler
Graan, aardappelen, koffie, suiker, alles stijgt!
Werden we de laatste maanden al geconfronteerd met hogere prijzen in de voedsel branche, de stijging die
we tot op heden gezien hebben is nog matig te noemen. De komende maanden, zo blijkt volgens financiële
zegslieden en financieel-economische redacties van de meest vooraanstaande dagbladen, gaat het nog veel
en veel harder, dus erger worden.
Op onze landen, België en Nederland en de rest van west Europa, zal de impact van de rigoureuze
prijsverhogingen echter minder groot zijn dan b.v. in landen welke in Azië, Afrika of Midden en Zuid Amerika
gelegen zijn.
Wij hier in West Europa worden meer geplaagd door extreem hoge vaste lasten en dan met name
woonlasten, terwijl men in Azië vaak 50 % van het beschikbare geld, loon, dient te gebruiken voor het
dagelijkse voedsel en dat terwijl dit bij ons slechts een procent of 8 is van ons netto inkomen.
Europa in zijn geheel en Noord-Amerika in zijn geheel alsmede Australië en/of Oceanië, hebben samen nog
geen miljard inwoners, terwijl de rest van de wereld, die dus een totaal ander bestedingsbudget en systeem
kent en waar men dus een substantieel deel van het inkomen aan eten dient te besteden, zij zijn met z’n 6
miljard, tegenover wij, de rijkere landen met slechts één miljard mensen.
En als wij dan al getroffen gaan worden, wel dan is de keuze in eerste instantie hoe hard ook, gemakkelijker
te maken dan bij hen. Want enkele luxe speeltjes moeten missen of wat dure abonnementen moeten
opzeggen, wel dat is minder levensbedreigend dan een deel van het dagelijks brood te moeten missen.
Maar dat wordt wél realiteit in 6/7 deel van de wereld!!!!
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Privacyschendingen: de lange weg naar de Big Brother staat
do, 30/12/2010 - fruitarier
Dit 'levende' artikel (want groeit en wordt regelmatig geupdate) kwam
ik tegen op Sargasso.nl.
Een goed overzicht van wat wij ons allemaal laten aandoen.
http://sargasso.nl/archief/2008/02/15/volksopstand-tegen-deprivacyschendingen/#lijst
(zie hieronder – Let op de datum! De lijst is alweer véél langer!).
Volksopstand tegen de privacyschendingen
15-02-2008 door Steeph
NB: De lijst in dit stuk wordt steeds actueel gehouden en wijkt
daardoor inmiddels af van de lijst die in 2008 verscheen.
Europarlementariër in ‘t Veld (D66) sprak dinsdag tijdens Safer
Internet Day de volgende woorden:
“Langzamerhand is het tijd dat we met driehonderdduizend mensen
op de dam gaan demonstreren en de overheid om opheldering gaan
vragen”
Een volksopstand is waar ze om vraagt. Maar die komt er voorlopig
niet. Waarom niet? Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.
Vandaar dat ik een poging doe de meest relevante zaken over de steeds verder gaande aantasting van de
privacy door de overheid op een rijtje te zetten.
Veel mensen hebben niet in de gaten wat er gaande is doordat de maatregelen in stukjes komen. Iedere
losse maatregel leidt niet tot veel discussie. Maar als je ze samen beschouwt, ziet het er heel anders uit.
Hier de meest relevante ontwikkelingen van de laatste tien jaar samengevat (laatste update: 9 november
2010)
 Telecommunicatiewet, wet BOB (Bijzondere opsporingsbevoegdheden) en wet opsporing en vervolging
terroristische misdrijven; Op verzoek moet ieder telefoongesprek (vast danwel mobiel) afgeluisterd
kunnen worden. In 2008 werden zo 26.000 telefoontaps gedaan (exclusief de geheime van AIVD etc)
 Wijziging wet op de Telecom; Geeft de ministers de mogelijkheid om mobiele gesprekken af te luisteren
en/of te lokaliseren, zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders.
 Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken, alle positiebepalingen van
mobiele telefoons en alle internethandelingen (mail, surfen…) moeten minimaal een half jaar worden
bewaard en opgevraagd worden
 Uitbreiding wet invordering; Alle bovengenoemde verkeersgegevens in Nederland tenminste 12
maanden bewaren (Update: wet doorgevoerd 2008-05-22). (Update 4-9-09: Wet door Eerste Kamer
goedgekeurd. Ze hebben wel verzocht om een aanpassing van de wet waardoor voor het
internetverkeer een termijn van 6 maanden gaat gelden. Daarvoor is een aanpassing van de wet nodig
die eerst weer langs de Tweede Kamer moet. Kabinet heeft inmiddels voorstel gemaakt), maar door val
kabinet en controversieel verklaren laat behandeling op zich wachten (update 2010-03-24)
 Wet op de Legitimatieplicht; Iedereen moet in de openbare ruimte een kunnen laten zien wie hij/zij is.
Lees ook over de “evaluatie”. (update: 7 juli 2009)
 Preventief fouilleren; Indien de politie daar aanleiding toe ziet, kan men in aangewezen gebieden
iedereen fouilleren.
 Elektronisch Kind Dossier (EKD) en Verwijzingsindex; Met ingang van dit jaar moet van alle kinderen
vanaf hun geboorte een EKD bijgehouden worden met daarin oa 900 vragen over de het kind, de ouders
(gelovig of niet, vroeger mishandeld….) en de omgeving (slechte buurt, water dicht bij huis….).
Meerdere instanties hebben toegang tot het dossier. Het blijft actief tot het kind 19 wordt en moet nog tot
15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot iemand 34 wordt)
 Wet Vorderen gegevens; Geeft opsporingsinstanties meer bevoegdheden om gegevens bij verschillende
organisaties opvragen. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitleengegevens bij een bibliotheek ingezien worden
 Swift; Nederland staat toe dat Amerika gegevens over internationale betalingen vanuit NL kan inzien
 Bankgegevens; Nederland staat toe dat Amerika bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken
kan afdwingen de rekeninggegevens van Nederlanders in te zien
 Vliegtuigpassagiersgegevens (PNR agreement); Europa (en dus NL) heeft ingestemd dat de VS allerlei
gegevens over de passagiers krijgen voor vertrek, inclusief geloofsovertuiging indien bekend.
 De Wet Bescherming Personen wordt hiervoor aangepast (voorstel), waardoor het voor andere landen
ook mogelijk wordt. (Update 2008-10-21)
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Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van
uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden.
