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Maandagmorgen briefing (Week 52, 2010/2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-01-2011
Terugblikken is iets voor nostalgische oude mannen en vrouwen. Aan de andere
kant, van geschiedenis leert men. Daarom het bijzondere jaar 2010 nog eens als
vlugschrift, als kompas voor de komende roerige tijd. 2010 was het eerste jaar
van de eerste Europese burgerlijke opstand, van de “wutbürger”. In de straten
van Griekenland, Ierland, Frankrijk, Spanje, Ierland zichtbaar door massademonstraties, gevechten met politie en woedde gericht op politiek en
banken/kapitaal. In Nederland zichtbaar door de verkiezingsoverwinning, en
merkwaardige rol “buiten” het huidige Nederlandse kabinet, van Geert Wilders. Maar “empire strikes back”
en met of zonder rugdekking van de massa-media bereiden “macht” en “kapitaal” zich voor op de
confrontatie. 2010 was het openingsjaar van het tijdperk van de zogenaamde “post-democratie”.
Het Verdrag van Lissabon, het voorlopige sluitstuk van de neoliberale Europese droom, is nog geen jaar van
kracht en Europa brand. De Euro, de gemeenschappelijke munt van een grootdeel van de lidstaten, wordt
voortdurend aangevallen door de markt. Wat begon met het twijfelen aan de kredietwaardigheid van het
door grootbanken als Goldman Sachs ingerommelde Griekenland (met in eerste instantie een weigerachtige
houding ten opzichte van een “redding” bij overige Europese landen), is nu een veenbrand dat schuldzwakke
staten een-voor-een op de knieën dwingt. De aanval van het speculatieve kapitaal op de Euro resulteert
uiteindelijk in een “permant-bailout” voor de houders van Europees staatsschuld, en het opkopen van
staatsschuld door de Europese Centrale Bank (waarbij de miljardenvraag is: van welke marktpartijen?).
De bailout gaat hand-in-hand met rigide spaarmaatregelen, veelal ten kostte van de jaren met moeite
opgebouwde sociaalstaat, in vrijwel alle Europese landen. De golf van banknationaliseringen en “normale”
bank-bailouts hebben Europese staatstekorten met tientallen procenten doen oplopen. De belastingbetaler
betaalt voor het gelag genaamd “kredietcrisis”. Tel daarbij op de door de crisis veroorzaakte werkloosheid,
loon-dumping en het liberaliseren van de arbeidsmarkt en import van arbeid uit het ultra-goedkope oostblok
van Europa. Als vervolgens in Engeland en Italië studiekosten worden verhoogd, of in vrijwel geheel Europa
de pensioensgerechtigde leeftijd, begint het kruitvat te roken.
Maar terwijl betonmixers tegen parlementsgebouwen worden aangereden of molotov-cocktails in
politiecordons verdwijnen, wordt er ijverig gewerkt aan meer politiebevoegdheden, meer bevoegdheden voor
het opvragen van persoonlijke informatie, binnenlandse inzet van leger, meer data-uitwisseling tussen
staten. In 2010 was er wederom terreuralarm en dit jaar via de post. Eerst was er het “snelst-veranderendeversie-van-een-terreurplot” UPC/FED-Ex, whatever bomplot, waarbij bompakketjes geadresseerd aan
Amerikaanse synagogen vanuit Jemen werden opgestuurd. Er was het “proefbompakket” in een Duits
vliegtuig (nooit meer wat van gehoord) en de overal opduikende bombrieven van linkse anarchisten. Gevolg:
nieuwe wetten, nieuwe maatregelen in het luchtverkeer en zelfs para-militairen in het straatbeeld (Duitsland,
toevallig gelijktijdig met de parlementsstemming voor het spaarpakket).
Islamisten en anarchisten haten “na eenmaal onze vrijheden”, en daarom moeten we allemaal een stukje, en
nog een stukje, van onze vrijheden inleveren. En geld, en welvaart. En jongens en meisjes die moeten
vechten in Afghanistan voor onze vrijheid. Nu al negen jaar lang met nog geen zicht op een aftocht, of
overwinning. Al zijn de illegale drone-aanvallen op Pakistan een doorslaand succes, en zal de nu echt, echt,
echt, binnenkort aangelegde TAPI-gaspijplijn voor vrede en stabiliteit in de regio zorgen.
Zoals in schoolvoorbeeld Irak, waar dit jaar de “laatste” Amerikaanse troepen vertrokken, op 50.000 man
plus huurlingenleger na dan. Die gaan nooit meer weg. Maar Irak is gezuiverd en stabiel al duurt het erg lang
voortdat het land de (gewenste) regering krijgt. Niet alleen vertrokken er eindelijk een hoop Amerikanen uit
het land, ook werden de door de VN-ingesteld boycotmaatregelen die al 20 jaar van kracht zijn voor een
groot deel opgeheven. Alleen de regels ten aanzien van de zelfbeschikking van olie blijven uiteraard van
kracht.
Ten aanzien van Irak hield Obama dus deels zijn woord. Maar zoals in Europa nu woedde heerst, zo heerst
in de Verenigde Staten teleurstelling. De dagen van “change” en “hope” zijn voorbij en Obama blijkt voor de
meeste Amerikanen niets meer als Bush-light. Gezondheidszorg voor iedereen (ondertussen al geblokt)
maar vooral voor de verzekeraars en pharma-industrie, legaliseren van het “illegal-wiretapping”, de internet
“killswitch”, Afghanistan, Pakistan, Jemen, militarisering van Haiti, Guantanamo-Bay, de presidentiële
crisisbevoegdheden van Bush, Magnus Carta, mega-wetten voor Amerikaanse biocorporations,
belastingvoordelen voor de rijken en vooral BP. Heel veel Britisch Petrol, de campagne-kas vullers die
Obama keer-op-keer weer in bescherming nam voor de olielek, en de daarop volgende chemie-sproeierij, in
de Golf van Mexico.
Van de Amerikaanse Centrale Bank FED kwamen voornamelijk heel veel dollars. QE2, quantative easing II,
een nieuwe “bailout” voor de banken en bij gratis dollars af te halen bij directeur Ben Bernake. Diezelfde
FED bleek ook nog eens voor miljarden en miljarden aan waardeloze derivaten van grootbanken te hebben
opgekocht. Zelfs de RABO-bank lag bij de FED even aan de geldkraan.
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Tot irritatie van de Chinezen die niet alleen de waarde van hun dollars zien dalen, maar het gratis geld van
Bernake ook nog eens wereldwijd de prijzen van goederen met echte waarde omhoog drijven. De
Amerikanen zijn weer boos op de Chinezen omdat zij nog altijd weigeren de wisselkoers van de yuan los te
laten. Prompt moeten twisten over eilandjes in internationale wateren in de Chinese Zee worden
“geinternationaliseerd” volgens de Amerikanen en wordt er met Zuid Korea driftig militair geoefend. Al oefent
Zuid Korea zelf ook driftig met zichzelf wat weer boze reacties van broertje Noord Korea uitlokt.
China sluit daarom maar non-dollar handelsakkoorden met Rusland en maakt handig gebruikt van het
“reddingsscherm” voor de Euro en koopt Griekse staatsschuld.
Of investeert in Iran, al is dat wederom lastiger geworden. Hoewel niemand zich eigenlijk iets van de
sancties aantrekt, ligt Iran nog steeds op de VN-pijnbank vanwege haar nucleaire reactor. Of beter, de
installatie voor verrijking van uranium. Leek er bijna een doorbraak te komen aan het Iraanse front, door een
deal met Brazilië en Turkije, blijken de westerse landen niet tevreden en zal er werderom worden gepraat
met Iran over uranium en, eventueel, atoombommenbouwen. “Iemand” moet hebben gedacht dat de tijd van
praten voorbij was, en ontwierp Stuxnet, de via usb-stick bewegende worm gericht op hoogwaardige
technologie van Siemens. Toevallig de apparatuur waar Iran’s kernreactor op draait. Stuxnet leidde tot
wereldwijd problemen met Siemens hardware.
Iran duikt ook opvallend vaak op in de eerst 1% van de door wikileaks vrijgegeven en door de massamedia
zorgvuldig gefilterde “ambassy-cables”. 250.000 documenten verzonden door Amerikaanse ambassades,
wereldwijd, naar het Amerikaanse State Department. Prompt blijkt het “westen” niet meer zo vrij en wordt
een heksenjacht geopend op wikileaks kopman Julian Assange, en fondsen naar wikileaks zelf afgesneden
door creditcardmaatschappijen en electronische betaaldiensten. Was in Europa en de Verenigde Staten
sowieso de oorlog met het vrije internet begonnen via three-strikes-you’re-out wetgeving, black-listing,
“kiddy-porn” censuur en de ondemocratische verhandelde copyright wetgeving ACTA, met de wikileaks “lek”
lijken de maatregelen naar een volledige doorzichtig en gecontroleerd internet in de overdrive te zijn geraakt.
Zo zijn we nu dus 2011. Meer oorlog, meer bailouts, meer sparen, meer staatsrepressie, meer opstand,
meer regels. Goede voornemens? Nuh....ach, misschien een. Als het oproepen tot een bankrun toch wordt
verboden, kan je altijd nog zilver kopen. Buy Silver, Crash JP Morgan.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_52_2010_2011/rss

Maandagmorgen briefing (Week 1, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 10-01-2011
wil dolgraag weer meedoen met de grote jongens aan de Hindu Kush, en
fractievoorzitters Pechthold en Sap zien wel iets in het plan maar wel na
beraadslaging met “experten” (dezelfde eenzijdige experten die de politiek de
eerste missie hebben verkocht?). “Nederland is onderdeel geworden van de
geschiedenis van Afghanistan”, roept Pechthold waarop, na tien jaar Afghanistan
bombarderen, iemand zich terecht afvraagt of de D66-voorman een tube velponlijm in een neusgat heeft geleegd. Sap komt doodleuk weer aan met de
Afghaanse meisjesscholen. Het is dezelfde uitgekauwde onzin dat al tien jaar voor het publiek wordt
opgewarmd, en je kan je niet aan de indruk onttrekken dat Alexander en Jolande gewoon even op het matje
zijn geroepen bij de Amerikaanse ambassade. Het “debat” over de politiemissie belooft kortom hilarisch
surrealistisch te worden. Sap met meisjesscholen en Pechthold met Nederlandse verantwoordelijkheid,
terwijl waarschijnlijk de woorden TAPI-pijplijn (op dit moment wordt de Pakistaanse militaire en politieke elite
ge-wined&dined door Europa en de VS), Turkmeense gasvoorraden, Amerikaanse militaire basissen, Iran,
GAZPROM en China niet vallen. Bondgenoot Nederland laat de NATO, en sinds het Verdrag van Lissabon,
EU (semi-militair) niet in de steek.
Eigenlijk is het erg vermakelijk dat de Noorse krant Aftenposten ook de wikileaks “cables” in bezit heeft en
gretig eruit publiceert. Nu komen opeens zaken boven die de zorgvuldig “cherry-pickende” grote vijf (The
Guardian, The New York Times, Le Mond, Der Spiegel, El Pais) liever in een bureaula laten liggen. Oke, het
rechtse Aftenposten kwam eerst met het verhaal over de door Syrië betaalde demonstranten tegen de
Deense “Mohammed Cartoons” maar het spionage-satelliet project van Duitsland en de VS is iets wat Der
Spiegel liever niet openbaar maakt. Zoals nu de Israëlische steekpenningen rond de blokkade van de
hongerende Gazastrook.
Ondertussen slaat empire weer terug en wil persoonlijke informatie van twitteraars die wikileaks volgen.
Google en Facebook hebben mogelijk ook dergelijke verzoeken van de Verenigde Staten ontvangen.
Euro-bailout
Na Ierland wordt nu Portugal gedwongen om Europese “hulp” te accepteren. Ofwel, de houders van
Portugees staatsschuld willen 100% zeker hun bailout krijgen. Het slimme China koopt inmiddels ook
Spaanse obligaties om te profiteren van het “reddingsscherm” en de gegarandeerde terugbetaling van de
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investering. Dus, nu er weer plannen opduiken om eindelijk banken de reguleren en onder controle te
brengen, zal de volgende “aanval” op de Euro niet lang op zich laten wachten.
Irak
The man is back. Maqtada al Sadr, koningsmaker van de huidige Irakese regering, leider van de grootste
sjiietische beweging in Irak en bezettinghater, is weer terug in Irak en vlamt. De Amerikanen moeten Irak
verlaten. Alle Amerikanen en wel aan het einde van dit jaar zoals is afgesproken. Dat....is niet helemaal het
idee van de VS dat talloze militaire basissen heeft ingericht om een “Zuid Koreaans” verblijf, voor....eeuwig,
in Irak te garanderen. Daarom moeten de Irakezen zich verzetten, roept Al Sadr. Alsof er niets is veranderd.
Iran
Uw drie-maandelijkse hoe-snel-bouwt-Iran-een-bom update: volgens Israël zijn we ondertussen in 2015
aangeland.
Spionage
De VS is begonnen met de bouw van het Community Comprehensive National Cyber-security Initiative Data
Center, ofwel een mega-database dat enorme hoeveelheden data kan verwerken en in de gaten houden.
War-on-internet
Dat duurde niet lang. Obama wil een internet-ausweiss voor alle Amerikanen. Ofwel: een identity-ecosystem.
Gelukkig is het allemaal goed bedoeld.
Zilver
Aan het Zilver vs JP Morgan front: wie heeft er deze week vier enorme “fysieke” voorraden zilver
opgenomen?
Kill facebook
Het is slechts een grap: een bericht dat Facebook ermee ophoudt ergens in maart, dat behoorlijk “viral”
gegaan is. Wat nu, als genoeg investeerders als Goldman Sachs genoeg geld in de service gepompt
hebben, miljoenen mensen opeens op de delete account knop drukken? Bang! Weg miljoenen.
Foreclosure Gate
Ook in het zogenaamde “foreclosure gate”, het vervalsen van de onderliggende papier op hypotheken door
banken, lijden de banken een verlies. In de Amerikaanse staat Massachusetts bepaalde een hogere
rechtbank dat U.S. Bancorp en Wells Fargo & Co niet in staat zijn om te bewijzen dat zij de eigenaren zijn
van de hypotheken (en daarom ten onrechte mensen hun huis uit gegooit hebben).
Moord
Fruitcake maait congreslid plus een handvol andere personen neer. Welkom in de USA. “Links” Amerika, in
zoverre dat bestaat, beschuldigt rechts van het aanzetten tot haat, rechts wil gelijk maar de vrijheid van
meningsuiting opschorten. En dan is er nog FOX News. Plus, Jared Lee Loughner blijkt ook niet vies te zijn
van conspiracy theories. Loughner werkte overigens voor Gifford tijdens haar campagne.
Tot slot: the American Dream…
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_1_2011/rss

'Israël zal kernwapens gebruiken bij dreigende vernietiging door Arabieren'
Uit een na 30 jaar vrijgegeven officieel document blijkt dat de
voormalige Britse ambassadeur in Israël, John Robinson, het
ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat Israël in een
volgende oorlog met de Arabische landen kernwapens zal inzetten als
het land zich geconfronteerd ziet met een dreigende vernietiging.
'Als ze (de Israëliërs) vernietigd worden dan zullen ze deze keer
vechtend ten onder gaan en bereid zijn hun atoomwapens te
gebruiken,' aldus Robinson in een telegram dat gedateerd is op 4 mei
1980 en pas na 30 jaar geheimhouding mocht worden gepubliceerd.
Hoewel de Joodse staat zijn vele, veelal Arabische vijanden doelbewust in het ongewisse laat over het al
dan niet beschikken over kernwapens, bevestigt het vrijgegeven bericht wat feitelijk iedereen al weet,
namelijk dat Israël bij een nieuwe uitroeiingspoging door de islamitische landen zal kiezen voor de 'Samson'
optie, namelijk zoveel mogelijk vijandelijke steden en landen vernietigen met -naar schatting zo'n 200 a 400kernbommen.
In zijn schrijven sprak Robinson tevens zijn bezorgdheid uit over wat er kunnen gebeuren als de door de VS
geleide onderhandelingen niet zouden leiden tot een alomvattend vredesverdrag voor het Midden Oosten.
'Zo lang er over de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem geen akkoord is dat de Palestijnen tevreden stelt
zullen ze steeds extremer worden; gematigde regeringen in het gebied en Westerse belangen zullen in
toenemende mate bedreigd worden; mogelijkheden voor invloed en interventie door de Sovjets zullen
toenemen, en daarmee ook het gevaar voor een nieuwe oorlog.'
Xander - Bron: Ynet News
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Grote gasbel kan Israel 100 jaar voorzien
Het gonst al een tijdje, maar Israel lijkt daadwerkelijk op een gasbel te
zijn gestoten die de energiebehoefte van het land voor zeker honderd
jaar kan dekken.
Omringd door oliestaten heeft Israel zich altijd moeten redden zonder
eigen grondstofrijkdom. Maar dat dreigt drastisch te veranderen.
Energiebedrijf Noble uit Houston bevestigde woensdag dat een
diepzeeveld voor de Israelische kust naar schatting zo'n 453 miljard
kubieke meter aardgas bevat.
Dat is weliswaar zes keer zo weinig als de oorspronkelijke voorraad van
het Groningse Slochterenveld. Maar het gaat wel om de grootste diepzeevondst van aardgas in tien jaar. En
het is een voorraad waar Israel zeker honderd jaar mee zou kunnen doen, meldt zakenkrant The Wall
Street Journal.
De megavondst heeft inmiddels geleid tot grote interesse in en buiten Israel. Het Amerikaanse energiebedrijf
Noble is de hoofdexploitant van het zogenoemde Leviathan veld, maar het in Israel aan de beurs genoteerde
Ratio Oil heeft ook een belang van 15 procent.
Ratio Oil, een minibedrijfje met vijf employees, was een jaar geleden een half miljoen dollar waard, en heeft
nu een beurswaarde van één miljard dollar.
De plotselinge gasrijkdom heeft de Israelische overheid wel achterdochtig gemaakt. De Israelische justitie
onderzoekt of gasexploratie-bedrijven eerder informatie hebben achter gehouden over het potentieel van
diepzeevelden. De Israelische regering heeft in ieder geval plannen om, mogelijk met terugwerkende kracht,
de belastingen op energiewinning fors te verhogen met 20 tot 60 procent. Dit ondanks verzet van
Amerikaanse zijde, waar voormalig president Bill Clinton door energiebedrijf Noble is ingezet om te lobbyen
tegen onwelgevallige fiscale maatregelen. En dan zijn er nog de buurlanden van Israel. Libanon heeft
inmiddels ook plannen voor onderzoek naar gasvelden in zijn wateren. Tegelijk worden andere drukmiddelen
gebruikt, aldus de Wall Street Journal. Zo stelde de Iraanse ambassadeur in Libanon afgelopen maand dat
driekwart van het Leviathan-veld eigenlijk bij Libanon hoort.
Israel liet daarop meteen weten zijn grondstofclaims met zo nodig vuurkracht te zullen verdedigen.
www.z24.nl
Zij nodigen de anderen naar de berg waar ze waardige offers brengen. Zij halen overvloed van overzee,
graven rijkdom op van onder het zand.’ (Deut. 33:19)

Biometrische ID controle bij Schotse vierjarigen
Cijfers tonen aan dat 68 scholen de technologie gebruiken om maaltijden te
beheren en zelfs toegang tot het toilet.
Tientallen Schotse scholen hebben "indringerige" biometrische systemen
ingevoerd, zoals vingerafdrukken om leerlingen vanaf vier jaar te identificeren.
De Angus Raad heeft de grootste aantal scholen die de technologie gebruiken,
met biometrische ID-systemen in gebruik voor cashless catering op middelbare
scholen. In één West Lothian middelbare school wordt een "hand pad systeem"
gebruikt voor leerlingen in het basisonderwijs om gebruik te kunnen maken van de toiletten.
De registratie van vingerafdrukken wordt niet bewaard, maar als Palm herkenning wordt gebruik, kan een
afbeelding worden gecodeerd en opgeslagen. Michael Parker, van de anti-identiteitskaart
campagnevoerders NO2ID, zegt: "Het is volstrekt onredelijk om een systeem te bouwen waarbij kinderen
van een zeer jonge leeftijd regelmatig worden geïndoctrineerd met het idee dat ze voortdurend moeten
bewijzen wie ze zijn.”
"Welke studies hebben aangetoond dat deze extravagante en, zonder twijfel, zeer dure regelingen beter zijn
dan papieren verslagen?"
Een woordvoerder van de Schotse regering zei dat het percentage van scholen die biometrie gebruiken
minder is dan drie procent. Hij voegde eraan toe: "De beslissing over het al dan niet opnemen van
biometrische identificatie op scholen is uiteindelijk een beslissing van de onderwijs autoriteiten, maar
beslissingen moeten de richtlijnen van de Schotse regering weerspiegelen. Het is duidelijk dat scholen erg
voorzichtig moeten zijn bij een dergelijke aanpak.
"Onze richtlijnen bevelen aan dat elke lokale overheid of school die biometrische systemen wil introduceren
de ouders van de desbetreffende school moeten raadplegen, toestemming vragen en opt-outs (geen
deelname) toestaan."
express.co.uk
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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

NU: via ‘de gewone media’: ISRAËL bereidt zich voor op grote oorlog!!!
januari 02, 2011 By: silviavideler
‘Israël bereidt zich voor op grote oorlog’
JERUZALEM – De strijdkrachten van Israël bereiden zich voor op een grootschalige
oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk tegen de Palestijnse Hamasbeweging in
de Gazastrook of tegen de militanten van Hezbollah in het buurland Libanon. © ANP
Dat blijkt uit een document, dat is verspreid door de klokkenluiderssite WikiLeaks.
De Noorse krant Aftenposten publiceerde zondag een verhaal, dat is gebaseerd op een verslag van de
Amerikaanse ambassade in Tel Aviv over een onderhoud met de Israëlische chef-staf, luitenant-generaal
Gabi Ashkenazi. ”Ik bereid het Israëlische leger voor op een grootschalige oorlog, omdat het gemakkelijker
is om terug te schakelen naar een kleinere operatie, dan om het tegenovergestelde te doen”, zo wordt
Ashkenazi geciteerd.
‘Raketdreiging serieuzer dan ooit’
”De raketdreiging tegen Israël is serieuzer dan ooit”, zou Ashkenazi hebben gezegd tegen een groep
Amerikaanse diplomaten. ”Daarom legt Israël zoveel nadruk op verdediging tegen raketten.”
Iran, de aartsvijand van Israël, zou volgens Ashkenazi beschikken over circa driehonderd raketten met
voldoende bereik om Israëlische doelen te treffen.
In het geval van een aanval door Iran zouden de autoriteiten in Israël slechts 12 tot vijftien minuten de tijd
hebben om burgers te waarschuwen.
Wapenarsenaal Hezbollah
Het Amerikaanse document maakt verder melding van het wapenarsenaal van Hezbollah. Deze beweging,
die steun krijgt van Iran, zou beschikken over meer dan 40.000 raketten.
In het afgelopen jaar zou dat aantal volgens bronnen binnen het Amerikaanse regeringsapparaat zijn
opgelopen tot ongeveer 50.000.
Lees alles over Wikileaks op onze special © ANP
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EU opent in twee jaar tijd grenzen voor 7 miljoen moslims
Het wordt islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar
Europa te komen.
Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de
massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie
onverminderd door met het islamiseren van Europa. Vanaf 1 januari
2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums meer
nodig om de Europese landen die aangesloten zijn bij het verdrag van
Schengen -25 EU landen inclusief Nederland en 3 niet-EU landenbinnen te komen (1). Omdat Macedonië, Servië en Montenegro een jaar geleden dezelfde priviliges kregen,
betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang hebben gekregen tot
Europa (2). De statistieken uit 2004:
Land

Bevolking

Aantal Moslims

%

Albanië

3.563.112

2.494.178

70%

Bosnië

4.025.476

1.610.190

40%

Macedonië

2.045.262

613.578

30%

Servië *

10.829.175

2.274.126

21%

TOTAAL

20.463.025

6.992.072

34%

* De cijfers voor Servië zijn inclusief Montenegro en Kosovo, die in 2004 nog altijd deel uitmaakten van
Servië. Omdat het kleine Kosovo -de facto een door de NAVO gecreëerde en beschermde islamitische
maffiastaat- in de nabije toekomst naar verwachting dezelfde status zal krijgen -en de moslimbevolking in de
genoemde landen ondertussen verder is gegroeid- is een verrekening met het totaal aantal moslims niet
noodzakelijk. Zo'n 7 miljoen 'nieuwe' moslims hebben nu dus alle vrijheid om de grenzen van de EU over te
steken en als ze willen te verdwijnen in het snel toenemende aantal 'no-go' zones, waar zich reeds miljoenen
legale en illegale immigranten hebben verzameld.
Zelfs als we uitgaan van de door 'links' gepropageerde -maar volledig door de feiten ingehaalde- stelling dat
slechts een heel klein deel van de moslims jihadisten zouden kunnen zijn of worden, dan zou dit aantal ons
de nodige zorgen moeten baren. Stel dat 5% van de moslims in de nieuwe, overwegend arme visumvrije
zone besluiten om zijn geluk te gaan beproeven in de EU en zich vestigt in de halalwijken van Rotterdam,
Oslo of iedere andere grote Europese stad. Als slechts 1% van hen (onderzoeken tonen aan dat dit er
eerder 30x zoveel zijn (3)) zich wil wijden aan de radicale jihad tegen het Westen dan krijgen we te maken
met 3500 mujahideen strijders, die zich ongehinderd in onze landen, steden en dorpen kunnen bewegen om
zowel financiën als medestanders voor hun grote droom -de hele wereld onderwerpen aan de islam- te
ronselen. Waar deze toenemende islamisering van onze Westerse samenleving toe leidt hoeft nauwelijks
nog te worden uitgelegd. Vraagt u bijvoorbeeld aan de burgers van Parijs hoe het is om je eigen straat niet
meer in te kunnen of je eigen huis niet meer uit te mogen omdat honderden moslims besluiten de straat te
bezetten en te gebruiken om demonstratief te gaan bidden tot allah (4). En dichter bij huis: neem eens een
kijkje in een willekeurige wijk met overwegend islamitische allochtonen in bijvoorbeeld het inmiddels
beruchte Gouda, Ede en Almere. Wees wel voorzichtig met waar u loopt, wat u zegt en waar u uw auto
parkeert (5). Zo werd op nieuwjaarsdag in Den Haag een gehandicaptenbusje door Marokkaanse jongeren
in de brand gestoken omdat er een christelijke 'ichtus' vis op was geplakt (6).
Verwacht niet dat de autoriteiten iets substantieels zullen doen om deze trend om te keren, zeker niet omdat
de Tweede Kamer vorig jaar vrijwel unaniem (met uitzondering van de PVV en de SGP) besloot om de
islamisering van Nederland niet tegen te houden. Dat besluit was geheel conform de opgelegde richtlijnen
van de EU-dictators in Brussel, die de ongehinderde massale instroom van islamitische immigranten
overduidelijk tot speerpunt van hun beleid hebben gemaakt. Over het hoe en waarom kan gespeculeerd
worden, maar één ding is zeker: uit de hele menselijke geschiedenis blijkt dat stabiele samenlevingen
werden ondermijnd en -veelal gepaard met veel geweld- uit elkaar vielen als gevolg van een ongebreidelde
vermenging van niet met elkaar te combineren culturen. De immigratie en integratie van bijvoorbeeld Aziaten
uit China en Vietnam slaagde omdat hun houding en mentaliteit aansloot bij die van de autochtone Europese
bevolking. Wat betreft veel moslims -vooral van de 2e en 3e generatie- kan de conclusie niet anders zijn dat
dit proces juist faliekant is mislukt. 'Brussel', dat zich steeds meer ontpopt als een ongekend autoritair
monster, zou de islamisering wel eens bewust kunnen doordrukken om, als de tolerantiegrens van steeds
meer autochtonen eenmaal onacceptabel is overschreden, hard in te grijpen, met het excuus om (meer)
geweld te voorkomen. Op deze manier zullen de EU-autocraten ten koste van onze laatste restjes
democratie en vrijheid versneld hun gedroomde socialistische superstaat kunnen realiseren.
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Xander
(1) Gates Of Vienna
(2) Ansamed (www.ansamed,info/en/news/ME01.@AM70507.html)
(3) 30-12: 1/3 moslimstudenten steunt moord in naam van islam; 40% wil Sharia invoeren
(4) 23-11: Franse Defensie Liga zegt moslims de wacht aan
(5) 17-11:'Christenen in het Westen moeten zich aan opmaken voor vervolging'
(6) Tora-Yeshua - Zie ook:
09-12: WikiLeaks (8): Turkije wil Europa islamiseren via lidmaatschap EU
2011 lijkt jaar van gespannen onzekerheid te worden
Feeststemming tijdens de nieuwjaarsviering in New York. De
ontwikkelingen in de VS geven de Amerikanen echter bar weinig
aanleiding om optimistisch te zijn.
Namens het 'hele team' van Xandernieuws (1 hoofdmoderator, 1 parttime moderator en ondergetekende zelf) bedanken we alle lezers voor
hun belangstelling, tips en bijdragen in 2010 en wensen we iedereen
een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe!
Zo, en nu weer over tot de orde van de dag. 2011 lijkt een jaar van
gespannen onzekerheid te worden. Laten we eens even kort een aantal zorgwekkende ontwikkelingen op
een rijtje zetten:
1. Financiële crisis verergert. Afgelopen jaar wisten de Europese leiders ternauwernood het instorten van
de eurozone te voorkomen. Hoewel politici en reguliere media in de EU voortdurend benadrukken dat de
euro stabiel is en een garantie is voor onze welvaart, wordt daar in de rest van de wereld vaak heel anders
over gedacht. In met name Groot Brittannië en de VS geven ze geen cent meer voor het overleven van de
eurozone (1), zeker niet nu na Griekenland, Portugal en Ierland dit voorjaar Spanje aan de beurt zal zijn, dat
maar liefst 400 miljard zal moeten herfinancieren. Als dat niet of slecht gaat lukken zal de druk op de
eurozone alleen maar groter worden. Op de korte termijn is dit voor de financiële en economische stabiliteit
van Nederland geen goed nieuws; de hele eurozone is immers van elkaar afhankelijk gemaakt. Omdat de
verwachtingen voor de Duitse economie in 2011 heel goed zijn lijken de gevolgen voor ons land, dat nauw
verbonden is met Duitsland, in eerste instantie mee te vallen. Als het in gang gezette domino-effect in de
eurozone zich echter verder verspreid -en die kans is zeer groot- dan zullen uiteindelijk ook de sterkere
landen zoals Duitsland en Nederland getroffen worden. Persoonlijk zie ik liever een snelle crisis in de
eurozone met als gevolg het uiteenvallen of zelfs het opheffen van de euro. Een totale mislukking van
Brussel is beter dan het alternatief waar achter de schermen hard aan gewerkt wordt: de uitbreiding van de
huidige autoritaire EU tot een fascistische superstaat, waarin alle soevereiniteit van de landen is
overgedragen aan een clubje niet-gekozen autocraten. We zagen bij het Verdrag van Lissabon reeds dat we
als burgers helemaal niets meer te zeggen hebben over de EU, en dat gaat in dat geval alleen maar véél
erger worden. Op de lange termijn is het ontploffen van de eurozone en EU de beste garantie dat onze toch
al zwaar onder druk staande vrijheid en democratie in stand kunnen blijven en hersteld kunnen worden.
De Europese Unie van Socialistische Sovjet Republieken en de daarmee gepaard gaande forse daling van
onze levensstandaard en opheffing van vrijheid van meningsuiting is door niemand meer tegen te houden,
mits de meedogenloze spelers op de financiële markten besluiten dat het voor hen winstgevender is om de
unie ten val te brengen. Het is afschuwelijk dat we nu geheel afhankelijk zijn van deze bloedzuigende
financiële haaien om te voorkomen dat we straks volkomen vertrapt worden door de niets ontziende
criminele dictatuur in Brussel. Maar alles beter dan een monddood gemaakte burger te moeten worden van
het nieuwe Dritte Reich dat in de maak is.
2. Verval VS zet door
Kan het in Europa in theorie nog goed komen, aan de overkant van de oceaan lijkt de VS onvermijdelijk af te
stevenen op een waar financieel en economisch armageddon. Het ene na het andere negatieve record
wordt verbroken:
* 3 miljoen gezinnen gedwongen hun huis uit
* 30 miljoen Amerikanen zonder werk
* 43 miljoen afhankelijk van voedselbonnen
* 52 miljoen in armoede
* 59 miljoen zonder ziektekostenverzekering
* 239 miljoen die nog maar nèt kunnen rondkomen
* $ 144 miljard aan bonussen voor de heren bankiers op Wall Street
* $ 13 biljoen in de zak van slechts 1% van de Amerikaanse bevolking
Nog nooit was de tegenstelling arm-rijk zó groot, waar dan ook ter wereld. (2) Ondertussen is de Federal
Reserve begonnen met Quantitative Easing 2 en wordt nu al gesproken over fase 3. Dit ongelimiteerde
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bijdrukken van geld in combinatie met het vrijwel geheel opkopen van de eigen staatsschuld en de
verbijsterende conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat niemand weet wie de laatste 2 jaar de
aandelen op Wall Street heeft gekocht -waarschijnlijk de overheid- kan niet anders leiden tot een waar
financieel armageddon.
De instorting van de VS is niet meer af te wenden, alleen of dat al in 2011 gaat gebeuren is onzeker. In de
strijd tussen de dollar en de euro zal het erom spannen welke munt het als eerste zal begeven. Beide
munten zullen uiteindelijk fors gedevalueerd moeten worden. Is de dollar als eerste aan de beurt dan volgt er
spoedig totale chaos in Amerika, met mogelijk de al vaker aangekondigde gevreesde 'bank holiday'. De
regering Obama lijkt zich al voor te bereiden op grote binnenlandse onlusten door Amerika nog veel sneller
dan onder George Bush te veranderen in een politiestaat. Obama heeft inmiddels de macht om iedere
Amerikaan zonder aanleiding en zonder proces te laten oppakken en onbeperkt te laten opsluiten en zonder
uitleg het hele internet af te sluiten.
Het einde van het Amerikaanse imperium zal voor Nederlandse banken en bedrijven grote gevolgen hebben,
aangezien ons land enorme belangen in de VS heeft. Het is niet ondenkbaar dat onze financiële sector
opnieuw in grote problemen terecht zal komen en de overheid wederom met miljarden zal moeten
bijspringen. Gezien de enorme bezuinigingen de komende jaren zal het een hele toer worden om dit aan de
bevolking te verkopen.
3. Kruitvat Midden Oosten
Het werd gevreesd voor 2007, 2008, 2009 en 2010, maar kwam er nog steeds niet van: een nieuwe grote
oorlog in het Midden Oosten die gericht zal zijn op Israël. Een aantal keer leek een Israëlische en/of
Amerikaanse aanval op de Iraanse nucleaire installaties heel dichtbij. Aan het begin van 2011 lijkt deze
dreiging echter tijdelijk verminderd. Zo laat de regering Obama regelmatig blijken eigenlijk niets te voelen
voor een militair ingrijpen en gaf de Israëlische minister van Strategische Zaken Ya'alon afgelopen week te
kennen dat een Iraanse kernbom dankzij het Stuxnet computervirus en de internationale sancties met zo'n 3
jaar vertraagd is. Dat duidt niet op een snelle Israëlische aanval.
Schijn kan echter bedriegen, en Israël is altijd een meester geweest in het zand in de ogen strooien van de
vijand. Daarom moet niet vreemd worden opgekeken als er zomaar 'uit het niets' alsnog een oorlog met Iran
uitbreekt. Tevens is er de voortdurende militaire opbouw van de islamitische terreurgroepen Hezbollah en
Hamas door Iran en versterkt het regime in Teheran zijn greep op Libanon en Syrië. Het is goed mogelijk dat
Hezbollah zich dit jaar dermate in het nauw gedreven voelt door de aanstaande veroordeling voor de moord
op de Libanese premier Hariri in 2005 door een VN-tribunaal, dat de islamisten een oorlog tegen Israël
zullen beginnen, in de hoop dat de hele moslimwereld zich achter hen zal scharen.
Een andere dreigende ontwikkeling is het mogelijke éénzijdige uitroepen van een Palestijnse staat en het
erkenning hiervoor vragen bij de VN. Het is niet langer ondenkbaar dat Amerika met de ten diepste antiIsraëlische Barack Obama aan het roer een dergelijke resolutie hiertoe niet zal blokkeren. De gevolgen
hiervan kunnen verstrekkend zijn; zo zullen de Palestijnen met geweld alle Joden van 'hun' land willen
verdrijven, waarop het Israëlische leger opnieuw de Westelijke Jordaanoever zal binnentrekken. Een
internationaal conflict rond Judea en Samaria en vooral de status van Jeruzalem ligt daarom op de loer.
4. Onverwachte trigger: natuurramp of nieuw 9/11
Grote natuurrampen en terreuraanslagen lijken niet te voorspellen, maar gezien het feit dat de meeste
mensen ervan overtuigd zijn geraakt dat 9/11 grotendeels een vooropgezet plan is geweest en dat het aantal
natuurrampen over de hele wereld drastisch toeneemt is het niet slechts 'nattevingerwerk' te veronderstellen
dat een grootschalige (terreur)aanslag of zeer zware aardbeving in de Verenigde Staten -en de talloze
kleinere en vaak vreemde recente aardschokken in Amerika lijken volgens velen iets aan te kondigen- de
trigger zou kunnen zijn voor een hele serie gebeurtenissen die als een filmscenario voor onze ogen zal
worden afgespeeld. Te denken valt aan het afkondigen van de beruchte staat-van-beleg en een
oorlogssituatie (Noord Korea, Iran) die een wereldwijde crisis -zowel financieel, economisch,
maatschappelijk als politiek- zal veroorzaken.
Mogelijk dat dit de aanleiding zal zijn voor de al veel besproken 'machtselite' om in razendsnel tempo en
zonder enige democratische besluitvorming de beruchte Nieuwe Wereld Orde in te voeren, waarin de
meeste grenzen zullen worden opgeheven en alle macht in handen komt van een select groepje
machtswellustelingen. Hun motto 'Orde uit chaos' zal dan realiteit worden. Het is echter minstens zo
voorstelbaar dat de aanleiding het financiële instorten van de VS en/of Europa zal zijn.
Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige doemscenario's in omloop die variëren van de komst van planeet X
(Nibiru) en de daarmee gepaard gaande verwoestende wereldwijde aardbevingen, een zonnevlam die de
hele beschaving terugwerpt in het Stenen Tijdperk of het uitbreken van een extreem dodelijke
grieppandemie of een atoomoorlog, die honderden miljoenen of zelfs miljarden slachtoffers zullen eisen. Los
van dit soort geheel onvoorspelbare gebeurtenissen heb ik me geprobeerd te beperken tot een zoveel
mogelijk realistische verwachting voor het komende jaar - voor zover die verwachting al iets te betekenen
heeft. Daarom zullen we op 1 januari 2012 hoogstwaarschijnlijk moeten constateren dat het allemaal toch
heel anders gelopen is dan 'verwacht'.
Xander - (1) Nu.nl ; (2) The Market Oracle
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WikiLeaks (12): 'Egypte ziet Israël ondanks vredesverdrag als grootste vijand'
In 1973 mislukte ook Egyptes vierde poging om Israël van de kaart
te vegen jammerlijk en werd het Egyptische leger verpletterend
verslagen.
Uit nieuwe door WikiLeaks gepubliceerde documenten blijkt dat
Egypte ondanks een in 1979 gesloten vredesverdrag Israël nog
steeds ziet als de grootste militaire bedreiging. Egypte, dat in de
jaren voor het vredesverdrag vier oorlogen tegen Israël voerde -en
ze alle vier verloor- blijkt tot grote frustratie van de VS zijn leger nog
steeds voor de bereiden op een grote grondoorlog, terwijl zaken
zoals het terrorisme en illegale wapensmokkel worden genegeerd.
'De VS heeft geprobeerd het Egyptische leger te interesseren voor
de uitbreiding van zijn taken op een wijze die de nieuwe regionale en transnationale bedreigingen
weerspiegelt, zoals piraterij, grensbewaking en contra-terrorisme,' aldus een gelekt document. 'De ouder
wordende leiders hebben zich echter tegen onze pogingen verzet en blijven tevreden met wat ze al jaren
doen, namelijk trainen voor een directe oorlog met de nadruk op de grondstrijdkrachten en bewapening.'
In een memo gericht aan de Amerikaanse generaal David Petraeus wordt deze aan de vooravond van zijn
bezoek aan Egypte in 2008 gewaarschuwd dat met name de Egyptische minister van Defensie Mohammed
Hussein Tantawi de grootste tegenstrever is van de Amerikaanse pogingen om het Egyptische leger te
betrekken bij de bedreigingen van deze tijd. 'Tijdens zijn bewind is de tactische en operationele gereedheid
van de gewapende strijdkrachten van Egypte in verval geraakt,' aldus de memo.
Terwijl Amerika erop aandringt dat Egypte zijn tactiek wijzigt vraagt Egypte om meer geld voor het leger, in
de hoop dat het geavanceerde wapens kan kopen om daarmee op gelijke hoogte met Israël te komen. Uit
andere WikiLeaks documenten blijkt dat Egyptische officials voortdurend proberen om nog meer geld dan de
jaarlijkse $ 1,3 miljard militaire hulp van de Amerikanen los te peuteren.
Xander - Bron: Arutz 7

Overstroming Australië 'bijbelse proporties'
BUNDABERG- De Australische overheid vreest voor de economische
gevolgen van de enorme overstromingen die de deelstaat Queensland
in de greep houden. De ramp van „bijbelse proporties” heeft niet alleen
invloed op het toerisme, maar ook op de mijnbouw, aldus de lokale
minister van Financiën Andrew Fraser.
Foto: EPA
Foto: EPA
Foto: EPA
„De kosten voor de staat zullen gigantisch zijn”, aldus Fraser. „Niet
alleen door directe kosten zoals het herstellen van wegen en andere
beschadigde infrastructuur en het verstrekken van hulpgelden aan
getroffen families, maar ook door verloren inkomsten tijdens het herstel
van de mijn- en akkerbouw en het toerisme.”
De minister heeft plannen voor economische en fiscale hervormingen
voorlopig in de koelkast gezet. Hij wil eerst weten hoeveel schade de
zondvloed precies heeft veroorzaakt. Het gaat vermoedelijk om vele
miljarden Australische dollars.
Door de overstromingen staan 22 steden blank en moesten 200.000
mensen hun huizen verlaten in een gebied dat groter is dan Frankrijk en
Duitsland samen. De zwaarste overstromingen in ongeveer vijftig jaar
zijn het gevolg van zeer zware regenval in de afgelopen twee weken.
Op veel plekken is het waterpeil langzaam maar zeker aan het dalen,
maar rond Rockhampton, een stad met 77.000 inwoners, moet het
ergste vermoedelijk nog komen. De rivier Fitzroy zal naar verwachting in de loop van de week buiten de
oevers treden en 40 procent van de stad blank zetten.
IN MATHEUS 24:36-47, VERGELIJKT JEZUS DE TIJD VAN HET EINDE MET DE DAGEN VOOR DE
ZONDVLOED. DE MENS WAS VOL VAN GEWELD, BEDROG EN HEBZUCHT. God walgde van zijn
schepping en was vastbesloten de mensheid te vernietigen op één familie na.
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'Wetenschappers vinden steeds meer bewijs voor leven na de dood'
Bijna-dood ervaringen zouden mede bewijs zijn van het bestaan van
een leven na de dood.
De nieuwste wetenschappelijke inzichten laten zien dat de mens na het
sterven niet ophoudt te bestaan maar in een andere toestand verder
leeft. Althans, dat beweren enkele wetenschappers in een nieuwe,
door het Duitse KOPP Verlag geproduceerde niet-religieuze
documentaire. Volgens drie bijna-dood experts een sterfonderzoekers
hoeft er zelfs geen enkele twijfel meer over te zijn: er bestaat een
hiernamaals waar de ziel van iedereen uiteindelijk terecht komt en
waar deze zich volledig bewust van zal zijn.
Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de meeste mensen -ook in het Westen- geloven in een leven na de dood
zijn de thema's sterven, het hiernamaals en een eeuwig voortbestaan in de maatschappij geen populaire
gespreksonderwerpen, zelfs niet in kerken. Ook veel gelovigen hebben hier vaak nauwelijks meer kennis en
ideeën over dan de hoop dat ze na hun dood 'naar de hemel' gaan.
Bijna-dood expert Bernard Jakoby wordt gezien als de opvolger van de bekende sterfonderzoeker Elisabeth
Kübler-Ross en baseert zich tevens op de wereldberoemde sterfwetenschapper Raymond Moody. Jakoby
wil de mensen leren hoe ze zich op de dood kunnen voorbereiden, zonder angst, vol troost en met alle
vertrouwen. Volgens hem hoort het sterven bij het leven en is de aardse dood slechts de overgang naar een
andere fase van ons bestaan.
De uit Hamburg afkomstige geesteswetenschapper Jörgen Bruhn denkt er net zo over. Ons 'ik-bewustzijn'
zal ook volgens hem na onze dood gewoon blijven voortbestaan in een hiernamaals, waar we worden
herenigd met onze geliefden. Bruhn, theoloog en voormalige leraar, denkt dat we ons daar gewoon verder
zullen ontwikkelen. Op scholen geeft hij gastlessen over bijna-doodervaringen en de verschillende fases van
het stervensproces en probeert hij bij kinderen en jongeren de angst voor de dood weg te nemen. Ook troost
hij jonge mensen die bijna-doodervaringen hebben gehad en bevestigt hij hen dat we na ons sterven
inderdaad verder leven.
Bruhn heeft volgens eigen zeggen na de dood van zijn broer ruim 20 jaar geleden nog enige tijd contact met
hem gehad. Zijn broer zou hem na zijn overlijden regelmatig hebben bezocht. Mede door deze ervaringen en
die van talloze anderen kwam Bruhn tot de conclusie dat dit leven en het volgende leven zeer nauw met
elkaar zijn verbonden, ook al kunnen we het meeste daarvan niet met onze eigen ogen waarnemen.
De documentaire stelt dat de 'wedergeboorte' in het hiernamaals hoop geeft aan alle mensen. Het betekent
echter ook dat de mens verantwoording moet afleggen voor zijn doen en laten op deze aarde. Zowel
Bernard Jakoby als Jörgen Bruhn geven daarom tips aan mensen hoe ze hun gedrag in dit huidige leven
tijdig en op een verantwoordelijke wijze kunnen veranderen.
Ook begeleiden en helpen ze mensen met het rouwproces als een familielid of vriend is gestorven. De troost
die ze bieden is dat hun geliefden niet zijn verdwenen maar ons kunnen horen, nog steeds aan ons leven
deelnemen en willen dat het goed met ons gaat. Wie er in dit leven onverhoopt toch een puinhoop van
maakt en geen liefde geeft aan anderen krijgt volgens de wetenschappers na de dood de kans om het
alsnog goed te maken.
Het hiernamaals in de ogen van joden, christen en moslims
Zowel joden, christenen als moslims geloven in een leven na de dood. Wat de drie religies eveneens
gemeen hebben is dat de ziel of geest van de mens -in tegenstelling tot wat de genoemde wetenschappers
beweren- op twee verschillende plaatsen terecht kan komen: de hemel / het paradijs, of de hel.
De joden hebben ten aanzien van de hel, de plaats waar slechte en kwaadaardige zielen worden gestraft, de
meest 'vriendelijke' opvatting. Volgens veel joodse wijsgeren zal zelfs de meest goddeloze ziel maximaal een
jaar in de hel blijven, om daarna alsnog in de hemel te worden toegelaten. Pas als de hele mensheid deze
fysieke wereld heeft onderworpen aan God volgt de lichamelijke opstanding uit de doden.
Moslims geloven dat allah aanvankelijk slechts enkelen tot het paradijs toelaat -alleen als 'martelaar' ben je
zeker van toegang-, maar na enige tijd de meeste mensen -inclusief veel moslims- alsnog uit de hel haalt en
toelaat tot het paradijs. 'Alleen' joden, christenen en de meeste vrouwen -ook moslima's- kunnen het wat de
islam betreft schudden; die zullen eeuwig worden gestraft.
In het christendom bestaan veel verschillende opvattingen over het leven na de dood. De algemene tendens
is doorgaans geweest dat de ziel of geest van de mens na het sterven beoordeeld zal worden op het geloof
in Jezus en de daaraan verbonden goede werken. Een wedergeboren ziel gaat voor eeuwig naar de hemel
en wacht de lichamelijke opstanding uit de dood en een ongelovige ziel gaat voor eeuwig naar de hel.
In veel kerken wordt al eeuwen gedacht dat de hel een plaats van eeuwige pijniging is. Dit is gebaseerd op
onder andere de volgende bijbelteksten:
'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of hand ontvangt, die zal
ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij
zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de
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rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en
zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.' (Openbaring 14:9-11)
'... en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de
valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.' (Openbaring 20:10)
'En de.. doden... werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de
poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden
werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.' (Openbaring 20:1315)
Sommige christelijke groeperingen denken dat de eeuwige pijniging alleen de duivel, het beest en de valse
profeet treft, en de mensen die in de poel van vuur worden geworpen opnieuw sterven, maar dan voor
eeuwig. Anderen beweren dat sommige woorden verkeerd vertaald zijn en hebben net als de Joden de
overtuiging dat de hel slechts een tijdelijke plaats is waar zielen worden gereinigd en gelouterd, zodat ze
later alsnog tot de hemel en de opstanding kunnen worden toegelaten. Daarnaast zijn er steeds meer
christenen die -ondanks het feit dat Jezus Christus hier talloze malen voor waarschuwde- niet meer geloven
in een -eeuwige of tijdelijke- straf in de hel voor ongehoorzame en ongelovige zielen (alverzoeningsleer).
Tevens zijn er christenen -met name Zevende Dags Adventisten- die niet geloven dat de ziel na de dood bij
bewustzijn blijft, maar 'slaapt' tot aan de lichamelijke opstanding uit de dood. Dit lijkt echter in flagrante
tegenspraak met Jezus' gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16), die beide na hun
sterven bij bewustzijn blijven. Lazarus wordt gedragen naar 'Abrahams schoot', maar de rijke man 'slaat zijn
ogen op' in het 'dodenrijk' en vraagt medelijden aan Abraham en Lazarus omdat hij 'pijn lijdt in deze vlam'.
Ook wil hij dat Abraham Lazarus terugstuurt naar de aarde om zijn familie te waarschuwen, zodat zij 'niet in
deze plaats der pijniging' komen. Hier geeft Jezus overduidelijk aan dat de ziel van het mens na het sterven
onmiddellijk blijft voortleven, hetzij op een fijne, hetzij op een vreselijke plek.
Goddelijke afrekening of verlossing
Hoe er ook over hemel en hel gedacht wordt, het leven van velen op deze aarde is veelal een worsteling en
kan daarom als een 'hel' op zich beschouwd worden. Het is nauwelijks voorstelbaar dat het vele onrecht en
de vele gruwelijke dingen die mensen elkaar aandoen in het volgende leven niets meer te betekenen zouden
hebben en iedereen automatisch in de hemel of het paradijs terecht komt. Bij het verbreken van het vijfde
zegel in de eindtijd (Openbaring 6) vragen de zielen van alle gelovigen die geslacht waren om het woord van
God en om hun getuigenis -denk bijvoorbeeld aan de 110.000 christenen die in 2009 in de islamitische
wereld vanwege hun geloof werden vermoord - letterlijk om wraak op degenen die op de aarde wonen. Zij
krijgen niet te horen dat er geen wraak komt, maar dat ze nog een korte tijd moeten wachten totdat het zover
is en het getal van hun medebroeders, 'die gedood zouden worden', vol zou zijn.
Niet alleen na deze dood volgt er dus een Goddelijke afrekening van wat wij in dit lichaam hebben gedaan hetzij goed, hetzij kwaad-, maar ook tijdens dit leven komt er een korte, maar ongekend hevige periode -de
'eindtijd' of de (Grote) Verdrukking- waarin God wraak zal nemen op de bewoners van de aarde vanwege
hun slechtheid, hun onbekeerlijkheid, hun ongeloof en hun zonden. De gelovige christenen hebben echter
de belofte dat zij pal vóór het uitbreken van die gruwelijke laatste jaren zullen worden opgenomen in de
hemel:
'Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor
levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die
gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 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 21:34-36)
'... en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost
van de komende toorn.' (1 Tess.1:10)
'Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt allen
kinderen des lichts... want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door
onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is....' (1 Tess.5:4+9)
'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)
Veel christenen geloven op grond van de Bijbelse eindtijdprofetieën en de gebeurtenissen in de wereld dat
het moment van hun verlossing, de Opname, binnen nu en enkele jaren zal zijn aangebroken.
Xander
Eerste helft gebaseerd op: Kopp Online
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China bereidt zich voor op gewapend conflict 'in alle richtingen'
China bereidt zich voor op een gewapend conflict 'in elke richting',
zegt de Chinese minister van defensie.
"In de komende vijf jaar, zal onze leger voorbereidingen treffen voor
een militair conflict in elke strategische richting," zei Liang Guanglie
in een interview gepubliceerd door verschillende kranten in China.
"We leven misschien in rustige tijden, maar we kunnen oorlog nooit
vergeten, nooit de paarden naar het zuiden sturen of de bajonetten en geweren wegzetten," voegde hij
eraan toe. China heeft herhaaldelijk gezegd, een "vreedzame opkomst" na te streven, maar de recente
tempo en de omvang van de militaire modernisering heeft veel van zijn buurlanden in de regio Azië-Pacific
gealarmeerd, inclusief Japan, die China's militaire opbouw beschrijft als een "wereldwijde zorg."
De opmerkingen van de heer Liang komen op een tijdstip van steeds moeilijkere betrekkingen tussen de
Chinese en Amerikaanse strijdkrachten. Een jaar geleden bevroor China de materiële militaire relaties in
protest tegen de Amerikaanse wapenverkopen aan Taiwan en de betrekkingen verslechterden afgelopen
zomer, toen China bezwaar maakte tegen de Amerikaanse plannen om zijn nucleaire supercarrier, de USS
George Washington, in te zetten in de Gele Zee voor de Koreaanse schiereiland.
China kondigde vorige maand ook aan om zijn eigen vliegdekschip te lanceren als signaal dat China
vastbesloten is om haar gewicht als opkomende supermacht te bevestigen. Het nieuws kwam een jaar
eerder dan veel Amerikaanse defensie analisten hadden voorspeld.
China is ook bezig met een "carrier doder”, ballistische raketten die Amerikaanse carriers van grote afstand
kunnen laten zinken, fundamenteel een herschikking van de machtsverhoudingen in een regio die door de
VS sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gedomineerd.
Een Amerikaanse marine commandant, admiraal Robert Willard, vertelde de Japanse krant Asahi Shimbun
deze week dat hij geloofde dat het Chinese anti-schip raket, de Dong Feng 21, al een "initiële operationele
capaciteit" had bereikt, maar jaren van testen zal vergen.
Analisten blijven verdeeld over de vraag of China een Aziatische wapenwedloop veroorzaakt. Zelfs rekening
houdend met de zwarte uitgaven, is de jaarlijkse defensie begroting van China nog altijd minder dan één
zesde van Amerika's $663 miljard per jaar, oftewel minder dan de helft van het Amerikaanse cijfer uitgedrukt
in percentage van het BBP. Maar in een toespraak eerder dit jaar waarschuwde Gates dat de nieuwe
wapens van China, met inbegrip van de anti carrier raketten, de "primaire manier van Amerika,s macht
project bedreigen en hulp aan bondgenoten in de Stille Oceaan", en onderstreepte de moeilijkheden die voor
ons liggen als de strategische fricties tussen China en de VS blijven toenemen.
Als China moderniseert, zullen haar strijdkrachten ook steeds meer Chinese technologie gaan gebruiken,
dat volgens analisten nog steeds achterblijft bij westerse technologie, zelfs als China zijn best doet om de
achterstand in te halen. "De modernisering van het Chinese leger kan niet afhankelijk zijn van anderen, en
kan niet worden gekocht," zei Liang, toevoegend: "In de komende vijf jaar, zal onze economie en
samenleving sneller ontwikkelen, en de alomvattende nationale kracht stimuleren. Wij zullen de gelegenheid
te baat nemen om de modernisering van het leger te versnellen."
telegraph.co.uk - Lees ook:
China's military buildup will correspond with its economy
‘China to use economy boom to fuel military might’
Rusland is begonnen met de levering van olie aan China
De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de
weg vrij voor de koningen uit het oosten. (Openbaring 16:12)
------------In de eindtijd zal de koning van het Zuiden (een leider in het Middenoosten/ traditioneel Egypte) met hem
(antichrist) in botsing komen en de koning van het Noorden (antichrist - Europees leider) zal hem
bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen (in het Middenoosten)
binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. Ook het Sieraadland (Israel) valt hij binnen.
Velen worden onderworpen, alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen: Edom, Moab en het
belangrijkste deel van de Ammonieten. Hij wordt heer en meester over vele landen, ook Egypte ontkomt
niet aan hem. Hij eigent zich de goud- en zilverschatten en de andere kostbaarheden van Egypte toe.
Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg.
Maar geruchten (oorlogsdreiging) uit het oosten (China) en het noorden (Rusland) zullen hem
opschrikken, en hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn
Koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad (nabij Jeruzalem), maar dan
vindt hij zijn einde zonder dat iemand hem helpt. (door Christus, bij Zijn fysieke wederkomst) (Daniel
11:40)
.....En wie heeft het over de Islamisering van Europa, u zou beter kunnen zeggen, de vernietiging van
bijna de gehele Islam en het Midden-oosten.... Bidt voor onze broeders aldaar en voor onze
medemens.
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Rusland-Iran begint gezamenlijke marine-oefening in Kaspische Zee
Rusland en Iran zullen voor de allereerste keer ooit, een gezamenlijke
marine oefening uitvoeren, volgens de Iraanse Mehr News Agency.
De gezamenlijke Russisch-Iraanse marine manoeuvres, werden
afgelopen week aangekondigd, en zullen deze week in de Kaspische
Zee plaatsvinden.
Het rapport, dat niet onafhankelijk kon worden bevestigd, citeert een
hoge Iraanse ambtenaar, zeggende dat de oefeningen gericht zijn op het
voorkomen van verontreiniging en het verbeteren van de coördinatie bij
zoek en reddingsoperaties tussen de twee naties.
Echter, de oefeningen, waarbij zo'n 30 schepen aan deelnemen, wordt
door sommige analisten gezien als een manier om de krachten te
bundelen tegen de VS, die door de Asia Times werd aangeduid als "de opdringerige westerse supermacht."
Getiteld "Regionale Samenwerking voor een veilige en schone Caspian," combineert de tweedaagse
oefening militaire doelstellingen en milieudoelstellingen. Een vriendschap overeenkomst uit 1921 is de
juridische grondslag voor de huidige marine samenwerking tussen de twee landen, volgens politiek analist
Kaveh L. Afrasiabi. Rusland heeft een grote rol gespeeld in de bescherming van Iran tegen verdere sancties
van de VN-veiligheidsraad vanwege zijn verzet tegen een VN mandaat om zijn nucleaire programma te
beëindigen. Iran is doorgegaan met het plaatsen van uranium centrifuges om haar capaciteit te vergroten om
kernwapen geschikte uranium te produceren, tot ontzetting van degenen die hopen om de Islamitische
Republiek te overtuigen doormiddel van diplomatie om deze inspanning te laten varen.
Rusland zat achter de bouw van de Iraanse Bushehr kerncentrale, hoewel Russische banken een aantal
maanden geleden de financiering van het project hebben stopgezet. Toch heeft Rusland minstens twee
transporten met nucleaire brandstof aan de faciliteit geleverd.
Israël heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat het land geen nucleair Iran zal tolereren, waarvan de president
Mahmoud Ahmadinejad vaak gedreigd heeft om de Joodse staat te vernietigen.
Israelnationalnews.com
“Dit zegt God, de HEER: Gog, oppervorst van Mesech en Tubal
(Rusland), ik zal je straffen! Ik kom je halen, ik sla haken door je kaak
en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met
je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters,
bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit
Perzië (Iran), Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer
met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn
troepen: heel veel volken zijn het!
Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft
aangesloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je
bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net
van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van
Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest.(Ez. 38). Lees ook:
Libya, Russia agree $1.8 billion arms deal: Putin
Libya Negotiates Weapons Deal With Russia
Russia strengthens ties with Africa

Virus tast Android-telefoons in China aan
Een krachtig virus blijkt Google's mobiele Android-telefoons in China aan te tasten.
Het kan de geraffineerdste aantasting van mobiele telefoons tot dusver zijn, aldus
veiligheidsexperts donderdag.
Antivirusbedrijf Lookout Mobile Security schat dat het aantal besmette telefoons ligt
tussen de tien- tot honderdduizenden stuks. Het virus, dat Geinimi is genoemd, komt binnen via apps met
versies van videogames zoals Monkey Jump 2 en President vs Aliens.
Besmette telefoons bellen elke vijf minuten naar een computer voor instructies. Ze zenden informatie over
de locatie van het apparaat, de hardware en SIM card. ,,Het is niet duidelijk wat het doel is'', zei Kevin
Mahaffy van Lookout. Het kan wellicht een kwaadwillig netwerk vormen om bepaalde computers aan te
vallen of om identiteitsgegevens te stelen.
Het virus Geinimi toont dat virusmakers hun aandacht verschuiven van computers naar telefoons.
© RTLZ.nl
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De verzwegen Arabische lobby in de VS
Eerder schreven wij twee artikelen over de macht van de Arabisch-Islamitische lobby bij de Verenigde
Naties. Minder bekend is de invloed van de Arabisch-Islamitische lobby in de Verenigde Staten. Vaak hoor je
over de grote invloed van de Joodse lobby daar. Daarbij ziet men twee punten over het hoofd:
1. De relatief grote steun voor Israel komt niet zozeer door het Joodse electoraat, want dat beslaat slechts
circa 2% van de bevolking, overigens hetzelfde als het aantal moslims. Doorslaggevend is de omvangrijke
pro-Israel houding van de bevolking (ondersteund door circa 65%, tegen circa 15% voor de Palestijnen).
2. Er is net zo goed een zeer actieve en machtige Arabische lobby, zoals er wel duizend verschillende
belangengroepen zijn in Amerika. Maar de Arabische lobby heeft veel meer geld tot haar beschikking,
dankzij de oliedollars. En het aantal ambassades van Arabische/Islamitische landen is 57, tegen 1 Joodse.
Dus de Arabische lobby heeft een minstens zo sterk stemgeluid als de Joodse, maar daarover hoor je nooit
iemand.
De mythe van de macht van de Joodse lobby is daarmee de moderne verpakking van de nazi-mythe
van ‘de Joden zijn uit op de wereldheerschappij’.
Dat is onvervalst antisemitisme, bijvoorbeeld ook volgens de definitie van antisemitisme van de Europese
Unie, die het omschrijft als “het beschuldigen van Joden van samenzweringen om de overheid te
domineren”, zie: http://www.likud.nl/ref32b.html .
Geen wonder dat Gretta Duisenberg het er vaak over heeft.
Recent is er een boek verschenen over de omvangrijke macht en invloed van de Arabische lobby in de
Verenigde Staten, die deze macht bevestigt: ‘De Arabische lobby’ van auteur Mitchell Bard.
Hieronder volgt een aantal – vertaalde – passages uit de inleiding van dit boek.
Uit: The Arab Lobby:
“Binnen een paar weken van zijn ambtstermijn als 44ste president begon Obama een gevecht met de
Israëlische regering over het nederzettingenbeleid. Hij eiste in het openbaar dat Israël alle nederzettingen
zou bevriezen. Toen Israëlische functionarissen er op wezen dat er overeenstemming was bereikt met de
voorganger van Obama over wat de Verenigde Staten zou beschouwen als aanvaardbare bouw, ontkende
de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zelfs dat dergelijke afspraken waren gemaakt. [Likoed
Nederland: de afspraken zijn te vinden op onze site http://www.likud.nl/ref32.html ]
Dit beleid van Obama lijkt tegenstrijdig met het idee van de complotdenkers, die geloven in een almachtige
Joodse / Israëlische lobby die het Midden-Oosten van de VS beïnvloedt, ten nadele van de nationale
belangen.
Hoe kan dit worden verklaard?
Het Amerikaanse beleid wordt niet gemaakt door een almachtige Israëlische lobby, integendeel; ook sterk
beïnvloed door een zeker zo krachtige – maar veel minder zichtbare – Arabische lobby. Deze komt voort uit
ideologie en uit de olie- en wapenindustrie, die Midden-Oosten regimes wil ondersteunen.
Deze verklaring is begrijpelijkerwijs verrassend, gezien het feit dat er slechts enkele boeken of artikelen over
de Arabische lobby bestaan, terwijl er een lange geschiedenis van samenzweringstheorieën is die
suggereren dat Joden alles controleren, van de media tot het Amerikaanse Congres en tot het mondiale
financiële systeem.
De eerste organisatie die is opgericht om een Arabische perspectief in de Verenigde Staten te promoten was
de Arabische Nationale Liga van Amerika in de jaren 1930. Andere groepen volgden. In 1951 vroeg koning
Saud van Saoedi-Arabië aan Amerikaanse functionarissen om een pro-Arabische lobby te financieren, om
de pro-Israël-lobby te bestrijden. De CIA stemde toe.
Al in 1974 [LN: niet toevallig tijdens de oliecrisis, de eerste grote zichtbare machtsdemonstratie van de
Arabische lobby] relativeerde de Democratische senator Thomas McIntyre de invloed van de Israëlische
lobby. ‘Hoe zit het dan met de olie-lobby?’ vroeg hij. ‘De invloed van ‘Big Oil’ [de grote oliemaatschappijen] is
veel sluipender, maar ook veel ingrijpender dan de invloed van de Joodse lobby, want olie en invloed
sijpelen zowel langs ideologische als partij-lijnen, zonder dat het publiek er aan te pas komt.’ Hij voegde
eraan toe dat ‘de Joodse lobby niet op kan tegen de lobby van het leger en defensie; zoals het Pentagon.’
Sinds de oprichting van Israël in 1948 is de Arabische lobby gegroeid en steeds meer ondersteund, onder
andere door de wapenindustrie, door voormalige ambtenaren in dienst van Arabische staten, door bedrijven
met zakelijke belangen in het Midden-Oosten, door NGO’s, door de Verenigde Naties, door een aanzienlijk
percentage van de media en de culturele elite, door niet-evangelische christelijke groepen, door ingehuurde
bureaus, door Amerikaanse Arabieren en moslims, en door de leiders en diplomaten van Arabische
regeringen.
De Arabische lobby heeft weinig sympathie van het publiek. Maar het feit dat ze gewone supporters missen,
maken ze goed door met bijna onbeperkte financiële middelen proberen te kopen wat ze vaak niet kunnen
winnen op basis van hun argumenten.
Het hart van de Arabische lobby – Saoedi-Arabië – heeft reeds lang zijn aanhangers binnen de Amerikaanse
overheid met daarnaast vele PR-bedrijven, lobbyisten en andere ingehuurden in dienst van het koninkrijk om
haar zaak aanhangig te maken bij beleidsmakers en het publiek.
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Vandaag de dag is Arabische lobby in de Verenigde Staten gericht op het voeden van de Amerikaanse
verslaving aan aardolieproducten, de uitbreiding van de economische banden tussen de Verenigde Staten
en het Arabische / Islamitische Midden-Oosten, het verkrijgen van Amerikaanse politieke steun in
internationale fora, het verwerven van de meest geavanceerde wapens en het verzwakken van de band
tussen de Verenigde Staten en Israel.
De Arabische lobby heeft blijk gegeven van haar macht, door ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten
onevenredig veel aandacht besteden aan de belangen van de Arabische staten en dat landen ondersteund
worden die geen enkele van onze waarden delen en slechts enkele van onze belangen.
Erger nog, sommige van deze landen, zoals Saoedi-Arabië. ondermijnen Amerikaanse belangen door het
steunen van terrorisme en het bevorderen van radicaal-islamitische opvattingen op wereldwijde schaal.”
NB
Dit is het derde deel van een drieluik over de macht van Arabisch-Islamitische lobby.
Deel 1 beschrijft hoe het de Arabisch-Islamitische lobby is gelukt om via de Verenigde Naties het Palestijnse
vluchtelingenprobleem grotendeels kunstmatig te creeren en kunstmatig in stand te houden: ‘De twee
soorten vluchtelingen van de VN: Palestijnse en gewone’. http://www.likud.nl/artik41.html.
Deel 2 gaat over de invloed van de Arabisch-Islamitische lobby bij de Verenigde Naties in het algemeen:
‘Moslim machtsblok domineert VN’ http://www.likud.nl/artik46.html
Bovenstaand deel 3 gaat over de invloed van de Arabisch-Islamitische lobby in de Verenigde Staten.