Hier een alfabetische lijst van alle instanties die het BSN moeten gebruiken (update: 15-06-2009)
Samengevoegde Wet ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening; Alle grote
financiële transacties (€15.000) dienen gemeld te worden. En iedereen moet zich, met terugwerkende
kracht, kunnen identificeren bij het openen of hebben van bankrekening of andere financiële diensten
(update mei 2008, samenvoegen wetten)
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en
bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen
Videobewaking; In vrijwel alle gemeenten en in metro’s, bussen, treinen, winkels, winkelcentra,
ziekenhuizen, sporthallen, etc… wordt er 24 uur per dag met videocamera’s alles geregistreerd wat
plaats vindt. Terwijl nog steeds niet vast staat of het wel effectief is. Rotterdam voegt aan dit pakket ook
nog gezichtsscanners toe. En op Utrecht Centraal komen zogenaamde “high tech anti-terrorisme
camera’s”. Daarnaast worden camera’s tegenwoordig ook met microfoons uitgerust om de directe
omgeving af te luisteren. (Update 17-10-2010)
Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon
vastgelegd
Elektronisch Patiënt Dossier: Alle medische gegevens van een persoon komen in één elektronisch
dossier te zitten. wet aangenomen door Tweede Kamer, invoerdatum onduidelijk. Eerste Kamer tegen,
maar minister Klink wil toch invoeren (update: 04-06-2010)
Verplichte registratie van psychiatrische aandoening bij facturatie door psychiater. Wat u mankeert, kan
door de overheid ten alle tijden opgevraagd worden middels de andere maatregelen. De rechter lijkt hier
echter een stokje voor gestoken te hebben (maar consequenties uitspraak nog niet duidelijk) (Nieuw:
12-08-2010)
OV chipkaart; Op naam staand vervoersbewijs dat in de komende jaren voor alle openbaar vervoer met
gelden en waarmee alle vervoersbewegingen vastgelegd kunnen worden en dan vervolgens zeven jaar
opgeslagen blijven (update 29-11-2009). Update 7-7-09: Zie ook voorgenomen koppeling BSN
studenten en hun OV chipkaart.. Update 18-11-09: Anonieme OV-chipkaart blijft niet altijd anoniem.
Nationale Sigint Organisatie
Paspoort met biometrische gegevens; Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met
biometrische gegevens. Deze gegevens komen vanaf 2009 ook in databases en kunnen voor andere
doeleinden gebruikt worden. Tevens vanaf eind september 2009 verplicht om ook twee vingerafdrukken
op de chip op te slaan. Wet aangenomen op 9 juni 2009 (Update 10-06-2009)
Verplichte afname DNA bij veroordeelden, inclusief jeugdigen. Vastlegging voor onbeperkt gebruikt.
Opslaan van DNA van familieleden van verdachten. Voorstel voor wet. Justitie wil breder gebruik
(Update 22 juli 2009)
Verplichting om een id-bewijs te hebben bij het stemmen (Toegevoegd: 16 december 2009)
Uitwisseling van DNA met andere landen in het kader van opsporen van criminelen. Verdrag van Prüm
goedgekeurd in NL (Toegevoegd 22 juli 2009)
Registreren en drie dagen bewaren van alle kentekens op knooppunt bij Zwolle. Uitbreiding daar
gevraagd. Rotterdam scant alle kentekens op 5 punten en bewaart gegevens 3 maanden. Het CBP
schreef een rapport waarin duidelijk werd aangegeven dat dit niet mag van de politiewet. Twee ministers
maken daarop prompt een wetsvoorstel om het wel mogelijk te maken. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat
alle kentekens van auto’s die over de A1 rijden een jaar lang registreren en vasthouden. Politie probeert
een landelijk dekkend scannetwerk voor alle kentekens op te zetten, aldus documenten uit een WOB
verzoek (Update 12 augustus 2010)
Inbreken door de politie op computers van verdachten om bewijs te verzamelen. (Toegevoegd 19 mei
2008)
Uitbreiding wet op identificatieplicht. Verplichting ID bij je te hebben en vingerafdrukken plus foto’s van
iedereen die gearresteerd wordt bewaren in een database (ook als ze onschuldig blijken). Heet nu: “Wet
identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen “. Goedkeuring door Eerste Kamer op 7
juli. (Update 7 juli 2009)
Voorgenomen overeenkomst tussen de VS en Europa om alle gegevens over creditcards, financiën en
internetverkeer uit te wisselen (Toegevoegd 29 juni 2008)
Aanpassing energiewet waardoor alle huishoudens een zogenaamde slimme meter moeten installeren
die in detail bijhoudt wat het verbruik is en waarvan de gegevens eindeloos lang opgeslagen kunnen
worden. De verplichting is door de Eerste Kamer uit de wet gehaald. Na tweede behandeling in de
Tweede Kamer is het gedetailleerd uitlezen geschrapt. Kwetsbaarheid meters blijft. (Update: 9
november 2010)
Aanpassing op de wet studiefinanciering waardoor de ov-chipkaart van studenten gekoppeld wordt aan
hun Burger Service Nummer. Inmiddels goedgekeurd. (Update: 18 november 2009)
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Het is de politie toegestaan om foto’s van mensen die zich verdacht gedragen voor beveiligingscamera’s
van bijvoorbeeld winkels ongecensureerd te vertonen onder vermelding “overtreder/overvaller gezocht”.
Ombudsman maakt protest (Toegevoegd 08-09-2009)
 Er ligt een wetsvoorstel voor het invoeren van de Kilometerprijs voor auto’s. Daarbij worden alle
bewegingen van de auto vastgelegd en die zullen ook beschikbaar komen voor de Staat (toegevoegd:
18 november 2009)
 Het Elektronische LeerlingDossier (ELD). Hierin staan alle gegevens van leerlingen en studenten,
gekoppeld aan het BurgerServiceNummer. Niet alleen cijfers en diploma’s, maar ook spijbelen,
gedragsproblemen en familieproblemen. Met een wetsvoorstel wordt vastlegging en uitwisseling
binnenkort geformaliseerd.(toegevoegd: 4 dec 2009)
 Kentekenparkeren: in meerdere gemeenten kan alleen nog geparkeerd worden door het kenteken in te
voeren bij het verkrijgen van het parkeerkaartje. Onbekend is hoe lang die gegevens bewaard worden.
(Update: 28-05-2010)
 Het Landelijk Informatiesysteem Schulden. Een database waarin alle schulden en achterstallige
betalingen komen te staan. Alle bedrijven die maar iets met geld doen kunnen erbij. Geen controle op de
terechtheid van registraties. Voorgenomen wet. (Toegevoegd: 06-12-2009)
 Wetsvoorstel om ambtenaren toe te staan huiszoekingen te verrichten bij iedereen die een uitkering
heeft (bijstand, ww, aow, wao, studiebijlage, etc). (Toegevoegd: 07-feb-2010)
Iedere getroffen maatregel gaat steeds iets verder, ook al roept men bij iedere maatregel dat er een
duidelijke grens getrokken wordt. Mooi voorbeeld is de verdediging van (toen nog) minister van Justitie
Donner in de Eerste Kamer bij de Wet Opvraging (2005):
“Als zij zich aan de wet houden, kan geen opsporingsinstantie deze gegevens daar opvragen. Dit
wetsvoorstel maakt het zoeken op profielen in bestanden van anderen niet mogelijk.”
Nog geen twee jaar later is middels de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dit wel mogelijk.
Een andere reden waarom mensen niet de straat op gaan, werd afgelopen zaterdag door kamerlid Teeven
(VVD) als volgt uitgesproken:
“…als je niets te verbergen hebt, heb je ook niets te vrezen.”
Dat geeft aan hoezeer mensen niet begrijpen wat er mogelijk is en wat dat kan betekenen. In algemene zin
zijn er al verschillende goede replieken op geschreven.
Maar een paar punten verdienen toch expliciete aandacht.
Men ziet zijn eigen gedrag vaak als “goed”. Maar vraag een willekeurig persoon of hij het acceptabel zou
vinden als zijn buurman (toevallig ambtenaar op een van de dataministeries) in het elektronisch dossier ziet
dat de persoon regelmatig seksvideo’s huurt, behoorlijk veel geld uitgeeft in de slijterij en ook nog eens een
registratie heeft van mishandeling van een scheidsrechter, dan is het antwoord waarschijnlijk nee.
Verder is het ook nog zo dat het voor steeds meer functies of maatschappelijke rollen noodzakelijk is door
een screening te gaan (denk ook aan wet BIBOB). En voor deze screening zal men het niet nalaten alle
beschikbare gegevens te gebruiken. De persoon in kwestie zal nooit weten waarom hij/zij de baan niet
gekregen heeft. Misschien mag u straks geen leraar meer zijn omdat uw laatste drie huizen steeds bij een
kinderspeelplaats stonden, een bekend patroon van pedofielen.
En wat te denken van het risico dat uw kind uit huis geplaatst wordt omdat uit de dossiers blijkt dat u
problemen in het verleden heeft gehad, er alcohol in het spel is en uw kind al twee keer in het ziekenhuis is
geweest voor breuken als gevolg van het “vallen van de trap” (ja ja).
Mensen denken dus wel dat er niets aan de hand is, maar de praktijk toont aan dat misschien wel 1 op de 10
Nederlanders als verdacht te boek staat. Naast dit alles, is er nog het probleem van de kwetsbaarheid van
alle data opslag. Hoe goed je ook probeert gegevens te beschermen, procedures en maatregelen te nemen
tegen misbruik, voorkomen kan je niet dat het in verkeerde handen valt. Recente gevallen in Engeland laten
zien dat er niet zoveel voor nodig is om miljoenen gegevens kwijt te raken. Maar ook in Nederland zijn er
voldoende voorbeelden van hoe gegevens op straat komen te liggen.
Het is inherent aan het systeem. Hoe meer je opslaat en hoe meer mensen er gebruik van moeten/kunnen
maken, hoe groter de kans is dat er ergens iets mis gaat.
De kamer maakte zich recent druk om de matige afscherming van gegevens van Vecozo. Maar tegelijkertijd
stemmen ze in met systemen die vele malen meer gegevens bevatten en door velen malen meer mensen
geraadpleegd kunnen worden. De kamervragen voor 2010 kunnen alvast geschreven worden.
Bovenstaande gaat eigenlijk alleen nog maar uit van een goedwillende overheid. En hoe onwaarschijnlijk het
ook is dat de overheid ooit kwaadwillend wordt (we zijn toch immers een democratie), het kan.
En dan ligt er een pijnlijke les uit het Nederlandse verleden. Een van de redenen waarom er in Nederland
relatief veel Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht was omdat we een uitstekende
registratie hadden.
Wat we nu neerzetten is een systeem dat vele malen meer gegevens bevat en vele malen beter toegankelijk
is. Het is voor een kwaadwillende regering een fluitje van een cent straks om alle ongelovigen of alle
alcoholisten op te zoeken en te laten verdwijnen. Dat is immers in het belang van het grote geheel dan.
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In de grondwet staan niet voor niets de artikelen 10 tot en met 13:
Art. 10.
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en
verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde
gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
Art. 11.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Art. 12.
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen
bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het
doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien
het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden,
kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te
bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale
veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.
Art. 13.
1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met
machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Maar zo langzamerhand zijn er zoveel wettelijke uitzonderingen, dat de kracht van de oorspronkelijke
artikelen is verdwenen. De uitzonderingen zijn tot regel verheven. De grondwet is een farce.
Nu is het nog te overzien en nu wordt er nog geen (zichtbaar) misbruik gemaakt van alle
privacyschendingen. Daarom is dit ook het moment om wel aan te geven dat het te ver gaat. De discussie
begint op gang te komen, maar moet nog veel breder getrokken worden.
Wat kan je doen?
 Mail met Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en politieke partijen. Ze zijn echt wel gevoelig als er
veel signalen binnenkomen.
 Praat er over met vrienden, kennissen, collega’s en familie. Op feestjes, in de kantine en tijdens het
sporten. Stuur ze de link naar dit artikel. Zorg dat er een maatschappelijke discussie op gang komt. En
als ze dan komen met het argument “als ik niets fout heb gedaan, heb ik toch niets te verbergen”, vraag
ze dan of ze wel eens een kleine overtreding hebben begaan, of ze veel drinken, of ze foute boeken
gelezen hebben. En of ze het dan bezwaarlijk zouden vinden geen baan te krijgen daardoor, of hun kind
afgenomen zien worden.
 Protesteer, demonstreer
Plaatje komt van Christian Science Monitor

Een computer die de wereld gaat beheersen
december 29, 2010 By: Polleke
Als het project van de tekentafel komt, en de Zwitserse
initiatiefnemers zijn daarvan zeker, dan is dit het meest ambitieuze
computerprogramma ooit. De Living Earth Simulator gaat alle
mogelijke databestanden ter wereld aan elkaar koppelen om
verbanden te zien, relaties te leggen en zodoende de wereld zelf te
gaan begrijpen en voorspellen. Van het plotseling uitbreken van
ziektes tot het ineenstorten van markten, van rare weerpatronen tot
het uitbreken van oorlogen, de Living Earth Simulator gaat het
allemaal in kaart brengen en daarna voorspellen. En zoals de Large
Hardon Collider deeltjes gaat versnellen, gaat de LIS kennis versnellen.
Het blootleggen van de verborgen wetten en processen die onder het leven op aarde liggen is een van de
meest uitdagende projecten van deze eeuw,” zegt de leidende wetenschapper bescheiden tegen de BBC.
bron: BBC
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Wikileaks en de MSM-filter
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 29-12-2010
De geruchten, conspiracy-theories en beschuldigingen over/van mogelijke samenwerking
tussen Israël en Wikileaks lijken toch een doel te hebben. Wikileaks zal 3700 “cables”
tussen de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv en het Amerikaanse State Department
“zelf” openbaar maken. Dat “zelf” staat tussen aanhalingstekens omdat tot nu toe alle
wikileaks-informatie over “cable-gate” naar buiten werd gebracht door een handjevol
kranten. Le Monde, El Pais, The New York Times, The Guardian en Der Spiegel. Na een
maand wikileaks spectakel begon (via het internet) een geruchtenstroom over een
mogelijke deal tussen Julian Assange en de Israeli’s, en wie objectief naar de cijfers kijkt
(van de 1% vrijgegeven cables, kon in eerste instantie 66 documenten gevonden worden
op het woord “Israël” tegen 250 met het woord “Iran” (bron: Der Spiegel interactive atlas)), ziet dat Israël wel
erg genadig wegkomt. Assange verklaart de afwijking door het gedrag van de filterende kranten. Hoewel de
bovengenoemde periodieken toegang hebben tot alle documenten blijken zij zeer selectief te “shoppen”.
Assange sprak zich uit over de “conspiracy-theories” in een interview met de Arabische zender Al Jazeera.