Eerste Iraanse kernproef in Noord Korea in de maak
Volgens deze speculatieve Bijbelcode komt er in de toekomst een
kernoorlog met Noord Korea.
Volgens Amerikaanse en Zuid Koreaanse inlichtendiensten heeft een
grote groep Iraanse kernwetenschappers en technici de afgelopen
dagen de Noord Koreaanse nucleaire installaties bij Yongbyon
bezocht. Aanvankelijk werd gedacht dat ze alleen de nieuwste
ultrasnelle uraniumcentrifuges kwamen onderzoeken, maar toen een
klein groepje zich afsplitste en werd meegenomen naar de nucleaire
testinstallatie Punggye-ri bij de Chinese grens rees het vermoeden dat
Iran mogelijk in samenwerking met Noord Korea een kernproef wil
gaan uitvoeren.
Een Zuid Koreaanse bron meldde dat de Iraanse bezoekers circa $ 150 miljoen dollar bij zich hadden,
waarschijnlijk als vergoeding voor Noord Korea voor het uitvoeren van de eerste Iraanse kernproef. Franse
inlichtingendiensten bevestigen dit vermoeden omdat ook zij de afgelopen twee maken een enorme
toename in de wederzijdse Iraanse-Noord Koreaanse contacten hebben waargenomen.
Op 2 december drong de Franse president Sarkozy er bij de Amerikaanse president Obama tevergeefs op
aan om de militaire druk te verleggen van Iran naar Noord Korea - niet enkel vanwege de hoog opgelopen
spanning met Zuid Korea, maar uit angst dat het stalinistische regime in Pyongyang de crisis met de
zuiderburen zou gebruiken om de aandacht af te leiden van het verstrekken van nucleaire technologie en
geavanceerde centrifuges aan Iran, dat zelf mede vanwege het Stuxnet computervirus en de internationale
sancties kampt met grote tegenslagen en vertragingen.
Volgens Sarkozy zijn de nieuwe gesprekken die Teheran is aangegaan met de vijf permanente leden van de
VN-Veiligheidsraad plus Duitsland enkel en alleen bedoeld om opnieuw tijd te rekken, totdat het nucleaire
wapenprogramma met Noord Koreaanse hulp weer met volle vaart verder kan. Vanwege het risico op
Amerikaanse interceptie van door de sancties verboden materialen en technologie lijken beide landen te
hebben besloten om de eerste Iraanse kernproef in Noord Korea te houden, buiten het bereik van de
internationale gemeenschap. Noord Korea is immers -ondanks jarenlange sancties- inmiddels een
kernwapenmacht geworden.
Dit scenario werd afgelopen week geopperd door de Israëlische vicepremier en voormalige generaal Moshe
Ya'alon, die stelde dat Iran vanwege 'technische problemen' (het Stuxnet virus) op dit moment niet in staat is
om op eigen kracht een kernwapen te fabriceren, waarmee hij impliceerde dat het regime Ahmadinejad het
daarom met buitenlandse hulp zal gaan proberen. Noord Korea is op dit moment het enige land dat hiertoe
in staat is en ook de wil heeft om van Iran een kernwapenmacht te maken. (Op zijn beurt is Noord Korea
hoogstwaarschijnlijk dankzij China aan kernwapens gekomen).
Ya'alons opmerkingen kunnen dan ook gezien worden als de volgende boodschap aan Washington: wij
hebben Iran aangepakt (Stuxnet virus), nu is het jullie beurt om te zorgen dat Noord Korea ons niet omzeilt
door hun nucleaire installaties en kennis ter beschikking te stellen aan Iran en voor dat land een kernproef
uit te voeren.
Xander - Bron: DEBKA
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Beerput Oranje (18): totale terreur
Door Micha Kat op 2 januari, 2011
Media in 2011 geheel in handen van oranje * koningshuis
Voert bewust pro-pedofielenbeleid * oranje heeft ons land ondergedompeld in
een hel van corrupte kinderverkrachters * beatrix heeft schijt aan onze soldaten
in den vreemde.
Ons koningshuis onder leiding van Bilderberg Bea zal de houtgreep waarin het
ons land in een duivelse omklemming dooddrukt komend jaar alleen maar
versterken. Hoe ver we al zijn gevorderd op de route richting tirannie en
ondergang blijkt wel uit de laatste kersttoespraak van HM. Niet zozeer uit de
inhoud -bekakt geraaskal van een wereldvreemde Alzheimer-patiente, dat
kennen we- maar uit het ‘verbod’ van Huis ten Bosch kritiek op de
kerstboodschap te mogen leveren. Realiseer je wat dit betekent! Ons
staatshoofd spuit minuten lang de meest weerzinwekkende hypocriete waanzin over ons uit -terwijl ze achter
onze rug om binnen Bilderberg tegen ons samenspant en ons leegzuigt en heimelijk bespot- en niemand
durft er iets van te zeggen! Niemand! De MSM meldden slechts dat er ‘een miljoen mensen naar luisterden’
zonder daarbij de volgende vraag te stellen: wat vonden al die mensen ervan? Terwijl uit postings op
meerdere websites blijkt dat ons koningshuis geen enkel draagvlak meer heeft, worden onze media
geannexeerd door de Oranje-mafia en hun lakeien zoals in feite reeds bleek in 2009 toen de NOS tijdens de
dodenherdenking het ‘applaus’ van ‘het volk’ voor Bilderberg Bea in strijd met de waarheid ‘verlengde’ om zo
een suggestie te kunnen wekken van populariteit voor Oranje. Hiermee was de totale terreur reeds de facto
gerealiseerd maar vanaf dat moment is het allemaal alleen maar nog erger geworden.
Overigens ging onze staatsomroep NOS zich ook in 2007 reeds te buiten aan dergelijke Ceaucescupraktijken toen het bij een reportage over de doop van prinses Ariane in 2007 kreten uit het publiek
‘Zorreguieta moordenaar’ uit de reportage wegknipte. Wij voorspellen dat de terreur in 2011 zo zal
toenemen, dat er niet eens meer niche-media zullen zijn die deze manipulaties door de NOS nog durven te
melden zoals de website Geenstijl deed bij het verlengen van het applaus op de Dam! Luister hier overigens
naar hoe de NOS omgaat met de laatste kersttoespraak en constateer dat het tijdperk van Ceaucescu reeds
lang is aangebroken. Dit is horror mensen, maar laten we het hoofd proberen koel te houden en ons
realiseren wat dit betekent: de totale terreur van een criminele pseudo-monarchie waarvan een van de
meest incompetente en lachwekkende representanten op het punt staat de troon te bestijgen die hij
uitsluitend zal kunnen behouden door nog meer terreur te eisen en niet alleen een totaal verbod uit te
vaardigen op kritiek, maar ook te eisen dat zijn volk dagelijks expliciet zijn ‘respect’ betoont! Ik voorspel
toestanden zoals in Thailand -waar het overigens niet is afgedwongen!- waarbij elke avond om 18:00 het
volkslied wordt gespeeld en iedereen wat hij ook doet moet gaan staan onder een van de levensgrote
portretten van de monarch. Verzuimt iemand op deze wijze ‘respect te betonen’ wordt hij gearresteerd en
afgevoerd naar een goelag voor ‘terroristen’. Recent werd een Thaise blogger veroordeeld tot tien jaar cel
wegens ‘majesteitsschennis’. Koning Willem Alexander zal zijn toevlucht moeten nemen tot vergelijkbare
terreur. Want wat blijft er over van zijn royale gezag als iedereen op internet vrijuit de spot kan drijven met
zijn stompzinnigheid, overbodigheid, zijn criminele vrienden en de blunders die hij dagelijks als staatshoofd
zal maken breed kan gaan uitmeten?
Maar het is allemaal nog veel erger met ons koningshuis. Wat worden we genaaid, mensen! Want onder
Beatrix is een duivelse koers ingeslagen waarin criminelen en kinderverkrachters op sleutelposities
worden gezet en worden gestimuleerd hun delicten in verhevigde mate te plegen met koninklijke
goedkeuring. Joris Demmink opereert met de expliciete goedkeuring van Oranje zoals we al vaker hebben
gesteld en ook heeft Beatrix tal van kinderverkrachters en andere criminelen benoemd op sleutelposities in
onze samenleving waarbij vooral het desastreuze fenomeen van Commissaris van de Koningin werd
misbruikt. We krijgen meldingen binnen over kindermisbruik door de Utrechtse CdK Roel Robbertsen en
voormalig CdK Ed Nijpels is een van ‘s lands leidende criminele pedofielen. Voormalig CdK Hans Wiegel
wordt door meerdere bronnen genoemd als de grote instigator van de pedofielen-cultuur binnen de VVD.
CdK Jan Franssen -homo maar geen berichten van kindermisbruik- is totaal corrupt zoals reeds meermalen
is gepubliceerd en voormalig CdK Wim van Gelder steunde een Zeeuws pedofielen-netwerk rond de
koninklijke Roosevelt Stichting [backgrounds] waarin ook Joris Demmink weer een rol speelt. Henk Koning
(ook weer VVD) tenslotte werd door Beatrix tegen expliciete adviezen in als criminele kinderverkrachter op
de troon gehesen bij de Algemene Rekenkamer zoals werd onthuld door het TV-programma Reporter in
maart 2009. Maar het meest stuitende voorbeeld van de voorkeur van Beatrix voor kinderverkrachters is
natuurlijk de positie geweest die haar persoonlijk advocaat Frits Salomonson decennia achtereen kon
bekleden terwijl bekend was -had moeten zijn- dat deze man zich te buiten ging aan de meest perverse en
sadistische rituelen waarbij zelfs kinderen werden vermoord en doodgemarteld. Het is een publiek geheim
dat Beatrix onder invloed is geraakt van de pedofielen-mafia door Claus; waarschijnlijk benoemt zij al deze
kinderverkrachters omdat die informatie hebben over de escapades van Claus en ons staatshoofd aldus
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zouden kunnen chanteren. Maar ook via de Bilderberg-mafia van satanische perverts kan zij geconfronteerd
zijn met mensen met dergelijke perverse voorkeuren en levensstijlen:
De drie Duitse Dracula’s
Nu we het toch over Claus hebben [lees onze serie Clausgate voor
achtergonden]: het zijn de drie ‘Duitse Dracula’s’ geweest die ons
koningshuis hebben veranderd in een hel van criminaliteit en corruptie:
Hendrik die zijn dochter Juliana verkrachtte en aldus een kind verwekte
[backgrounds], Bernhard wiens verwoestende invloed nog dagelijks
doorwerkt en tenslotte Claus over wie een historicus ooit opmerkte: “Een
biografie over Claus? Laat me niet lachen! Die komt er nooit! Want als die
beerput opengaat….” Intussen lijkt de criminele focus van Oranje zich van
Duitsland te verplaatsen naar Argentinie, zij het dat deze beide landen altijd
warme banden hebben onderhouden met name in het uitoefenen van terreur en het vermoorden van
tegenstanders. De keuze van Oranje valt daarbij uiteraard op de fascistische monsters die het zo bont
maken, dat ze zelfs door aparte tribunalen moeten worden berecht. Overigens blijkt uit de berichtgeving over
de levenslange gevangenisstraf voor ex-dictator Videla opnieuw de greep van Oranje op onze media: geen
enkel medium maakte ook maar melding van de rol van pappa-Zorreguieta in het misdadige regime. Zulks
waarschijnlijk om ons land klaar te stomen voor de aanwezigheid van de ex-landbouwminister bij de kroning
van PWA. Tot slot staan we nog even stil bij een ander dossier waaruit de ongekende en perverse
kwaadwillendheid en verdorvenheid van Oranje omhoog spuit: Edwin de Roy van Zuydewijn. Daags voor
kerstmis kreeg Edwin te horen dat er voor hem geen alimentatie inzit wegens ‘gebrek aan middelen’ bij
Margarita die recent nota bene is ontmaskerd als belastingonduiker en ‘belasting-leugenaar’. Oranje
verkracht niet alleen de media en de journalistiek om de eigen wantoestanden aan het zicht te kunnen
onttrekken, maar ook de rechterlijke macht en voor de burger cruciale instellingen als de Nationale
Ombudsman. Terwijl Edwin dus recht heeft op een schadevergoeding van miljoenen wegens de complete
vernietiging van zijn leven en het hem afnemen van elke kans op loopbaan en carriere, wordt hij door Oranje
tot op de dag van vandaag verder de stront in getrapt waarbij Oranje zelf de wet overtreedt! En ook hier
weer: de media zwijgen, moeten zwijgen. Maar het gaat nog verder: geen uitgever durft het boek te
publiceren waar Edwin al jaren aan werkt! We zijn verloren, mensen: onder Maxima zal de terreur zoals
gezegd nog verder toenemen en dient concreet te worden gevreesd voor het afkondigen van een ‘vuile
oorlog’ in de stijl van Videla en haar vader. Of nee: die vuile oorlog is in feite al lang begonnen. Alleen de
vliegtuigen nog. We spraken zojuist over oorlog. Dat brengt mij op het volgende. In Thailand keek ik recent
naar een kersttoespraak van Obama. Wat direct opviel was de grote aandacht die hij schonk aan de
soldaten in Afghanistan en Irak. Steeds weer zei hij dingen als ‘juist nu zijn onze gedachten bij jullie’ en
‘onze dank en waardering voor jullie werk zijn groot, juist nu. We weten wat jullie doormaken, verstoken van
vrouw, kind en/of naasten’ dat soort teksten. Op FoxNews zag ik ook steeds boodschappen van servicemen
aan hun vrouw en familie. Dan Beatrix en Nederland. Bilderberg Bea heeft voor zover ik kan beoordelen nog
nooit ook maar een lettergreep gewijd aan ‘onze jongens’ in Irak en Afghanistan. Is er ook nooit geweest,
zulks in tegenstelling tot weer Obama en ook Bush. De kersttoespraak van 2010 -haar laatste?- was de
laatste kans. Die heeft ze opnieuw gemist. In plaats van de soldaten in Afghanistan een hart onder de riem
te steken, daalt Beatrix in haar laatste kersttoespraak af tot perverse diepten van hypocrisie als ze het heeft
over burgermoed en de tweede wereldoorlog, dat laatste als dochter van een Nazi en collaborateur die ons
land het liefst had weggegeven aan Adolf Hitler. Oranje en burgermoed, Videla en mensenrechten, Hitler en
tolerantie: onze schidzofrene monarchie is een vloek.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6316/beerput-oranje-18-totale-terreur.html
Tsunami door vulkaan kan Zuid-Italië tot zinken brengen
Volgens een gerespecteerd vulkanoloog kan Zuid-Italië op ieder
moment tot zinken gebracht worden indien de grootse onderzeese
vulkaan afbrokkelt en reuzegrote golven veroorzaakt.
Uit onderzoek blijkt dat de Marsili vulkaan boordenvol magma zit.
Bovendien zijn de wanden zeer fragiel waardoor ze elk moment kunnen
instorten. Alles wijst erop dat de vulkaan terug actief is en kan beginnen
uitbarsten. "Het kan zelfs morgen al gebeuren", verklaart vulkanoloog
Enzo Boschi. Indien de vulkaan uitbarst, zal dit een enorme tsunami
teweegbrengen die een grote bedreiging vormt voor Zuid-Italië en Sicilië.
Indrukwekkende cijfers
De onderzeese Marsili vulkaan is 3000 meter hoog en bevindt zich 150 km ten zuidwesten van Napels. De
lengte van de enorme vulkaan bedraagt 70 km en hij is zo'n 30 km breed. De krater is 450 meter onder
zeeniveau gesitueerd. (hlnsydney/kve) 30/03/10
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Man Albert Verlinde nieuwe burgemeester Maastricht
Onno Hoes (r) met zijn man Albert Verlinde. FOTO ANP
MAASTRICHT - De gemeenteraad van Maastricht heeft VVD'er Onno
Hoes (49) voorgedragen als burgemeester van Maastricht. Dat heeft de
raad bekendgemaakt.
Hoes was vanaf 1992 lid van Provinciale Staten en hij werd in 2001 lid
van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Ook is Hoes
bekend als de echtgenoot van presentator Albert Verlinde van RTL Boulevard.
Hoes werd naar voren geschoven door de vertrouwenscommissie van de raad en met grote meerderheid
door de gemeenteraad gekozen als kandidaat.
Volgens de raad voegt Hoes duidelijk meerwaarde toe aan de invulling van het burgemeesterschap van
Maastricht. De raad noemt openbare orde en veiligheid een belangrijk thema voor Maastricht. Door zijn
ervaring als gedeputeerde in Noord-Brabant met rampenbestrijding en zijn visie op veiligheidsvraagstukken
heeft Hoes een goede kennis over dit onderwerp, zo oordeelde de raad.
Verder typeert de raad Hoes als een leider. De VVD'er zou daarom het beste passen in het profiel van een
burgemeester die leiding geeft in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waar Maastricht voor
staat, zoals de bevolkingskrimp en de drugsproblematiek.
In de woorden van de raad is Hoes de juiste persoon als het gaat om ,,een energie uitstralende en
ideeënrijke burgemeester, die niet voor de troepen uitloopt''.
De raad liet weten dat er vijf mannelijke kandidaten gesolliciteerd hadden naar het burgermeesterschap van
Maastricht, een CDA'er, drie VVD'ers en een D66'er.
De gemeenteraad heeft de gouverneur van Limburg verzocht om de minister van Binnenlandse Zaken te
vragen zo snel mogelijk een besluit te nemen over de kandidatuur van Hoes.
Als burgemeester zou Hoes de CDA'er Gerd Leers opvolgen. Leers werd begin dit jaar gedwongen op te
stappen als burgemeester.
(ANP) - 17/09/10
Dit naar aanleidng van een reactie op klokkenluidersonline:
 De koningin laat zich graag omringen met homo’s en pedo’s. Onlangs nog is de vrouw van Albert
Verlinden, een nietszeggende flapoor, benoemd tot burgemeester van Maastricht omdat dat na
Amsterdam het nieuwe Mekka van pedofielen is geworden. Waar pedo’s als Fokke Fernhout en
pedo-vriend Hans Crombag ongestoord hun gang kunnen gaan.

Bank of America poept voor Wikileaks
Complete artikel: www.mediameuk.net
Eerder schreven we al over de verwachte aanval van Wikileaks op een grote
Amerikaanse bank. Het zou gaan om Bank of America maar Assange en
Wikileaks zijn daar nooit helemaal duidelijk over geweest. Inmiddels is het wel
duidelijk dat BoA hard in de broek poept voor Wikileaks. Een team van 15 tot 20
hooggeplaatste medewerkers van de bank is een zeer grondig onderzoek
begonnen naar alle interne bestanden, harde schijven, veiligheidslekken en
andere meuk. Ze hebben zelfs een extern bedrijf binnengehaald om hen te
helpen met deze zeer grote klus. Als klap op de vuurpijl belden ze ook met enkele grote advocaten kantoren
om alvast te informeren wat de mogelijkheden zijn als de stront daadwerkelijk bij deventilatorkomt. De
aandeelhouders van BoA laten de laatste weken in ieder geval weinig onrust zien. Het aandeel steeg de
laatste maand zo’n 14%. Of we daar veel waarde aan moeten hechten is een tweede. Het aandeel Lehman
Brothersklapteop 9 september 2008 zo’n 40% naar beneden door volledig gebrek aan vertrouwen. Ook nam
Lehman in haar val de andere banken mee. Banken zijn onderling verbonden via een web van futures,
interbancair geld en andere verplichtingen en als het onderlinge vertrouwen er niet meer is dan loopt het
systeem simpelweg vast. Banken konden tijdens de kredietcrisis rekenen op miljarden van overheden en
centrale banken. Dit om het systeem gaande te houden. Mocht er weer totale paniek uitbreken binnen
hetfinanciëlesysteem dan is het de vraag waar het benodigde geld om het systeem te laten werken vandaan
moet komen. Niet bij de overheden in ieder geval.
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Babylonische Talmud: Homohuwelijk wijst op einde van de wereld
Volgens de Babylonische Talmud -een verzameling interpretaties van de
Torah door Joodse rabbi's, zo'n 1000 jaar voor Christus ontstaan- is er in
de hele geschiedenis maar één periode geweest waarin man-man en
vrouw-vrouw huwelijken officieel werden toegestaan. Dat was niet in het
oude losbandige Griekenland, niet in het wellustige Rome, en zelfs niet
in het extreem zondige Sodom en Gomorrah, maar in de tijd van Noach.
Volgens de Talmud was het sanctioneren van het homohuwelijk in die
dagen een kritieke grens die werd overschreden en die God deed besluiten de mensheid door de Zondvloed
weg te vagen. Interessant genoeg zei Jezus dat Hij zou terugkeren op Aarde als de 'dagen van Noach' op
herhaling zouden gaan.
'Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in
(die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de
dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo
zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal meegenomen
worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal
meegenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan want gij weet niet, op welke dag uw Here
komt.' (Mat.24:37-42 NBG, verbeterd met de NBV: 'meegenomen' i.p.v. 'aangenomen'. In de grondtekst staat
namelijk 'genomen'. Ook staat er 'gelaten' i.p.v. 'achtergelaten'.)
Er is veel gespeculeerd over wat de dagen van Noach zo bijzonder maakte ten opzichte van andere
tijdperken. Iedereen begrijpt dat dit zeker niet slechts het eten, drinken, huwen en uithuwelijken was.
Waarom verwees Jezus dan toch specifiek naar Noach? Veel christelijke onderzoekers wijzen erop dat de
'gevallen engelen' in die tijd zich hadden vermengd met de mensheid en nageslacht (nephilim) hadden
geproduceerd, die de hele aarde verpestten met hun goddeloze en gewelddadige gedrag. Omdat het pure
menselijke DNA geheel dreigde te verdwijnen zou God besloten hebben om alleen nog de zuivere mensen Noach en zijn familie- te redden en de met 'buitenaards' DNA besmette rest uit te roeien.
Hoewel deze verklaring heel plausibel klinkt is er volgens de Joodse Talmud nog een ander kenmerk dat de
eerste 'laatste dagen' periode en de tweede met elkaar gemeen hebben: het homohuwelijk. Volgens Rabbi
Aryeh Spero toonde God honderden jaren lang geduld en mededogen met de steeds zondiger wordende
mensheid, in de hoop dat ze zich zouden bekeren. Volgens de Talmud kwam het keerpunt op het moment
dat de mensen huwelijkscontracten gingen sluiten tussen mannen. Met andere woorden: het homohuwelijk,
wat verder ging dan enkel homoseksuele activiteit, omdat er officiële goedkeuring aan werd gegeven.
'De geschriften wijzen erop dat het niet eens zozeer de 'druppel die de emmer deed overlopen' was, maar
dat deze zonde zó tegengesteld was aan de reden waarom God de wereld schiep, zó tegengesteld tegen de
door God ingestelde natuurlijke orde, dat God bij Zichzelf gezegd zou hebben dat Hij geen andere keus had
dan de wereld te vernietigen en helemaal opnieuw te beginnen,' aldus rabbi Spero tijdens een uit 2008
gehouden interview in het radioprogramma Faith2Action.
'Zelfs in het oude Griekenland sloten ze geen huwelijken tussen mannen. Er was homoseksualiteit en dat
was verkeerd, maar het was geen officieel 'gezegend' gedrag... Het huwelijk is 'heiliging', niet alleen maar
een partnerschap.' Volgens rabbi Spero was het 'heiligen' van dergelijk homoseksueel gedrag 'waarschijnlijk
één van de allergrootste zonden die iemand kan begaan tegen Gods plan voor deze wereld.'
In steeds meer landen worden homohuwelijken officieel toegestaan. Er zijn zelfs christelijke kerken die manman en vrouw-vrouw huwelijken inzegenen. Nogmaals: de enige keer in de hele menselijke geschiedenis
dat dit eerder voorkwam was in de tijd van Noach. Jezus zei dat het net zoals in die dagen zou gaan als Hij
plotseling zou terugkeren, onverwacht voor degenen die Hem niet verwachten en/of helemaal niet willen dat
Hij terugkomt. Hoe politiek -en zelfs religieus- incorrect het tegenwoordig ook is, deze overeenkomst is voor
christenen simpelweg te opvallend om te negeren of te bagatelliseren. Veel anderen zullen ook om deze
reden de Bijbel waarschijnlijk afdoen als een eeuwenoud mythologisch sprookjesboek. Toch zijn er al maar
liefst 4000 (vierduizend) profetieën uit de Bijbel tot op de letter uitgekomen. Van de overige 1000 die gaan
over de 'eindtijd', waarin Jezus Christus voor de tweede keer -en dan definitief- zal terugkeren op Aarde
hebben we er de laatste tientallen jaren al velen in vervulling zien gaan, wat er eveneens sterk op lijkt te
wijzen dat we inderdaad in de teruggekeerde dagen van Noach leven.
Waarom is het nodig om de mensen hierop te wijzen, wetende dat het waarschijnlijk velen tegen de borst zal
stuiten of zelfs boos zal maken? Wel, onder andere hierom:
'Wat de wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de ramshoorn blaast om het volk te
waarschuwen, en als het zwaard dan komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld
heeft, maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.' (Ezechiël 33:6, NBV)
Besef dus in welke tijd u leeft en hoe laat het inmiddels is op Gods 'eindtijdklok'. Zo niet, dan bent u
gewaarschuwd en bent u voor uzelf de enige verantwoordelijke als op een dag ook Matteüs 24:37-42 in
vervulling zal gaan.
Xander - Bron: World Net Daily
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REACTIE
Zelden, uiterst zelden zal ik me afzetten tegen een redactioneel artikel van een collega-site.
Alhoewel ik menigmaal met gekromde tenen een topic lees op diverse sites of blogs. Maar normaliter vind ik
het geen ‘pas’ geven daarop in te gaan, zeker niet op onze eigen site en zodoende eventueel stemming te
kweken, want dát is geenszins mijn bedoeling. Maar nu moet het er dan toch eens van komen.
Het betreft het artikel, ook topic genoemd, in de wandelgangen van het internet, van Xander, geplaatst op 3
januari j.l. Met als inhoud en onderwerp dat de Babylonische Talmud (Talmoed) HET GEHEIM in zich heeft,
althans dát wordt er overduidelijk gesuggereerd, wat er precies wordt bedoeld met de uitspraak van de
Heere Jezus in Matth. 24: 38, waar staat: Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, welken Noach in de ark ging:
Hiermede aangevende dat het verschijnsel HOMO-HUWELIJK het allerlaatste gruwelijke item is wat er op
deze aarde zal geschieden alvorens Hij wederkeert.
En met droge ogen haalt men dan die Talmud aan in dat bewuste topic en stelt zonder meer dat hiermede
door de Heere Jezus gedoeld werd op het z.g. homohuwelijk en dat dit verschijnsel van het homohuwelijk
als hét ultieme teken moet worden beschouwd wat de Heere Jezus zou hebben bedoeld met deze woorden.
Afgezien van het feit dat een huwelijk tussen man en man of vrouw en vrouw geen huwelijk IS in de strikte
zin van het woord en men het daarom alleen al niet zo behoort te noemen is dit voorbeeld een pure
religieuze GOTSPE!
God, als dé inspirator van Zijn Eigen Woord, zal nooit het woord ‘huwelijk’ laten gebruiken voor een
verbintenis of voor een schijnvertoning van datgene wat geen huwelijk is!
In de grondtekst van Mattheus wordt hier overigens het woord ‘gameo’ gebruikt wat wel degelijk op een
normaal huwelijk slaat
Men legt hiermede de Heere Jezus woorden en bedoelingen in de mond die elke grond missen.
En weet hoe typerend de Talmud in elkaar steekt is: Het staat vol met het weergeven van commentaren van
rabbijnen, uitleggingen en wetsprecedenten. Die Talmud staat eveneens bol van legendes en mythen en
diezelfde Talmud notabene; die de Heere Jezus afschildert; als de grootste charlatan die er ooit heeft
rondgelopen op deze aarde. Díe Talmud wordt aangehaald als zijnde een verwijzing in zich hebbende t.a.v.
de hedendaagse vervulling van profetische uitspraken en tijden.
Dat men de Talmud mag en moet zien als een geschrift die NIET geïnspireerd is wordt ook nog maar eens
gemakshalve vergeten! In wezen wordt er ingespeeld om onderbuik gevoelens te activeren en dit gevoed
door RELIGIEUZE overwegingen, dat homofilie toch wel zo’n beetje het aller- aller ergste is wat men maar
kan bedenken. Terwijl het een doel missen is, ja een zonde, een niet voldoen aan, gelijk welke andere zonde
trouwens. Diezelfde wet die de onkuisheid verbiedt, in welke vorm dan ook, stelt eveneens; dat als men
tegen één gebod zondigt, dat men tegen de hele wet heeft gezondigd.
Het ‘religieuze’ aspect zit ‘m hierin dat bepaalde zonden, bepaalde zaken extra uitgelicht worden en
natuurlijk het liefst extra bestraft moeten worden én gezien moeten worden als dé zonde in optima forma.
Men gaat dus voorbij aan het feit dat de Talmud in de grond van de zaak zeer, zeer anti-christelijk is. Men
gaat zich baseren op de wet. Men gaat niet-Bijbelse bronnen aanhalen als zijnde een ‘bewijs’ voor Bijbelse
uitspraken en/of teksten. Kortom men strooit hier meer dan zand in de ogen van menig niet oplettend lezer.
Nogmaals, zeker geen voorstander van het z.g. homo-huwelijk, want het IS geen huwelijk, maar deze zaken
zó brengen alsof het een uitkomen van een profetie is, dan wel voorstelt, dat is een zeer sluwe en niet rechte
manier om……..ja waarom eigenlijk? Om het gelijk aan de zijde te krijgen? Of om het een en ander ‘op te
kloppen’? Of om bepaalde gevoelens een uitweg te geven?
Bijbelse uitleg aangaande profetie dient m.i. Alleen te gebeuren door schrift met schrift te vergelijken en dit
te toetsen aan de tekenen des tijds en niet aan geschriften die ronduit anti-christelijk zijn. Ook al liggen
bepaalde uitspraken nog zo goed in sommige hun ‘straatje’!
SILVIA VIDELER.
AANVULLING: INFO OVER DE TALMUD: Jeruzalemse en Babylonische Talmoed
Men maakt onderscheid tussen de Babylonische Talmoed (Talmoed Bavli) en de Jeruzalemse Talmoed
(Talmoed Jeroeshalmi). Hoewel ze allebei dezelfde mishna als kern hebben zijn de commentaren hierop, de
gemara’s, verschillend.
 De Babylonische Talmoed wordt het meest gebruikt, en is tussen ca. de jaren 500 en 1000
vastgelegd in Mesopotamië, waar in die periode vele bloeiende joodse gemeenschappen gevestigd
waren. Deze is verreweg de uitgebreidste en populairste Talmoed. In de Middeleeuwen zijn nog
commentaren toegevoegd van belangrijke rabbijnen. De joodse mystieke traditie vastgelegd in de
Kabbala put voornamelijk uit de Talmoed Bavli.
 De Jeruzalemse Talmoed is in of rond Jeruzalem ontstaan en vastgelegd rond 350. Deze gaat
voornamelijk in op commentaren over de Mozaïsche wetten die handelen over het agrarische
landgebruik en de reinigingswetten in de tempeldienst.
Huidige gebruik van de Talmoed
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De manier waarop in de Talmoed wordt gediscussieerd is kenmerkend voor het jodendom: leren door
discussie. In de synagogen en leerscholen van vooral orthodoxe joden kan men nog altijd felle discussies
waarnemen over de vele mogelijke interpretaties van de Talmoed.
Onder orthodoxe joden wordt veel het Daf Yomi (= de dagelijkse bladzijde) leesprogramma gevolgd. Hierbij
wordt iedere dag een pagina van de Talmoed gelezen zodat in 2711 dagen (7,5 jaar) de hele Talmoed wordt
behandeld.

Vesuvius heeft grote broer: Supervulkaan kan leven in heel Europa bedreigen
Tweeduizend jaar geleden werd Pompeii verwoest door vulkaan
Vesuvius. In de regio van Napels houden ze hun hart vast voor de
volgende uitbarsting van de vulkaan. Maar aan de andere kant van
de stad ligt misschien nog een veel groter gevaar te wachten.
Vesuvius heeft immers een grote broer die voor heel Europa nare
gevolgen kan hebben, schrijft de Daily Mail.
Het begint met duizenden kleine aardbevingen in de bodem onder
Napels. In het Nationale Instituut voor Geofysica en Vulkanologie stellen ze vast dat de trillingen niet
veroorzaakt worden door de Vesuvius, de berg die onheilspellend over de stad waakt. De aardbevingen zijn
afkomstig van een veel groter gevaar dan de Vesuvius. Het gaat om één van de grootste en gevaarlijkste
vulkanen ter wereld: de Campi Flegrei, een zogenaamde caldera. Door een uitbarsting van zo'n
supervulkaan kunnen zich nieuwe bergen vormen. Vesuvius maakt deel uit van het ondergrondse stelsel van
de vulkaan.
Puistje
Vesuvius is echter niet meer dan een puistje vergeleken bij deze vulkaan. Al in de Oudheid was men er van
overtuigd dat de Campi Flegrei vulkanische activiteit vertoonde. Voor de Romeinen was het de ingang naar
de onderwereld. Vandaag liggen verschillende vissersdorpjes op de ondergrondse vulkaan. Volgens een
onderzoek zou de grond onder de dorpjes voortdurend in beweging zijn. In de laatste tien jaar is de grond er
met drie meter gezakt waardoor veel huizen zijn verwoest.
In de buurt van Napels ligt het oude stadje Pozzuoli. Door scheuren in de bodem begint zich stoom te
ontwikkelen. Diep onder de grond is magma ontsnapt dat zich naar de oppervlakte beweegt. Uiteindelijk
ontploft de hele boel en vulkanisch gesteente wordt in de atmosfeer geschoten. De explosie is 200 keer
krachtiger dan dat van de inmiddels beroemde IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull. In Napels is het intussen te
laat om te vluchten. In de drukke straten kijken mensen hulpeloos toe terwijl een zwarte wolk zich met de
snelheid van een orkaan over de stad verspreidt. Het leven in en rond Napels is voorbij...
Uitbarsting
Dit is een mogelijk scenario als deze vulkaan zou uitbarsten. In tegenstelling tot de Vesuvius zien we deze
supervulkaan niet liggen. Een uitbarsting zou een nieuwe vulkaan zoals Vesuvius kunnen vormen. In het
slechtste scenario zou het leven in heel Europa tot stilstand komen. Ongeveer 39.000 jaar geleden begaf de
bodem het al eens, toen de caldera gevormd werd. Dit vormde de heuvels waarop de toeristische stad
Sorrento vandaag ligt. Mocht zoiets nogmaals gebeuren kan dit deel van Italië verdwijnen. Aangezien het
zonlicht door de aswolk geblokkeerd wordt, kan het leven tot in Groot-Brittannië aangetast worden.
Boren
Een internationaal team wetenschappers wil nu in deze supervulkaan gaan boren om beter te begrijpen
waarom de grond hier zo in beweging is. Ze zien dit als een ersntige bedreiging. De laatste keer dat grond
bewoog was in de vijftiende eeuw, en toen vormde zich na een uitbarsting een nieuwe vulkaan. De
burgemeester van Napels heeft het project echter stopgezet uit vrees dat de boringen de vulkaan wakker
kunnen maken.
"De mensen van Napels zijn zich bewust van de Vesuvius, maar slechts weinigen weten dat de caldera ook
bestaat, of dat ze op vulkanisch grondgebied leven", zegt vulkanoloog Guiseppe De Natale. "Vesuvius is
echter maar klein in vergelijking met de caldera. Die vulkaan is naar mijn mening gevaarlijker. Er wonen veel
mensen rond de Vesuvius, maar de bevolkingsdichtheid is groter in Napels." Onderzoek is volgens De
Natale noodzakelijk om de werking van zo'n supervulkaan beter te begrijpen. Bij een bovengrondse vulkaan
weten we immers waar het magma naar omhoog zal komen. Bij deze supervulkaan is dat niet het geval.
Het team wetenschappers staat momenteel klaar om in de geheime wereld van deze caldera te boren. Maar
dan moeten ze Napels wel eerst overtuigen dat de supervulkaan niet zal uitbarsten. Voorlopig toch niet...
(gb) -03/01/11 16u42
Lees ook:Tsunami door vulkaan kan Zuid-Italië tot zinken brengen (elders in brief)
Hln.be
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Voorspellingen 2011
Vrijspreker: Zo aan het begin van het nieuwe jaar doet iedereen zijn
voorspellingen voor 2011 en U wilt daar graag in mee gaan
Opperdienaar: Zeker, laat ik een lijstje van 11 maken, omdat het 2011 is
1.Allereerst denk ik dat in 2011 de Centrale Banken meer macht zullen eisen
omdat ze te weinig macht als reden zeggen te zien waarom er verdere
economische ineenstorting kwam ipv herstel. De extra macht zal er uit bestaan dat ze van deur tot deur
staatsobligaties mogen gaan verkopen in ruil voor wat ze ook maar van waarde achter zo’n deur kunnen
vinden. Tenminste als dat eenvoudig te verwijderen valt met een breekijzer of een accuboormachine.
Hoewel het verkoop blijft heten, is koopweigeren strafbaar, niet vaderlandslievend, egoïstisch, niet solidair
met de natie en het algemeen belang. Hoewel de dochter des huizes wettelijk niet tegen staatsobligaties
geruild mag worden, zijn er hardnekkige geruchten dat dit in vele gevallen wel geëist wordt door ambtenaren
met de opmerking “Als het je niet bevalt kom je maar klagen in onze onafhankelijke rechtbanken“. Het debat
in de media gaat erover of dochters met bepaalde huidskleur een voorkeursbehandling genieten en of dit wel
ethisch is.
2.Er wordt contact gelegd met een buitenaardse beschaving uit het Andromeda sterrenstelsel. Trichet
probeert ogenblikkelijk 600 octiljoen quetzeltrijnen van ze te lenen als teken van vriendschap met de
europese unie en hij suggereert dat dit de buitenaardse economie overeind kan houden, omdat deze zo aan
europese ambtenaren (die de quetzeltrijnen het eerste krijgen) een gegarandeerde afzetmarkt hebben. De
Ferengis staan hem vriendelijk te woord, maar besluiten uiteindelijk 900 octiljoen quetzeltrijnen aanObama
te lenen, omdat deze George Clooney meebrengt naar de onderhandelingen, die belooft dat hij de rente uit
de opbrengst van Sudanese olievelden kan halen, zodra de terroristen daar (die toevallig boven de olie
wonen)verslagen zijn onder het ‘not on our watch‘initiatief, hopelijk met de aanschaf van hoogtechnologische
wapens van de Ferengis. Hoewel na het vertrek van het Ferengi ruimteschip geen molecuul materie is
uitgewisseld behalve het stukje papier over de lening dat Obama triomfantelijk omhoog houdt voor
spinnende cameras en idolate verslaggevers, is iedereen het er over eens dat de economische crisis door
deze wending nu definitief voorbij is. Dit blijkt wonder boven wonder niet het geval en het Ferengi
ruimteschip wordt daarna ook niet meer waargenomen. Het debat in de media gaat erover of een andere
president het geld beter had uitgegeven.
3.De vervlechting van vermaak, nieuws, politiek en oorlog zet verder door. Er komen reality shows waarbij
global warming sceptics live bevroren worden als er genoeg geld geSMSed is. Celebreties worden ingezet
om militair ingrijpen te promoten met als tegenprestatie dat ze niet vervolgd worden voor hun drugsgebruik.
Uitkeringsgerechtigden kunnen hun uitkering alleen nog krijgen door naar een nieuw overheidskanaal te
kijken waar stukjes wetsvoorstel voorgelezen worden en waarbij de eerste uitkeringsgerechtigde die opbelt
met het juiste wetsnummer, zijn uitkering direct overgemaakt krijgt. Dit zal echter niet meer een geld bedrag
zijn, maar een adres van iemand met een baan, waar het geld opgehaald kan worden in naam der wet. Op
het overheidskanaal is ook te zien bij welke gaarkeuken (waar het eten meestal niet gaar is), de kortste rijen
staan. Het debat in de media gaat erover of mensen met speedial op hun telefoon nu bevoordeeld worden
tegenover mensen die dat niet hebben, maar dit verstomt nadat een speciale commissie is ingesteld (2x
Balkenende norm, geen winstoogmerk, uiteindelijke beslissingsbevoegdheid) om er een oogje op te houden.
4.Publieke opinie wordt gewoon een medewerker van de overheid in gang 3B. Als de mening van publieke
opinie nodig is om een wet door te voeren, wordt deze ambtenaar er even bij geroepen. Hij verdient voor
deze functie 2 maal de Balkenende norm en voelt perfect aan wat hij wordt geacht te zeggen (ja) en dat hij
met zijn capaciteiten beter niet naar ander werk kan zoeken.
5.Een tragische serie ongevallen zal plaatsvinden, nadat de overheid subsidies uitdeelde aan iedereen die
een nieuwe hoogrendementsketel van een specifieke fabrikant aanschafte met het verklaarde doel om het
milieu te redden van de onvermijdelijk ondergang. Een grote campagne, met beroemdheden en veel
beelden van kinderen in erbarmelijke omstandigheden, maakte de actie tot een groot succes, waarbij de
aandelenkoers van het ketelbedrijf vervijfvoudigde. Helaas kwamen 500 milieuvorsers om het leven door
koolmonoxidevergiftiging vanwege een constructiefout in de warmtewisselaar van de ketel die de
uitlaatgassen onterecht in de woning dumpte. Na de eerste ongevallen had erger voorkomen kunnen worden
door alarm te slaan, maar de reactie van de authoriteiten was opmerkelijk traag terwijl de aandelenkoers van
de ketelfabrikant vreemde sprongen maakte. Een onderzoekscommissie is ingesteld om de onderste steen
boven te halen, hoewel het vanaf het begin al duidelijk is dat de mensen in de overheid geen blaam treft,
omdat die geen winstmotief hebben en de publieke zaak dienen. Het debat in de media gaat erover of
ketelfabricage niet beter door de overheid gedaan kan worden, zodat er geen risico meer bestaat op
handelen uit winstoogmerk en uitsluitend het belang van Publiek gediend wordt.
6.Belasting wordt niet meer direct geheven nadat iedereen van het overheidsgeld was afgestapt nadat dit
enorm in waarde fluctueerde. De overheid geeft aan iedereen die bij ze om geld komt vragen alleen nog
maar adressen door van mensen waar ze denken dat er wat te halen valt.
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7.Voor internetten moet een ontheffingsvergunning worden aangevraagd, maar dan nog moeten alle emails
eerst aan een computer van de overheid gestuurd worden, alwaar ze steekproefgewijs worden
gecontroleerd. Boetes voor staatsgevaarlijke uitspraken zijn hoog. Computers mogen alleen nog maar
verkocht worden met een ingebouwde detonator, zodat de mensen van de overheid op afstand de computer
van een overtreder tot ontploffing kunnen brengen. Het debat in de media gaat erover of de detonator vanuit
milieu overwegingen beter Semptex of C4 kan bevatten.
8.Nadat het oproepen tot een bankrun strafbaar wordt, wordt ook zeggen tegen je partner:”Schat, ik ga even
pinnen” een staatsondermijnend strafbaar feit, waarbij de onderdaan impliciet aangeeft geen vertrouwen in
zijn heersers te hebben. Daarnaast worden ook filemeldingen illegaal, omdat dit blijk geeft van gebrek aan
vertrouwen in de infrastructurele capaciteiten van de heersers.
9.De ‘Bernanke put’ blijkt een veel letterlijke betekenis te krijgen dan eerder verondersteld, als blijkt dat
Bernanke een groot aantal puts op de SP500 heeft gekocht, waarna hij de geldpersen stilzette en de rente
liet oplopen. Hierdoor crashte de beurs en waren zijn putopties een fortuin waard. Barry deed ook een duit in
het zakje door tegelijkertijd een nieuwe oorlog te beginnen. Deze creatieve manier van overheidstekorten
financieren, wordt op de financiële nieuwskanalen volop geprezen als de oplossing voor Griekenland, Ierland
en Spanje. De beurs gaat na de crash sterk omhoog, nadat het gerucht de ronde doet dat Bernanke nu in de
calls zit en de geldpersen de pauze al weer goedgemaakt hebben. De populariteit van beleggen neemt sterk
af en bedrijven hebben moeite om aan kapitaal te komen. Goud en zilver nemen toe in waarde.
10.De Nobelprijs voor de vrede gaat in 2011 naar de Belgische priester François Houtart die onlangs in het
nieuws kwam vanwege de verkrachting van zijn 8 jarige neefje. De ouders van het neefje raadden hem
echter na opbiechten van zijn daad aan zijn werk in de kerk voort te zetten (je zit daar uitstekend op je
plaats?). Houtart, die nu in Equador woont, riep op de campagne om hem voor te dragen voor de Nobelprijs
te staken en noemde zijn vroegere acties ‘onnadenkend en onverantwoord’. De enthousiastelingen die hem
voordroegen zullen echter met verdubbelde geestdrift voortzetten, net als de ouders van het misbruikte
neefje destijds hem aanraadden door te gaan. Ze zijn allemaal zelf misbruikt en hopen de afwijking tot norm
te maken, zodat het minder pijn doet. Ook in het lijstje Nobelprijswinnaars voor de vrede is hij uitstekend op
zijn plaats, bijvoorbeeld met iemand als Obama, die 2 oorlogen voert en die een geheime liquidatielijst heeft.
11.Nadat buitenlanders nu al een sticker voor ieder gezinslid moeten kopen bij de heersers (IND) om legaal
te mogen werken, komt in 2012 pas het moment dat de sticker door de buitenlander zichtbaar op de jas
gedragen moet worden (op de hartstreek), zoals die gele ster van vroeger. In 2011 echter zal hij de sticker al
op zijn deurpost moeten gaan plakken om niet overheerst te worden door een diender. Het aanbrengen van
kleefstof op een ausweiss zonder dat deze direct opgeplakt moet worden is een belangrijke tussenstap. Het
is altijd ‘even wennen en dat weer een schepje er bovenop’
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/01/voorspellingen-2011/