Westerse kranten moeten nu eenmaal rekening houden met de gevoeligheden tussen Israël en hun
regeringen en daarom wordt brandbaar materiaal over Israël met handschoentjes behandeld. Aldus
Assange. Opvallend daarbij dat de MSM niet schroomt om zaken over Iran, zonder verdere verklaring, wel te
publiceren. Om het geheel in perspectief te plaatsen: Alexander Vershbow, Assistant Secretary of Defense
for International Security in een cable “Het is onduidelijk of de Israeli’s werkelijk geloven in een Iraanse bom
of voortdurend het worst-case-scenario uitspelen om meer druk op de USA te zetten”.
Dat de MSM filtert, en zelfs de eigen regering om raad vraagt, geeft bijvoorbeeld de journalist David E.
Sanger van de New York Times ruiterlijk toe. “We namen de ongewone stap om 100 cables waarover we
zouden schrijven aan de regering voor te leggen, en vroeg of zij redactioneel commentaar konden geven(!!)”.
Hoewel Sanger opmerkt dat niet altijd het advies van de regering werd gevolgd, is het meer dan opmerkelijk
dat een krant vrijwillig om redigatie vraagt.
Waarmee de vraag opdoemt: als Assange weet dat westerse kranten zich onderwerpen aan censuur en de
Amerikaanse diplomatieke documenten ook politiek kunnen inzetten, waarom dan alleen het pakket aan hen
aanbieden? Assange blijft het antwoord schuldig. Zoals ook onduidelijk is waarom wikileaks na 10 december
niet zelf begint met het openbaar maken van documenten (10 december is deadline voor de wikileaks deal
met de 6 kranten). Wikileaks laat ook nog eens steken vallen. Documenten over de Duitse linkse politicus
Gregor Gysi zijn op wikileaks niet te vinden, ondanks publicatie in Der Spiegel (Gysi vertrouwt de VS toe dat
links niet zomaar uit de NATO wil stappen). Ondertussen duiken de nodige “leks” van de lek op. De Noorse
krant Aftenposten zegt 250.000 documenten in bezit te hebben, Al Ahbar uit Libanon 183 cables van
ambassades in Irak, Egypte, Libanon, Mauretanië, Marokko en Tunesië en in Nieuw Zeeland heeft de Herald
on Sunday delen. Of dit werkelijk officiële documenten zijn, weet niemand.
Ook is het onduidelijk waarom wikileaks wederom zes maanden tijd nodig heeft om de “Israël” cables te
publiceren. De speculatie zal daarom niet zo snel verdwijnen. In zes maanden kan veel worden
doorgehaald, ingekort, verzwegen of verdwijnen. Vraag maar Le Monde, El Pais, The New York Times, The
Guardian en Der Spiegel.
http://zapruder.nl/portal/artikel/wikileaks_en_de_msm_filter/rss
Reactie (lezenswaardig!)
Wikileaks is MSM online. Geenstijl doet een beetje hetzelfde, de beerput opentrekken om proberen te
zorgen voor Change (via Obama veroorzaakt men hetzellfde, hem als marionet gebruiken), het doel achter
de Change is zorgen dat er radicale politici (en uiteindelijk een dictator) aan de macht komen en er weer een
grote oorlog uit ontstaat. Het Wikileaks logo is tegenstrijdig, de wereld gaat door al dat lekken niet van
donker naar licht (maar niets verbetert, wordt lichter en lost op), maar van schemer (licht was het voor 9/11)
naar donker. De tiran gebruikt altijd symboliek waarin rood, wit en zwart zitten (psychologische
oorlogsvoering), en als symbolen monolieten, obelisken en piramides. Deze symbolen zijn ook trofeeën
(nalatenschap, wij waren hier, wij heersten, enz.).
Deze geschiedenis (patronen) is al duizenden jaren bezig en blijft zich keer op keer herhalen. Nu heeft men
media als grote propaganda daarbij, de tiran heeft zijn macht hiermee tot het maximum weten te versterken
(het volk en de politiek misleidt en verwart) Wikichange. De echte verandering is als de tiran voor een
tribunaal verschijnt wegens zijn misdaden tegen de menselijkheid (dat gebeurt zelden, zij komen er bijna
altijd onderuit) Alleen ene Robin Hood wist hen samen met het volk te ontmaskeren eeuwen geleden en wist
wie de vijand was (in deze tijd weet de tiran zichzelf goed uit beeld te houden achter de schermen,
onderdanige politici die knielen voor hen, het volk dat weer op die politici vertrouwt en zich weer aan hen
onderwerpen, de piramidestructuur heeft men weer in stand weten te brengen) De eeuwige langspeelplaat
wordt weer eens afgespeeld, het enige dat anders is is dat er nu immense propaganda is (dat televisie en
kranten veelal leugens verkondigen en op internet meer waarheid en feiten zijn te vinden). En als die
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propaganda dan niet meer zo goed werkt om een nwo te bereiken dan zal men proberen de wereld in chaos
(oorlog) te storen. De tiran kan niet tegen verliezen, dat wordt afgestraft op de meest brute manier. De vorige
eeuw had de grote waarschuwing moeten zijn, blijkbaar zijn velen alweer vergeten hoe extreem dodelijk en
misdadig die eeuw is geweest). Wikileaks wordt door de media gesponsord, zapruder en de vele truth
websites worden systematisch geboycot (sensuur op die informatie). Men probeert uit alle macht het internet
onder controle te krijgen (tot nu toe met weinig succes). Alles dat gebeurt op de televisie is een script (velen
zijn alweer in de val gelokt en staan nu verweesd te demonstreren voor boefie Assange). Pim Fortuyn heeft
ons nog zo gewaarschuwd (de verweesde samenleving), nog altijd verkeert het plebs in een roes post 9/11,
nog steeds zien de meeste mensen niet wat er gaande is. 2011 komt eraan, het laatste jaar voor de tiran om
het volk te schaken aan zich te onderwerpen (het controlesysteem wordt dan ook nog even flink uitgebreid,
kastjes met zonnepanelen langs de wegen met sensoren in de weg, zogenaamd om de verkeersveiligheid te
verbeteren. De zoveelste manier om tot een honderd procents controlesysteem te komen (tolpoortjes wil
men ook graag zien), en je ziet dat men steeds meer politie in het straatbeeld aan het brengen is de
afgelopen jaren (het volk onderwerpt zich straks aan het systeem, dan is het einde vrijheid). 2011 gaat niet
veel goeds brengen (geen licht in de duisternis zoals Bush zei na de aanslagen van 11 september 2001, hij
gebruikte ook al diezelfde symboliek.

'Iraanse kernbom 3 jaar vertraagd door Stuxnet virus en sancties'
'VS en Europa voelen steeds minder voor unilateraal uitroepen Palestijnse staat'
Moshe Ya'alon, hier nog als generaal van het Israëlische leger, inspecteert zijn paratroepen.
De Israëlische minister van Strategische Zaken en vicepremier Moshe
Ya'alon, beschouwd als een toonaangevende 'havik' ten aanzien van
Iran, impliceerde vandaag dat het recente Stuxnet computervirus
dermate grote verwoestingen heeft aangericht dat het Iraanse
programma om een kernbom te produceren met 3 jaar is vertraagd.
Ook de internationale sancties tegen Iran zouden hieraan bijgedragen
hebben omdat het regime in Teheran hierdoor veel moeilijker aan
materiaal voor de nucleaire installaties zou kunnen komen.