Voorspellingen 2011-01-03 (ingezonden)
Reactie 1
- Bailout van opnieuw Ierland, Portugal en Spanje (of moet ik zeggen bailout ING en andere grootbanken?).
Permanent noodfonds wordt aangevuld en er komen europeese bonds maar het gaat ons niks kosten
volgens Jan Kees.
- grote onrust en uiteindelijk default van Griekenland dat uit de EUSSR stapt. Sanering van schulden
waardoor alsnog rechtstreeks een nieuwe geldinjectie in verschillende banken wordt gedaan.
- ook grote onrust in diverse VS staten en steden door default op schulden. Dit wordt “opgelost” door extra
geld te printen en staten te bailouten.
- inflatie in 2e helft door naar bijna 10% (onofficieel). Vooral voedsel- en energie gaat door het dak (olie naar
120$)
- dollar/euro verhouding blijft ondanks heftige schommelingen nagenoeg hetzelfde. Ofwel alletwee verder
naar de afgrond door QE 3 en het ongedekt opkopen van europeese bonds van PIIGS landen
-hierdoor goud naar 2000$, zilver naar 40$, AEX naar 380 en geringe daling (feitelijk inflatiegecorrigeerd > 10%) huizenprijzen.
Invoering van BTW op goud aan/verkoop zal de prijs uiteindelijk terug doen vallen naar 1600$
- aanval Israel op Iraanse doelen om ontwikkeling van een kernwapen te frustreren
- als gevolg hiervan oplopende spanningen in de hele wereld. Forse toename van aanslagen in zowel het
westen als in Islamitische landen met een christelijke minderheid. In sommige gebieden zou je feitelijk
kunnen spreken van een beperkte burgerooorlog.
- als gevolg hiervan toename van “veiligheids”maatregelen.
Privacyschendingen, preventieve controles verregaande controle van het internet worden geaccepteerd door
een brede laag van de bevolking.
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- EUSSR zal macht verder uitbreiden ondanks groeiende weerstand van een steeds groter deel van de
bevolking in praktisch alle landen. Ontploffen van de Euro en EUSSR volgt later (2012/2013)
- regeringen zullen in combinatie met banken en multinationals (bv AH) proberen steeds meer in te zetten op
elektronisch betalen en het uitbannen van cash geld. Dit dmv voordeeltjes voor pinnen, en/of toeslagen voor
cash betalers.
- verplicht stellen van een energielabel voor elk huis. Zonder dit label kan een huis niet verkocht worden.
Extra bealstingheffing voor milieuonvriendelijke huizen volgen in de komende jaren.
- overwinning rechts tijdens verkiezingen in maart. Na meerderheid in 1e kamer zullen er verdere -nu
vooruitgeschoven- bezuinigingen volgen. Dit zorgt voor massademonstraties en verdere polarisatie vanuit de
linkse kerk.
Reactie 2
Mijn voorspelling 2011 aangaande EU..
(niet zo rooskleurig, en misschien niet allemaal in 1 jaar.. maar toch zie ik zo’n scenario nog gebeuren)
Algemeen:
Economische groei stagneert volledig. Misschien zelfs terugval.
Internet (gebruik) wordt aan banden gelegd..
Nieuw verraad van Lissabon met (zoals de politici zeggen) kleine verschillen (zodat referendums
zogenaamd niet nodig zijn).. zoals:
- Noodfonds wordt permanent
- Uitstappen Euro wordt verder onmogelijk gemaakt
- Het wordt verplicht om als EU over te gaan naar een nieuwe munt..
- Landen binnen de EU die elkaars schulden (moeten) overnemen
- Europees leger (of iets van deze strekking)
- Makkelijker aanpassen besluitvormingsprocedures (zodat het verdrag straks niet meer aangepast hoeft te
worden, maar er wel naar hartelust regels kunnen worden bijverzonnnen)
- Functie “president EU” wordt onderkend.
meer? http://www.europa-nu.nl/id/vhqmogg5s6lg/verdrag_van_lissabon_overzicht_van_de
Januari – April:
Groeiende inflatie in Spanje..
Onrustig nieuws uit Griekenland.
Noodfonds wordt permanent gemaakt met € 2 biljoen.
Dollar stabiliseert niet, en zet koers op vrije val..
Barosso kondigt nieuwe wereldmunt aan..
Spanje meldt zich bij Europees noodfonds
Griekenland wankelt en dreigt default te moeten worden..
(Giga) inflatie in België..
Spanning omtrent voortbestaan Euro.
GIGANTISCHE belastingstijgingen.. (oa. BTW op grondstoffen, algehele BTW verhoging(en), overal waar
niet “energie label A” op staat wordt gigazwaar belast ed.)
Mei – Augustus:
Global warming steekt de kop weer op.. en nieuwe eisen worden gesteld aan energielabels.
Noodfonds van 2 biljoen blijkt alsnog onvoldoende door de val van Spanje, België heeft zich ook gemeld,
eveneens IJsland en…
Noodfonds wordt verder uitgebreid..
Dollar in vrije val, Euro volgt..
Grondstof prijzen Sky-High (metalen, olie, enz.)
Consumenten houden hand op de knip….
September – December:
Demonstraties in de EU wegens nieuw Europees regelement. Nog een pakket met een 1000-tal nieuwe
regels…
Ondanks hevige protesten, toch doorgevoerd.
Sc 1: Plotselinge omschakeling naar een monetaire Wereldmunt, zowel US en EU.. wegens onhoudbaarheid
van de Dollar en Euro.
Sc 2: Oorlog.. En die wordt dus waarschijnlijk voorafgegaan door een terreuraanslag zoals in Pearl Harbor.
Voor Pearl Harbor zag het Amerikaanse volk niets in deelname aan een wereldoorlog, daarna wel. 9/11
hetzelfde verhaal.
Sc 3: China koopt de US of de EU.
Sc 4: Burgeropstand.
(Sc 5: Een prachtig jaar met aftreden van 98% van de regeringen , opheffen van de EU en euro, volledige
markt vrijgave.)
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Beatrix blundert met Bernard
Door Micha Kat op 4 januari, 2011
BNR Nieuwsradio stelt zich vierkant op achter corrupte en plunderende Nazi
Bernhard * Media en journalistiek steeds verder kapot gemaakt door blunderende
pedo-monarchie * Als crisis doorzet (en dat doet ie) is het einde koningshuis * Volg
onze baanbrekende serie Beerput Oranje
WAAR BLIJF JE, EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN? DE ZEGE IS NABIJ!! SLEEP
OOK DE PEDOGRAAF VOOR DE RECHTER!
De veelgeroemde kwaliteiten van ZKH Beatrix als politica en strategisch denker
waren wel op dramatische wijze afwezig toen zij haar kersttoespraak hield. Eerder
moeten we concluderen dat onze koningin geen enkele ‘strategische kwaliteit’ bezit
maar slechts het karakter van een onvervalst despoot die niet alleen arrogant en volstrekt wereldvreemd is
(zie ook haar ‘internet-toespraak van 2009) maar ook zo dom een directe confrontatie te zoeken met het volk
over de stroom van onthullingen die haar vader Bernhard steeds verder in diskrediet brengen. Door als
dochter van een corrupte en plunderende nazi expliciet te durven spreken over ‘burgermoed’ in relatie tot de
Tweede Wereldoorlog heeft ze een tsunami ontketend van anti-Bernhard (en anti-Oranje) reacties
die er nu zelfs toe leiden dat de ‘ontbernardiserings-campagne’ die als eerste is ingezet door de website
ProRepublica de MSM heeft bereikt. [Overigens leverde deze site ook een leuke bijdrage door het plaatsen
van dit stuk op Nujij dat lange tijd bovenaan heeft gestaan!] En dat allemaal als gevolg van de stompzinnige
arrogantie van Beatrix! We hopen oprecht dat dit het begin zal zijn van het uitroken van alles wat met onze
corrupte en verwoestende pseudo-monarchie te maken heeft uit ons land! Vanochtend besteedde ook BNR
Nieuwsradio aandacht aan de backlash tegen Bernhard. Dit liet opnieuw mooi zien hoe laf en corrupt deze overigens geheel door belangengroepen gefinancierde- ‘nieuwszender’ is!
Het programma On the Move interviewde een woordvoerder van het Nieuw Republikeins Genootschap over
Bernhard. Toen deze kwam te spreken over zijn nazi-verleden zei de presentator -in flagrante strijd met de
feiten- iets van ‘Nou, hij heeft toch ook heel veel gedaan voor onze troepen, dat gaat toch echt te ver’.
Vervolgens werd de luisteraar getrakteerd op een gemanipuleerd eigen ‘onderzoekje’ -wat ook werd
toegegeven- waarin louter pro-Bernhard meningen te horen waren. Mensen, de angst van de presentator
voor de terreur van Bilderberg Bea spatte zo vanuit de radio mijn slaapkamer in! We moeten ons
bevrijden van dit afschuwelijke Oranje-juk, deze ongekende terreur [backgrounds] van een koningshuis dat
elk contact met de realiteit is verloren, criminelen en pedofielen benoemt op sleutelposities, de belastingen
ontduikt, heult met fascisten en criminelen, de politiek in zo’n wurgende greep houdt dat zelfs het meest
doorgewinterde kamerlid verstijfd van angst als het woord ‘Beatrix’ valt en daarnaast ook nog eens onze
media en onze rechtspraak voortdurend verkracht en corrumpeert zodat we inmiddels op het niveau zijn
aangekomen van het Roemenie onder Ceausescu -met wie onze monarchie uiteraard tot de laatste snik de
meest warme banden heeft onderhouden.
Als de economische crisis zich voortzet -en dat gaat ongetwijfeld gebeuren- is het over en uit voor Oranje.
Bij een werkloosheidspercentage van 15 is het draagvlak 0% geworden. En dan hebben we het nog niet
eens over de komende kersttoespraken van Willem Alexander die vermoedelijk reeds na de eerste drie
zinnen van zijn eerste toespraak een volksoproer zal ontketenen dat de Franse revolutie in de vergetelheid
der historie zal doen wegzinken!
Tenslotte: waar blijft Edwin de Roy van Zuydewijn? Waarom horen we van hem
maar niets, zelfs nu zijn ultieme Oranje-vijand Bernhard, de man die indirect
verantwoordelijk is voor de hele affaire rond zijn persoon, definitief van zijn
fascistische voetstuk valt? Dit heeft alles te maken met zijn advocaat Mark Meijjer
die compleet fout is en heimelijk de belangen dient van het koningshuis zoals elke
advocaat verplicht is te doen als het er echt om gaat spannen. Meijjer zegt tegen
Edwin: “Nee, niet in de openbaarheid treden! Niet doen! Dat schaadt je zaak! Kruip weg in de donkerste en
meest stinkende grotten zodat niemand je ziet en hoort en wacht in deemoed af op wat de hogere krachten
voor jou in petto hebben!” Net als pedo-advocaat Richard Korver die zijn clienten -de ouders van de te
Amsterdam misbruikte kinderen- met klem aanraadt ‘elke publiciteit te mijden om het onderzoek door Joris
Demm de politie niet te verstoren’. Alles wat een toga in de kast heeft hangen is in dit land -of hij of zij dat wil
of niet- overgeleverd aan de grillen van criminele krachten als Demmink en Oranje [zie ook het kaltstellen
van advocate Adele van der Plas] hetgeen Edwin mij zelf overigens eerder in geuren en kleuren heeft
verteld. Deze Meijjer weigert ook De Telegraaf voor de rechter te slepen om aldus een financieel zekere
toekomst te kunnen garanderen voor Edwin. Beatrix verbiedt dat namelijk: De Telegraaf dient als
hofspreekbuis te allen tijde te worden ontzien.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6330/bea-blundert-met-bernard.html
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Omstreden oud-bisschop feliciteert pedofiel
di 04 jan 2011
BRUSSEL- Roger Vangheluwe, die vorig jaar als bisschop van Brugge opstapte, nadat
hij had toegegeven jarenlang een neef te hebben misbruikt, heeft een veroordeelde
pedofiel gefeliciteerd met diens vrijlating uit de gevangenis. De katholieke geestelijke
stuurde de ex-gedetineerde een kaartje, meldden Vlaamse media dinsdag.
Roger Vangheluwe.
De bewuste pedofiel (65) kwam onlangs op vrije voeten, nadat hij in totaal bijna dertig
jaar opgesloten had gezeten. Hij had zich aan minderjarigen vergrepen.
De man zegt Vangheluwe heel goed te kennen. Hij nam zelfs speciaal verlof in de
gevangenis om naar een jubileum van de bisschop te kunnen gaan. De man is nu als vrijwilliger actief in de
Vlaamse christendemocratische partij CD&V.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/8643372/__Oud-bisschop_feliciteert_pedofiel__.html

Amerikaanse staatsschuld nadert plafond
dinsdag, 04 januari 2011
$14.025.215.218.708,25 bedroeg de
staatsschuld van Amerika op 31
december 2010. In de laatste zeven
maanden van 2010 steeg de
Amerikaanse schuld met ruim 1 biljoen
dollar. Dat is een stijging van bijna 5
miljard dollar per dag! Sinds 2008 steeg
de staatsschuld van de VS al met zo'n
55% en in vergelijking met 10 jaar
gelden steeg de Amerikaanse schuld
met ruim 145%.
De Debt Ceiling, oftewel het schuld plafond van de Verenigde Staten, is momenteel 14,3 biljoen. Het is dus
een kwestie van weken voordat de limiet is bereikt, maar naar verwachting zal het plafond wel weer naar
boven worden bijgesteld door Obama. Er komen echter steeds meer tegengeluiden. Voornamelijk uit de
hoek van de zogenaamde Tea Party. Senator Jim DeMint wil het plafond niet verhogen en drastische
bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, of dit nu gunstig of ongunstig is voor economische groei.
Biflatie.nl

Ruzie over spionageproject Duitsland en VS
Bron / origineel: (c) www.nu.nl
OSLO/BERLIJN - Duitsland en de Verenigde Staten willen
samen een netwerk van spionagesatellieten in een baan
rond de aarde brengen. Het geheime project heeft geleid
tot een conflict met Frankrijk. Dat meldde de Noorse krant
Aftenposten maandag. Het dagblad baseert zich op
documenten van de Amerikaanse ambassade in Berlijn, die
zijn gelekt door onthullingssite WikiLeaks. De
spionagesatellieten kunnen scherpere foto's maken dan
eerdere satellieten en die beelden sneller naar de aarde
sturen. Het project zou ongeveer 200 miljoen euro kosten en rond 2013 moeten beginnen, aldus
Aftenposten. Volgens de documenten presenteert Duitsland het project als milieuobservatie door
commerciële bedrijven, maar dat zou een dekmantel zijn. In werkelijkheid worden de satellieten gerund door
de Duitse inlichtingendienst BND en ruimtevaartorganisatie DLR.
Met name Frankrijk, een belangrijke militaire bondgenoot van Duitsland, zou zich fel tegen het
spionageproject hebben verzet. Duitsland heeft de Franse kritiek echter naast zich neergelegd.
''Er staat totaal geen samenwerking gepland met Frankrijk of met welk ander EU-land dan ook’’, heeft DLRtopman Andreas Eckart volgens de geheime documenten gezegd.
http://zaplog.nl/zaplog/article/ruzie_over_spionageproject_duitsland_en_vs
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Kerk niet meer te vertrouwen
Geloof in Kerk in vrije val door misbruik
Tegenover bijna alle grote instellingen staan we wantrouwiger dan een
jaar geleden. Het geloof in de Kerk keldert het sterkst.
Sinds 23 april 2010, de dag waarop Roger Vangheluwe het jarenlange
misbruik van een van zijn neven opbiechtte, zit de leegloop van de kerken in
een hogere versnelling en noteren bisdommen veelvouden van het ‘normale'
aantal ontdopingen. Uit een representatieve steekproef van het
onderzoeksbureau Ipsos en het merkadviesbureau Think BBDO blijkt nu ook
dat amper 8 op de 100 Belgen nog enig vertrouwen stellen in de Kerk. De bureaus bevroegen 1.000 Belgen
tussen 18 en 65 jaar oud. Ze deden dat tweemaal: in oktober 2009 en in juli 2010. De eerste keer had nog
28 procent van de Belgen vertrouwen in de Kerk, in juli dus nog slechts 8 procent. Die 8 procent is het
gemiddelde voor Vlaanderen en Wallonië samen. Dat het vertrouwen in Vlaanderen (5 procent) nog
magerder is dan in Wallonië (11 procent), heeft allicht deels te maken met de zaak-Vangheluwe, waarna
ruim 400 klachten binnenliepen bij de commissie-Adriaenssens. Bezuiden de taalgrens bleef het veel stiller.
Het was er tot vorige week wachten op een schandaal rond een hooggeplaatste geestelijke. De
gerespecteerde kanunnik François Houtart gaf toen toe dat hij in 1970 een 8-jarig neefje misbruikte. Volgens
Fons Van Dyck, managing director van Think BBDO, is het wantrouwen in de Kerk niet alleen gevoed door
de misbruikschandalen op zich, maar ook door de manier waarop de instelling ermee omgegaan is.
In een eerste fase, vóór de zaak-Vangheluwe, zat het nochtans redelijk goed, aldus Van Dyck. ‘Er waren al
schandalen geweest in de VS, Nederland, Duitsland. De Belgische Kerk was dus enigszins voorbereid, maar
de oprichting van de commissie-Adriaenssens was in elk geval een goede reactie.'
Lees verder: Standaard.be

Arabische wereld in rep en roer over zionistische Spionvogels
Spiedende Gier
Gewonde gier gevonden in Saoedi-Arabië met zender en nummer van
Israëlische universiteit; Arabieren overtuigd van Israëlische spionage met
behulp van natuur
Het Israëlische dagblad Ma'ariv meldde dinsdag, dat Saoedi-Arabische
functionarissen een gewonde gier hebben 'gearresteerd', die in landelijk
gebied landde en een zender droeg en een pootring met de woorden
'Universiteit van Tel Aviv'.
De vogel maakt deel uit van het lopende lange-termijn onderzoek naar
vogeltrekpatronen, maar de inwoners van Saudi-Arabië en de aangrenzende landen hadden veel
fantastischer ideeën.
Voor hen is deze vogel is een gevleugelde zionistische spion, en de zender die hij droeg verzond belangrijke
geheime informatie naar het 'zionistische regime'.
De Saudi-Arabische krant Al Weeam schreef het eerst over het incident. Hij wees erop, dat de gier was
geland in de buurt van het huis van een plaatselijke sjeik, en niet bang was voor mensen.
De verslaggever en de mensen die hij interviewde beweerden dat het agressieve karakter van de vogel en
de vieze geur uit zijn mond het bewijs vormden van een zionistisch complot, in plaats van tekenen dat het in
feite een gier is.
Lees verder: Israeltoday.nl

De euro heeft 20 procent kans op overleven
Geplaatst op: vrijdag 31 december 2010 door: Gerard Driehuis
De kans dat de euro er in de huidige vorm over tien jaar nog is acht
denktank Centre for Economics and Business Research (CEBR) heel
klein, namelijk 20 procent. Er komen een heleboel hordes. De eerste is
komend voorjaar als Spanje en Italië bij elkaar 400 miljard euro
moeten zien bijeen te schrapen op de kapitaalmarkt.
"Dat kan de doodsklap zijn, al zijn Europese politici handig in
crisisbestrijding." Maar er komen de komende tien jaar nog zoveel
momenten dat de ongelijkheid binnen de eurozone zich zal wreken dat er ergens mis zal gaan, denkt de
CEBR. Bronnen: UK/Finance/Reuters, Bloomberg
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Microchip voor "risico" bejaarden
Het OCMW zal zelf bij bejaarden langsgaan om te controleren of alles in
orde is.
Tussen 2007 en eind dit jaar zijn in ons land 638 bejaarden vermist. Het
is de aanleiding voor Alain Remue, hoofd van de cel Vermiste Personen,
om te pleiten voor nieuwe hulpmiddelen. ‘Waarom geen chip voor
risicobejaarden?'
Wanneer het over vermiste personen gaat, denken we meestal aan
kinderen en jongeren. Maar een onderschatte groep is die van de
(demente) bejaarden. De cel Vermiste Personen van de federale politie
vraagt al enkele jaren meer aandacht voor deze vermissingen.
In het antwoord op een parlementaire vraag van Guido DePadt (Open
VLD) blijkt dat ook uit de cijfers: tussen 2007 en 19 oktober 2010 waren er in ons land 638 meldingen van
vermiste zeventigplussers (op een totaal van 5.669 vermiste personen). Van hen zijn er 504 levend
teruggevonden, 126 werden dood teruggevonden en acht zijn nog steeds vermist.
In enkele politiezones zijn er nu al projecten waarbij politie en bejaardentehuizen samenwerken om dat
fenomeen aan te pakken. ‘Wij geven onder meer informatie over de typische kenmerken van een verdwijning
bij bejaarden', zegt Alain Remue, hoofd van de cel Vermiste Personen. ‘We weten bijvoorbeeld dat 95
procent van de vermiste bejaarden binnen een straal van 2kilometer blijft, 65 procent geraakt vermist in het
gebouw van de instelling zelf.'
Het project loopt al in de politiezone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) en in Kortrijk, en de
interesse van andere politiezones is groot. Maar Alain Remue wil een stap verder gaan. ‘Ik ben tegen
elektronische beveiliging voor kinderen', zegt hij. ‘Maar voor bejaarden zou een chip bespreekbaar moeten
worden.'
‘Het zou gaan om een chip die voor de mannen in de achterkant hun broeksriem wordt ingebouwd en voor
de vrouwen in het riempje van hun beha. Dat zijn plekken waar ze er niet aan kunnen frunniken. Als de
bejaarde vermist is, kan de chip worden geactiveerd.'
‘Het systeem bestaat al in Scandinavische landen, en wordt alleen gebruikt voor risicopersonen. Het is een
arts die bepaalt of een bejaarde een verhoogd risico heeft om weg te lopen, en dus in aanmerking komt. Als
ook de familie akkoord is, kan de chip worden aangebracht.'
Remue beseft dat daar een prijskaartje aan verbonden is. ‘En ik weet dat het niet gemakkelijk is om te
bepalen wie de chip zal betalen. Binnenlandse Zaken? Welzijn? Ik spreek alleen maar vanuit onze
dagelijkse praktijk. Het is vreselijk om een overleden bejaarde in de gracht terug te vinden.'
‘Verwarde, demente bejaarden beginnen vaak gewoon te stappen, in de richting van hun vroegere huis of
naar het kerkhof waar hun dierbare vijftien jaar voordien is begraven. Opvallend is dat zij niet meer beseffen
dat ze, wanneer ze op een haag of een muur stuiten, ook weer kunnen terugkeren. Ze geraken dan niet
meer verder en vallen in slaap. In de zomer kan dat nog meevallen, maar bij vriestemperaturen leidt het tot
een vreselijke dood.'
Standaard.be

De huidige situatie in de maatschappij leidt
naar Project L.U.C.ID, het 666-universeel
controlssysteem van het beest:
http://www.openbaring.org/lucid.html
Disclaimer. Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie in de nieuwsbrieven en zijn

niet verantwoordelijk voor pagina’s van websites waarnaar verwezen wordt".
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Hezbollah kan 400-600 raketten per dag afvuren in de volgende oorlog
Mossad ambtenaren voorspellen dat Tel Aviv zal worden getroffen; Iran heeft
300 lange-afstandsraketten, zegt IDF baas.
Hezbollah zal waarschijnlijk tussen de 400 en 600 raketten per dag op Israël
afvuren tijdens een toekomstige oorlog, vertelde een Mossad functionaris
aan een Congres delegatie in Israël volgens een Amerikaanse diplomatieke
kabel gepubliceerd op zondag.
De delegatie onder leiding van Ike Skelton (D-Missouri), werd gehouden met
hoge ambtenaren van de Mossad, de Shin Bet (Israel Security Agency) en
de IDF. Het nieuws werd voor het eerst gepubliceerd door de Noorse Aftenposten krant.
Volgens Mossad ambtenaren, zal Tel Aviv door honderden raketten worden geraakt.
Hezbollah heeft 40.000 raketten, alsmede een aantal onbemande Iraanse Ababil luchtvoertuigen met een
actieradius van 150 kilometer en kunnen geladen worden met explosieven en naar strategische doelen in
Israël worden gestuurd om te bombarderen.
Hoofd van de generale staf Lt-Gen. Gabi Ashkenazi vertelde de delegatie dat als gevolg van de militaire
opbouw in Libanon en de Gazastrook, hij de IDF heeft voorbereid op een "grote oorlog", omdat het dan
gemakkelijker zal zijn om naar beneden bij te stellen voor kleinere conflicten indien nodig.
Als gevolg van de toenemende raketdreiging, vertelde Ashkenazi de congresleden dat de IDF zwaar
geïnvesteerd heeft in raket afweersystemen, zoals de Pijl, David's Slinger en de Iron Dome.
Terwijl de Iraanse dreiging oploopt, zei Ashkenazi tegen de Amerikanen dat de dreiging van Hamas en
Hezbollah, die door Iran worden gefinancierd, het meest acuut is, omdat vanwege hun nabijheid, hun
raketten nauwkeuriger zijn.
Over Iran, zei Ashkenazi dat Israël 10 tot 12 minuten de tijd heeft om voor te bereiden nadat de
radarsystemen een Iraanse raket ontdekken afgevuurd in de richting van het land. Hij zei dat Teheran meer
dan 300 raketten heeft die Israel kunnen bereiken.
Ashkenazi gaf ook een zeldzaam inzicht in hoe Israël inlichtingen verzameld over Hezbollah en doelen in
Libanon lokaliseert. Israël stuurt regelmatig drones boven Libanon om potentiële doelwitten te identificeren,
zei hij, en noemde hun gebruik een "succes".
Daarnaast onthulde hij dat de IDF nauw samenwerkt met de Amerikaanse National Security Agency, die
signaal inlichtingen verzamelt zoals communicatie.
jpost.com - Lees ook: WikiLeaks: Iran can attack Israel within 10-12 minutes

Onstandvastige Obama betekent oorlog dit jaar
Amerikaanse president Barack Obama
De 'Economist' beweert dat er reden is om aan te nemen dat tenzij
actie wordt ondernomen, 2011 wellicht de meest destructieve
oorlog in jaren zal zien.
Hoewel de Amerikaanse president Barack Obama geprobeerd heeft om
directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te houden, is
vrede kwetsbaarder geworden en het gevaar van oorlog toegenomen,
schreef The Economist magazine in een artikel deze week.
Het artikel suggereert verder dat er reden is om aan te nemen dat tenzij actie wordt ondernomen, 2011
misschien wel de meest destructieve oorlog in jaren zal zien.
"Na bijna twee jaar streven om Israëlische en Palestijnse leiders in directe besprekingen te krijgen, is
ineengestort door de nederzettingen kwestie, en nu loopt Obama gevaar om net zoals vele presidenten vóór
hem te concluderen dat de Arabische-Israëlische diplomatie een Sisyphus-afleiding is, " schrijft The
Economist.
Het artikel ging verder met te zeggen: "In plaats van opgeven, moet Obama zijn invalshoek veranderen.
Amerika heeft te lang vastgehouden aan het dogma dat rechtstreekse besprekingen tussen Israël en de
Palestijnen een weg vooruit is."
Voormalig President Bill Clinton onthulde zijn blauwdruk aan het eind van een onderhandeling die vastliep,
schrijft het blad. Daarom moet Obama zijn eigen plan uiteenzetten en dit een nieuw startpunt maken.
Volgens The Economist, heeft Obama in verschillende gevechten aangegeven zoals bij de hervorming van
de gezondheidszorg en de Nieuwe nucleair START verdrag met Rusland, dat hij de kwaliteit van persistentie
bezit. Hij moet ook volharden in de Palestijnse Autoriteiten aldus het blad.
jpost.com
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Het beslissende jaar 2011
Hans Besseling - 05 januari 2011
Maar terwijl 2011 wel eens beslissend zou kunnen zijn voor de strijd van
Israël voor zijn voortbestaan, ....
Terwijl Professor Hans Jansen geduldig blijft uitleggen dat de verering van
Allah en Mohammed onze Westerse beschaving bedreigt, dat het een
misverstand is de sharia met begrip tegemoet te treden, gaat de AVRO de
door het Oman sultanaat bekostigde ‘islamdeskundige’ van onze oude
Leidse Universiteit, Maurits Berger, een programma laten verzorgen om
ons van de islamofobie te bevrijden. Dat is zoiets als vóór WO II een door Himmler of door de Moefti van
Jeruzalem betaalde nazi-deskundige te vragen onze afschuw te komen bezweren van de op hun rassenleer
gebaseerde jodenhaat. Maar ja, onze door de PVV gedoogde regering heeft nu eenmaal als beleid
verkondigd de islamisering van Nederland niet in de weg te zullen staan. Na lezing van het boek van Martin
Bosma van de PVV kunnen we er gelukkig van uitgaan dat we in het nieuwe jaar de PVV slechts veel
sterker behoeven te maken om deze bange en domme uitspraak van het huidige kabinet te corrigeren.
Nadat de joden uit de islamitische landen praktisch zijn verjaagd, zijn nu de christenen aan de beurt.
Waarom horen we Van Agt nooit over het onrecht, dat circa 800 000 joodse vluchtelingen is aangedaan? Zij
konden gelukkig, zij het met achterlating van al hun bezittingen, een toevlucht vinden in Israël, dat zolang op
de onverdeelde steun van ons Nederlanders kon rekenen—ook al was dat bij velen wel een gevolg van een
slecht geweten. Ooit was ik bij een gesprek, waarin ik een mevrouw uit de fabrikantenwereld van Twente
haar zeer gemeende spijt hoorde betuigen over de antisemitische discriminatie, die vóór WO II in die kringen
heerste. In het bijzonder in de katholieke kringen, die een Van Agt hebben voortgebracht, was toen
antisemitisme normaal.
Waarom hebben de aanslagen van moslims in Indonesië op de christenen op de Molukse eilanden
hier niet meer ophef veroorzaakt? Het lijkt wel of de onverbloemde schendingen van de mensenrechten
aldaar hier alleen de van oorsprong Molukse bewoners van Culemborg ter ore is gekomen. Uit een
welbegrepen eigenbelang hebben de leiders van enige Mohammedaanse organisaties nu aangeboden mee
te helpen Koptische kerken in Nederland te beschermen. Waarom niet bij voortduring alle islamitisch geweld,
ook geweld als reactie op belediging van de profeet, categorisch af te wijzen, wanneer je hier je als
Nederlander wil gedragen? Is het voor die Mohammedaanse organisaties niet mogelijk zoiets als hun
‘Fatwa’ uit te spreken tegen een ieder, die Wilders noodzaakt zijn privéleven op te geven als bescherming
tegen islamitisch geweld bij het uiten van bezwaren tegen de islamisering van de Westelijke wereld?
Nu de VN is verworden tot een platform van islamitische landen en een restantje van antiAmerikaanse, min of meer communistische dictators als een Chávez van Venezuela of een Kim van NoordKorea, kan van deze niet verenigde naties geen oplossing van wereldproblemen worden verwacht. De
Chinese leiders hebben voor een puur nationalistische koers voor hun volk gekozen. Waar uit de rest van de
wereld de benodigde grondstoffen voor de economische groei kunnen worden verkregen laat men zich, net
als tot voor kort de Westelijke wereld, onbeschaamd in met alle regiems, hoe verwerpelijk ook. De schaamte
weerhoudt inmiddels de Westelijke wereld ervan hierbij het begrip ‘mensenrechten’ helemaal buiten
beschouwing te laten.
Het wereldtoneel overziende kan de conclusie niet anders zijn dan dat de evolutie van de
beschaving nog heel veel geduld van de mensheid zal vragen. Het zal voorlopig alleenal moeilijk zijn het
bereikte niveau in de Westelijke wereld te beschermen. Na bevrijd te zijn van de vooroordelen en
klassenstrijd van het oude Europa hebben de ‘Founding Fathers’ van de Verenigde Staten van Amerika de
grondslag gelegd voor een uiterst progressief continent, met uiteindelijkals meest indrukwekkendedocument
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, die Eleanor Roosevelt er in de VN door wist
te krijgen. De hierin opgenomen absolute vrijheid van meningsuiting als noodzakelijke voorwaarde voor
vooruitgang, was uiteraard voor de islamitische landen onaanvaardbaar, en de EU zag zich daarom
genoodzaakt dit recht in een eigen verklaring van die rechten af te zwakken tot een bloedeloos artikel in die
Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. In plaats van een voorhoede te leveren in de verdediging
van de joods-christelijke beschaving, in die lange evolutie van de mensheidin Europa en Amerikaontwikkeld,
leken tot voor kort alle Europese en Amerikaansepolitici hun ogen te sluiten voor de sluipende islamisering
van onze continenten. In Engeland worden al shariarechtbanken getolereerd. De als bestrijding van AlQa’ida begonnen strijd van de NAVO in Afghanistan ontaardde in een uitzichtsloze strijd tegen de Taliban,
die het uiteindelijk wel op een akkoordje zal gooien met het even verwerpelijke islamitische regiem van de
corrupte Karzai. En onze naïeve politici spreken over een bijdrage aan het trainen van islamitische
politieagenten alsof het over de politie gaat, die onze Marokkaanse jongeren in toom moet houden, hoewel
het soms lijkt of daarbij een bescherming door militairen ook niet overbodig zou zijn.
Maar terwijl 2011 wel eens beslissend zou kunnen zijn voor de strijd van Israël voor zijn
voortbestaan, voor het tot staan brengen van de islamitische opmars in Afrika, voor het in bedwang houden
van het islamitisch extremisme in Indonesië en Pakistan, voor het al of niet lukken van de atoombomdreiging
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door de extremistisch islamitische premier van Iran, moet toch ook in Nederland de vijfde colonne van de
islam geen kans krijgen zijn invloed uit te breiden. En dat kan alleen maar als de PVV bij de verkiezingen in
maart een geduchte overwinning kan boeken.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12668
Ahmadinejad begint grip op Iran te verliezen
Succesvolle schaduwoorlog Mossad heeft machtspositie president
ondermijnd
Onder leiding van de zojuist afgezwaaide Meir Dagan voerde de
Mossad een groot aantal succesvolle acties uit in en tegen Iran.
Steeds meer signalen wijzen erop dat de machtspositie van de Iraanse
president Mahmoud Ahmadinejad net als tijdens de volksopstand in
2009 in het gedrang komt. Niet alleen neemt de onvrede onder de bevolking over de steeds moeilijker
wordende levensomstandigheden opnieuw toe, maar nu zijn ook het parlement, het leger en zelfs de
ayatollahs aan hem gaan twijfelen, mede omdat de gevreesde Israëlische geheime dienst Mossad een
aantal zeer succesvolle operaties in en tegen Iran heeft weten uit te voeren.
Waarnemers zien in het ontslaan van zijn 14 topadviseurs, die functioneerden als een soort superregering
onder leiding van de president, een teken dat Ahmadinejad zijn grip op het land begint te verliezen. Ook
annulleerde hij op het laatste moment het geplande bezoek van zijn stafchef en schoonzoon Rahim
Esfandiar Mashaee aan Beirut, die daar naartoe zou zijn gezonden om de aan de gang zijnde Iraanse
overname van Libanon kracht bij te zetten. Klaarblijkelijk begint de machtscrisis in Teheran zodanig te
escaleren dat Ahmadinejad zijn schoonzoon voortdurend aan zijn zijde wil houden.
Mashaee had de Libanese president Michel Suleiman moeten overhalen om het VN-tribunaal voor de moord
op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri te ontbinden, zodat de islamitische terreurgroep Hezbollah
niet officieel in staat van beschuldiging kan worden gesteld. Op deze manier zou het door Iran geleide
Hezbollah definitief de heersende macht in Libanon worden, iets dat dermate belangrijk is voor Teheran dat
Mashaee aanvankelijk de opdracht had gekregen om in Beirut te blijven.
De oplaaiende onrust in Iran gooide echter roet in het eten. De Amerikaanse regering denkt dat onder
andere Ahmadinejads bevel om diep te snijden in de subsidies voor consumentengoederen -zoals brandstoféén van de redenen voor het uitbreken van de machtsstrijd is. Ahmadinejad lijkt daadwerkelijk te moeten
vechten voor zijn positie nu hij zich geconfronteerd ziet met oppositie van:
- Het Iraanse parlement, de Majlis, en de machtige voorzitter Ali Larijani, die zich al enige tijd verzet tegen
Ahmadinejads onlesbare dorst naar macht.
- De generaals van het leger. Sinds de islamitische revolutie in 1979 is het nog nooit eerder voorgekomen
dat de bevelhebbers van de strijdkrachten zich bemoeiden met de politiek. Nu zijn ze echter zeer bezorgd
dat Ahmadinejads beleid, inclusief zijn drang om kernwapens te verkrijgen, het land naar de ondergang zal
leiden.
- Aartsrivaal en voormalig president Hashem Rafsanjani, voorzitter van de raad die toezicht houdt op de
verschillende onderdelen van het regime, lijkt zich langzaam te herstellen van de jaren met vervolging en
restricties die zijn politieke groepering kreeg opgelegd.
Daarnaast is ayatollah Ali Khamenei, de opperleider van Iran, gestopt met zijn gewoonte om de president
publiekelijk te prijzen voor zijn werk. Mogelijk wacht Khamenei de machtsstrijd in Teheran af om te zien of
Ahmadinejad deze opnieuw zal overleven. Nu de president enkel nog de steun lijkt te genieten van enkele
extreem radicale ayatollahs kijken ook de leiders van de Revolutionaire Garde met argusogen naar de
ontwikkelingen in de politieke en religieuze top in Teheran. (1)
Succesvolle schaduwoorlog Mossad tegen Iran
Mocht Ahmadinejad ten val komen dan is dat zonder twijfel voor een groot deel te danken aan de Israëlische
geheime dienst Mossad. Onder leiding van de zojuist afgezwaaide Meir Dagan was de Mossad volgens het
Franse Le Canard Enchaine verantwoordelijk voor een zeer succesvolle schaduwoorlog tegen het Iraanse
regime. Zo wordt het verwoestende Stuxnet virus, waardoor het nucleaire programma van Iran zo'n 3 jaar
vertraging opliep, aan de Israëliërs toegeschreven, evenals de explosie op 12 oktober 2010 in Irans
belangrijkste arsenaal van Shihab-3 ballistische raketten. Hierbij werden een groot aantal raketten vernietigd
en kwamen 18 nucleaire technici om het leven. De Mossad zou tevens verantwoordelijk zijn voor de
liquidatie van vijf belangrijke Iraanse kernwetenschappers.
'Onze mensen hebben slechts twee wapens,' aldus Dagan in zijn afscheidstoespraak voor het Israëlische
kabinet. 'Dat zijn hun dekmantels en hun scherpe verstand. Verder zijn ze op zichzelf aangewezen, zonder
kans op redding.' Sinds de Tweede Libanonoorlog in 2006 heeft de nationale veiligheid van Israël vrijwel
geheel afgehangen van de acties van de Mossad. Daarin werd de geheime dienst, in ruil voor de belofte dat
Israël Iran niet militair zou aanvallen, gesteund door de Amerikaanse CIA en het Britse MI-6. (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) DEBKA
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EU parlement 1999: HAARP is uiterst gevaarlijk militair wapen
Door Redactie op 4 januari 2011
Onderaan staat een document waarin doorhet EU parlement al in 1999
precies wordt omschreven wat voor extreem wapen HAARP eigenlijk is.
Ongelofelijk veel reacties op het artikel over de mogelijkheid dat de
mega-zender HAARP, de Haïti-aardbeving wel eens getriggerd zou
kunnen hebben. Zo niet opzettelijk zou hebbenveroorzaakt. Maar kan dit
überhaupt, was direct de vraag? Maar deze vraag is eigenlijk al lang
beantwoord: Ja, dat kan.
Kun je je voorstellen dat de bizarre en verwoestende gevolgen die de
H.A.A.R.P.-installatie op onze wereld kan hebben, ‘gewoon’ onderwerp
is geweest van besprekingen in de Europese Unie?
Want deze heeft 10 jaar geleden al, op 14 Januari 1999, zeer uitgebreid een milieuresolutie besproken,
waarin het de bedoeling was, een resolutie aan te nemen, die intens zware wapens, die door hun gebruik,
ernstige gevolgen hebben op het millieu van onze aarde wilde doen verbieden.
Op de onderstaande lead kun je het HELE verhaal lezen, maar wij beperken ons hier even tot de gedeelten
van de resolutie waarin HAARP werd besproken. Want het gaat er niet zozeer om natuurlijk, in welke mate
deze resolutie is nageleefd en/of nu is ingedaald.
Het gaat erhier vooral om hoe er in officiele kanalen over HAARP wordt gesproken..
Je kunt er dan ook vanuit gaan, dat de omschrijvingen van HAARP, zoals je die hieronder in het verslag van
de zitting van 14 Januari 1999 kunt lezen, correct zijn.
Dit is dus HET bewijs en DE info over HAARP waar we zo naarstig naar op zoek waren. De mogelijkheid tot
het triggeren van aardbevingen is dus wel degelijk mogelijk!! Lees het verhaal hieronder, en nogmaals: het is
slechts het gedeelte uit het verslag, dat over HAARP gaat.
De essentie is dus nogmaals, dat het door de Europese Unie onomwonden wordt bevestigd dat HAARP een
gevaarlijke militaire installatie is..!! HIER de hele pagina.
Directe link Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//NL
Bron Afbeelding(en): saketvora @ Flickr.com
Bron(nen): www.star-people.nl