Ondertussen gaat de schaduwoorlog die Iran en Israël tegen elkaar
voeren onverminderd door. Volgens velen is Israël -mogelijk samen met de VS- de hoofdverantwoordelijke
voor de wijd verspreidde infectie van belangrijke Iraanse nucleaire installaties en computersystemen met het
Stuxnet virus. Ya'alon noemde het Stuxnet virus niet bij name maar sprak weinig verhullend over 'technische
problemen' die het Iraanse nucleaire programma hebben getroffen. In de al jaren aan de gang zijnde
verborgen oorlog tussen beide landen heeft Iran één dag nadat de veronderstelde Israëlische spion Ali
Akbar Siadat werd opgehangen de Israëlische geheime dienst Mossad beschuldigd van het vermoorden van
de voormalige Iraanse onderminister van defensie Alireza Asgari. Asgari verdween op 9 december 2006
spoorloos uit een hotel in Istanbul. Volgens Iran zou hij in handen van de Amerikanen zijn gevallen, maar nu
beweert de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Mohammad Rauf Sheibani dat hij gestorven is in
de Israëlische Ayalon gevangenis.
Volgens Westerse inlichtingendiensten verstrekte Asgari belangrijke informatie over het geheime Iraanse
nucleaire (wapen)programma. Zo zou hij het bestaan van de ondergrondse uraniumverrijkingsinstallatie bij
Qom hebben onthuld. Iran eist nu een internationaal onderzoek omdat hij door Israël ontvoerd zou zijn,
waarna hij in de gevangenis -waar hij 'Gevangene X' zou zijn genoemd- zelfmoord zou hebben gepleegd of
zou zijn vermoord door de Mossad. Naar alle waarschijnlijkheid is dit via de website Eurasia Review
verspreidde gerucht bedoeld om de nationale en internationale aandacht af te leiden van de forse
tegenslagen die het Iraanse nucleaire programma te verduren heeft gekregen als gevolg van het Stuxnet
virus en de internationale sancties. Daarnaast zijn de beschuldigingen aan het adres van Israël een
opwarmertje voor de te hervatten gesprekken over het Iraanse nucleaire programma met de 5 permanente
leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland op 5 januari in Istanbul. Tijdens de eerste ronde gesprekken
op 6 en 7 december stak de Iraanse hoofdonderhandelaar Saad Jalili een uitvoerige tirade af tegen de
Amerikaanse en Israëlische geheime diensten, die hij verantwoordelijk stelde voor de op klaarlichte dag
gepleegde moorden op nucleaire wetenschappers in Teheran. Nu beweert Iran dat Israël eveneens Alireza
Asgari om het leven heeft gebracht. (1)
Vicepremier Ya'alon sprak voor het radiostation Voice of Israël eveneens over de Palestijnse kwestie.
Volgens hem zijn Jordanië en Egypte net als Israël bang dat de islamitische terreurorganisatie Hamas de
Westelijke Jordaanoever zal overnemen. De minister van Strategische Zaken zei tevens dat de VS en
Europa steeds minder lijken te voelen voor het unilateraal uitroepen van een onafhankelijke Palestijnse staat
door de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post
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Ongelooflijk! Voedselwet S.510 in VS stelt Codex Alimentarius
harmonisatie van de mondiale voedselvoorziening voor...
Homeland Security and U.S. Treasury also involved
Codex harmonization, data sharing and more
Codex Alimentarius is also promoted in the bill
The real agenda behind the bill
The global food control agenda is a conspiracy, not a theory
Bron:
http://www.earth-matters.nl/110/1285/politiek/ongelooflijkvoedselwet-s510.html (Engelstalig)

Manipulatie zilverprijs officieel
Klik op de foto voor een vermelding van de copyrights
Ingevoerd: 30-12-2010 - Geplaatst door: Arjan Bos - Bron: IEX.nl
(IEX.nl - Willem Middelkoop) In 2002 beschreef ik in maar liefst drie
columns hoe de prijzen van goudzilver worden gemanipuleerd. Door dit
besef heb ik de afgelopen jaren mijn professionele leven compleet
overhoop gegooid.
Ik wilde zo goed mogelijk profiteren van het feit dat deze manipulatie
vroeger of later aan de oppervlakte zou komen, waarna goud en zilver,
al ballonnen onder water, hun normale waardering zouden krijgen. Daarom startte ik zowel een
beleggingsfonds als een webshop gericht op edelmetalen.
Inmiddels kan ik constateren dat we midden in deze herstelbeweging zitten. Zo stegen goud en zilver dit jaar
respectievelijk 21 en 38%. Maar meest opvallend is de tweede bevestiging dit jaar dat vooral de zilvermarkt
al jaren zwaar gemanipuleerd wordt.
Manipulatie
Bart Chilton, senior commissaris bij de toezichthouder voor de termijnmarkten, Commodity Futures Trading
Commission (CFTC), verklaarde dinsdag 26 oktober in een publieke zitting van de CFTC dat de markten
voor edelmetalen worden gemanipuleerd. Chilton wees vooral op de zilvermarkt.
Chilton heeft meermaals laten weten ontevreden te zijn over de lakse houding van zijn eigen werkgever,
CFTC. Hij heeft enkele weken geleden aangegeven dat wanneer de CFTC niet met een verklaring komt, hij
de manipulaties aan de kaak zal stellen. Chilton heeft woord gehouden.
Chilton zei (doelend op zilver): “There have been fraudulent efforts to persuade and deviously control that
price”. Hij vervolgde: “any such violation of the law in this regard should be prosecuted”. Voor het eerst
erkent een official de manipulatie en CFTC is nu aan zet. Het is echter een vraag of CFTC op tijd zal
ingrijpen. Aan de ene kant zijn de shortposities van een aantal Wall Street-partijen gigantisch, en aan de
andere kant moet de onpartijdigheid in de rechtspraak van CFTC in twijfel worden getrokken.
Ingrijpen AFM
Adrian Douglas, analist van Market Force Analysis en bestuurder bij GATA, rekende februari 2010 op Market
Force Analysis al voor dat de shortpositie in goud inmiddels is opgelopen tot het equivalent van 25 jaar
wereldwijde goudproductie. Wie zich de afgelopen jaren hierin verdiept heeft, weet dat de situatie in de
zilvermarkt nog slechter is. Deze situatie is onhoudbaar.
Maar ook de rol van de CFTC als toezichthouder is onderwerp van gesprek. Vorige week berichtte ik al dat
rechter George H. Painter (CFTC) kort voor zijn pensioen zijn werkgever schreef geen zaken over te dragen
aan zijn directe collega, rechter Levine.
Painter schreef: "On Judge Levine's first week on the job, nearly twenty years ago, he came into my office
and stated that he had promised Wendy Gramm, then Chairwoman of the Commission, that we would never
rule in a complainant's favor. A review of his rulings will confirm that he fulfilled his vow."
Nu de vraag naar goud en zilver steeds groter wordt was het wachten op pogingen van de autoriteiten om
deze vlucht uit papier af te remmen. De waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de
goudprijs ook kan dalen (echt waar?) was dan ook niet echt een verrassing. Dat geldt namelijk ook voor
aandelen, huizen en alle anderen soorten beleggingen.
Maar daarover hebben we van de AFM natuurlijk nooit een analyse mogen ontvangen. Ik eindig met mijn
motto van de week: Al is de papieren leugen nog zo snel, de fysieke waarheid achterhaalt haar wel.
 Silver Subject to Price Manipulation, Chilton Says
 CFTC Commissioner Raises Alarm Over Silver Market ManipulationCommodity Futures Trading
Commission judge says colleague biased against complainants
 Bevangen door goudkoorts?
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Hoeveel invloed hebben oligarchen?: Waarom verdedigen de Westerse media Chodorkovski?
30 december 2010
Zeven jaar geleden werd Michail Chodorkovski door een Russische rechtbank al tot negen jaar
gevangenisstraf veroordeeld voor belastingontduiking en bedrog. Ook nu is hij weer schuldig verklaard, en
die beslissing is in vrijwel alle Westerse media slecht ontvangen. Waarom staan de Westerse media aan de
kant van een zware misdadiger? Alleen omdat hij - in tegenstelling tot tientallen miljardairs als hij - misschien
wel eens bij president Poetin uit de gratie gevallen zou kunnen zijn? Als je de bewezen miljardendiefstal van
Chodorkovski naast de veronderstelde manipulaties van het Russische gerecht zet, stellen die
onregelmatigheden niet eens zo veel voor.
Bekijken we de carrière van Chodorkovski dan zien we dat hij in korte tijd onvoorstelbaar veel vermogen
vergaarde. Rusland was tot 1991 een communistische staat. Daarmee was privébezit streng gelimiteerd. Na
de val van het IJzeren Gordijn schoten de Russische miljardairs als paddenstoelen uit de grond.
Nog voor de val van het Sovjet-rijk, die mogelijk in sommige kringen eerder duidelijk was, begon
Chodorkovski's carrière. Eerst, in 1986, begon hij met zijn eigen café. Al snel volgde een Import-Export-firma
en dankzij 'internationale relaties' startte hij al in 1989 met zijn eigen bank: Menatep. Vanwege de combinatie
van een bank met een internationaal handelshuis stonden Chodorkovski al snel eindeloze financiële
middelen ter beschikking. De grootste coup was evenwel de overname van de staats-oliefirma Yukos.
Wikipedia vermeldt het volgende:
„De overname geschiedde binnen het kader van een gesloten veiling die werd georganiseerd door de
Menatepbank. die dan ook als enige bieder optrad“
Zoals algemeen bekend is, kwam de steen aan het rollen toen Chodorkovski zich niet langer wilde beperken
tot het benutten van zijn uitgebreide netwerk, maar directe invloed in de Russische politiek zocht om zijn
financieel imperium verder te kunnen uitbouwen. De vraag of Poetin, die zich openlijk tegen Chodorkovski
heeft uitgesproken, slechts uit eigenbelang handelt of dat hij ook de bescherming van het Russische volk
tegen de financiële bloedzuigers in gedachten heeft willen, we in het midden laten.
Dat een vonnis op dit niveau principieel niet vrij van politieke invloed kan zijn blijkt alleen al uit het feit dat
een dergelijke vermogensaccumulatie verregaande invloed heeft op de economie. Het zou toch eigenlijk al
een algemeen geaccepteerd principe moeten zijn dat de bodemschatten van een land aan de hele bevolking
ten goede moeten komen en niet in perverse hoeveelheden bij een enkele mens?
We kunnen er natuurlijk vanuit gaan dat ook die andere oligarchen fortuin maakten middels wonderbaarlijke
manipulaties op een moment dat de voormalige Sovjet Unie naar adem happend op de toendra lag. In één
of twee jaar promoveren tot miljardair verlangt meer dan een goed stel hersens, inzet en een beetje geluk. In
de Forbes-lijst van de rijkste mensen ter wereld vinden we nog enkele Russen met een bezit van meer dan
tien miljard. Ondersteunen zij Poetin om zich te beschermen tegen al te veel controle door de autoriteiten?
Om van buitenaf de achtergronden van de Russische rechtspraak te analyseren is niet eenvoudig. Het
vonnis tegen Chodorkovski beslaat 250 pagina's. Maar wees er zeker van dat de advocaten ter plaatse alle
details kennen en dat zij elke al te flagrante afwijking van de wet luid en duidelijk zullen proberen wraken.
Dat Westerse media er een mening over hebben is niet verwonderlijk. Wat wel verwonderlijk is de naadloze
pasvorm van alle commentaren. Van Griekenland tot IJsland, van Londen tot Berlijn, overal nemen de
Westerse media het op voor Chodorkovski en gaat men wild te keer tegen de Russische rechtspraak.
"Chodorkovski-vonnis is een oordeel over Rusland zelf," kopt Trouw.
"Ein Gerichtssaal jenseits des Rechtsstaates,“ meent Die Welt.
"Chodorkovski is een held."
De man die door trucs en manipulaties in korte tijd een onvoorstelbare rijkdom vergaarde en die schuldig is
bevonden aan serieuze overtredingen van een flink aantal serieuze misdrijven wordt door alle Westerse
media weggezet als een tegenstander van het systeem. Een van de meest onschuldige van die misdrijven is
belastingontduiking, waarvoor men ook in vrijwel alle Westerse landen enkele jaren gevangenisstraf kan
opleggen.
Al Capone kreeg 11 jaar voor belastingontduiking. Andere aanklachten werden niet overtuigend bewezen.
Maar misschien waren er nog andere redenen om Capone wel aan te pakken en andere grootverdieners
niet?
Chodorkovski is echter vooral een ordinaire dief die steelt van het volk. Da's wat anders dan de Robin Hood
die de media van hem willen maken. Men kan de man niet op vrije voeten stellen alleen omdat hij de enige is
die vervolgd werd. Laten we een moordenaar vrij omdat we andere moordenaars niet te pakken krijgen? Een
kinderverkrachter? Ik dacht het niet. Dus waarom moet Rusland dat wel doen met een mega-fraudeur als
Chodorkovski?
De uniforme reactie van de Westerse media doet dan ook vermoeden dat de eveneens obsceen rijke
'vrienden' van Chodorkovski het een en ander in de melk te brokkelen hebben in wat de Westerling als
'nieuws' gepresenteerd krijgt.
Willem Huntelaar, vrij naar 'Warum verteidigen die Medien einen Milliardenbetrüger?'
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Het weer slaat radicaal op hol, wereldwijd : van koude- tot warmterecords
december 29, 2010 - tip van mevr. A. Tulp
In Brussel, Londen en New York is het ijskoud, in Tasmanië, waar het zomer is, valt sneeuw, en in
Groenland en Turkije worden warmterecords verpulverd. Overstromingen, sneeuwstormen en hittegolven
teisteren de planeet. Klimatologen zijn niet verbaasd.
 Een warmer klimaat betekent meer vocht in de atmosfeer en dat zorgt voor grilliger weer en meer neerslag
Klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele
In ons land is het record van het aantal sneeuwdagen, dat sinds 1906 op 49 dagen stond, gebroken; het lag
gisteren op 54 dagen. Ondertussen kreunt de Amerikaanse oostkust onder extreme koude en zware
sneeuwstormen, terwijl het ene deel van Australië vergaat onder regen en het andere onder hitte. Dit jaar
gaat de geschiedenis in als een jaar van extreem weer vol natuurrampen. Niets doet vermoeden dat het in
2011 anders zal zijn, wel integendeel.