Vliegveld gesloten vanwege poolverschuiving (Engelstalig)
Magnetic pole shift affects airport
An airport in Tampa, Florida, has had to temporarily close its
runways to keep up with Earth’s magnetic north pole, which is
drifting toward Russia at a rate of 40 miles per year.
Fox News reports that the international airport was forced to adjust
the signs on its busiest runway Thursday because pilots depend on
the magnetic fields to navigate. The runway will be closed until Jan.
13, and will re-open with new taxiway signs that indicate its new
location on aviation charts, the Tampa Bay Tribune reports.
Paul Takemoto, a spokesman for the FAA, says the Earth’s magnetic fields are constantly in flux — but
rarely so much so that runway signage needs to be changed. “You want to be absolutely precise in your
compass heading,” he told Fox. “To make sure the precision is there that we need, you have to make these
changes.”
(Flight takes off from Tampa International Airport: AP)
“The Earth’s poles are changing constantly, and when they change more than three degrees, that can affect
runway numbering,” FAA spokesperson Kathleen Bergen told Fox News. It’s unclear whether any other
airports will have to adjust their runways.
Earth’s magnetic field, which still flummoxes those who study it, “is thought to be generated deep inside the
planet,” LiveScience writer Jeanna Bryner explains. “An inner core of solid iron is surrounded by an outer
core of molten iron. They rotate at different rates, and the interaction between the regions creates what
scientists call a ‘hydromagnetic dynamo.’ It’s something like an electric motor, and it generates a magnetic
field akin to a giant bar magnet.” Sometimes, the poles completely flip — and presumably when that
happens, many bigger changes are afoot than modest tweaks to airport signs. The last time the planet
experienced a polarity flip was 780,000 (?) years ago.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=PgBUwqMgln0&feature=player_embedded
Video: http://www.youtube.com/watch?v=akBvr_ZUCro&feature=player_embedded
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Meer dieren dood gevonden in de VS en de rest van het Amerikaanse continent!
Ingevoerd:
02-01-2011
Geplaatst door:
Miguel Estevez
Bron:
ABC News
Na berichten over een mysterieuze vogel sterfte in de Verenigde Staten,
blijken er niet alleen meer dan duizend dode merels in Arkansas te zijn
ontdekt. Naast de duizenden dode merels die in BeebeArkansaszijn
gevonden, lijken er meer dan100.000 dode Ombervissen te zijn gevonden
in de buurt van Ozark.
Men sluit bij de dode vissen ziekte nog niet uit. Bij de vogels is nog geen duidelijke mogelijke verklaring
gegeven. De meest plausibele verklaringen zouden bliksem (?), hagel of stress door vuurwerk zijn.
Wat er ook in Arkansas gaande is, het is een akelig begin van het nieuwe jaar voor de omwonenden.
Niet alleen in de Verenigde Staten lijken er zo maar dieren dood gevonden te worden, ook Zuid-Amerika lijkt
getroffen te zijn door deze rare gebeurtenis.
Bron en video’s: http://www.earth-matters.nl/102/1306/dierenwelzijn/dode-dieren-vs.html

Ook mysterieuze vogelsterfte in Zweden
woensdag 5 januari 2011
Na de opmerkelijke vogelsterfte in de Amerikaanse staten Louisiana en
Arkansas, is nu ook in Zweden een zwerm vogels dood uit de lucht
gevallen. Vogels vielen in Zweden dood uit de lucht (beeld via VG Nett)
Mysterie in Arkansas
Agenten troffen in de nacht van dinsdag op woensdag circa honderd
kauwen aan op een straat in Falköping, 125 kilometer ten noordoosten
van Göteborg, meldt de Zweedse nationale radio-omroep SR
woensdagochtend.
Onverklaarbaar
Sommige dode vogels waren al door automobilisten overreden, maar agenten zeggen dat de meeste
beesten op het eerste gezicht geen verwondingen hebben.
De straat, een doorgaande route, is afgezet. Dierenartsen zijn onderweg om de doodsoorzaak te
onderzoeken. Mogelijk is de zwerm in de lucht geraakt door hagel of bliksem.
Amerika
Eerder vielen ook in de Verenigde Staten zwermen vogels dood uit de lucht. In Arkansas ging het om
ongeveer vijfduizend merels, in Louisiana om vijfhonderd merels en spreeuwen.
Sommige media speculeren dat de sterfte een oorzaak is van het olielek in de Golf van Mexico van vorig
jaar, maar met dit Zweedse mysterie erbij is dat twijfelachtig.
Door RobinvanderKloor
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/285680/Ook-mysterieuze-vogelsterfte-in-Zweden1.htm?rss=true

Na dode vogels, nu mysterieuze vissterfte in Arkansas (video)
Published by Henk (Beheerder)
Terwijl bij het plaatsje Beebe in de Amerikaanse staat Arkansas
inmiddels door nog onbekende oorzaak al vijfduizend vogels
dood uit de lucht zijn gevallen, worden zo’n 200 kilometer
verderop massaal dode vissen aangetroffen in de rivier
Arkansas. Het zou om 80.000 tot 100.000 stuks gaan, meldden
Amerikaanse media maandag. Vooral dode zoetwaterbaarzen
zijn aangetroffen in de omgeving van de plaats Ozark, wat
volgens de autoriteiten aangeeft dat het niet om vervuiling gaat.
Dan zouden alle vissen in dat gebied zijn getroffen. De vogels zijn mogelijk op grote hoogte geraakt door de
bliksem of door een hagelbui. Ook zou stress door vuurwerk een rol kunnen spelen. Biologen denken niet
dat de vogel- en vissterfte met elkaar te maken hebben.
http://weeswaakzaam.wazzup.nl/2011/01/04/na-dode-vogels-nu-mysterieuze-vissterfte-in-arkansas-video/
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Google Maps brengt mysterieuze sterfte dieren in kaart
admin | January 6, 2011
The Aflockalypse..
Dierensterfte over de
hele wereld.
Van dode vis in Florida
tot dode zwermen vogels
in Zweden, wat is hier
aan de hand?
Het is uiterst mysterieus
en tegelijkertijd op het
huiveringwekkende af.
Wat begon met de
raadselachtige vogelsterfte
op Nieuwjaarsdag in
Arkansas, waarbij een
zwerm vogels dood uit de
lucht viel, is tot
vanochtend nog aan de
gang. En heeft daarbij een omvang bereikt, waarvan je je afvraagt waar het héén gaat!
Dit is de wereldkaart, waarop de inmiddels bekende gevallen zijn opgetekend:
Locatiekaart met de
mysterieuze dierensterfte
in de VS, Nieuw Zeeland,
Zweden, Engeland en
Brazilië
Dit is het lijstje tot nu toe:
 Duizenden vissen
drijven rond in
Florida na een
koudegolf
 200 vogels zijn
dood gevonden
naast een viaduct
in Texas
 50 dode
spreeuwen dood
gevonden in een stadstraat in Zweden
 100 ton sardientjes en andere vissoorten spoelen aan op de Braziliaanse kust
 En in Groot Britannië worden zo’n 40,000 duivelskrabben op het strand gevonden.
 450 roodvleugel merels, spreeuwen en andere vogels langs ‘n snelweg in Baton Rouge, Louisiana
 3,000 merels op daken en wegen in het kleine plaatsje Beebe, Arkansas
 Duizenden drumvissen worden gevonden op een 30 km lange oever van de Arkansas River
 10.000 den kleine visjes spoelen aan in Chesapeake Bay, Maryland
 Duizenden dode vissen drijven in een kreek in het warme Florida
 Honderden ‘snappers’ (vis) worden dood gevonden in Nieuw Zeeland
Steeds meer dieren worden dood gevonden, nu de mysterieuze dierensterfte onder vissen en vogels tot een
wereldwijd fenomeen is geworden.
De wereld is opgeschrokken van massale vogel- en vissterfte in onder meer de VS, Zweden Brazilië en
Nieuw-Zeeland. Voor Google Maps reden om de mysterieuze slachting onder de dieren in kaart te brengen.
In de Chesapeake Bay in Maryland aan de Oostkust van de Verenigde Staten zijn minstens twee miljoen
dode vissen komen bovendrijven.
Aan de kust van de Braziliaanse regio Parana spoelde ook al zeker 100 ton sardienen, baars en meerval
aan. En de stranden van het Nieuw-Zeelandse schiereiland Coromandel werden overspoeld met snappers,
waarvan er veel zijn die om één of andere reden hun ogen kwijt zijn.
Onbekende oorzaak
Enkele dagen geleden werd bekend dat bij het plaatsje Beebe in de Amerikaanse staat Arkansas door nog
onbekende oorzaak duizenden vogels dood uit de lucht vielen. Begin deze week zijn ook in Kentucky
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honderden vogels dood uit de lucht komen vallen. En in het Zweedse Falköping lagen bijna honderd dode
kauwen op straat.
Overal is het raden naar de oorzaak. (AK)
Bekijk hier de Googlekaart
De laatste -onafhankelijke- incidenten gaven 1000-den dode vissen te zien die dood ronddrijven in een creek
in Florida. Terwijl in Texas 200 dode vogels worden gevonden, uit de lucht gevallen, zo lijkt het, naast een
viaduct.
Experts zijn nog steeds druk doende met het uitzoeken van tests op de 50 kauwtjes die dood op straat
gevonden werden in Falköping in Zweden. Het lijkt te passen in het patroon van vogels die dood neervallen,
direct uit hun vlucht. Hetzelfde beeld bij al deze vogelsterftes.
Volgens Zweedse experts zou het kunnen zijn dat het een combinatie zou kunnen zijn van de effecten van
nieuwjaarsvuurwerk en de schaarste aan voedsel, waardoor de dieren slecht gevoed waren en dus zwak.
Maar zij vinden het moeilijk om hier een vaste conclusie aan te verbinden. Veel dieren zijn ook doodgegaan
van stress, doordat ze werden overreden door auto’s, nadat ze op de weg terecht kwamen, volledig
gedesoriënteerd.
aar wetenschappers staan helemaal voor een raadsel door het aanspoelen van maar liefst 1000 ton
sardienen, meervallen en andere soorten, nabij de Braziliaanse kust nabij Paranagua. Meer meldingen van
het aanspoelen van dode vis komen uit Nieuw Zeeland, terwijl in Engeland de karkassen van naar schatting
40.000 duivelskrabben aanspoelden aan de kusten van Kent.
Honderden dode roodborstjes en spreeuwen zijn gevonden in achtertuinen van bewoners in Gilbertsville in
Kentucky (VS) en naar schatting zijn zo’n 2 miljoen dode vissen aangespoeld in Chesapeake Bay, Maryland.
Ook daar spreekt met over oorzaken die uiteenlopen van vuurwerkeffecten, donder en bliksem, extreem
koud weer, parasieten en zelfs over vergiftiging wordt gesproken. Over het hele internet wordt het onderwerp
door veel mensen op een eigen wijze geïnterpreteerd. Daar wordt veel gesproken over geheime
overheidsexperimenten (HAARP?) en de eerste tekenen van een glorend Armageddon, dat zich aan het
einde van de Maya-kalender zou voltrekken..
De resultaten van de vele tests die zijn uitgevoerd op de dode dieren, zullen pas over enkele weken een
mogelijk definitief uitsluitsel geven, maar dan waarschijnlijk veel meer dát wat het NIET IS, dan wat wel de
oorzaak is van deze dierensterfte.
Duizenden Braziliaanse vissers moeten zien rond te komen, nu hun bron van inkomsten is afgesloten, nadat
de overheid maatregelen rondom het verbod op visvangst, vishandel en visconsumptie af heeft gekondigd.
Dit nadat massale vissterfte werd ontdekt in de plaatsen Paranaguá, Antonina en Guaraqueçaba, Pontal do
Paraná.
Volgens experts is het mogelijk dat een olielek of het koude weer de oorzaak achter de vissterfte vormt.
Edmir Manoel Ferreira, is de voorzitter van de Vissersfederatie van de Visserkolonie in Parana, en hij zegt
dat de dode vissen sinds vorige week donderdag zijn ontdekt. “Op donderdag begonnen we dode vis te
vangen, waarbij één vissersgemeenschap al melding maakte van het moeten begraven van 15 ton vis alleen
al.. We maken hier een bijzonder droevige situatie mee aan de kust”.
Dode vissen zijn als proefmonsters opgestuurd naar het Centrum voor Marinestudies aan de ‘Federale
Universiteit do Parana’.
Na een week van koud weer, dreef een groot aantal dode, rottende vissen rond in Spruce Creek, Florida.
Het gaat om veel verschillende soorten vis, die aanspoelt in een bocht van de kreek, door de stevige wind.
Er zijn ook 200 dode vogels gevonden nabij een viaduct over Lake O’ the Pines in Big Cypress Creek,
Texas. Sommige experts menen dat de dieren zijn doodgereden door passerend verkeer, doordat ze over
het warme asfalt liepen. Ook het koude weer in Groot Brittanië krijgt de schuld van de ca. 40.000 dode
krabben die zijn aangespoeld op de kusten van Thanet, Kent.
Ook vorig jaar heeft heeft een overheidsdienst voor milieu een onderzoek laten uitvoeren naar de
mysterieuze dood van krab, omdat men toen dacht aan een mysterieus virus, maar concludeerde uiteindelijk
dat de oorzaak lag in het koude weer.. Volgens Tony
Childs, Kust Project Manager in Thanet was er vorig
jaar al een dip opgetreden in de krabpopulatie, maar
men had niet verwacht dat er zoveel dode dieren
zouden kunnen aanspoelen.
“Zoals het in de hele levenscirkel gaat in de natuur, zo
verwachten we dat de meeuwen snel hun werk zullen
doen, bij het opruimen van deze berg krabben. En we
zijn ervan overtuigd dat de krabbenstand zich weer snel
zal herstellen na deze ramp”, aldus Tony Childs.
In Arkansas geven experts het vuurwerk van
nieuwjaarsnacht de schuld van de vogelsterfte. En in
Baton Rouge, Louisiana krijgen de stroomdraden van hoogspanningsmasten de schuld van de vogelsterfte
die daar optrad onder vogels die langs een snelweg werden gevonden. De vogels zouden door de
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stroomdraden zijn gedesoriënteerd. 50 Vogels werden namelijk gevonden op zo’n 10 meten van een
stroomleiding naast de Louisiana Highway 1. En een andere groep werd gevonden in de lengterichting van
een stroomkabel die via een hoogspanningsmast over deze highway loopt, zo’n 400 meter verderop.
Dan Cristol is hoogleraar biologie en mede-oprichter van het ‘ Institute for Integrative Bird Behavior Studies’
en volgens hem zouden de vogels dan uit hun slaapplaatsen gedesoriënteerd moeten zijn weggevlogen
vóórdat ze de hoogspanningskabels hebben geraakt. “Want deze vogels raken niet zomaar de
hoogspanningskabels” aldus de professor.
In Beebe Arkansas zijn veel dode vogels op nieuwjaarsdag opgeruimd, waarbij veel mensen het koude weer
de schuld geven en anderen spreken over gedesoriënteerde vogels. Experts zeggen dat ook het
nieuwjaarsvuurwerk aan deze desoriëntatie kan hebben bijgedragen, waarbij de bange vogels veel lager dan
normaal zijn gaan vliegen en tegen staande objecten zijn aangevlogen, zoals auto’s en huizen.
Karen Rowe is een ornitholoog bij de ‘Arkansas Wild en Vis Commissie’ en zegt dat de merels op dakhoogte
hebben gevlogen in plaats van op ‘boomtophoogte’… “Merels hebben een slecht zicht en ze zijn
waarschijnlijk op allerlei vaste objecten gevlogen.”
Ambtenaren van wildzorg in Arkansas als in Louisiana hebben karkassen
opgestuurd naar onderzoekers van het ‘National Wildlife Health Center’ in
Madison, Wisconsin en naar de ‘University of Georgia’. Het was in 1999 in
het Noorden van Louisiana, dat meerdere duizenden vogels ook dood uit
de lucht vielen en volledig verdwaasd rondliepen voordat ze stierven. De
diagnose die toen na 5 maanden werd gesteld, na uitgebreid onderzoek,
gaf een E-colli-bacterie- infectie aan in de holtes van schedels van de
vogels.
Op zo’n 150 kilometer van het plaatsje Beebe, aan de Arkansas Rivier,
zijn zo’n 100.000 drumvissen dood aangespoeld. En volgens overheidsmensen is er geen enkel verband tussen de sterfte van de vogels en deze
vissen. Het lijkt erop dat deze vissen het slachtoffer zijn geworden van
een ziekte, omdat het gaat om één soort vis..! Hun dood wordt
toegeschreven aan het extreem koude weer en het ijskoude water.
Een andere verklaring zou kunnen liggen in de zware onweersbuien die hebben plaatsgevonden en mogelijk
deze scholen vissen hebben gedesoriënteerd.
Een virus? Het mysterie blijft..!
Volgens de genoemde professor Dan Cristol, biologieprofessor, kloppen geen van alle verklaringen. Ook de
hoogspanningsdraden doet hij uiteindelijk af als een fabeltje. “Want de vogels hebben al lang geleerd die te
vermijden. Bovendien bleek slechts een klein deel van de dode vogels in Lousiana tekenen te vertonen die
daarop zouden kunnen wijzen.”
En ook het vuurwerk lijkt hem geen reden: “Tenzij iemand zo’n slaapplaats van vogels opzettelijk en gericht
met vuurpijlen gaat bestoken, zodat de vogels letterlijk zouden worden opblazen”. Wat dan wel? Cristol sluit
een wereldwijd virus niet uit.
Er is onderzoek nodig om een begin te maken met een goede verklaring voor deze mysterieuze sterfte
onder dieren over de hele wereld. Wordt vervolgd..
En dan is er nog het verhaal van de felgroene rivier’..
Het lijkt wel een kinderboek. Spannend is het zeker.
Het werd ontdekt toen natuurliefhebbers verbijsterd
waren toen zij onlangs langs een riviertje liepen in het
Goldstream Provincial Park in Vancouver Island,
Canada.
Om de een of andere reden was het water van het
riviertje volledig felgroen gekleurd. (foto). Deze bizarre
kleuring van het water duurde ongeveer één uur,
waarna de groene kleur langzaam terugzakte totdat
het riviertje weer zijn natuurlijke, oorspronkelijke kleur aannam..
De rivier zit normaal vol met zalm en aan de oevers nestelen visarenden en ander wild heeft er zijn
thuisplaats. Het ministerie voor milieuzaken is begonnen met een onderzoek, nadat er watermonsters waren
genomen voor analyse. Naar het idee van dit ministerie, hoewel dit niet is bevestigd, zou het kunnen zijn dat
iemand een praktical joke heeft uitgehaald en het water heeft gekleurd met een kleurstof.
http://www.onzestem.eu/2011/01/google-maps-brengt-mysterieuze-sterfte-dieren-in-kaart/
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10 theorieën over wereldwijde massa's dode vogels, vissen en andere dieren
Over de hele wereld -de Verenigde Staten, Europa, Zuid Amerika, het
Verre Oosten, Australië (4)- zijn er in korte tijd vele duizenden vogels,
vissen en andere dieren op mysterieuze wijze aan hun einde gekomen.
In de Amerikaanse staten Arkansas en Louisiana vielen duizenden
merels zomaar dood uit de lucht. In de eerstgenoemde staat spoelden
tevens bijna 100.000 dode vissen aan en in de staat Maryland lieten
zelfs 2 miljoen vissen het leven (7). In Engeland zijn 40.000 dode
krabben aangespoeld, in Brazilië spoelden vele tonnen gestorven
vissen aan op de kust (6) en ook in Zweden vielen op één plek zo'n 50
a 100 vogels dood neer op de grond. 10 theorieën over wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn: (1)
1. De reguliere media verklaringen
Hagel, bliksem, de weg kwijt, geschrokken van vuurwerk (5) wat betreft de vogels, en een ziekte aangaande
de vissen. Zelfs in de mainstream media wordt er aan deze officiële verklaringen getwijfeld. Waar zijn de
door de bliksem geroosterde vogels? Waar was de hagel die de vogels gedood zou hebben (niet te vinden!)
Hoe kunnen vogels, die zeer gevoelig zijn voor hun omgeving, ineens hun 'vluchtpatroon' zijn kwijtgeraakt?
Was het inderdaad toeval dat in hetzelfde gebied (Arkansas) duizenden dode vissen aanspoelden? Bij een
ziekte spoelen er eerst slechts enkelen aan en worden het er langzaam steeds meer; deze vissen waren
echter massaal gestorven.
2. Schokgolven door meteorieten
De Aarde bevindt zich in een periode met intense meteorietenregens in de ruimte. YouTubers zouden
bijvoorbeeld schokgolven hebben gehoord als gevolg van in de atmosfeer ontploffende meteorieten. Het valt
echter nauwelijks voor te stellen dat zowel vogels als vissen hierdoor het leven lieten, tenzij de schokgolven
een specifieke frequentie veroorzaakten waar beide soorten niet tegen kunnen.
3. Wapentesten
Eén van de vreemde omstandigheden was dat slechts één vogelsoort werd getroffen, maar wel binnen een
hele regio. Volgens sommige berichten zouden de organen van de vogels zijn gesmolten, mogelijk wijzend
op een virus. Heeft de Amerikaanse overheid misschien een biowapen waarmee specifieke soorten kunnen
worden aangevallen getest? Of was de HAARP installatie -volgens sommigen gebouwd voor
weersoorlogsvoering- in Alaska er de oorzaak van dat het navigatiesysteem van vogels en vissen verstoord
werd? Volgens anderen werden er mogelijk nog veel exotischere wapens getest, zoals 'Scalar' wapens,
waarmee via satellieten over de hele wereld natuurrampen veroorzaakt zouden kunnen worden.
4. Aardbevingen en oplosmiddel Corexit
Volgens een artikel in The American Dream is de oorzaak wellicht een combinatie van door recente
aardschokken ontsnapt gas bij de zogenaamde New Madrid breuklijn in Midden Amerika en het door BP bij
de olieramp in de Golf van Mexico gebruikte giftige oplosmiddel Corexit, waar dampen van in de atmosfeer
zijn terecht gekomen. Het feit dat de massale sterfte zich nu over de hele wereld voordoet lijkt echter op een
andere oorzaak te wijzen, hoewel niet uitgesloten is dat deze zaken er in de VS aan hebben bijgedragen.
5. Genetisch gemanipuleerde gewassen / elektromagnetische vervuiling
Mike Adams van de website Natural News vind het erg verdacht dat er zich in dezelfde regio waar de vissen
en vogels stierven een kantoor van het beruchte concern Monsanto bevindt, niet ver van de Arkansas River
waar de vissen stierven. Kan het zijn dat een veld vol met genetisch gemanipuleerde Monsanto-gewassen is
gemuteerd in nog iets veel dodelijkers? Daarnaast zouden ook pesticiden en (bijvoorbeeld UMTS)
zendmasten (voor mobiel telefoonverkeer) een oorzaak kunnen zijn ('elektromagnetische vervuiling'). (2)
6. Project Blue Beam
Vinden nu wellicht de laatste testen plaats met het al jaren op het alternatieve internet bekende Project Blue
Beam? Werden er proeven gedaan met generators die de wereldbevolking straks een valse invasie van
UFO's en Aliens gaan voorspiegelen? De NASA zou hebben toegegeven dat zich bezighoudt met deze
technieken, waarbij zowel beelden als geluid in en op de ionosfeer boven de Aarde worden geprojecteerd.
Misschien zijn de wereldwijd gestorven dieren wel het slachtoffer van (mogelijk mislukte) testen met dit
systeem.
7. Chemtrails / Geo-engineering
Op deze site hebben we er recent aandacht aan besteeds dat chemtrails -het sproeien van chemische
stoffen in de atmosfeer om het weer / klimaat te beïnvloeden- inmiddels geen complottheorie meer zijn, maar
een door de VN erkende realiteit. Daarom is het een serieuze optie dat er bijvoorbeeld een nieuwe
component is toegevoegd aan chemtrails en dit de oorzaak is van het massaal afsterven van vissen en
vogels. Zeker omdat chemtrails wereldwijd worden toegepast is dit geen onwaarschijnlijke mogelijkheid.
8. Geomagnetische veranderingen en minder zuurstof
Naast menselijke zouden er ook natuurlijke -maar niet minder bedreigende- oorzaken kunnen zijn. Het is
bekend dat onze magnetische noordpool aan het verschuiven is richting Rusland, evenals het feit dat de
magnetosfeer van de Aarde steeds minder krachtiger wordt, waardoor onze planeet kwetsbaarder wordt

Nieuwsbrief nr. 114 – 11 januari 2011 - pag. 39

voor schadelijke straling uit de ruimte, zeker omdat ook het magnetisch veld van de zon, dat fungeert als
bescherming tegen die deeltjes, is afgenomen. Uitbarstingen op het zonne oppervlak zouden dan ook
makkelijker dan gewoonlijk deeltjes in onze atmosfeer kunnen slingeren. Een andere zorgwekkende
verandering die vorig jaar door professor Ralph Keeling werd geconstateerd is dat de hoeveelheid
inadembare zuurstof op Aarde aan het verminderen is (3). Ook rivieren en oceanen worden hierdoor
getroffen.
9. Een eigen theorie: het stoppen van de Golfstroom
Op dinsdag plaatste ik het artikel 'Nieuwe ijstijd vrijwel zeker nu Golfstroom verstoord blijkt'. Door het vrijwel
'sterven' van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan als gevolg van het gebruik van het oplosmiddel Corexit
in de Golf van Mexico is ook de zich over de hele Aardbol uitstrekkende straalstroom in de atmosfeer
veranderd en verstoord. Beide verstoringen zouden heel goed kunnen leiden tot plotselinge hevige
temperatuursschommelingen in het oppervlaktewater (dus oceanen en rivieren) en in de diverse luchtlagen
van onze atmosfeer. Kan het zijn dat de dode vogels plotseling bevroren of een zeer snelle
temperatuursdaling niet overleefden? De 400.000 dode krabben in Engeland zijn zeer waarschijnlijk
gestorven aan hypothermie, een te lage lichaamstemperatuur, veroorzaakt door het te koude zeewater (8).
Overigens spoelden er om dezelfde reden ook massa's dode zeesterren, kreeften, sponzen en anemomen
op de Engelse kust aan.
10. 'Het einde is zeer nabij'
Niet zozeer een theorie, maar wel iets wat je maar voor 'waar' moet aannemen (of niet natuurlijk). Ene 'D.J.'
stuurde een email aan de Amerikaanse christen-klokkenluider Steve Quayle met de volgende inhoud:
'Toen mijn vrouw en ik het nieuws van de afgelopen dagen zagen over de dode vogels in Arkansas en
Louisiana konden we onze oren nauwelijks geloven. Ongeveer 4 jaar geleden werd ik midden in de nacht
wakker en hoorde ik deze woorden, heel hard en helder:
'Als je in LousArk dode vogels uit de lucht ziet beginnen te vallen, weet dan dat het einde zeer nabij is!'
Ik sprong uit mijn bed en vroeg aan mijn vrouw of ze het ook gehoord had, maar dat was niet zo. Wel rende
ik naar de keuken en schreef meteen op wat ik gehoord had. De afgelopen 4 jaar heb ik gezocht naar wat
het woord LousArk of ieder woord dat er op leek zou kunnen betekenen. Dit lijkt het echter heel goed te
kunnen zijn!' (9)
Xander
(1) The Intel Hub ; (2) Natural News ; (3) Skywatch Media / Earth Frenzy Radio ; (4) Google Maps / Mass
Animal Deaths ; (5) The Local ; (6) Free Republic ; (7) Yahoo News ; (8) The Star ;(9) Steve Quayle
Openbaring 8:9 een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de
schepen verging.
Hosea 4:2 en 3: Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op
bloedbad.Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het
gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

Regen van dode vogels in Arkansas: begin van het einde?
Geplaatst op: woensdag 5 januari 2011 door: Chantal Caes
De duizenden vogels, die op oudejaarsavond uit de lucht vielen
boven het stadje Beebe in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn
waarschijnlijk gestorven van angst. Dat hebben de veterinaire
diensten van Arkansas gemeld. Er wordt nog een onderzoek
gestart om andere oorzaken uit te sluiten, maar naar verluidt zijn
er geen tekenen van vergiftiging of ziekte.
De mysterieuze vogelregen begon iets voor middernacht op 31
december. In een mum van tijd lagen de straten van Beebe
bezaaid met meer dan 5000 epauletspreeuwen.
Ondertussen is er sprake van een tweede massale sterfte. Ongeveer 200 kilometer van Beebe werden
ongeveer 100.000 dode vissen, vooral zoetwaterbaarzen, aangetroffen in de rivier Arkansas, nabij het
plaatsje Ozark.
Biologen denken niet dat de sterfte van de vissen en de vogels iets met elkaar te maken hebben. Christelijke
bronnen denken daar anders over. Zij verwijzen naar passages in de Bijbel die het einde der tijden
aankondigen, terwijl science-fiction liefhebbers denken dat het het werk is van buitenaardse wezens.
Bronnen: Knack, NOS, France Soir
http://welingelichtekringen.nl/regen-van-dode-vogels-in-arkansas.html
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Honderden dode snappers aangespoeld.
Bron / origineel: www.smh.com.au
Honderden dode snappers zijn aangespoeld op de
Coromandel stranden op het Noordereiland van NieuwZeeland, aldus verbijsterde vakantiegangers.
De mysterieuze incident kwam nadat uit de zuidelijke
Verenigde Staten werd gemeld dat een tweede
onverklaarbare massa vogels binnen een week dood werd
aangetroffen. Mensen bij Little Bay en Waikawau Bay, aan de
noord-oostkant van het schiereiland, waren stomverbaasd
toen kinderen uit de zee kwamen met armen vol vis en binnen
enkele minuten de lag de kust ermee bezaaid. Charlotte Pearsall, wiens familie de laatste 30 jaar bij Little
Bay woonachtig is, zei dat ze nog nooit zoiets had gezien. Mensen met een verrekijker, zagen een tapijt van
drijvende vis zover het oog reikte. Haar ouders belden het Department of Conservation en kregen te horen
dat de vis waarschijnlijk was uitgehongerd, te wijten aan de weersomstandigheden, maar Pearsall dacht niet
dat dat het geval was omdat de vissen er gezond uitzagen. Het Ministerie van Visserij voert op dit moment
onderzoek naar de situatie uit en zei dat ze nog niet kon zeggen wat de oorzaak was. "Iedere commerciële
exploitanten moeten hun vangst registreren en rapporteren," zei ministerie field operations officer voor
Waikato, Bay of Plenty en de Coromandel Brendon Mikkelsen er van uitgaande dat dit bijvangst betrof. "Ze
zijn net zo bezorgd als wij... niemand heeft er belang bij om vis op zee te dumpen." Mikkelsen zei dat het al
eens eerder was gebeurd, maar gezien de hoeveelheid vis was dit zeer zorgwekkend. Mensen zagen de
snappers om 5 uur in de morgen, maar het ministerie kreeg pas 12 uur later melding van het gebeurde.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/honderden_dode_snappers_aangespoeld

Update dode vogels
Op woensdag meldde The Star dat meer dan 40.000 krabben waren aangespoeld aan de kust bij Thanet,
Groot-Brittannië. Ook andere zeedieren werden aangetroffen.
Tevens zijn op dezelfde dag enkele honderden duiven uit de lucht gevallen bij het Italiaanse Faenza.
Inmiddels zijn meer dan 300 dieren verzameld, waarvan sommige door het lokale natuurbeheer zijn
opgestuurd naar het Istituto Zooprofilattico della Lombardia voor analyse.
In Italië ging het fenomeen ook gepaard met enorme vissterfte. Op 28 december jongstleden zijn langs een
kuststrook van 2 kilometer bij Scarlino dode vissen en krabben aangetroffen. Naar verluid gaat het om
honderdduizenden dieren.
Ook in Haïti zijn abnormale hoeveelheden dode vis gevonden langs de kust van het Azueimeer.
In Vietnam is in de week voor oud en nieuw al met al zo’n 150 ton aan tilapia gevonden in het Cao Lanh
District, in de zuidelijke provincie Dong Thap.
In Nieuw-Zeeland zijn functionarissen van visserijen een onderzoek gestart naar honderden vissen die zijn
aangespoeld aan de kust van Coromandel.
Om uiteindelijk weer terug te keren naar Amerika wordt er een onderzoek ingesteld naar de uitzonderlijke
hoge sterfte onder pelikanen in de staat North-Carolina.
Bron: Niburunews.com

Nu ook mysterieuze massale vissterfte op drie plaatsen
Miljoenen dode vissen aangespoeld in VS, Brazilië en NieuwZeeland, vierde geval van vogels die met honderden dood uit
lucht vallenTerwijl er nog koortsachtig wordt gezocht naar de
oorzaak van duizenden vogels die dood uit de lucht vielen in
Arkansas, Lousiana en Zweden, presenteert de natuur ons
met een nieuw raadsel: massale vissterfte in Brazilië, NieuwZeeland en de VS. Ondertussen blijkt dat er ook in Kentucky
enkele dagen geleden een hoop dode vogels uit de lucht
vielen.
Dode snappers op strand in Nieuw-Zeeland. Sandy Point, Maryland. Chesapeake Bay: honderdduizenden
dode vissen aangespoeld. Strand in de buurt van Sandy Point, Maryland. Northwest Creek. Parana, Brazilië.
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In de Chesapeake Bay in Maryland aan de Oostkust van de Verenigde Staten zijn de jongste dagen
minstens twee miljoen dode vissen komen bovendrijven. Het is vooral spot, een baarsachtige. Waarom is
vooralsnog een raadsel. Maryland Department of the Environment woordvoerder Dawn Stoltzfus heeft het
over "cold-water stress" als een mogelijke oorzaak, maar geeft toe dat dat voorlopig een gok is.
Brazilië en Nieuw-Zeeland
Aan de kust van de Braziliaanse regio Parana spoelde de jongste dagen ook al zeker 100 ton sardienen,
baars en meerval aan. Ook daar is het raden naar de oorzaak. En de stranden van het Nieuw-Zeelandse
schiereiland Coromandel werden overspoeld met snappers, waarvan er veel zijn die om één of andere reden
hun ogen kwijt zijn. Het Nieuw-Zeelandse Department of Conservation houdt het voorlopig op "waarschijnlijk
verhongerd", maar ook hier is er geen echte sluitende uitleg.
Augustus
Die kan overigens nog een poosje op zich laten wachten. In augustus spoelden in één week op twee
plaatsen aan de Amerikaanse Oostkust die bijna 300 kilometer uit elkaar liggen (Fairhaven in Massachusetts
en New Jersey Beach) ook miljoenen dode vissen aan. Het Department of Environmental Protection zoekt al
maanden naar de oorzaak, maar heeft nog steeds geen uitleg gevonden, ook al niet voor een ander gek
fenomeeen: de meeuwen blijven om één of andere reden ver weg van de dode vissen.
Nog meer dode vogels
Enkele dagen geleden raakte bekend dat bij het plaatsje Beebe in de Amerikaanse staat Arkansas door nog
onbekende oorzaak duizenden vogels dood uit de lucht vielen. Zo'n 200 kilometer verderop werden
honderdduizenden dode vissen aangetroffen in de rivier Arkansas. Het ging vooral om zoetwaterbaarzen in
de omgeving van de plaats Ozark, wat volgens de autoriteiten aangeeft dat het niet om vervuiling gaat. Dan
zouden alle vissen in dat gebied zijn getroffen.
Ook in de buurt van Baton Rouge (Louisiana), 500 kilometer van Beebe, vielen ongeveer 500 vogels,
dezelfde soort overigens dood, enkele dagen later uit de lucht. En gisteren werd bekend dat tussen de 50 en
100 dode kauwen dinsdagavond laat op straat aangetroffen in het Zweedse stadje Falkoping. Ondertussen
blijken ook in Kentucky honderden vogels dood uit de lucht te zijn gevallen begin deze week.
Virus?
Er zijn verschillende verklaringen geopperd voor de dode vogels: stress door nieuwjaarsvuurwerk (Arkansas
en Zweden), de koude (Zweden), tegen hoogspanningsdraden gevlogen (Lousiana). Volgens Dan Cristol,
biologieprofessor en medestichter van het Institute for Integrative Bird Behavior Studies aan de befaamde
William & Mary-universiteit, kloppen geen van al die verklaringen. De hoogspanningsdraden doet hij af als
een fabeltje want de vogels hebben al lang geleerd die te vermijden. Bovendien bleken slechts een klein
deel van de dode vogels in Lousiana tekenen te vertonen die zouden kunnen wijzen daarop. Ook het
vuurwerk lijkt hem geen reden: "tenzij iemand zo'n roost met vuurpijlen gaat bestoken en de vogels letterlijk
zou opblazen". Wat dan wel? Cristol sluit een virus niet uit. Wordt vervolgd. (mvl)
 Lees ook:Vogelsterfte in Zweden door "extern geweld"
 Lees ook:Tientallen vogels vallen nu ook dood uit de lucht in Europa

Zijn veranderingen in ons elektromagnetische veld de reden voor de recente dierensterfte?
Ingevoerd: 06-01-2011 ; Geplaatst door: Miguel Estevez ; Bron: Stichting Milieu Net
Het nieuwe jaar begint op een nogal macabere manier, duizenden
vogels, vissen en ander zeeleven lijken in grote getalen het loodje te
leggen. terwijl in de VS vogels en vissen met duizenden tegelijk het
leven laten, lijkt de rest van de wereld ook te maken te hebben met dit
vreemde fenomeen.
In onder andere Canada, Zweden, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, Japan,
Duitsland en China lijken vogels, vleermuizen, vissen en ander zeeleven
ook het slachtoffer te zijn geworden van deze vreemde gebeurtenis. Een
aantal gevallen wordt verklaard door een vorm van het vogelgriep virus,
voor anderen zijn nog geen echt definitieve oorzaken gevonden. Ook
lijken er andere vreemde gebeurtenissen plaats te vinden, in Canada is
een compleet rivier fluoriserend groen geworden. Zou dat iets te maken hebben met de plotselinge sterfte
van vogels en vissen in die regio?
Het elektromagnetische veld
China denkt de oorzaak voor deze plotselinge sterfte gevonden te hebben, zij vermoeden dat deze vreemde
gebeurtenissen voornamelijk te danken zijn aan veranderingen in ons elektromagnetische veld. Volgens een
ruwe vertaling van de genoemde link zouden de Chinezen theoretiseren denken dat er iets gaande is met
ons elektromagnetische veld. Waardoor de dieren verward raken en zichzelf doodvliegen of zwemmen. De
dieren maken namelijk gebruik van het elektromagnetische veld om hun weg in de wereld te vinden. Als daar
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veranderingen in plaatsvinden, zal dit direct effect hebben op vogels, vissen en andere dieren die het
elektromagnetische veld gebruiken als kompas.
Volgens enkele wetenschappers zouden deze veranderingen in ons elektromagnetische veld mede-ontstaan
door de recente activiteit van onze zon. De activiteit van de zon heeft namelijk invloed op onze aarde en
haar elektromagnetische veld. Het veroorzaakt geomagnetische stormen, die invloed uitoefenen op ons
elektromagnetische veld. Dit zou volgens de Chinezen de meest plausibele oorzaak kunnen zijn voor de
recente dierensterfte.
Echter is er nog door niemand echt een duidelijke reden gegeven voor de plotselinge sterftes. Mogelijke
oorzaken als blikseminslag, hagel, stress en extreem weer worden als mogelijke oorzaak genoemd. Maar ik
moet zeggen dat de Chinese theorie mij het meest plausibele in de oren klinkt.
Andere theorieën
Naast deze mogelijke oorzaken, zijn er meerdere en vreemdere mogelijke oorzaken op het internet te
vinden. Van mogelijke UFO-activiteiten tot complete complottheorieën over geheime wapens die getest
zouden zijn de afgelopen dagen verschenen.Theorieënover wapens zoals het HAARP systeem en andere
wapens die voor de gewone man onbekend zijn. Het gaat zelfs zo ver dat de wildste verhalen over
moordaanslagen op hoge functionarissen, die hiermee betrokken zouden zijn, op het internet te vinden zijn.
Wat het is weet blijkbaar niemand, of men wil het in ieder geval niet zeggen. Maar dat 2011 op een vreemde
macabere manier is begonnen, mag wel duidelijk zijn. Zelf lijkt de Chinese theorie mij het meest plausibele.
De wereld is aan het veranderen, of we dit nou wel of niet willen erkennen. Aan ons de taak om ons en onze
manier van leven daar op af te stemmen waar nodig. Dat of we houden zoals altijd ons hoofd in het zand en
hopen dat het probleem vanzelf weggaat.
http://www.earth-matters.nl/102/1317/dierenwelzijn/elektromagnetisch-dieren-sterfte.html

Dode vogels, dode vissen, is dit de verklaring..?!
Door JanSmith ⋅ januari 10, 2011
Dode vogels en vissen, ‘Punch Hole Clouds’ en vuurwerk..
© Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
x
Hieronder het zoveelste speculatieve bericht dat op het internet verscheen, nadat op 31 december en 1
januari jl. de eerste dode vogels uit de lucht begonnen te vallen. Na Beebe in de staat Arkansas vielen er
twee dagen later ook vogels uit de lucht boven de Amerikaanse staten Indiana en Kentucky. Later gebeurde
hetzelfde boven een plaatsje in Zweden. Deze week vielen er honderden dode duiven uit de lucht boven een
Italiaans dorp. En op de stranden van Nieuw-Zeeland, Brazilië en Midden- en Noord-Amerika spoelden de
afgelopen dagen miljoenen dode vissen aan.
De reguliere media doen er hoofdzakelijk het stilzwijgen toe, op wat vage en nietszeggende artikelen en
nieuwsitems na. Het is kennelijk niet belangrijk genoeg, om eens op onderzoek uit te gaan naar de
mogelijke, dieperliggende oorzaken voor deze mysterieuze gebeurtenissen die toch op wereldwijde schaal
voorvallen..!
Op het internet gonst het inmiddels van de speculatieve berichten – het ene nog onwaarschijnlijker dan het
andere. Ook de metafysische benadering, dat de slechte geestelijke gezondheid van de mens van invloed
zou zijn op het wel en wee van onze fauna wordt weer regelmatig gehoord. Om nog maar te zwijgen over
wetenschappers die het hebben over stress als gevolg van vuurwerk in de oudejaarsnacht (zie onder andere
het bericht hieronder) – ja hoor.. Vuurwerk in het hartje van de nagenoeg desolate Amerikaanse staat
Arkansas in een stadje met nog geen 5.000 inwoners. Dat zal me wel een paar knallen hebben gegeven die
een paar honderd duizend vogels tegelijk op de wieken heeft gejaagd, dunkt mij…
***
Het mysterie wordt groter: Radar boven Beebe, Arkansas, vertoont mysterieuze turbulentie waardoor vogels
op de vlucht gaan.
x
Door Mark Johnson voor Newsnet.com 7 januari 2011
x
Op oudejaarsdag begonnen om omstreeks 11:30 duizenden merels uit de lucht te vallen boven Beebe, dat
zo’n 50 kilometer verwijderd is van de weerradarpost in Little Rock. Dat is dichtbij genoeg om zelfs
rookpluimen te kunnen detecteren of grote zwermen insecten, of als het daarom gaat dus ook grote
zwermen vogels. In feite is men met behulp van deze moderne radarinstallaties zeer goed in staat de
bewegingen waar te nemen van grote groepen vogels of insecten. Deze zijn zichtbaar als een cirkelvormige
echo die geleidelijk groter wordt en een paar minuten later weer langzaam verdwijnt.
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De inwoners van Beebe vertellen je, dat er in deze tijd van het jaar miljoenen vogels over het gebied vliegen
en er overnachten. Het dorpje ligt precies onder een populaire trekroute die loopt van noord naar zuid tussen
het Ozark plateau en de rivier de Mississippi in het oosten.

Op het eerste radarbeeld is te zien hoe om de mysterieuze cirkelvormige echo zich om op 31 december om
23:26 boven Beebe ontwikkelt.
Let op de kleuren in het midden van de echo; dat is een grote concentratie van….iets….dat in de lucht
opstijgt naar grote hoogte. Een paar radarbeelden later vloeit de echo weer weg, om vervolgens om even na
middernacht opnieuw op precies dezelfde plaats weer op te duiken.
Waren het vogels? Er kwamen in Beebe geen meldingen binnen van grote branden met veel
rookontwikkeling tussen 9 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s nachts. De rooktheorie is daarmee ontzenuwd. De
theorie van het oudejaarsvuurwerk ook, want dat zou veel te gering
geweest zijn om de vogels zo massaal te laten reageren waardoor
dergelijke radarbeelden werden geproduceerd. Trouwens er was geen
sprake van vier afzonderlijke vuurwerkincidenten in de twintig minuten
dat het verschijnsel zich voordeed.
We zijn er vrijwel zeker van dat die vreemde radarbeelden vogels zijn.
Maar wat zorgde ervoor dat ze uit de lucht vielen? De eerste berichten
bereikten de overheidsdiensten om ongeveer half twaalf in de
oudejaarsnacht. De eerste vluchtbeelden verschenen op de
radarschermen rond negen uur ‘s avonds en daaruit vielen toen nog
geen dode vogeltjes.
De 'wolk' die naar grote hoogte stijgt boven de echo van de vogelzwerm
Onze eerste aanwijzing kan mogelijk gevonden worden in de andere
afbeelding hiernaast. Een afbeelding van de ‘spectrumbreedte’ of ‘turbulentie’ die in de bewuste nacht om
10:21 werd vastgelegd.
De ‘spectrumbreedte’ is daarbij een maat voor de snelheidsverschillen van voorwerpen binnen iedere
afzonderlijke pixel van het radarbeeld.
Met andere woorden: als vogels in verschillende richtingen snel heen en weer schieten zou de radar een
hoge spectrumbreedte te zien geven in dat gebied.
In het tweede Dopplerbeeld zijn de oranje en rode gebieden de gebieden waarin de vogels opvliegen en met
verschillende snelheid en richting ten opzichte van elkaar bewegen. Merels
houden er niet van op grote hoogte te vliegen. Op het beeld is te zien dat de
zwerm zich op ongeveer 750 meter hoogte bevindt. Maar let nu eens op de grote
oranje turbulentievlek op een hoogte van tussen de 2 tot 3 kilometer juist boven de
hoofdzwerm. Dit is het enige beeld dat deze ‘wolk’ toont, zo hoog in de lucht.
CONCLUSIE: Bedenk dat merels niet goed kunnen zien en dat ze zeker niet
gedurende de nachtelijke uren vliegen. Als deze vogels zouden zijn opgeschrikt
door plotseling lawaai, zoals de vermeende oudejaarsvuurwerken in Beebe,
zouden ze op de wieken zijn gegaan.
Maar wat nu als ze gedesoriënteerd raakten door de stress en de duisternis en
uiteindelijk recht omhoog zouden zijn gevlogen, hoog de lucht in zoals onze
turbulentiewolk suggereert? Die vogels zouden letterlijk ‘buiten bewustzijn’ hebben
kunnen raken als gevolg van het gebrek aan zuurstof op die grote hoogte. Vlak nadat dit turbulentiebeeld op
het radarscherm verscheen begonnen de inwoners van Beebe te zien hoe de vogels uit de lucht vielen.”
***
Maar nu even serieus.
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Susan Joy Rennison ziet een mogelijke kosmische oorzaak van de dierensterfte
Waar het echter aan ontbreekt in al die serieuze en minder serieuze berichtgeving is de benadering van het
fenomeen van de toenemende binnenkomende stralingsniveaus op planeet Aarde. Ik hoor sommigen al
roepen: daar is ie weer met dat Space Weather. Maar juist het gegeven dat niemand deze berichten en zelfs
wetenschappelijke feiten serieus wil nemen, noopt mij er telkens weer toe de aandacht op dit fenomeen te
vestigen.
Ik heb in dit geval mijn licht weer opgestoken bij Susan Joy Rennison, de in Zwitserland woonachtige Britse
wetenschapper. Zij verzamelt wereldwijde berichten, publicaties en andersoortige nieuwsuitingen die te
maken hebben met de ontwikkelingen op het gebied van het ‘Space Weather’ en de mogelijke implicaties
voor het leven op onze planeet. Haar boek ‘Afstemmen op de Kosmos’ en het recentelijk op deze website
gepubliceerde essay onder de titel ‘De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van de Mensheid’
laten wat dat betreft weinig te raden over. (Zie HIER)
Op haar veelbesproken website houdt Susan Joy een soort dagboek bij van alle anomalieën die wereldwijd
in het oog springen. Zij voorziet deze berichten altijd van haar commentaar en via deze website kwam ik
erachter, dat er iets heel anders steekt achter die anomalieën in de dierenwereld.
***
Hieronder haar bericht van 7 januari j.l. ‘Vuurwerk’.. Neem je me in de maling..??!
SOTT News, 7 januari 2011
Sinds de vele publicaties over dode vogels die bij bosjes uit de lucht zijn gevallen op 1 januari j.l. hebben er
nog meer massazelfmoordgevallen van vogels plaatsgevonden, maar ook vissen. Gisteren nog sprak een
Amerikaans bericht over de massale vissterfte in de Baai van Chesapeak in de Amerikaanse staat Maryland.
[...]
Misschien valt het woord ‘massazelfmoord’, dat ik hier gebruik, je op. Ik doe dat omdat deze term de officiële
uitleg weergeeft die in de meeste gevallen van toepassing is. Na de massale slachtpartij in Texas zei men
dat “de vogels tegen auto’s waren opgevlogen”. De dode vogels in Louisiana zouden te wijten zijn geweest
aan het feit dat de dieren tegen hoogspanningskabels zouden zijn gevlogen en ook de auto werd in die
berichten als vermoedelijke doodsoorzaak genoemd.
Het gebeuren in Zweden werd toegeschreven aan een gebrek aan voedsel voor de gevederde vriendjes. En
dan was er ook het geval in Arkansas dat men in een adem noemde met stress als gevolg van vuurwerk in
de oudejaarsnacht.[...]
Bovenstaand opsomming betreft niet een of andere satirische uiting, het betreft hier in alle gevallen feitelijke
officiële verklaringen, afgegeven door plaatselijke autoriteiten en zelfs ministeries van Landbouw of
Milieuzaken.
Maar ik denk dat er slechts twee aannemelijke verklaringen zouden kunnen gelden voor de recente
kettingreactie van sterfgevallen in het dierenrijk.
1) Een menselijke oorzaak. Dat is te zeggen, het zou kunnen gaan om mogelijk een nieuw soort militair
wapentuig dat geomagnetische straling veroorzaakt. Als dat zo is, dan is de volgende vraag… gebeurde het
allemaal met opzet of is er sprake van een ongeluk? Hoe dan ook, dit is een angstaanjagend scenario. Of
men weet niet waar men in godsnaam mee bezig is – of – men gaat geheel en al voorbij aan het algemeen
belang. Van tweeën een: ik hoop dat er in deze mogelijk oorzaak, sprake is van een stelletje idioten die een
foutje hebben gemaakt…
2) De tweede oorzaak is niet minder beangstigend.Een ‘natuurlijk gebeurtenis’ zou de dood van de
dieren kunnen hebben veroorzaakt. Het kan zijn dat deze dood werd veroorzaakt door een geomagnetische
flux van de Zon waarop een mogelijke kettingreactie met de Aardkern volgde..
***
Commentaar van Susan Joy: Het volgende bericht is afkomstig van de SOTT-site
(zie deze link) dat oorspronkelijk bedoeld is voor abonnees van deze site.
Mitch Battros van Earth Changes Media
Mitch Battros van ‘Earth Changes Media’ geeft hier slechts uiting aan zijn ongeloof
dat algemeen wordt aangenomen dat alle Amerikanen te stom zijn om voor de
duvel te dansen, om ze te willen laten geloven dat de vogels werden opgeschrikt
door het oudejaarsvuurwerk en dientengevolge stierven door de stress, zelfs nadat
er zeven dagen later nog steeds berichten van over de hele wereld binnenrollen
over veel meer andere massale sterftegevallen..
“Zonder twijfel mag je aannemen dat er als gevolg van het strenge winterweer vele
dieren zullen sterven, maar we hebben inmiddels ook vele berichten kunnen lezen over het feit dat veel
dieren over de hele wereld gedesoriënteerd raken tijdens het navigeren aan de hand van het
Aardmagnetisch veld.
We weten inmiddels ook dat er sprake is van ongekende sterftegevallen onder honingbijen en uit zeer
betrouwbare bron komen er verhalen naar buiten dat ook deze insecten gebruik maken van het magnetisch
veld van de planeet, hoewel deze theorie nog maar nauwelijks enige bekendheid heeft gekregen.
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Toch treden al die gevallen op hetzelfde moment op dat vele verschillende officiële bronnen ons berichten
over de verslechterende toestand van het magnetisch schild van de planeet Aarde (onze magnetosfeer)
waarin permanente gaten zijn verschijnen, tegelijkertijd met de toenemende snelheid waarmee de
magnetische polen die duidt op het begin van een geomagnetische duikeling of een kleine geomagnetische
uitval.
Er zijn websites waarop zowat on-line te zien is hoe het Aardmagnetisch veld op zijn duvel krijgt als gevolg
van de uitbarstingen op de Zon en vanuit de diepe ruimte, zonder dat daaruit officiële conclusies worden
getrokken, maar waar zonder meer uit naar voren komt dat de ACE-satelliet deze uitbarstingen registreert
die duiden op extreme ‘Space Weather’-gebeurtenissen.
In principe hebben we hier een ‘smoking gun’ dat het magnetisch veld van de planeet Aarde op dramatische
wijze in elkaar valt en mijn persoonlijk belangstelling is altijd al gericht geweest op wat er gebeurt wanneer er
niet genoeg bescherming meer is en de kosmische straling vrij spel krijgt in de aardatmosfeer. Wil je meer
weten over het extreme Space Weather? Bezoek dan de ‘Joyfire Tour Extreme Space Weather’.
Ik schreef Susan Joy vandaag om eens nader van gedachten te wisselen over wat er allemaal aan de gang
is op Aarde en met haar instemming geef ik hier haar antwoord aan mij weer.
De prachtige vlucht van een zwerm vogels.
Susan Joy Rennison: “Mijn commentaar daarop was dat de
mogelijkheid heel goed aanwezig is dat in alle gevallen sprake is
geweest van gebieden met geïoniseerde lucht, waardoor de
dieren buiten bewustzijn zijn geraakt met alle gevolgen van dien.
Deze veronderstelling is gebaseerd op de idee dat er grote
hoeveelheden elektromagnetische energie in onze atmosfeer
binnendringen, waardoor de lucht wordt geïoniseerd en de
zuurstof verdrijft.
Dit verschijnsel zou ook wel eens van toepassing kunnen zijn op
de oceanen en is mogelijk de oorzaal voor de massale sterfte
onder zeewezens.
In het geval van Beebe in Arkansas is er sprake van een radarwolk boven de plek waar de vogelzwerm werd
waargenomen. Ik heb daarover twee artikelen gevonden en de meest gedetailleerde informatie komt voor in
hetzelfde artikel dat jij hierboven hebt geplaatst. Bovendien laat de videofilm ook nog eens goed zien hoe het
radarbeeld pulseert.
Ik ben van mening dat dit het uiteindelijke bewijs is dat er sprake is van vreemde energieën die onze
atmosfeer binnendringen en waarvoor de meteorologen geen verklaring hebben, hoewel ik durf te wedden
dat het leger al wel weet wat er gebeurt….”
x
Nog een eigenaardig fenomeen: ‘Punch Hole Clouds’
'Punch Hole Clouds' - Drie gelijktijdige is een wel
heel bijzondere gebeurtenis..!
Ikhad Susan Joy in mijn eerste e-mail de foto
meegestuurd van de drie ‘punch hole clouds’,
waarvan je hiernaast de foto ziet. Het zijn mooie
ronde gaten in het wolkendek, die ik op
Spaceweather.com had gezien. Ik moest erg om
de verklaring lachen die in het Amerikaanse
bijschrift stond, want de oorzaak voor het
fenomeen werd toegeschreven aan een vliegtuig
dat door het wolkendek was gevlogen waardoor
plaatselijke sneeuw werd gevormd.
Ik vond het uitermate lachwekkend omdat er drie
van zulke gaten vlakbij elkaar stonden en dus
moet dat vliegtuig wel heel gekke manoeuvres
hebben uitgehaald om een dergelijk trio te
veroorzaken, dacht ik…! Dus ik besloot ook hier
Susan Joy Rennison’s commentaar te vragen, omdat ik het gevoel had dat het weleens met die
binnendringende atmosferische energieën te maken kon hebben, waar ze over sprak in haar vorige mail.
Haar antwoord volgde snel:
“De drie ‘punch hole clouds’ op een en dezelfde plek zijn zeer uitzonderlijk en het fenomeen vertelt ons in
feite dat de magnetosfeer en onze atmosfeer niet de bescherming meer bieden tegen de binnenkomende
uitbarstingen uit de kosmos. Onze atmosfeer krijgt gaandeweg het uiterlijk van een vergiet….”
x* * *
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Het echte vuurwerk..
Op 6 januari j.l. publiceerde het SLAC – National Accelerator Laboratory
van de Universiteit van Stanford het volgende bericht, waarvan ik hier een
samenvatting geef. (Het volledige bericht kun je HIER lezen)
“Menlo Park, Calif.—De Krabnevel, een van onze bekendste en meest
stabiele buren aan de winterse hemel, veroorzaakt een schok in de
wereld van de wetenschap door stevig vuurwerk in de vorm van
uitbarstingen van gammastraling die veroorzaakt worden door de meest
energetisch geladen deeltjes die ooit zijn waargenomen. De ontdekking
die vandaag wordt gerapporteerd door betrokken wetenschappers die
werken met twee satelliettelescopen, zal voor veel onderzoeken
aanleiding geven hun ideeën over de manier waarop kosmische deeltjes
worden versneld, opnieuw tegen het licht te houden.
De wetenschappers werden met stomheid geslagen toen ze met de FERMI Large Array Telescope van
NASA twee uitbarstingen van gammastraling ontdekten uit de richting van de Krabnevel, waarvan tot dan toe
decennialang werd aangenomen dat de zeer snel roterende pulsar in het centrum van de nevel zeer stabiel
was. De flitsen werden veroorzaakt door geladen deeltjes met de hoogste energetische lading die ooit werd
waargenomen.
De Krabnevel - overblijfselen van een in het jaar 1054 geëxplodeerde supernova
De Krabnevel en de snel roterende neutronenster die de energie levert, zijn de restanten van de explosie
van een supernova die in 1054 door Chinese astronomen werd geregistreerd. Nadat de meeste gassen en
stofdeeltjes waren verstrooid, stortte de stervende ster in elkaar tot een pulsar, een superdichte, snel
ronddraaiende bal van neutronen. De pulsar in het centrum van de Krabnevel zendt elke 33 milliseconden
een puls uit, gelijk een uurwerk. Hoewel de kern slechts zo’n 17 kilometer doorsnede heeft, is de
hoeveelheid energie die vrijkomt zo enorm dat de nevel 75.000 keer zo helder oplicht als onze Zon.
De meeste energie zit in een deeltjesstorm van energetisch geladen elektronen en positronen die een
snelheid hebben die dicht tegen die van het licht aanzit. Deze elektronen en positronen reageren met
magnetische velden en fotonen met een lager energieniveau waardoor opgloeiende slierten van gas en
stofdeeltjes worden veroorzaakt die de astronoom Messiers tweehonderd jaar geleden per abuis aanzag
voor de staart van een komeet. De deeltjes zijn zelfs zo krachtig dat ze gammastraling kunnen produceren,
ofschoon deze niet verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de flitsen.
Elk van de twee flitsen die door de LAT werden waargenomen duurde een paar dagen voordat het niveau
van de gammastraling in de Krabnevel terugkeerde tot normale waarden. Volgens een van de
wetenschappers werden de flitsen teweeggebracht door supergeladen elektronen met een spanning die
opliep tot wel 1015 elektronvolt, ofwel 10 biljard (een miljoen miljard!) elektronvolt, een energetische lading
van ongeveer 1.000 keer zo veel dan de protonen die in de Lineaire versneller in Genève meekrijgen en
meer dan 15 keer de orde van grootte van de fotonen van het zichtbare licht.”
Commentaar van Susan Joy Rennison:
“We zien hier dat er opnieuw een astronomisch record is gebroken. Het nieuws is zo vers dat er nog niets is
verschenen in de ‘blogosfeer’. Ik ben echter van mening dat er een verandering is opgetreden in het ruimtetijd-continuüm. Het lijkt wel alsof de mist is opgetrokken waardoor we meer energieën in meer samenhang
kunnen waarnemen. Het is misschien een goed idee eens een overzicht samen te stellen van de vele
honderden vreemde DNA-mutaties, afwijkingen in de vogel- en zeedierenwereld, atmosferische en
geofysische anomalieën en elektrotechnische storingen die de laatste vier jaar zijn voorgevallen.”
Mijn persoonlijke mening? Dit zou weleens het echt vuurwerk kunnen betekenen dat nog lang niet is
afgelopen en nog voor vele verrassingen op tal van gebieden zou kunnen gaan zorgen.”
http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/

Vreemde ‘natuur’-verschijnselen blijven opeenvolgend de mensheid verbazen : Driedubbele punch
cloud boven South Carolina, VS
Tuesday, 11 January 2011 14:46
Op vrijdag 7 januari waren boven Myrtle Beach, South Carolina op dezelfde
plaats drie zogenaamde punch clouds te zien.
“Ik leef al jaren aan zee maar ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gezien,” zei
Wesley Tyler. Op het moment dat hij gewaar werd van het fenomeen pakte hij
gelijk zijn camera om de formatie vast te leggen. Punch clouds zijn al jaren een
mysterie en verschijnen overal ter wereld. Ze zijn relatief zeldzaam, maar wanneer ze verschijnen trekken ze
veel aandacht, zoals bijvoorbeeld de beroemde UFO punch cloud boven Moskou in 2009.
Bron: Spaceweather.com
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Een goed boek over de politieke elite
PETER FRANS KOOPS - 05 JANUARI 2011
Onlangs kreeg ik van een vriend het interessante boek van Martin Bosma
(PVV) aangereikt. Het boek zul je niet zo snel tegenkomen bij de gewone
boekwinkels. Wel is het te bestellen via de webwinkels van of
www.bol.com.
Op Bol.com staat de volgende beschrijving van het boek; “In De schijnélite van de valse munters zet pvv-Kamerlid Martin Bosma zijn
gedachtegoed uiteen, maar werpt hij ook een persoonlijke blik op de jaren
van zijn politieke carrière, de jaren waarin Pim Fortuyn en Theo van Gogh
werden vermoord en Geert Wilders uitgroeide tot de spraakmakendste
politicus van Nederland. De afgelopen decennia veranderde de
samenleving drastisch, met als voornaamste ontwikkeling: de
multiculturele samenleving. De bevolking is echter altijd tegenstander
geweest van de toestroom. Waarom vond die dan toch plaats? Als zich zo
veel krachten verzamelen die alles op alles zetten om de massaimmigratie steeds maar weer op te voeren, zijn er kennelijk
doorslaggevende redenen de stabiliteit van Nederland daaraan op te
offeren. De schijn-élite van de valse munters legt de schuld bij de geest
van mei 1968 en de elites die toen een klap van de mallemolen kregen
waarvan ze nooit hersteld zijn. De linkse elites zijn net zo blind voor de islam als ze destijds waren voor het
communisme.”
Dit artikel is globaal onderverdeeld in twee stukken. In het eerste gedeelte geef ik een soort samenvatting en
citeer een aantal leerzame en opmerkelijke zinnen. In het tweede stuk geef ik wat commentaar,
kanttekeningen en advies aan de PVV. Lees hier mijn bevindingen…
Samenvattende opmerkingen
Het boek leest erg gemakkelijk weg en is goed gedocumenteerd met veel verwijzingen naar originele
bronnen in boeken, kranten en weblogs als Het Vrije Volk en De Dagelijkse Standaard. Voor een ieder die
geïnteresseerd is in de politieke ontwikkelingen van de afgelopen decennia zou het verplichte kost moeten
zijn.
Ook voor docenten geschiedenis en maatschappijleer staan er veel leerzame zaken in. Bosma beschrijft
waarom de PVV de meest controversiële en innovatieve partij van Nederland is. Hij stelt de vraag waar het
experiment van de massa-immigratie haar democratische grondslag vandaan haalt. En waar heeft het
Nederlandse volk te kennen gegeven te verlangen naar 1 miljoen moslims? In het boek komen veel
uitspraken van historische personen voor zoals; ‘Zien en niet spreken, dat zou het grote verraad zijn’ van
Enoch Powell uit 1968.
De geboorte van de Groep Wilders en hierna de PVV worden uitgebreid beschreven. Kenmerkend is dat
Wilders niet op zoek is naar goedkeuring door de gevestigde orde. De PVV zet politieke vraagstukken als de
multiculturele samenleving, islam, Europese Unie, ontwikkelingshulp, dubieus klimaatbeleid en de massaimmigratie stevig op de kaart. Bij deze onderwerpen blijkt dat de politieke elite de stem van het volk negeert.
Gevolg is dat de PVV tot een grote partij is gegroeid.
Er wordt een link gelegd met Willem Drees en zijn zoon die voor DS ’70 al zorgen hadden over de
immigratie. Later is Drees uit de PvdA gestapt. Opkomen voor de eigen cultuur is verdacht en termen als
racisme, fascisme en extreem rechts vallen.
Van historisch belang is de manier hoe het politiek establishment reageert op de centrumpartij van Janmaat.
De haat tegen Janmaat was zelfs zo groot dat hij processen aan zijn broek kreeg en zijn vergaderlocaties
werden bestormd en in de fik gestoken. Bosma onderscheidt de volgende multiculturele elites.
Politie. Hier is een cultuur van pappen en nathouden zichtbaar, waarbij de confrontatie met moslimjongeren
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hoofdcommissarissen zijn anti-PVV en multiculti zoals Welten en van
Riessen. De politie op de werkvloer is anders gezind dan de elite, 70% van de wijkagenten in Amsterdam
stemt op de PVV.
Defensie werft wel onder moslims, maar het eigen personeel is over het algemeen negatief tegenover
allochtonen.
De ambtenarij wil niet werken onder de PVV, veel links personeel. Onderwijs(bond) ook erg tegen de PVV,
85% van docenten stemt links. Frappant is dat leerlingen wel gecharmeerd zijn van de PVV bij
schoolverkiezingen.
Vakbonden en werkgevers doen mee aan iftar-maaltijden en willen halal vlees in kantines, ook bidruimtes,
het CNV pleit voor Suikerfeest als feestdag. De achterban van CNV en FNV is wel pro-PVV. Ook hier dus
een grote kloof tussen de elite en de basis.
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De rechterlijke macht is sterk links (D66-rechters) georiënteerd. Wie zich islamkritisch uitlaat moet vrezen
voor juridische problemen.
De kerken zijn politiek correct, meerderheid predikanten anti PVV. Bisschop Muskens zegt God = Allah.
Schuurman (CU) pact met de islam. Ook hier is het kerkvolk nogal eens pro PVV. Zie artikel Trouw PVV
tweede christelijke partij van Nederland, waarin zelfs ene Peter Frans Koops wordt genoemd.
In de kunst zijn de makers nogal eens bang omdat ze anders subsidies missen, behalve Gerard Reve die
niets van de islam moest hebben. Cabaretiers spotten met God, maar niet met Allah en moslims. 6 op de 10
Nederlanders willen bezuinigen op kunst en cultuur.
In de media zoeken journalisten naar feiten die bij linkse vooroordelen horen. Journalisten zijn links, ook de
journaallezers. Uitzonderingen: E. Vermaat en de helaas overleden mr. GJB Hiltermann (toestand in de
wereld). De NPS moet multiculturele programma’s maken zoals Dichtbij Nederland.
Er is een groot subsidienetwerk voor linkse organisaties die vaak connecties hebben met politici zoals
Rabbae en Duyvendak etc.
De Joodse gemeenschap heeft tot de elite behorende leiders als Naftaniel en Soetendorp. De gewone
Jood ziet de schaduwzijden van de islamisering.
Homo-organisatie COC is anti PVV, maar van de lezers van de gaykrant stemt 25% PVV, vooral na
opmerkingen van Tariq Ramadan over homo’s.
Origineel zijn de 20 artikelen van de multiculturele geloofsbelijdenis. Deze worden bij wijze van spreken elke
zondag voorgelezen in de Linkse Kerk. “De multiculturele samenleving is het resultaat van uitholling van de
democratie” zo beweert Bosma. “Politieke partijen hebben kartelpolitiek bedreven om de multicultionderwerpen buiten de orde te houden”.
Bosma betoogt dat invoering van de sharia steeds gemakkelijker wordt, de islam is aan het winnen,
dhimmitude en zelfislamisering doen de rest. Het is niet bevorderlijk voor je maatschappelijke carrière als je
islamkritisch bent. De islam en het multiculturalisme zijn twee ideologieën die erg belangrijk worden voor de
politiek de komende jaren. Deel van de CDA-achterban wil ook de tsunami van de islamisering stoppen.
De PvdA is al overgenomen door moslims in de gemeenteraden van Helmond, Enschede en Rotterdam.
Amsterdammers vluchten naar Purmerend en Almere. Er is geen assimilatie van moslims, geen integratie
maar substitutie. De Turkse president Erdogan beweert ook dat aanpassen niet nodig is of, nog erger, zelfs
niet mag. Er is sprake van een tipping point; het gastland past zich aan de nieuwe cultuur in plaats van
omgekeerd.
Een mooie uitspraak is van Leo Straus: ‘als alle culturen gelijk zijn dan is kannibalisme slechts een
kwestie van smaak’. De conclusie luidt: immigratie is een ramp vanwege de volgende feiten: slechte
beheersing Nederlandse taal, velen halen geen diploma, er is discriminatie van blanken op zwarte scholen,
moord op een conrector, loverboys, moslims werken niet in de zorg, vrouwen willen geen mannelijke artsen,
halal eten wordt ons opgedrongen, tolk nodig bij thuiszorg, veel ziekmeldingen tijdens en na de ramadan,
vrije islamitische feestdag op de scholen terwijl allochtonen toch al slecht presteren, druk op de huizenmarkt,
zorg, uitkeringen, criminaliteit etc. Er is haat tegen het Westen zichtbaar op websites www.maroc.nl en
www.marokko.nl.
Het boek over de Al-Hijra van Sam Solomon zet de ideologische onderbouwing van de moslimimmigratie
uiteen, gebaseerd op de tocht van Mohammed van Mekka naar Medina en verder. In 1974 veranderden op
Cyprus de kerken in moskeeën. Kerkhervormer Maarten Luther beweerde al: islam brengt chaos bij religie –
het politieke leven – in huwelijk en gezin. De islam maakt gebruik van onze vrijheden om zich te nestelen in
het Westen, onze naïviteit, tolerantie en verkeerde interpretatie van wereldoorlog II wordt ons noodlottig.
Monoculturen -> kenmerken zijn; vrede, verzorgingsstaat, democratie, christelijke waarden als vlijt,
discipline, eerlijkheid en efficiency. Snouck Hurgronje begreep 100 jaar geleden al meer van de islam dan de
tegenwoordige redacties van NOS, NRC en Trouw bij elkaar. Bosma heeft de vlag van Israël op zijn kamer
staan en de spreuk God Bless America. Ook is de tekst uit Jesaja 5:20 zichtbaar waar staat: ‘Wee
dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot
duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!’
De PVV heeft als extra taak het verhaal vertellen over de islam, de politici zijn ook zendelingen. Bosma is
goed in oneliners zoals op het spandoek bij het proces tegen Wilders: ‘Onze vrijheid wordt ritueel geslacht’.
In Den Haag sluiten veel allochtonen zich aan bij de PVV zoals Kopten, Cyprioten en Hindoes. In
Denemarken wordt steeds meer het anti-islamgeluid geaccepteerd. Hitler en Himmler hadden veel
sympathie voor de islam. Antwerpen, Londen en Malmo zijn voor 25% islamitisch. Joodse school Cheider in
Amsterdam ondervindt veel problemen.
Veel linkse mensen denken dat de islam een liberale variant heeft net als het christendom. Dit is niet juist,
Erdogan zegt zelf “islam is islam”. Beschavingen sterven door zelfmoord, dit proces is in Nederland en
België aan de gang. Ook wordt er een verklaring gegeven waarom de PVV geen behoefte aan leden heeft.
Tot zover dit eerste gedeelte waarin ik moest selecteren uit heel veel interessante berichtgeving.
Kanttekeningen, persoonlijk commentaar en advies
Er zijn al veel recensies over het boek te lezen op internet. In de reguliere media wat minder, maar hoe dat
komt dat zult u begrijpen als u het boek leest. Het is goed om ook de recensies van lieden te lezen die het
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niet eens zijn met de PVV, zo las ik ergens dat vooral de link met Drees nogal wordt bestreden. Natuurlijk
moet je kritisch lezen en ben ook ik het niet met alles eens, maar wel met heel veel. Na het lezen heb ik de
auteur gemaild en mijn complimenten gegeven over het boek.
De volgende zaken zijn ten slotte nog vermeldenswaard.
In het boek wordt neutraal en een enkele maal positief gesproken over de SGP. Dit is erg sympathiek van
Bosma en ligt in de lijn met de sympathie voor het christendom en wellicht ook de positieve grondhouding
van de SGP ten aanzien van het gedoogakkoord van de PVV.
Opvallend is verder dat nergens in het boek de strijd tegen de islamisering van Europa van zuiderbuur Filip
Dewinter met zijn Vlaams Belang wordt genoemd. Aan de ene kant wil de PVV meer internationale
samenwerking met het instellen van de International Freedom Alliance terwijl aan de andere zijde de
sympathie en begrip voor het Vlaams Belang en bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam met het LPFgedachtegoed wordt doodgezwegen. De PVV mag niet vergeten dat zij geen monopolie hebben op
islamkritiek.
Vele malen herkende ik tijdens het lezen zaken zoals die zich ook afspeelde tijdens de discussie over het
boerkaverbod in de gemeenteraad van Bunschoten. De Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) liet zich hier
ook leiden door de uitspraak van Enoch Powell: ‘Zien en niet spreken, dat zou het grote verraad zijn’. Ook
werd de SVP weggezet als extreem en welhaast fascistisch en of racistisch. Ook begon een raadslid de
Kruistochten erbij te halen. Zie verder mijn eindbeschouwing op Het Vrije Volk.
De extra missie van de PVV om over de islam te vertellen heeft opvallend veel overeenkomsten met de
extra missie van de SVP over voorlichting over de islam. Het beeld dat geschetst wordt bij het omgaan met
sollicitanten voor de PVV, daar herken ik mij niet in. De PVV stelde destijds wel erg onrealistische
voorwaarden om in het klasje terecht te komen teneinde op de PVV kandidatenlijst voor de provincie Utrecht
terecht te komen.
De PVV en de SVP hebben voorts gemeen dat ze niet op goedkeuring door de gevestigde orde of linkse
columnisten zitten te wachten. Ook heb ik persoonlijk ervaren dat het onderwijs erg links is en dat je baan op
de tocht komt te staan als je openlijk islamkritisch bent. Verder is de SVP ook niet gericht op het krijgen van
veel leden, dit is bij de PVV ook het geval.
Ik vroeg me tijdens het lezen af of de beveiliging van Wilders en anderen niet af en toe wat overdreven is
geweest. Zo vierde Geert een keer Kerst in Hongarije bij zijn schoonfamilie, omgeven door bodyguards. Was
dat echt nodig vraag ik me dan af?
De PVV zou er goed aan doen zich minder te richten op beveiligde bastions, zoals na de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Almere. De PVV zou in de toekomst in meer gemeenteraden
moeten meedoen met de verkiezingen en zich niet al teveel moeten laten leiden door angst voor LPFachtige toestanden. Aansturing moet plaatsvinden via korte lijnen in de provincie of via korte contacten met
Tweede Kamerleden. Er moet een streng, maar rechtvaardig aannamebeleid naar politici met ruggengraat
zijn, waarbij de PVV zich geleidelijk aan meer in de gemeenteraden laat horen.
Verder ben ik bevestigd in mijn mening dat de PVV voor een christen een prima keus is om op te stemmen
en het is te hopen dat bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten er in de Eerste Kamer een
meerderheid van CDA-VVD-PVV komt. En de tekst Jesaja 5:20 kan de SVP ook goed gebruiken voor haar
verkiezingsprogramma in 2014.
Voor een volgende druk heb ik de tip nog gegeven om de dubieuze rol van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten VNG te benoemen. Zij nodigden destijds Tariq Ramadan uit op een symposium en lieten hem
zijn sluwe gang gaan met het promoten van de islam en misleiden van zijn publiek. Ook het weigeren van
burgemeesters uit Israël door de VNG plaatst deze organisatie in het linkse vak. Besluiten wil ik met de
opmerking dat u natuurlijk zelf het boek moet gaan lezen teneinde uw mening over al genoemde zaken te
toetsen en verder te ontwikkelen.
P.F. Koops www.pfk.web-log.nl
Raadslid Spakenburgse VrijheidsPartij www.svpbunschoten.nl