Zo kregen de Grieken midden deze maand af te rekenen met de meest uitzonderlijke meteorologische
bokkensprongen in decennia. In amper 48 uren nam de temperatuur in het zuiden van het land een duik van
liefst 20 graden Celsius. In Kreta gaf de thermometer de ene dag nog 25 graden Celsius aan, twee dagen
later viel sneeuw op het toeristische eiland. In Athene was het midden deze maand eveneens de ene dag
nog een aangename 22 graden Celsius, maar kwam de temperatuur twee dagen later amper boven het
vriespunt uit en viel er sneeuw.
Jojoweer
Ook de Bulgaren en de Australiërs kampen met jojoweer. In het Bulgaarse Veliko Tarnovo, waar het officieel
winter is, was het twee dagen geleden 20 graden. Begin deze maand was het in hoofdstad Sofia zelfs 23
graden en in het westen van het land was kerstavond net een zomeravond met een warme onweersstorm.
Maar ondertussen is stevig winterweer op komst in Bulgarije.
In Australië valt evenmin peil te trekken op het weer. Voor de laatste dag van het jaar wordt in Melbourne 36
graden voorspeld, terwijl het gisteren 7 graden was. Extreme regenval geselt ondertussen de Australische
oostkust terwijl hitte en bosbranden het westen van het land te beurt vallen. In het oostelijke Queensland
heeft de tropische cycloon Tasha enorme schade aangericht en New South Wales kampt met
overstromingen. In Tasmanië, waar het zomer is, zijn er sneeuwstormen.
Aan de andere kant van de wereld, in Europa en de VS, blijven koude en sneeuw schade aanrichten. Vooral
de oostkust van de VS wordt net zoals vorig jaar getroffen door zware sneeuwstormen, waardoor de
gouverneurs van de staten Massachusetts, Virginia en Maryland de noodtoestand hebben uitgeroepen en
alle luchthavens van New York dicht zijn. Het zuiden van de VS beleefde dan weer een zeldzame witte kerst,
in de stad Atlanta in de staat Georgia zelfs voor het eerst in 128 jaar.
Ook aan de Amerikaanse westkust, in Californië, is de noodtoestand afgeroepen omwille van het
uitzonderlijke weer. Regenstormen en dikke pakken sneeuw in de woestijn Sierra Nevada zorgen voor
ellende en meteorologische records. In sommige delen van de staat moesten duizenden mensen worden
geëvacueerd. In Moskou moest de luchthaven dan weer worden gesloten omdat ongewoon warm weer voor
hagelstromen zorgde. Bangladesh krijgt momenteel af te rekenen met ongewone koude en ook Europa en
dan vooral Groot-Brittannië, dat de zwaarste winter in een eeuw kent, blijft vooral sprake van een winters
offensief met sneeuwstormen en gesloten luchthavens.
Opwarming versus koudegolf
Wat is er aan de hand? Verschillende weerfenomenen en de effecten van de klimaatverandering spelen op
elkaar in, zegt topklimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCL). Doordat de aarde opwarmt, is er meer vocht
in de lucht. Daardoor is er meer energie in de atmosfeer en kunnen het weerpatroon grilliger en fenomenen
als stormen intenser worden. “En vooral, meer vocht in de atmosfeer betekent meer regenval. Bij koude
temperaturen is dat sneeuw. Overal ter wereld nemen regen- en sneeuwval toe”, zegt van Ypersele.
Er is ook sprake van een compensatie-effect. Van Ypersele: “Als het op één plek erg koud is, kan het niet
anders dan dat het elders warmer is dan gemiddeld.”
Daarnaast speelt de ingewikkelde dynamiek van de oceanen. Die zijn eveneens erg onderhevig aan de
opwarming van de aarde en hebben op hun beurt een grote impact op onder andere wintertemperaturen.
Dat die laatste in onze contreien en in de VS erg laag liggen, geeft sommigen de indruk dat het met de
opwarming van de aarde wel meevalt. “Onterecht”, zegt van Ypersele. Het afgelopen jaar wordt wellicht het
warmste ooit opgemeten, november was de warmste novembermaand sinds de industriële revolutie en in
Turkije en Griekenland sneuvelden begin deze maand ettelijke warmterecords. Het was er acht graden
warmer dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor Groenland.
Van Ypersele benadrukt hoe relatief enkele kouderecords zijn. Het was in 2009 de op een na koudste winter
in 25 jaar in Europa, met temperaturen van gemiddeld 1,3 graden lager dan gewoonlijk. Maar klimaat speelt
op langere termijn. Het was vorig jaar slechts de dertiende koudste winter sinds 1948 en de vijfde warmste
ooit. Meer zelfs, volgens klimatoloog Julien Cattiaux van het Franse ‘Laboratoire des sciences du climat et
l’environnement’ zouden de nog af en toe koude winters nog veel kouder zijn zonder de opwarming van de
aarde.

Nieuwsbrief nr. 113 – 31 december 2010 - pag. 98

Gestapopraktijken uitgebreid naar supermarkten
"Big Sister" Napolitano
Amerika gaat de strijd met terroristen (burgers) op luchthavens nu
ook uitbreiden naar supermarkten.
Een videoboodschap van minister van Binnenlandse Veiligheid Janet
Napolitano wordt vanaf deze maand afgespeeld bij de kassa's van 588
Walmartwinkels in 27 van de 50 Amerikaanse staten.
Walmart heeft in de VS ruim 4.300 winkels onder de merken Walmart en
Sam's Club, die producten van appels tot tv's verkopen. Elke week
bezoeken zo'n 100 miljoen klanten de winkels, bijna een derde van de
Amerikaanse bevolking.
Oproep
In de videoboodschap stelt de minister zich kort voor en roept ze de klanten op meteen iets te zeggen
wanneer ze iets verdachts zien op de parkeerplaats of in de winkel. "Meld verdachte activiteiten aan de
lokale politie of sheriff. Als je hulp nodig hebt, vraag dan de Walmart manager om hulp. Bedankt voor jouw
aandeel in het veilig houden van onze woonplaatsen."
Campagne
De actie is onderdeel van de 'Als je iets ziet, zeg dan iets'-campagne, die na de aanslagen van 11
september 2001 werd geïntroduceerd in het openbaar vervoer van New York. Sindsdien is het programma
uitgebreid naar diverse gelegenheden.
Waarschuwingsboodschappen van Napolitano zijn nu onder meer te horen in de metro van de Amerikaanse
hoofdstad Washington. Ook de Mall of America, het reusachtige winkelcentrum in Bloomington in de staat
Minnesota, doet mee. Verder hangen er posters in bushokjes.
hln.be - Lees ook:
Britten vernietigen database met vingerafdrukken ; Uw voorzitter is een dictator in de dop
DHS Telescreens To Encourage Walmart Shoppers To Spy On Each Other
Critics Of Big Sis/Wal-Mart Spy Campaign Branded Insane ; Big Sis wants you to spy on one another

Pakistan stelt kernwapens ter beschikking aan Saudi Arabië
De Pakistaanse Ghauri-II raket kan ook vanuit Saudi Arabië heel Iran
treffen.