De Velser-Affaire: wat mogen wij niet weten?
Posted on 5 januari 2011 by Administrator
Hannie (Jo) Schaft
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn op 17 april 1945 werd
de bekende communistische verzetsstrijdster Hannie Schaft in de duinen bij Overveen
geëxecuteerd door een Nederlandse SD-er, Maarten Kuyper. Ondanks de afspraak die
de Duitsers aan het einde van de oorlog met de Binnenlandse Strijdkrachten hadden
gemaakt om in het zicht van de onafwendbare capitulatie geen mensen meer te
executeren. Waarom mogen wij niet weten wat de werkelijke beweegredenen zijn
geweest om op de valreep nog veelal links georiënteerde vrijheidsstrijders uit de weg te
ruimen.
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Vanuit Londen werd op 5 september 1944 door de door Jan Cremer omschreven
“Emigrantenkliek” (wat zich de regering in ballingschap noemde), consigne gegeven
om de Binnenlandse Strijdkrachten op te richten, het bundelen van de Orde Dienst
(OD; Conservatief, veel militairen), de Landelijke Knokploegen (LKP; Christelijk
georiënteerd) en de Raad van Verzet (RVV; Progressief links, onkerkelijk). Met name
de RVV werd door de KP met regelmaat gevraagd levensgevaarlijke opdrachten
(executies) uit te voeren. Dit doet ons overigens denken aan het op zondag laten
melken van de christelijke boer door een ongelovige die toch niet in de hemel kwam,
maar dit terzijde. Als opperbevelhebber van dit verzetsleger werd iemand benoemd, die zijn sporen in het
verzet had verdiend: Bernhard zur Lippe B., hier beter bekend als de ‘verzetsprinz’. Waar gedurende de
donkerste dagen van de bezetting krap 20.000 mensen in de illegaliteit bezig waren, kon de
opperbevelhebber direct na de Duitse capitulatie meer dan 250.000 manschappen op de been brengen).
Een groot deel daarvan werd direct na de bevrijding geronseld voor de her-kolonisatie van Nederlands Indië,
vaak geïnspireerd door de couppleger van 1950: de ‘verzetsprinz’, ook wel bekend als ‘aspirant-onderkoning
van Indië’ Zo blijkt trouwens iedere keer weer, wat voor een levensgevaarlijk sujet Wilhelmina hier onder
druk van chantage in huis heeft gehaald. Misdadig en zich verder geen bal aantrekkend van de
Nederlanders, die zij volstrekt onterecht ‘mijn onderdanen’ mocht noemen. Onterecht, omdat nog steeds niet
is bewezen dat zij rechtmatig aanspraak kon maken op de hoogste functie in dit land, namelijk dat van
“erfelijk staatshoofd”, hoofd der regering en voorzitter van de Raad van State. Integendeel, er zijn zeer
gegronde redenen om aan te nemen, dat identiteitsfraude is gepleegd, willens en wetens, om macht en
rijkdom veilig te stellen en te vergroten.
Cheffin Emigrantenkliek
De regering in ballingschap was illegaal, omdat grondwettelijk de Nederlandse regering uitsluitend vanaf
Nederlands grondgebied bevoegdheden heeft. Ook Wilhelmina is door haar vlucht de facto geabdiceerd. De
Emigrantenkliek in Londen had dus op zijn best kunnen functioneren als een advies-college voor de
geallieerden. De kritiekloze aanname, dat de majesteit bij terugkomst in Nederland weer automatisch op de
troon kon ploffen is onterecht en onbegrijpelijk. Echter door de vorming van een oranje getint BS-leger, zou
het gemakkelijker en aannemelijker zijn, dat de voorheen legitiem geachte status quo kon worden hersteld.
Een gemiste kans, het hele zootje had voor een tribunaal gemoeten, hoewel dat waarschijnlijk een
regelrechte burgeroorlog tot gevolg zou hebben gehad. Onacceptabel voor de geallieerden en bij gebrek aan
beter werd toegestaan dat het illegale koningshuis weer in ere werd hersteld.
We spreken over een “oranje-getint” leger van de BS, waarbij ook de linkse RVV moest worden
geïntegreerd. Dat leverde een probleem op, want het communistische kader binnen die RVV wilde niets
liever dan de macht onder het proletariaat herverdelen, naar wij aannemen uit puur idealisme. Daarin zou
zeker het “koningshuis” niet hebben gepast en de Emigrantenkliek was zich daar onder aanvoering van
Wilhelmina heel goed van bewust. Oranje en de kongsie er omheen moest weer aan de knoppen van de
macht kunnen draaien, zoveel was duidelijk. Als dat was gerealiseerd, zou Indië met al haar potentiële
rijkdommen als stap twee eveneens weer onder controle van diezelfde kliek gebracht moeten worden. Het
communistische harde kader van het gewapende verzet moest dus worden geliquideerd en wel letterlijk.
Aldus geschiedde.
Maar tussen het nemen van een zo draconische beslissing en de daadwerkelijke uitvoering in een situatie
als in bezet Nederland zit een zwart gat, wat onder de naam “Velser Affaire” in de doofpot is gegaan en er
nooit meergoed is uitgehaald. Want bij de bevrijding is op instigatie van de ‘opperbevelhebber’deBS
geactiveerd, teneinde de controle over het land veilig te stellen. Toen dat goed en wel was gerealiseerd is de
tweede fase ingegaan, namelijk het mobiliseren van grote contingenten vrijwilligers en
dienstplichtigenteneindeIndië onder controle te krijgen, te zuiveren van de misdadige Japanners
enRepublikeinen.De daarop volgende politionele actie’s en de afloop ervan is in de geschiedenisboeken
bijgeschreven als de “pacificatie van de Oost”, immers: ‘Indië verloren, rampspoed geboren”, was nog
steeds het devies. Met name voor het zelfgebombardeerde “koningshuis” had grote financiëel-economische
belangen bij allerlei lucratieve zaakjes in Nederlands Indië (olie, tin, goud, opium, NHM, etc.).
Maar dit alles had geheel anders gelopen als de oorlogsmisdaden van de Londense Emigrantenkliek onder
leiding van een op rijkdom en macht belust vrouwmens fout zouden zijn afgelopen. De “Velser Affaire” is
misschien slechts één facet van die zuiveringsoperatie. Gerard de Boer heeft de zaken onderzocht en op
een rij gezet. Dit werk is nog lang niet af, maar er is hoop zolang er nog getuigen in leven zijn, maar als die
niet durven te praten, zal het lek niet snel boven water zijn. Lees hier het verslag van “De Velser
Affaire”.Lees ook het verhaal van Bert Bakkenes naar aanleiding van het boek van Conny Braam: Het
Schandaal.
Blijft u ons alstublieft volgen, want er komt meer.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/01/05/de-velser-affaire-wat-mogen-wij-niet-weten/
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Weer onbekende raket gefilmd boven Amerikaanse kust
Het onbekende object werd gefilmd met een iPhone en tevens gezien
door een Amerikaanse marine-luchtmachtofficial.
In november 2010 zorgde een onbekende raketlancering voor de kust
van Californië de nodige onrust in de VS (1), zeker toen een dag later
opnieuw een razendsnel vliegend object boven New York werd gefilmd
(2). Nu is er op 2 januari voor de kust van Texas iets vergelijkbaars
waargenomen en gefilmd. Ook in dit geval lijkt het niet om een normale
'contrail' van een vliegtuig te gaan, mede omdat officiële luchtvaartautoriteiten geen idee hebben wat het
was. Het TV-station 3 News besteedde uitgebreid aandacht aan de veronderstelde raket, die met een
iPhone was gefilmd door een paar strandgangers. Midden op de dag zagen ze plotseling aan de heldere
hemel een zeer snel vliegend object omhoog stijgen. Uit de hoek van de iPhone ten opzichte van de horizon
kan worden opgemaakt dat het inderdaad om een (vrijwel) verticaal stijgend voorwerp ging, dus
waarschijnlijk een raket of iets dergelijks, en geen normaal vliegtuig.
'Kijk eens hoe snel ie gaat!' reageert een omstander. Filmer P.Ross: 'We konden niet zeggen hoe ver weg
het was, maar we zagen de rookpluim recht omhoog gaan.' Hij wist zeker dat het absoluut geen vuurwerk
was en dat het veel te snel vloog voor een normaal vliegtuig. 'Ik denk niet dat het een UFO of zo was,' aldus
Ross. 'Het zal wel een raket of een supersonisch spionagevliegtuig zijn geweest.'
In november werd voor de kust van Californië een vergelijkbaar fenomeen gefilmd. Volgens veel experts was
dat inderdaad een raket, maar niet een Amerikaanse. Daarom waarom er veel speculaties dat het mogelijk
een Chinese of zelfs Noord Koreaanse raket was geweest, als een waarschuwing aan het adres van de
Verenigde Staten of juist een mislukte (EMP) aanval.
Het TV-station nam contact op met het Naval Air Station (NAS) bij de stad Corpus Christi. Volgens officials
kwam het object niet van hun basis vandaan. Daarnaast had de Amerikaanse douane- en grensbewaking op
dat moment geen onbemande drones in het gebied vliegen. Een official van het NAS Kingsville zei echter
dat hij het met zijn eigen ogen gezien had, maar geen flauw idee had wat het geweest zou kunnen zijn.
Geen enkel vliegtuig van de basis had dat weekend het luchtruim gekozen.
Xander - Bron: YouTube
(1) 11-11: Raketlancering kwam van Noord-Korea / Iran... (/ Andere geruchten: raket was waarschuwing van
China) - (2) Ook raket gefilmd boven New York - Zie ook:
13-12: Ex-NORAD officier: Mogelijk al in 2011 openlijk contact met UFO's en aliens (/ Op 13 oktober werden
er 'objecten' in de hemel boven New York waargenomen...)
Duidelijke uitleg én in het Nederlands omtrent het gevaar van het duivelse H.A.A.R.P. én wat dit kan
doen met de wereld en met elk individu
HAARP, Marcel Messing WWW extras
Bekijk deze video op video.google.nl ( werkzame link naar
film/interview )
Marcel Messing is weliswaar geen gelovig Christen, maar
wel een man met veel kennis en inzicht en hij legt in dit
filmpje duidelijk het doel van H.A.A.R.P. uit. Hij noemt het
terecht het meest DEMONISCHE en DUIVELSE wapen
OOIT!!!! Met een vermogen van 10 miljard megawatt.
H.a.a.r.p. is in staat om een werelddeel plat te leggen,
maar ook één land of één stad tot en met één individueel
mens aan toe, mits die mens gechipped is!!!!!!!!!!!!!!
Mindcontrol in optima forma waardoor die mens
gereduceerd wordt tot een willoze slaaf en niets meer.
Het doel van H.a.a.r.p. is VOLLEDIGE CONTROLE !!!
De film is al enkele jaren oud maar desalniettemin
UITERST actueel!
WWW.EQGEN.NL presenteert een gesprek met Marcel
Messing over HAARP, naar aanleiding van zijn boek
Worden Wij Wakker. Deze opname maakt deel uit van de
extras zoals ze te vinden zijn op de dvd Worden Wij Wakker. Het is raadzaam eerst, ook het boek Worden
Wij Wakker? Van Marcel Messing te lezen! De dvd is slechts een aanvullig op het boek. Het boek bevat
extra en andere informatie.
AANVULLENDE INFORMATIE OMTRENT MARCEL MESSING EN ZIJN BOEK:
ZIE: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M35&l=NL
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'Body hacking': vingertoppen met magnetische elektroden
3 januari 2011
Robert Gaal is met zijn medewerkers in Berlijn en bezoekt daar de hackersconferentie C3. Tussen alle
mannelijke nerds is een vrouwelijke spreker die het heeft over 'body hacking' maar dan wel op een heel
aparte manier. Gaal denkt dat zij pioniert in een veld dat over tien jaar wellicht meer respect zal genieten.
De meeste ondernemers hebben vorige maand waarschijnlijk kerstpakketten, vol met boodschappen die je
zelf nooit zal of wil kopen, weggegeven. Wij besloten het dit keer anders te doen en boekten voor de
medewerkers een reisje naar Berlijn. Iedereen stemde direct enthousiast toe. Iets te enthousiast misschien.
Het addertje onder het gras was de hackersconferentie C3, die zich rond de jaarwisseling afspeelde. De
Chaos Computer Club uit Berlijn haalt elk jaar allerlei nerds naar Duitsland om het daar te hebben over
technologie en alle kleine details die daarbij komen kijken.
Paardenstaart
Aangekomen bij de conferentiezaal kijk ik rond. Eén op de tien mannen heeft een paardenstaart. De andere
negen dragen een zwarte trui met een capuchon. Hier en daar lopen mensen met Guy Fawkes-maskers,
een soort anarchistisch teken voor 'geeks'. Ik ben op een andere planeet. Eentje waar weinig vrouwen leven,
lijkt het. Ik besluit naar een sessie te gaan met een vrouwelijke spreker, getiteld 'body hacking'. Mocht u aan
het eten zijn, dan zou ik even wachten met verder lezen. Tijdens de sessie draaide mijn maag zich namelijk
een aantal keren om. Op het podium verschijnt een tenger meisje van rond de 25. Ze begint de sessie met
zich te verontschuldigen over haar gebrek aan kennis. Nergens voor nodig, want ze is een autoriteit in haar
veld, zo blijkt. Waar wij bij 'body hacking' dachten aan een speciale schoen of armband, heeft zij iets anders
in gedachten. Ze houdt ervan om computerchips in haar lichaam aan te brengen. Dit blijkt makkelijker dat je
denkt.
Doorbijten
Men neme: een dikke naald, een fles wodka ter ontsmetting, een lijmpistool, een paar elektroden of
sensoren en een assistent. Die laatste is handig voor het geval dat je naar het ziekenhuis moet worden
gesleept. Ze lag zelf bijvoorbeeld twee weken op een ziektebed dankzij een verkeerd ingebrachte RFID-chip.
Verwacht overigens niet direct hulp van je lokale dokter. Doktoren weigeren soms om je te behandelen, en
willen op geen enkele manier meewerken aan deze modificaties. Het is dus doorbijten, maar dan heb je wel
wat. Zo heeft zij op dit moment in haar vingertoppen magnetische elektroden geïmplementeerd en kan dus
magnetische velden voelen. Een soort zesde zintuig. 'Wat is het nut daarvan?' vraagt iemand uit het publiek.
Stomme vraag. Gewoon. Nieuwsgierigheid. 'Bodily health takes a huge second place to curiosity, dude', zegt
ze.
Dwangbuis
Rijp voor een dwangbuis? Dat is wellicht te gemakkelijk. Columbus was ooit een gestoorde piraat, Gandhi
was een terrorist en Bob Dylan was een rare hippie. Deze dame pioniert in een veld dat over tien jaar
wellicht meer respect zal genieten. In 2011 wens ik niet dat u zich op eenzelfde manier gaat toetakelen,
maar ik wens u wél eenzelfde grenzeloze nieuwsgierigheid toe. Gelukkig nieuwjaar!
Bron: http://www.fd.nl/artikel/21094427/body-hacking-vingertoppen-magnetische-elektroden
http://totalecontrole.punt.nl/?id=507853&r=1

Amerikaanse politie verklaart de oorlog aan camera’s
Bron / origineel: rt.com
Met de high-tech van vandaag is het een stuk gemakkelijker de politie op video te zetten,
maar het is ook gevaarlijker.
Vorig jaar mei legde een mobiele telefoon een gespannen confrontatie bij een bushalte
vast tussen een student en een politieman uit Los Angeles. Door het incident belandde
de 18-jarige Jeremy in de gevangenis en werd geconfronteerd met een mogelijke
gevangenisstraf van zeven jaar. Het probleem is, zoals de video laat zien, dat Mark geen
enkel fysiek contact met de agent heeft. Mark?s misdaad was gewoon het op video zetten van de
politieagent.
Afgelopen april had Anthony Graber een video gepost op You Tube, waarop te zien was hoe een
politieambtenaar uit Maryland een pistool trok toonde. Dagen later werd Graber gearresteerd en
geconfronteerd met een eis van 16 jaar gevangenisstraf voor het opnemen van een agent. De officiële
aanklacht was het schenden van de wet op het aftappen en het bezit van opnameapparatuur.
Bron en video: http://zaplog.nl/zaplog/article/amerikaanse_politie_verklaart_de_oorlog_aan_cameras
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Tweede bewijs supersnelle poolverschuiving
03-09-2010 | 15:34: De magnetische polen van de aarde wisselen
ongeveer iedere 300.000 jaar over een periode van 5.000 jaar van
plaats. Circa 16 miljoen jaar geleden werden over een periode van
amper enkele jaren de aardse magnetische polen gekeerd.
Volgens de bestaande modellen is zo'n snelle poolverschuiving
onmogelijk, maar voor de tweede keer werd het bewijs gevonden
dat het wél mogelijk is.
In 1995 ontdekte men in Oregon een oude lavastroom met een ongebruikelijk magnetisch patroon. Uit
onderzoek bleek dat het magnetisch veld van de lavastroom zo'n 6 graden per dag verschoof, en dat is
10.000 keer sneller dan normaal. Er was niemand die deze uiterst vreemde vaststelling wou geloven.
Bogue Scott (Occidental College in Los Angeles) en Jonathan Glen (United States Geological Survey in
Menlo Park, Californië) zeggen in het vakblad Geophysical Research Letters dat ze een tweede voorbeeld
van supersnelle magnetische verschuiving gevonden hebben. Onderzoek van lavarotsen in Nevada toont
aan dat het aardse magnetische veld zich in 1 jaar tijd met 53 graden verplaatste. In dat tempo zou een
volledige poolverschuiving minder dan vier jaar in beslag nemen.
Op dit ogenblik loopt de aarde achter op zijn volgende poolverschuiving. Een supersnelle poolverschuiving
zou een wereldwijde chaos kunnen veroorzaken, en niet in het minst voor de navigatie en migratie van
vogels.
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Tweede-bewijs-supersnelle-poolverschuiving/
Zie ook: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Magnetische-Noordpool-op-weg/
Reactie verschuiving magnetische polen:
Gevolgen van een omkering
Er zijn verschillende theorieën over het gedrag van het magnetisch veld ten tijde van een omkering. In
sommige modellen valt het veld geheel weg tijdens het omkeren, in andere is sprake van een tijdelijke
afname. Wat voor invloed dit zal hebben voor het leven op Aarde is niet geheel duidelijk. De zonnewind zal
door het tijdelijk verdwijnen van magnetosfeer zeker meer invloed krijgen in de atmosfeer.
Door een afname van het aardmagnetisch veld staat de Aarde gedurende een paar duizend jaar bloot aan
een hogere dosis schadelijke straling. Desondanks zal de Aarde waarschijnlijk niet aan de volle straling van
de Zon komen bloot te staan. Uit modellen blijkt dat door de botsingen van de geladen deeltjes in de
zonnewind met moleculen in de ionosfeer zich langgerekte magnetische stromingen zullen vormen
("filamenten"), die van de dagzijde naar de nachtzijde van de Aarde lopen. Door deze zelfmagnetisering blijft
de Aarde beschermd tegen het grootste deel van de schadelijke straling van de Zon.[1]
Tijdens een omkering van het aardmagnetisch veld kan door de tijdelijke vermindering van het veld de
ionosfeer geïnoniseerd raken. Het is mogelijk dat daarbij de
warmteverdeling in de atmosfeer verandert, wat tot
klimaatsverandering op het aardoppervlak kan leiden.
Veranderingen in evenwichten van scheikundige reacties en
stromingen in de atmosfeer kunnen de vorming van ozon
beïnvloeden. Als de ozonlaag hierdoor dunner zou worden zou
meer schadelijke UV-straling het aardoppervlak bereiken. Ook kan
de vorming van wolken door de kosmische straling worden
beïnvloed, wat tot een afkoeling of opwarming van het klimaat zou
kunnen leiden. Hoe het klimaat precies door een omkering van het
magneetveld beïnvloed wordt is nog onduidelijk.
http://nl.wikip...dmagnetisch_veld

Nu ook in Europa: Wie ziek en te duur is, moet sterven
Moet een mensenleven altijd gered of verlengd worden, ongeacht de kosten?
De vraag of een zieke in leven kan blijven hangt af van waar hij
geboren is, de stand van de medische wetenschap en... de
beschikbare financiën.
Enige tijd geleden besteedden we aandacht aan het
gezondheidszorgprogramma van de Amerikaanse president
Barack Obama, die van plan was om zogenaamde 'Death Panels'
(doods commissies) in te stellen die gaan bepalen wie te oud, te
ziek en te duur is om nog langer zorg te ontvangen en dus moet
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sterven. Ondanks veel protest lijkt het Obama via een achterdeurtje gelukt om deze Death Panels -met zelfs
nog meer macht dan oorspronkelijk de bedoeling- in te voeren. Als u denkt: dat kan in Europa nooit
gebeuren, heeft u het mis, want in Duitsland en Zwitserland worden nu vergelijkbare maatregelen
voorgesteld en ingevoerd.
Net als in Nederland moet er ook in Duitsland en Zwitserland fors worden bezuinigd. De gezondheidszorg
vormt daarbij geen uitzondering. Wat veel mensen niet in de gaten hebben is dat zieke mensen wier
behandeling te duur is, niet meer behandeld worden. In het Zwitserse Lausanne heeft een hogere rechtbank
het inmiddels bevestigd: wie een kostbare ziekte heeft moet niet meer onder alle omstandigheden
behandeld worden. Ook in Duitsland zal dit systeem waarschijnlijk worden ingevoerd.
Het gegeven dat de Zwitserse basisverzekering voortaan alleen nog 'maatschappelijk verantwoorde'
behandelingen gaat vergoeden heeft in Zwitserland een storm van protest ontlokt. De rechters hebben
echter bepaald dat het land zich geen 'onbalans' meer kan veroorloven tussen medische behandelingen en
de maatschappelijke kosten. Daarom zal er in de toekomst bij enkele twijfelgevallen bekeken worden of de
redding van een mensenleven wel maatschappelijk zinvol is. De kostenfactor van de behandeling van de
patiënt zal dus in zijn aantal levensjaren worden afgerekend en betaald.
Ook in Duitsland zouden er vergelijkbare, nog geheime plannen bestaan ten aanzien van de zorg voor
dodelijke zieken en te vroeg geboren baby's. De Duitse regering onderzoekt in ieder geval welke
besparingen er op de gezondheidszorg mogelijk zijn. Een instituut heeft de opdracht gekregen een lijst op te
stellen met ziekten en wanneer iemand daar niet langer behandeld voor zal worden. De vraag of ernstig
zieke mensen in de toekomst nog een dure medische behandeling moeten ondergaan om hun leven te
verlengen wordt nu dus ook in Duitsland serieus gesteld.
Nieuw beleid, of...?
Het is maar de vraag in hoeverre dit beleid daadwerkelijk 'nieuw' is. Veel mensen zullen uit eigen ervaring
kunnen vertellen dat het kosten/baten aspect ten aanzien van ernstig en/of ongeneeslijk zieken in ons land
al veel langer een rol speelt bij het bepalen of iemand nog een dure (vervolg)behandeling krijgt of niet.
Daarnaast is het een feit dat er in puur wetenschappelijk opzicht veel meer mensen genezen zouden kunnen
worden of in ieder geval een langer leven zouden kunnen krijgen als de maatschappelijke kosten geen rol
zouden speelden. Aangezien ieder land een beperkt budget heeft en er dus altijd -ook als bezuinigingen niet
nodig zijn- keuzes gemaakt moeten worden, is het is dus óók de vraag in hoeverre de maatschappij een
groot deel of misschien wel het grootste deel van het nationale inkomen moet besteden aan bijvoorbeeld het
met enkele jaren verlengen van het leven van alle 85+ jarige ongeneeslijk zieke kankerpatiënten.
Met het toenemen van de wetenschappelijke kennis neemt ook het aantal medicijnen en behandelingen toe,
en daardoor de kans dat mensen kunnen genezen en langer kunnen leven. Hoe succesvoller dit verloopt,
hoe meer kosten er aan verbonden zijn. Ziekten die 50 of 100 jaar geleden automatisch voor talloze
dodelijke slachtoffers zorgden zijn uitgebannen of goed onder controle gebracht. Met andere woorden: het
wel of niet kunnen redden of verlengen van een leven hangt eveneens sterk af van de stand van de
medische wetenschap.
Ten koste van alles?
Stel dat alle kankerpatiënten genezen konden worden, maar de behandeling van één enkele zieke € 10
miljoen zou kosten? In Nederland sterven er jaarlijks zo'n 41.000 mensen aan kanker; het zou in dat geval
dus € 410 miljard kosten om alle kankerpatiënten te genezen, een bedrag dat veel hoger is dan de totale
rijksbegroting (bijna € 255 miljard). Aan keuzes valt dus niet te ontkomen; keuzes, die in de gezondheidszorg
feitelijk altijd al gemaakt moeten worden, hoe moeilijk die soms ook zijn.
Bij het ethische vraagstuk in hoeverre het leven van een mens ten koste van alles zolang mogelijk gerekt
moet worden spelen de maatschappelijke kosten dus onvermijdelijk altijd een rol. Het klinkt hard, maar de
vraag of een ernstig zieke nog genezen kan worden hangt overal ter wereld af van het land waarin hij of zij
geboren is, de stand van de medische wetenschap in dat land en de beschikbare financiën. In Haïti, één van
de armste landen ter wereld, zijn inmiddels 3300 mensen gestorven aan cholera en zijn er nog eens 125.000
ziek geworden. In Nederland is cholera uitgebannen, maar zouden virtuele lijders goed behandeld kunnen
worden; in Haïti hebben de zieken 'gewoon' de vreselijke pech dat ze in een straatarm land leven.
De conclusie is dat, hoewel de waarde van een leven zeker in het oog van de naaste betrokkenen niet in
geld is uit te drukken, het maatschappelijk onontkoombaar is dat dit toch gebeurt. In de invoering van Death
Panels in de VS en vergelijkbare maatregelen in bijvoorbeeld Zwitserland en Duitsland schuilt echter een
groot gevaar, en dat is dat er primair naar de kosten gekeken zal worden en alle lijders aan een bepaalde
ziekte en/of van een bepaalde leeftijd over één kam geschoren gaan worden. Het besluit of iemand nog
behandeld kan/moet worden dient echter altijd uiterst zorgvuldig genomen te worden, dus per individu /
ziektegeval, en vanzelfsprekend zoveel mogelijk in samenspraak met de zieke zelf en diens geliefden.
Xander - Deels gebaseerd op: Kopp Online
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De Zorreguieta Corporation 1
Geschreven op: 6 januari 2011
Na alle rampspoed in het begin van dit pas prille jaar toch ook even wat positive
berichten, geen Moerdijk, geen suïcidale pogingen van ProRail om met een
nieuwe directrice de wagons met beddenweer op de rails te krijgen, nee gewoon
wat zaken die u allen aangaan, zij hebben namelijk indirect betrekking op uw
centen, want of u dat nu leuk vindt of niet, gedwongen bent u mede
aandeelhouder van een exotische club, de Zorreguieta Corporation.
Om te beginnen maar eerst even een lesje Spaans :
http://www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.php?art=1328&ed=1635
en wij helpen u even op weg : Reeds enige tijd geleden mocht u op verschillende
sites en ook bij ons een bericht lezen, dat onzevidela prinses een donatie gedaan
had uit “eigen” middelen van 200.000 Dollar aan een op dat moment althans voor
ons onduidelijke katholieke langjurk in Buenos Aires. Ze was toch toevallig in de buurt, klik de foto’s op de
pagina maar even door, wat microkrediet geregel en zo, even met president Kirchner praten over haar
vader, dus was er ook nog wel tijd om kardinaal Bergogliovan Buenos Aires te verblijden met die 2 ton. Wat
de man er mee gaat doen ? Hij wil er een TV zender mee opzetten om de blijde boodschap te verspreiden,
althans dat zegt hij en daar werkt miss viledaPampa natuurlijk graag aan mee, je weet maar nooit, een
slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Maar wist u, dat ook papa Zorreguieta druk is in zaken ? Zelfs het Argentijnse parlement, toch niet de meest
heldere club op deze aardkloot, wees Jorge aan als medeplichtige is een van de grootse witwas schandalen
aller tijden. Er verscheen een rapport van de Comuision Especial Investigadora sobre Hechos Ilicitos
Vinculados con el Lavado de Dinero , in gewoon Nederlands een rapport gericht op witwaspratijken. Want
onze Jorge bleek aan het hoofd te staan van de in 1999 geëxplodeerde Banco Republica. Hij had die functie
van ‘92 tot ‘94 en was tevens een van de grootse klanten bij de bank.
Wat ging er fout bij deze bank ? De bank was een van de hoofdrolspelers in het witwassen van drugsgelden
afkomstig van het beruchte Juarez kartel in Mexico. Miljarden dollars verdwenen via deze bank onder leiding
van Jorge Zorreguieta naar o.a. Curacao ! en werden daar gestort op o.a. rekeningen van de CITI bank, die
op dat moment onder leiding stond van een andere bekende, namelijk Onno Ruding, ja Dè Ruding.(met die
slimme oogjes, weet u wel ?)
Toen de bank explodeerde ( figuurlijk dan ) werden her en der wat lijken gevonden ( en in dit geval letterlijk) .
Hoe was Zorreguieta bij de Banco Republica terecht gekomen ? Eenvoudig via wat oude vriendjes uit de tijd
van het Videla regime, waar zoals u weet Zorreguieta “nooit iets mee te maken heet gehad”. En ons
prinsesje ? Nee, zij speelde geen rol van betekenis, werkte wel bij de Citi bank, maar deed daar slechts wat
onderzoek naar belasting vriendelijke constructies en dat moet kunnen, toch?
Bladert u maar eens terug in ons archief, op het bij Brussel speciaal daarvoor ingehuurde Chateaux La
Hulpe trachte Ruding de oranjes er van te overtuigen dat alles dik snor zat met de Zorreguieta’s , en “ze”
begrepen dat onmiddelijk, soort trekt toch altijd soort aan, niet waar ?
http://www.geennieuws.com/2011/01/de-zorreguieta-corporation-1/
De Zorreguieta Corporation 2
Geschreven op: 7 januari 2011
Wij houden het deze dagen even bij wat korte artikelen, omdat het moment dat
Geennieuws daadwerkelijk van server gaat verhuizen nog niet exact kan worden
vastgelegd. Wij houden u uiteraard op de hoogte, maar sta niet verbaast als de
site tijdelijk niet bereikbaar is. Daar hoeft dus geen 2e hackeraanslag aan ten
gronde te liggen.
Maar wij gaan even verder op de vaak (nog steeds) onderbelichte rol van papa
Jorge Zoreguieta tijdens het Videla regime.
Zorreguieta had een sleutelrol in de landbouwstaking die voorafging aan de
staatsgreep die Videla pleegde en er kan niet gezegd worden, dat er hier geen
sprake geweest is van “enige soort van coöperatie”. Dit verklaart mede o.a dat
Zorreguieta prominent naast Videla te zien is tijdens een parade – zie hetartikel Zorreguieta Corporation van
gisteren. De Argentijnse staatssecretaris voor o.a. mensenrechten stelde in 2008 al vragen over de rol van
Zorreguieta, maar naar goed Latijnsamerikaans gebruik ( en welke belangen speelden er verder mee ??) is
die rol nooit duidelijk uit de verf gekomen.
Opmerkelijk is voorts, en dit is zeer bedenkelijk, dat emeritus hoogleraar Theo van Boven, die een sleutelrol
speelde in de aanzet om Transavia gezagvoerder Julio Poch te laten arresteren – zie ook “een slecht
Oudjaar voor Theo van Boven d.d. 30/12/2010″ wèl prominent aanwezig was, als getuige in de zaak tegen
Videla, maar wat betreft de rol van Zorreguieta, dit slechts afdoet als “hoogst interessant”.
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Verder is het vreemd dat advocate Liesbeth Zegveld wel begaan is met o.a het lot van de verdwenen
Argentijnen, de Nederlandse tak van een belangenbehartigingsorganisatie HIOS Nederland, maar in een
interview bij Pauw en Witteman toch duidelijk blijk geeft geen “fan ” te zijn van Julio Poch, maar waarin
verder de rol van de vader van Maxima alweer keurig onder het tapijt wordt geschoven.
Uit hetgeen u mag comcluderen uit de 2 voorafgaande alinea’s blijkt dat het “opofferen”van een kleine man
duidelijk een rol speelt, als het gaat om het beschermenvan de belangen van z.g. “belangrijkere personen en
hunbelangen”.
Toevalligheden ? Wie zal het zeggen ? Zoeken wij een “samenzweringstheorie”? Nee, de bovenstaande
feiten zijn voor iedereen die daar de tijd voor neemt controleerbaar en is een link naar de belangen van de
familie von Amsberg toch wel latent aanwezig.! Even terugkomend op de HIOS Nederland, wij laten u een
filmpje zien genomen tijdens de doopplechtiheid van prinses Ariane :
http://www.youtube.com/watch?v=OpNUKhbShNs
En om de activiteiten van de Zorreguieta Corporation voorlopig af te sluiten , nemen wij u mee tijdens de
landing van “ons redactietoestel ” op runway 29 van Bariloche Airport tijdens de winter, dus onze zomer:
http://www.youtube.com/watch?v=DOdD0IS6ITM
Résumerend kunnen wij er voorlopig wel vanuit gaan, dat de rol van de vader van Maxima een toch geheel
andere is, dan de MSM en de RVD ons willen doen geloven. Hieruit blijkt tevens de stille macht die de
familie von Amsberg heeft op alles wat zij het Nederlandse volk wèl en niet willen laten weten, hetgeen
dankzij sites als Herstel de Republiek en anderen toch wat genuanceerder wordt gepubliceerd.
Wordt vervolgd !
http://www.geennieuws.com/2011/01/de-zorreguieta-corporation-deel-2/