Pakistan, tot nu toe de enige islamitische nucleaire macht, heeft twee
kernkoppen ter beschikking gesteld aan Saudi Arabië. Volgens
militaire- en inlichtingenbronnen zijn beide wapens apart opgeslagen
op de Pakistaanse nucleaire basis bij Kamra, waar twee gigantische
Saudische transportvliegtuigen met personeel permanent gereed
staan om de kernbommen bij een noodgeval naar Saudi Arabië te
vliegen, alwaar ze vervolgens gemonteerd worden op de daar al aanwezige Pakistaanse Ghauri-II raketten.
De Ghauri-II raket is onlangs door Pakistan verbeterd en heeft nu een bereik van 2300 kilometer, meer dan
voldoende om vanuit Saudi Arabië heel Iran maar ook Israël te kunnen treffen. De raketten bevinden zich in
ondergrondse silo's bij de stad Al-Sulaiyil, zuidelijk van de hoofdstad Riyadh. De kernkoppen voor deze
raketten worden pas uit Pakistan gehaald nadat er een dubbel gecodeerd signaal wordt gegeven door de
Saudische koning Abdullah en de directeur van de Algemene Inlichtingendienst prins Muqrin bin Abdel Aziz.
Een enkel signaal is niet voldoende. Vooralsnog is het onduidelijk of de Saudische overheid de Pakistaanse
legertop op de hoogte moet stellen als besloten wordt de kernwapens te laten overvliegen of om toegang te
verkrijgen tot de nucleaire opslagplaats op de Pakistaanse basis. Het enige tot nu toe bekende detail is dat
de Saudische bommen zich in zeer zwaar bewaakte ruimtes bevinden, apart van de rest van Pakistaans
nucleaire arsenaal. De Saudi's zijn deels zelfs verantwoordelijk voor deze onthullingen. In de laatste weken
hebben Saudische officials zich op diverse Westerse internetforums over veiligheid en defensie laten
ontvallen dat het koninkrijk niet langer zijn eigen nucleaire arsenaal hoeft te bouwen omdat het een bron met
kant-en-klare kernwapens had aangeboord. Deze hints werden duidelijk naar buiten gebracht onder
auspiciën van de hoogste kringen van de monarchie. Deze gedeeltelijke transparantie over de nucleaire
ambities van Saudi Arabië is onderdeel van een campagne om de buitenwereld te laten zien dat het land in
alles de controle behoudt; de strijd om de opvolging van de zieke koning Abdullah lijkt bedwongen ten
gunste van de 'havikken' in het koninklijk huis. Het streng-islamitische regime heeft een duidelijk politiek en
militair pad uitgestippeld dat vooral een tegenwicht moet bieden tegen de nucleaire ambities van Iran.
Xander - Bron: DEBKA
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Duitsland woest om ‘nazi-screenings’ op luchthavens
Published by Henk (Beheerder)
Duitsland verzet zich tegen een idee van luchthavens om
passagiers bij de controle te selecteren naar risico. Topman
Christoph Blume van luchthaven Düsseldorf had voorgesteld om
mensen naar etnische herkomst, leeftijd, geslacht en andere
criteria wat scherper te controleren dan anderen.
“Zo kan het controlesysteem effectiever worden ingezet, tot
welzijn van allen”, zei Blume in de Rheinische Post.
De Duitse Regeringspartijen en oppositie zijn woest. “Net in Duitsland mag dat niet gebeuren”, zei SPDparlementslid Dieter Wiefelspütz, wijzend op de selectie van joden door de nazi’s.
Lees meer: ad.nl
Internetcensuur wordt wereldwijd de norm
do, 30/12/2010 - 00:05 — fruitarier
Westerse democratieën proberen de inhoud op internet in toenemende mate te
controleren.‘Schande!’ Zo riepen westerse overheden over de nieuwe internetwet die
het Venezolaanse parlement gisteren invoerde. Venezolanen kunnen voortaan
worden opgepakt als ze informatie online zetten die ‘de autoriteiten beledigt, haat
zaait of onrust onder het publiek veroorzaakt’. ‘Je reinste censuur en schending van
de vrijheid van meningsuiting’, reageerden westerse regeringen verontwaardigd. Maar
intussen broeden ze zelf op maatregelen om hun controle over de informatiestroom
op het web te vergroten. Enkele voorbeelden:
Verenigde Staten
De Federal Communications Commission (FCC) voerde gisteren enkele controversiële regels door waardoor
de ‘net neutrality’ om zeep wordt geholpen. Internet providers kunnen nu bepalen welke websites en
diensten hun klanten kunnen bezoeken. ‘Neem WikiLeaks’, zegt Andrew Rasiej van het Personal
Democracy Forum (PDF) in New York. ‘Waarom mogen Paypal en Amazon.com hun diensten weigeren aan
WikiLeaks? Hoe kan het dat ik via Paypal nog wel geld kan overmaken naar de Ku Klux Klan, maar niet naar
WikiLeaks? Wie is Paypal om dat voor zijn gebruikers te bepalen? Dit is een hellend vlak; bedrijven, in
samenwerking met de overheid, gaan voor rechter spelen.’
Zweden
De Zweedse militaire geheime dienst mag sinds maart 2007 álle telefoon- en e-mailverkeer naar en vanuit
het buitenland afluisteren en monitoren, ook zónder gerechtelijk bevel. Vorig jaar nam het Zweedse
parlement bovendien een wet aan die ‘speciale staatsorganenen’ toestaat alle internetverkeer én de content
daarvan te surveilleren. Inmiddels loopt een rechtszaak tegen deze wet, aangespannen door de Zweedse
ngo Centrum för Rättvisa (CFR), bij het Europese Hof van de Mensenrechten. CFR stelt dat de wet de
privacy schendt.
Duitsland
Een recent aangenomen amendement bij de nationale telecommunicatiewet verplicht internet service
providers (isp’s) allerlei persoonlijke gegevens van hun klanten opslaan. Zoals de IP-adressen van elke
internetabonnee en e-mailgebruiker, maar ook data en tijdstippen van e-mailberichten en een unieke
identificatiecode van elke klant opdat de online activiteiten van alle gebruikers kunnen worden getraceerd.
Australië
De Laborregering probeerde afgelopen zomer een internetfilter in te stellen dat ‘sites met kinderporno,
bestialiteit en extreme porno blokkeert’, aldus stelde het ministerie van Communicatie en Digitale Economie.
Wat het ministerie niet vermeldde, was dat ook sites over politiek gevoelige zaken als euthanasie en veilig
druggebruik verboden terrein worden. Isp’s krijgen een zwarte lijst van webpagina’s die door de overheid
‘verboden’ zijn verklaard en mogen geen toegang meer tot die sites verlenen. Het plan is (nog) niet
doorgevoerd.
Frankrijk
Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken mag sinds vorige week bepalen welke websites de Fransen
mogen bezoeken. Dit om cybercrime en kinderporno te bestrijden, stelde het Franse parlement. Dat gaf het
ministerie in een nieuwe wet de bevoegdheid sites te blokkeren, zónder tussenkomst van de rechter. Het
ministerie werkt aan een zwarte lijst van sites die door isp’s ontoegankelijk moeten worden gemaakt. Het
hoeft de lijst niet publiek te maken.
Bron: De Pers - door: Eva Ludemann - Gepubliceerd: woensdag 22 december 2010
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