Onomkeerbaar verval
8 januari 2011 - Door Willem Huntelaar
Grote verandering verloopt zelden vlotjes. Revoluties zijn vaak bloedig en het einde van tijdperken gaat over
het algemeen vergezeld van onvoorstelbare vernietiging, van honger, dood en ziekte. Onze wereld staat aan
de vooravond van zo'n grote verandering. De banken en het kapitalisme waar ze uit voortkwamen hebben
500 jaar lang de wereld in hun greep gehad en de mensheid - ere wie ere toekomt - tot grote hoogten geleid.
De farao's bouwden piramides en gingen ten onder. De Grieken brachten democratie en Aristophanes voort
en gingen ten onder, en de Romeinen bedachten de bouwkundige boog en aquaducten en gingen ondanks
alles eveneens ten onder. Hetzelfde gebeurde met de Karolingische koningen en het feodalisme dat ons
zoveel agrarische vernieuwing bracht. En ook het maatschappelijk-economisch systeem van het kapitalisme,
dat de mens op de maan zette en het internet baarde, zal niet tot in eeuwigheid van dagen blijven
voortbestaan.
Sterker nog: het einde van het kapitalisme heeft zich al aangekondigd. Het systeem voelt de koude wind van
de late herfst in zijn gewrichten en het weet dat alle verzet tegen de nakende winter nutteloos is: het verval is
onomkeerbaar.
Op dit moment in de tijd is het niet mogelijk met enige stelligheid te beweren door welk systeem het zal
worden vervangen, maar één ding lijkt zeker: voor de mensen die het einde van het kapitalisme moeten
meemaken - wij - zal het geen pretje worden.
Om te kunnen beseffen wat ons te wachten staat hoeven we alleen maar te kijken naar de vorige grote
transitie: de overgang van het feodaal systeem naar het kapitalistisch systeem, grofweg zo'n 500 jaar
geleden.
Het feodalisme, ontsproten aan de door de Merovingers en de Karolingers gerestaureerde resten van het
Romeinse Rijk, was in de tweede helft van de middeleeuwen voor elke burger het baken van stabiliteit en
economische zekerheid. Het was een tijd die zijn hoogtepunt kende in de veertiende eeuw, een eeuw van
economische bloei en wetenschappelijke vooruitgang. Het was ook de tijd van de ultieme macht van de
katholieke kerk en van puissant rijke bisschoppen. Maar de dogma's van de kerk waren onwrikbaar en
boden de mensen houvast, terwijl de economische kracht van de enorme landbouwbedrijven van de
bisschoppen en hun aardse dienaren (hertogen en koningen) zorgden voor een overvloed die vele steden tot
grote bloei brachten.
In de periode 1000-1400 had Europa zich ondanks de typisch menselijke ellende als oorlog en epidemieën
uit de donkere eeuwen na de val van het Romeinse Rijk weten te onttrekken, maar - ook typisch menselijk men kon de weelde niet aan.
In de 15e eeuw begon het de burger te dagen: het morele leiderschap van de kerk werd doorprikt. Men zag
de rijkdom en de decadentie van de kerkelijke leiders (nu: Wall Street, banken), men zag de uitbuiting van
de plattelandsbevolking, hoe de gilden hun rangen (de markt) gesloten hielden door toetreding van
buitenstaanders vrijwel onmogelijk te maken (multinationals) en men zag hoe de feodale heren (politici) van
beschermheren veranderden in roofbaronnen die hun perverse, parasiterende levensstijl alleen nog konden
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onderhouden door veel te hoge belastingen en in veel gevallen schaamteloze, gewelddadige roof en
plundering van hun onderdanen.
Daarbovenop kwam dan nog eens de ene oorlog na de andere, de pest en de hongersnood en aan de
poorten van Europa stonden de Turken, klaar om de zwalkende reus de genadeslag te geven.
Uiteraard weten we dat het zover niet gekomen is.
Er kwam een einde aan het feodaal tijdperk. Men gebruikt nu romantische termen als 'Renaissance' en - een
dikke eeuw later - 'Verlichting' om de nieuwe tijd te duiden. Maar de geschiedenisboekjes van deze tijd
worden geschreven door de winnaars van toen, de kapitalisten, en niet gespeend van enige bescheidenheid
zullen zij hun denken ongetwijfeld als verlicht hebben beschouwd (en nog steeds beschouwen).
Terugkijkend ziet het er natuurlijk allemaal mooi uit, die Renaissance. Maar zelden wordt erbij verteld welke
ontberingen de mensen die die tijd moesten meemaken hebben moeten ondergaan. De Honderdjarige
oorlog (de natte droom van de haviken in Washington en Tel Aviv) liep op zijn eind, de pest en hongersnood
waarden rond en zorgden ervoor dat de burger in de tweede helft van de vijftiende eeuw elke dag werd
geconfronteerd met de dood, met armoede en ellende, met angst en onzekerheid.
De tweede helft van de vijftiende eeuw was een tijd van ontstellend, gruwelijk en volledig willekeurig geweld.
Een menselijk leven was geen stuiver waard. Men kreeg de doodstraf voor de simpelste vergrijpen, de
rechtspraak was prehistorisch en het leven van alledag was ruw, gevaarlijk en van elke romantiek gespeend.
Men geloofde vast in het 'einde van de wereld', hoewel 2012 voor een Europeaan in pakweg 1450 slechts
een abstract jaartal was, en men van het bestaan van Maya's nog nooit gehoord had. Alles viel uiteen. De
kerk verloor zijn absolute macht en handelde daarbij naar geen enkel Christelijk principe.
Men hoeft maar naar de schilderijen van Hiëronymus Bosch te kijken om een klein beetje te kunnen
begrijpen wat het wereldbeeld was van hen die leefden in de tweede helft van de 15e eeuw.
Wat voor ons 21e-eeuwers het meest angstaanjagend is aan de schilderijen van Bosch is dat we diezelfde
rot, hetzelfde verval en dezelfde decadentie van die tijd ook nu weer terugzien. Weliswaar is onze tijd in niets
te vergelijken met het leven van een wever of ijzerbewerker in het Den Bosch van de tweede helft van de
vijftiende eeuw, maar zoals Bosch en zijn tijdgenoten het einde van een als absolute zekerheid beschouwd
feodaal systeem meemaakten, zo zullen wij en de twee of drie generaties na ons het einde van het
onaantastbaar geachte kapitalisme meemaken.
En net als Bosch en zijn tijdgenoten aan den lijve moesten ondervinden wat de gevolgen zijn van het
instorten van een systeem, zullen ook wij en de twee of drie generaties na ons de geneugten van echte
revolutie, van echte, principiële omwenteling mogen doorleven.
We zien nu al enige tijd hoe de basisregels van onze samenleving door de hoeders ervan dagdagelijks op
grofste wijze met voeten worden getreden, hoe diezelfde machthebbers en de maatschappelijke elite - op
heterdaad betrapt zoals de bisschoppen en feodale heren in de tijd van Bosch - wanhopig proberen de in
opstand komende bevolking te onderdrukken en tot de laatste druppel uitmelken, hoe de roep om een nieuw
stel basisregels en nieuwe principes luider wordt.
De geschiedenisboekjes van de toekomst konden de tijd van ons, onze ouders en grootouders ook best
eens gaan bestempelen als een honderdjarige oorlog, en daarmee zou de parallel met de tijd van Bosch
perfect zijn.
Er is weinig tot niets bekend over de manier waarop de tijdgenoten van Bosch tegen zijn schilderijen
aankeken. Ongetwijfeld zullen velen hem voor gek verklaard hebben, zoals nu gebeurt met de dissidenten
die wijzen op het morele verval van onze tijd, omdat ze het niet begrepen. Was Bosch nu een 'complotter'
geweest? Wie zal het zeggen?
Om tot slot nog even goed te kijken naar de tijd waarin hij leefde, met de hierboven beschreven
overeenkomsten in gedachten, kunnen we niet anders dan concluderen dat de toekomst er voor ons niet al
te rooskleurig uitziet.
Verandering en revolutie zijn onvermijdelijk. Het kapitalisme wankelt. Armoede en hongersnood steken
overal de kop op, en over oorlog hoeven we het niet eens te hebben.
Denkt u dat de komende jaren een soepele transitie worden naar een betere tijd, naar een New Age? Denkt
u dat we op 22 december 2012 wakker worden in een nieuwe wereld, zonder bankiers, zonder staatsschuld,
zonder schurkenstaat Israël en dat alle Amerikaanse troepen op weg naar huis zullen zijn?
Vergeet het maar.
Dit is slechts het begin en echte verandering is nooit zachtzinnig. De bankiers en de CEO's, de politici en de
wapenhandelaren; ze zullen hun gespreid bedje niet zomaar uit handen geven. Een kat in nood maakt gekke
sprongen, en in nood zijn ze. Verwacht u aan meer oorlog, meer politiestaat, duurdere levensmiddelen,
duurdere brandstof, ziekte en hongersnood, willekeur en onrecht en aan meer en meer verzet - verzet dat
uiteindelijk succesvol zal zijn. Maar het succes zal duur worden betaald.
Ze zullen het nog wel een tijdje volhouden, maar het einde van het kapitalisme is nabij.
Het verval is onomkeerbaar.
http://www.zonnewind.be/wereld/onomkeerbaar-verval.shtml
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De RFID-chip: het fundament van de elektronische gevangenis
vr, 07/01/2011 - 23:00 — Ivo
Een van de doelen die bereikt moet worden voordat een nationale
staat volkomen gecontroleerd kan worden, is het implementeren van
computerchips in elk product, elk dier en in elk mens. Wat? Chips in
alle mensen, dieren en producten? Het is een scenario dat de meeste
mensen zich inderdaad nog niet kunnen voorstellen, maar de
schokkende waarheid is dat het doel bijna al gerealiseerd is: zo is ieder
huisdier al verplicht een chip te dragen en vele producten zoals kleding
en levensmiddelenverpakkingen zijn al voorzien van een chip.
Stap één richting het chippen van ook de mens, lijkt nu definitief gezet;
Buddi Advert is een nieuw GPS tracking systeem die te gebruiken is
om bijvoorbeeld je oude moeder te monitoren en snel in te kunnen grijpen bij noodgevallen. Onder het motto
“protect your loved ones with buddi". De 'buddy' in dit geval is een apparaatje dat men in een tas meeneemt
en bij noodzaak oma's positie kan aangeven. Zoiets als een mobiele telefoon je tegenwoordig ook verraadt
waar je bent (geweest). Daarnaast waarschuwt het oma's dierbaren als oma onverhoopt uit haar '
veiligheidszone' treedt. Tenslotte geeft het een signaal af als de drager van de buddy een val maakt,
waarschijnlijk door een sensor die bij een bepaalde snelheid (richting aarde in dit geval) afgaat. Klink
allemaal prachtig, maar wij weten dat de volgende stap de volgende is. onderhuidse injectie van een chip.
Want oma wordt een beetje vergeetachtig en vergeet nog wel eens haar tas. "Laten we gewoon de chip in
oma's voorpootje injecteren!. We kunnen dan ook al de volgende slachtoffers voorspellen: kinderen, dan
gevangenen...en dan wijzelf.
Veel nieuwe technologie wordt eerst vaak gebruikt in het leger. Enige tijd daarna wordt de technologie (in
afgezwakte versie dan) mondjesmaat aan het volk beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor het internet, GPS
systemen en het uiteindelijk chippen van alles en iedereen. Voertuigen en soldaten zijn tegenwoordig
toegerust met GPS-systemen. Soldaten dragen nu nog een chip aan/in hun kleding. Maar het gevaar van
verlies of misbruik van de chip door de vijand, bijvoorbeeld na het doden van een militair, brengt de
zogenaamde noodzaak de soldaten zelf te chippen, weer wat dichterbij. Een obstakel zou kunnen zijn dat de
kosten van zo'n operatie te hoog zijn.
Een gezin in Amerika liet zich in 2002 als eerste gezin ter wereld een Verichip implanteren. De redenen
waren de instabiele gezondheid van de man en de angst die was ontstaan na 9/11. Nu zal ik de laatste zijn
die iemand zal verbieden een chip te nemen als dat zijn gezondheid of veiligheid ten goede kan komen.
Maar wanneer gaan de overheid, banken en de verzekeraars dit opleggen aan de massa? Onder het mom
van het naar beneden brengen van de kosten voor de medische zorg, economische gemakken of het
voorkomen van hysterica? Tevens is het niet bekend wat de effecten kunnen zijn van een permanente chip.
Maar ook bedrijven beginnen te overwegen hun werknemers te chippen en ook in het uitgaansleven lijkt er
een trend te worden om met een chip bijvoorbeeld te betalen. Zoals in de Baja Beach club in Rotterdam.
Deze betaalmogelijkheid wordt al aangeboden met iPhone & Web Browser. IBM wilt het vooral makkelijk
maken voor u de consument ofwel ter nut van de koper (wat zijn ze toch weer aardig, IBM, de uitvinders van
de Holleriths vergaskamp joden registratiesysteem.
Op diverse scholen in Engeland en Amerika betalen kinderen al met een soort chip systeem. En laten we
niet vergeten: ook in de Nederlandse Hogescholen kan men enkel maar nog met chip(knip) betalen Dit om
iedereen (jong en jong volwassenen) het idee te geven dat electronisch betalen heel normaal is. De
jongeren worden in ieder geval richting electronisch betalen gepusht, dat is wel duidelijk. In Belgie is het bij
sommige kinderopvangplaatsen alleen nog maar mogelijk binnen te komen, na je vingerafdruk te hebben
laten scannen.
De geschiedenis van het markeren van mensen
Het willen registreren en markeren van de mens is al ouder dan de weg naar Rome. Een weg naar totalitaire
controle of juist naar welvaart en gemak? Dat valt nog te bezien. Maar mensen werden van oudsher
gebrandmerkt of verminkt om zo hun status of het-in- dienst-zijn-van (slaafdom) duidelijk te maken.
Voor veel mensen staat de Holocaust te boek als één van de meest extreme vormen van registratie. De
Joodse gevangenenarbeiders werden gemerkt met een code op hun arm. Deze code paste in een systeem
gemaakt door IBM. Hoewel IBM elke betrokkenheid ontkend iets geweten te hebben van het doel waar hun
registratiesysteem werd gebruikt, blijkt uit de feiten iets heel anders.
In ieder geval staat vast dat de Nazi's zonder computergigant IBM nooit de Joden zo snel konden opsporen,
in kampen verdelen en executeren. Maar IBM was niet uniek in haar speciale samenwerking met de Nazi's .
Zo had je ook nog o.a. Krups staal, IG Farben, Shell en mensen zoals (opa) Prescott Bush en Rothschild .
Waarom werd IBM later niet vervolgd? Bijvoorbeeld tijdens de Neurenbergprocessen. Nou gewoon, omdat
ze een onderdeel waren van de elite die de oorlogen hadden gesteund en aangemoedigd. Feit is dat veel
bedrijven na de oorlog gratie kregen. Of het feit dat ze fout waren werd verzwegen. Misschien is een reden
dat IBM wel tussen de mazen der wet geglipt is, wel het feit dat ze een simultaanvertalingssysteem hadden
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uitgevonden waardoor de Neurenberg processen in een taal kon worden gevoerd en toch door iedereen
begrepen. Ditzelfde bedrijf (IBM) en ander bedrijven staan nu weer aan de vooravond van een nog verder
voerend systeem: het chippen van de mens. IBM heeft met behulp van de nieuwste technieken een systeem
gecreëerd dat niet alleen elke beweging van iemand kan volgen maar deze ook kan voorspellen en dus
heimelijk ook sturen, bijvoorbeeld door advertenties op basis van een gekregen profiel, te sturen.
Auteur Edwin Black, o.a. bekend van het boek “IBM and the Holocaust”, presenteert in de volgende
documentaire zijn bevindingen rondom IBM en de Holocaust. Vraag je je wel eens af waarom je dit niet op
school onderwezen kreeg? Het systeem dat IBM maakte wordt eigenlijk vandaag de dag nog steeds
gehanteerd. Alleen dan slinkser, sneller en steeds onopgemerkt als aanjager van een autoritaire totalitaire
staat. Het code systeem dat IBM destijds hanteerde, is vandaag de dag bij de mensen beter bekend als de
barcode. De barcode is inmiddels al weer vervangen door de RIFD-chop:een chip waar alle gegevens in kan
worden opgeslagen en op afstand kan worden ingelezen. Is dit een gevaar, of zijn de mensen die tegen de
chip zijn bang voor verandering? Een veel voorkomend verweer door al te goedgelovige mensen. Verichip is
één van de grootste drijvende krachten achter het chippen van de mens. Ze propageren de chip onder de
vlag van vrijheid, mensenrechten en eigen wil. Maar wat schuilt er achter? Juist het tegenovergestelde. De
omkeertechniek: vrede is oorlog, liefde is haat, waarheid is leugen. Alle techniek die de mensen kan helpen
in hun vooruitgang, kan, in de verkeerde handen, tirannie en ellende brengen.
Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
De gevaren van een Verichip.
Dieren hebben al een chip om zo makkelijk de baas terug te traceren: bij verlies of als een dierenarts de
medische gegevens nodig heeft. Maar hoe veilig zijn deze chips en zijn er studies na gedaan? Je zou toch
verwachten van de Partij voor de Dieren hier fel op tegen is, gezien het dier uiteindelijk ernstig komt te
lijden.Uit een uitgebreid onderzoek in Amerika blijkt namelijk , waarvan het onderzoek werd tegengehouden
door de producent Verichip) dat het chippen van dieren serieuze gevolgen voor de gezondheid van het dier
kan hebben: een verhoogde kans op kanker. Maar hier lijkt weinig over te vinden op hun website. De
mensen van de Partij voor de Dieren weten blijkbaar allemaal van niets. Misschien tijd voor een mailtje? Het
uitlekken van het onderzoek (door een medewerker) werd trouwens bijna het failliet van Verichip. Uiteindelijk
is het bedrijf overgenomen en zet hun misleidende activiteiten voort onder de naam 'PositiveID'. Juist
mensen, alles is positief, en komt ten goede aan uw gemak en gevoel van veiligheid.
De conclusie van de rapporten staan hieronder:
MICROCHIPS AND CANCER

Microchip-Cancer Report
"Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the
Literature 1990–2006"
by Katherine Albrecht, Ed.D.
Released November 19, 2007
● Read the press release (Issued 11/19/07)
● Download the report synopsis (5-page PDF)
● Download the full report (52-page PDF)
● Examine the evidence (Review original articles)
CASPIAN’s new report, “Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs:
A Review of the Literature 1990–2006,” is a definitive review of research showing a
causal link between implanted radio-frequency (RFID) microchip transponders and
cancer in laboratory rodents and dogs. It was written in part to correct industry
misstatements and misinformationcirculating about the studies. (See bottom of this
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page for more.)

The report evaluates eleven articles previously published in toxicology and pathology
journals. In six of the articles, between 0.8% and 10.2% of laboratory mice and rats
developed malignant tumors around or adjacent to the microchips. Two additional
articles reported microchip-related cancer in dogs. See Original Research Articles
section below for details.
In almost all cases, the malignant tumors, typically sarcomas, arose at the site of the
implants and grew to surround and fully encase the devices. These fast-growing,
malignant tumors often led to the death of the afflicted animals. In many cases, the
tumorsmetastasized or spread to other parts of the animals. The implants were
unequivocally identified as the cause of the cancers.
The report reviews the relevant research and concludes with a series of
recommendations for physicians, policy makers, pet owners, and researchers,
including the following:
1) Further microchipping of humans should be immediately discontinued; (2)
Implanted patients should be informed in writing of the research findings and
offered a procedure for microchip removal, and (3) Policy makers should
reverse all animal microchipping mandates.
Background
● CASPIAN’s September 9, 2007 Press Release:
“Microchip Implants Cause Fast-Growing, Malignant Tumors in Lab Animals”
● Original AP Article:
“Chip Implants Linked to Animal Tumors,” by Todd Lewan, Associated Press
● French Bulldog is Catalyst for Investigation of Microchip-Cancer Connection:
Spychips blog entry by Liz McIntyre explains how the research first came to light
The Original Research Articles
The tables below provide details on the 11 articles reviewed by the Associated Press
and examined in detail in CASPIAN’s new report. For each article, a 2-paragraph
summary and a 1-3 page detailed overview, along with the original published article,
canbe accessed by clicking the links beneath eachauthor’s name.
TABLE 1: Studies in which microchip-induced cancer was found
Author(s)

Species

# of
animals

Length of Implant
Exposure

Developed
Cancer

Le Calvez et al., 2006
summary overview article

mice

1,260

2 years

4.1%

Vascellari et al., 2006
summary overview article

dog

N/A

7 months
(at age 9)

1 dog

Vascellari et al., 2004
summary overview article

dog

N/A

18 months
(at age 11)

1 dog

Elcock et al., 2001
summary overview article

rats

1,040

2 years

0.8%
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Blanchard et al., 1999
summary overview article

mice

177

6 months

10.2%

Palmer et al., 1998
summary overview article

mice

800

2 years

2.0%

Tillmann et al., 1997
summary overview article

mice

4,279

lifespan

0.8%

Johnson, 1996
summary overviewarticle

mice

2,000

2 years

~1.0%

Naar aanleiding van de misstanden tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd in veel Europese landen de
nationale wetgeving aangepast. Er werden bepalingen in de wetgeving opgenomen dat iedereen
zelfbeschikkingsrecht heeft over het eigen lichaam. Maar met deze staat al een tijdje ter discussie mede
rondom verplichte vaccinaties, abortus en donorregistratie. Er zijn al diverse websites en organisaties die
zich bezig houden over dit onderwerp. Wij zullen deze dan ook benaderen en steunen in elke manier die
denkbaar is. Een van deze organisaties is ' we the people will not be chipped'. Een andere belangrijke stap is
het volk vroegtijdig te informeren voordat deze instanties hun propaganda en misleidingen op ons kunnen
loslaten .
Heb jezelf nog suggesties, tips of ideeën rondom dit onderwerp, laat dan iets achter bij de reacties of mail
ons..
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/de-rfid-chip-het-fundament-van-de-elektronische-gevangenis

Het Witte Huis neemt maatregelen tegen Wikileaks-toestanden!
Door GuidoJ. ⋅ januari 5, 2011
De VS wil actie van ambtenaren om lekken te voorkomen..
5 Januari 2011
x
De Verenigde Staten gaat agressieve maatregelen invoeren om te
voorkomen dat medewerkers van de Amerikaanse overheid ooit nog
geheime informatie zullen kunnen lekken. Dit vooral met het oog op
gefrustreerde en ontevreden medewerkers die toegang hebben tot
gevoelige en/of geheime informatie; deze personen moeten met
name nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Dit is het bericht dat NBC News in de wereld brengt, op basis van dit memo dat NBC in handen gespeeld
heeft gekregen en dat is opgesteld door Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen, op gezag van het Witte
Huis. In het elf pagina’s tellende memo staat dat er ‘zware druk uitgeoefend mag worden’ op medewerkers
waarvan het vermoeden bestaat dat ze uit de school kunnen klappen. Aldus de melding van NBC.
Leidinggevenden binnen overheidsinstanties wordt gevraagd om zogenaamde ’insider threat’-programma’s
op te stellen. Er zal daarin o.a. moeten worden gelet op ‘significant gedragsveranderingen’ van
medewerkers. Daarbij zou dan, met de medewerking van psychiaters en sociologen ‘het relatieve geluk’ van
een bepaalde medewerker kunnen worden bepaald, maar de persoonlijk staat van ‘moedeloosheid en
chagrijn’ van de betreffende medewerker.
Aanleiding voor deze nieuwe en vrij agressieve aanpak zijn natuurlijk de publicaties van honderdduizenden
Amerikaanse overheidsdocumenten via de klokkenluiderssite WikiLeaks. De dader van dit lek, een 22-jarige
informatie-analist van het leger, wordt al maanden vastgehouden omdat hij deze documenten en e-mailinformatie van Amerikaanse diplomatenpost zou hebben gelekt. Deze man zou uit frustratie hebben
gehandeld, en dát is precies de aanleiding voor deze nieuw aangekondigde maatregelen.
Het ‘Witte Huis-memo’ vraagt zelfs of overheidsdiensten testen met de leugendetector willen gaan uitvoeren
en daarbij ook verslag willen doen van de huidige methoden die ze hanteren om de betrouwbaarheid van
hun medewerkers vast te stellen. Ze moeten voortaan met name ook gaan letten op medewerkers die
‘opvallend vaak naar het buitenland reizen, daar veel contacten hebben of een buitenlandse voorkeur
hebben’.
De publicatie door WikiLeaks van Amerikaanse overheidsdocumenten hebben de Verenigde Staten in
ernstige verlegenheid gebracht. De informatie bevat onder meer weinig vleiende diplomatieke berichten over
internationale bondgenoten.
http://www.wanttoknow.nl/overige/het-witte-huis-neemt-maatregelen-tegen-wikileaks-toestanden/
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Jerry Golden: Help Joden redden, holocaust nummer 2 staat voor de deur
Holocaust-gedenkteken in het Amerikaanse Miami Beach.
'Of u het nu leuk vindt of niet, het is de waarheid,' kopt de
Messiaanse Jood Jerry Golden, over wie we al enige malen
schreven, in zijn meest recente blog. 'Zelf ben ik 60 jaar maar het
geheugen van de meesten is helaas een stuk korter. Erger nog is
dat de jongeren onder ons niet meer onderwezen worden over hoe
wreed mensen tegen anderen kunnen zijn. Nu de wereld de
controle aan het verliezen is lijkt er geen ontsnapping mogelijk aan
de gruwelen die op ons af komen omdat we er schijnbaar niets
meer aan kunnen veranderen. Velen hebben vergeten -of willen
vergeten- hoe afschuwelijk de Holocaust was, toen 6 miljoen
Joden* werden vermoord in gaskamers, (brandovens) en door vuurpeletons.'
'Ja, ik weet hoe doemdenkerig dit allemaal klinkt, maar dat is ook de bedoeling, simpel en alleen omdat het
de waarheid is. Als een Jood die geroepen is om zoveel mogelijk Joden van de komende Holocaust te
redden vind ik het echter nodig om het van de daken te schreeuwen en uw hulp te vragen. Terwijl u dit leest
zijn Joden in Europa en de rest van de wereld (opnieuw) het doelwit (zo ontvluchten Joden Amsterdam
vanwege het islamitische geweld) en krijgen zij (weer) de schuld van alle ellende die de mensheid overkomt.
Dat is niet waar; het is een tactiek van de duivel om u dat te doen geloven, omdat het zijn doel is de Joden te
vernietigen zodat hij zijn heerschappij over de Aarde kan verlengen.'
'De waarheid is dat de wereld veel heeft om de Joden dankbaar voor te zijn. Ze hebben de mensheid niet
alleen Gods Woord -de Messias Yeshua / Jezus- gegeven, maar ook heel veel geweldige uitvindingen en
medische doorbraken waar nu iedereen profijt van heeft. De duivel weet dat zijn ondergang bewerkstelligd
zal worden door de Joodse Messias bij Zijn terugkeer. Ik zeg dit, wetende dat alleen de Bijbels onderlegden
en geestelijke mensen onder u de waarheid van deze woorden zullen begrijpen.'
'Het is echter belangrijk te beseffen dat de duivel alleen kan overleven als de gelovigen in Yeshua dit
toestaan. U heeft namelijk de macht om hem onder uw voeten te vertrappen, maar die autoriteit moet
opgeëist en uitgeoefend worden voordat deze leugenaar gestopt kan worden. De meeste kerken
onderwijzen tegenwoordig niet de opstandingskracht en de kracht die de Kerk -u bent de Kerk- heeft en de
autoriteit die aan u is gegeven. Miljoenen in de kerkbanken luisteren daarom tienduizend keer naar dezelfde
verlossingsboodschap, om vervolgens een bijdrage gevraagd te worden voor het bouwfonds en andere
(gezins)programma's van de kerk.'
'Dat komt omdat de gelovigen is geleerd dat de Kerk een 'zegen mij' clubje is in plaats van dat we daar zitten
om elkaar te dienen. Ook wordt niet onderwezen dat iedere geestesgave een gave is om dienstbaar te zijn
en geen gave om een multi-miljoen dollar (/euro) imperium mee te bouwen. Gelovigen gaan vandaag naar
de kerk om vermaakt en gezegend te worden, niet om zelf een zegen te zijn voor de verloren wereld om hen
heen. Het grootste deel van de Kerk ontbreekt dan ook wat Paulus aan de Efeziërs (4:11-12) schreef: 'En hij
heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.'
'Tegenwoordig hebben we hoofdzakelijk een dominee/voorganger, een paar ouderlingen en/of diakenen, en
een gemeente die op z'n best een spiritueel sociaal clubje is of een sekte. Tevens zijn over de hele wereld
veel te veel kerken in de Vervangingstheologie getrapt, vol onbegrip en onkunde over het belang van de
Joodse wortels van het Nieuwe Testament.'
'Wat de duivel absoluut niet wil laten gebeuren is de totale herverzameling van de Joden naar Israël. Jesaja
11:11-12 laat zien dat de oprichting van de staat Israël in 1948 de eerste stap is van de wederopstanding
van de 'dorre doodsbeenderen' uit Ezechiël 37. Er is echter nog een tweede en laatste bijeenverzameling die
in Israël zal gaan plaatsvinden:
'En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom (King James Vertaling: voor de tweede keer) zijn
hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur (KJV: Assyrië), Egypte, Patros,
Ethiopië (KJV: Cush), Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee (mogelijk Europa). En hij zal een
banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van
Juda vergaderen van de vier einden der aarde.''
'Een nieuwe holocaust staat op het punt van losbarsten, deze keer niet alleen in Europa maar over de hele
wereld. Degenen die van de Joden en Israël houden en het belang van de eindtijdprofetieën erkennen
moeten hier dagelijks voor gaan bidden en doen wat maar mogelijk is om de Joden onder ons te redden.
'Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik
zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.' (Genesis 12:2-3)'
'De hele wereld is pijlsnel aan het veranderen. Hoeveel tijd heeft u nog om er zo goed mogelijk klaar voor te
zijn? Eén ding is zeker: nu is een hele goede tijd om, als u dat nog niet gedaan heeft, ermee te beginnen.
Het is misschien goed om u te vragen nogmaals deze tekst te lezen, in het belang van uw gezin en uw
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geliefden: 'Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en
is slechter dan een ongelovige.' (1 Timoteüs 5:8, NBV)'
'U zult net als ik vast wel weten dat de dollar en de euro groot gevaar lopen compleet in te storten, waardoor
de wereld in chaos zal belanden en de mensen geen idee zullen hebben hoe ze aan spullen moeten komen
of hoe ze moeten overleven. Dat zegt mij dat we nog maar een korte tijd hebben om gehoorzaam te zijn aan
Gods oproep. Ik vraag u als eerste te zorgen voor uw familie en geliefden. En als God u aangesproken heeft
om Zijn Oogappel (Israël) via deze bediening om Joden te redden te zegenen, dan vraag ik u om naar die
zachte stem te luisteren en zo spoedig mogelijk te reageren. Wij moeten namelijk nog een hoop zaken voor
elkaar krijgen, inclusief de aankoop van een grotere boot (waarmee meer Joden gered kunnen worden uit
Azië en straks ook uit Europa, als de vliegvelden voor hen dichtgaan). Bid voor de vrede van Jeruzalem,
onze zoon Joel en alle soldaten in het Israëlische leger. Bid voor deze bediening en uw aandeel hierin.
Shalom, Jerry Golden.'
Xander - Bron: The Golden Report
* Onlangs werd een mijlpaal bereikt en werd van het 4 miljoenste slachtoffer de identiteit achterhaald.

"Alleen afschaffen democratie kan opwarming stoppen"
6 januari 2011
Een vooraanstaande professor en lid van het IPCC heeft voorgesteld een einde te maken aan de democratie
om het probleem van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering (vroeger 'opwarming van de Aarde'
genoemd) op te lossen.
David Shearman, emeritus hoogleraar Medicijnen aan de Universiteit van Adelaide (Australië), zegt in een
van zijn laatste boeken over klimaatverandering (...) dat "autoritarisme de natuurlijke staat van de mensheid
is". Professor Shearman was redacteur van het derde en vierde 'Assessment Report' van het IPCC.
Steeds weer wordt ons gezegd dat er helemaal geen aanleiding is om te denken dat de machtigen der
Aarde er op uit zijn om heel de wereld onderhorig te maken aan een Verenigde Naties 2.0, een 'één
wereldregering' dus. "Het enige wat de VN wil is de problemen van de mensen oplossen."
Eén van die problemen is volgens de VN en zijn overbetaalde handlangers van het IPCC de
klimaatverandering, en meer en meer wordt duidelijk op welke fascistoïde wijze men een einde aan dat
'probleem' denkt te gaan maken.
Het boek van Shearman maakt er zelfs geen geheim van dat alleen fascistische, totalitaire regimes een
einde kunnen maken aan de problemen waar de mensheid mee te kampen heeft. Want wat lezen we in het
voorwoord: "In het kort komt het erop neer dat Shearman probeert aan te tonen dat een vrije democratie heilig verklaard in de meeste moderne samenlevingen - een belemmering vormt voor het vinden van
ecologisch duurzame oplossingen voor de planeet."
Met andere woorden: om het klimaatprobleem op te lossen moeten we de democratie afschaffen en een
totalitair, mondiaal regime accepteren.
Shearman en co-auteur Gary Sauer-Thompson, stellen in hun boek 'Green or Gone' (Groen of Verloren) een
'leiderschap van elitestrijders' voor om de mensen te dwingen hun levensstijl te veranderen.
Volgens de Australische professor is regeren in de toekomst gebaseerd op een "superministerie voor de
biosfeer". Dat ministerie zal bestaan uit speciaal getrainde filosofen en ecologen. Deze beschermengelen
zullen of zelf regeren of een autoritaire regering adviseren over het te voeren beleid, gebaseerd op hun
ecologische training en filosofische voorkeuren." [p. 134]
De auteurs pleiten voor het opleiden van “ecowarriors” op universiteiten om de “vijanden van het leven te
bestrijden". Ze gaan zelfs zo ver om de opkomende groene beweging en de New Age-beweging te laten
samensmelten tot een nieuw groen alternatief voor het Christendom en de Islam:
"Het is niet onmogelijk er uit de milieubeweging en uit delen van de New Age-beweging een religieus
alternatief voor het Christendom en de Islam zal voortkomen. En het is al te moeilijk om je voor te stellen
welke vorm deze nieuwe religie zal aannemen. Er zou een denkbeeldige God nodig zijn, die kan straffen en
belonen - want mensen schijnen behoefte te hebben aan een snoepje en een zweep"
Maar men mag zich afvragen of de goed bedoelende voetsoldaten van Green Peace en consorten de
verwrongen, anti-menselijke ideologieën van hun 'klimaatwetenschappers' wel goed begrijpen.
Uiteraard zin dit allemaal maar 'complottheorieën, want professor Shearman bestaat niet, hij heeft nooit een
boek geschreven en over klimaatverandering bestaat geen enkele twijfel.
Als bijlage nog enkele citaten die duidelijk maken dat de visie van de professor geen randverschijnsel is van
een doorgedraaide pillendraaier:
"We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. We wachten alleen nog op de juiste grote
crisis..." - David Rockefeller, lid van de Club van Rome.
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"Klimaatverandering maakt ons allemaal tot wereldburgers. We zitten echt allemaal in hetzelfde schuitje." Gordon Brown, premier van Groot-Brittanië.
"De tijd is nabij dat de de gehele mensheid de noodzaak zal inzien van wereldwijd beleid dat een mondiaal
Global Marshall Plan zal bevatten om de oorzaken van armoede en de vernietiging van het milieu aan te
pakken." - Al Gore, Earth in the Balance.
"Het idee van nationale soevereiniteit is altijd een onveranderlijk, bijna heilig principe van internationale
betrekkingen geweest. Het is een principe dat maar langzaam en aarzelend het veld zal willen ruimen voor
de consequenties van wereldwijde samenwerking op het gebied van milieu." Rapport van de VN-Commissie
voor Wereldwijd Bestuur (Global Governance).
"Democratie is geen wondermiddel. Het kan niet alles regelen en is zich niet bewust van zijn eigen
beperkingen. Deze feiten dienen we ondubbelzinnig oçnder ogen te zien. Het mag klinken als heiligschennis,
maar democratie is niet langer geschikt voor de taken die ons wachten. De complexiteit en het technische
karakter van veel van de problemen van vandaag de dag maken het verkozen bestuurders vaak onmogelijk
de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen." - Club van Rome, 'The First Global Revolution'.
"De opkomende 'miliebewustwording' van onze beschaving en de noodzaak doortasten op te treden in het
belang van de gehele wereldgemeenschap zullen onvermijdelijk meerdere politieke gevolgen hebben. De
belangrijkste is misschien wel een geleidelijke verandering van de rol van de Verenigde Naties.
Noodzakelijkerwijs zal het enkele kenmerken van een wereldregering krijgen." - Mikhail Gorbatsjov, State of
the World Forum.
"Volgens mij, na vijftig jaar dienst bij de Verenigde Naties, is het absoluut noodzakelijk om tot een echte
wereldregering te komen. Het is boven alle twijfel verheven dat de huidige politieke en economische
systemen niet langer de juiste zijn en dat ze zullen leiden tot het einde van de evolutie van het leven op deze
planeet. Daarom moeten we absoluut en dringend zoeken naar nieuwe manieren." - Dr Robert Muller,
Assistent Secretaris-Generaal van de VN.
"Landen staan effectief gedeeltes van hun soevereiniteit af aan de internationale gemeenschap en beginnen
een nieuw systeem van internationaal milieubeheer te creëren als middel om crises op te lossen die anders
onoplosbaar zouden zijn." - Lester Brown, WorldWatch Institute.
Hou u ogen open en zie hoe zogenaamd nobele leiders op deze planeet, die zogenaamd het beste met u
voorhebben, deze of een volgende crisis aangrijpen om een einde te maken aan de democratie en middels
leugens, fraude en misleiding een totalitair, mondiaal regime te installeren. Een regime dat alleen maar kan
uitmonden in de vreselijkste dictatuur die de mensheid ooit heeft mogen meemaken. Een dictatuur van een
klein groepje superrijken over 7 miljard verweesde en verwarde individuen die altijd dachten dat hun TVnieuw, hun krant en hun schoolsysteem gebaseerd waren op waarheden en op algemeen aanvaarde en
wetenschappelijk boven elke twijfel verheven feiten.
Kijk alleen maar naar het aantal mensen dat gelooft dat de aarde warmer wordt door onze CO2-productie en
u weet hoever de dictatuur en de nieuwe religie gevorderd zijn.
Lees ook: Monbiot Jumps The Shark and Other Stories

Nazibeul Adolf Eichmann was Zionist en vriend van familie Bush
Op volkskrant.nl staat een heul verhaal over Nazibeul Eichmann en de moord op zes miljoen joden in de
tweede wereldoorlog en dat Eichmann al veel eerder gepakt had kunnen worden maar dat de CIA ondanks
dat het wist waar Eichmann verbleef niks deed. Zoals zo veul bij de Volkskrant laat ook dit artikel van de
Volkskrant aan inhoud te wensen over. Als eerste zijn er geen zes miljoen Joden vermoord bij en tijdens de
tweede wereldoorlog, als tweede was Eichmann een èchte Zionist. In hart en nieren. En als derde, maar niet
het minst, werkte de grootvader van George Bush in Europa nauw samen met het bureau van Adolf Hitler en
had de familie Bush belangen in Auschwitz. De zoon van deze oorlogsmisdadiger werd directeur van de CIA
en de kleinzoon werd president van de VS en droeg – zoals iedereen weet – bij aan grootse misdrijven in
Irak en Afghanistan waaronder Genocide. Geen wonder dus dat de CIA niks deed met de verblijfplaats van
Eichmann. Eichmann was vriend van de familie Bush!
http://www.hetzuur.nl/artikel/8823/nazibeul-adolf-eichmann-was-zionist-en-vriend-van-familie-bush/
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Hillary Clinton: Populatie Controle zal nu het speerpunt worden van het Amerikaans Buitenlands
Beleid
Door Wouter op 9 januari 2011
In haar opmerkingen tijdens de 15e verjaardag van de International
Conference on Population and Development, kondigde de
staatssecretaris van de VS, Hillary Clinton, de start aan van een nieuw
programma dat volgens Clinton het speerpunt zal worden van het
buitenlands beleid van de VS. Dit nieuwe programma staat bekend om
het Wereldwijd Gezondheid Initiatief en wordt ongelooflijk goed
gesubsidieerd in tijden dat de regering van Amerika verdrinkt in
schulden. Volgens Clinton wordt 63 miljard dollar besteed door de VS om zwangerschappen te voorkomen
en om “gezinsplanning” – diensten over de hele wereld te verbeteren in de komende zes jaar. Met andere
woorden, het nieuwe speerpunt van het buitenlands beleid van de VS gaat over eugenetica en
populatiecontrole.
Het volgende is een deel van het commentaar van Clinton…
Als aanvulling op de nieuwe subsidie hebben we een nieuw programma gelanceerd dat het speerpunt zal
worden van ons buitenlands beleid onder de naam Wereldwijd Gezondheid Initiatief waardoor we over zes
jaar 63 miljard dollar zullen besteden om de wereldwijde gezondheid te verbeteren door een investering in
de pogingen om, naast andere doelen, de sterfte bij zwangerschappen en kinderen terug te brengen en
miljoenen ongewenste zwangerschappen en miljoenen nieuwe HIV infecties te voorkomen. Dit initiatief zal
een nieuwe werkwijze toepassen om ziekten aan te vechten en gezondheid te bevorderen.
Zoals je ziet, als de wereldelite een nieuw eugenetica programma wil lanceren, kondigen zij het aan als een
groot “humanitair programma” dat miljoenen levens zal redden. Maar hun werkelijke doel is de controle over
de bevolking en het voorkomen van de geboorte van miljoenen levens.
Dit kwam ook tot uiting in de opmerkingen van Clinton over het Population Fund van de Verenigde Naties.
Het Populatiefonds van de Verenigde Naties promoot abortus, gedwongen sterilisatie en radicale
bevolkingscontrole maatregelen over de hele wereld voor tientallen jaren en Hillary Clinton was enorm
opgewonden om te praten over hoe de Amerikaanse regering recentelijk opnieuw geld vrijmaakte voor die
organisatie…
Dit jaar maakt de Verenigde Staten opnieuw geld vrij voor de reproductieve gezondheidszorg via het
Populatiefonds van de Verenigde Naties en nog meer geld komt eraan. (Applaus). Het Amerikaanse congres
heeft onlangs meer dan 648 miljoen dollar toegewezen aan buitenlandse steun voor familieplanning en
reproductieve gezondheidsprogramma’s over de hele wereld. Dat is de grootste toewijzing in de afgelopen
tien jaar – sinds we voor het laatst een president van de Democraten hadden voeg ik er maar aan toe.
(Applaus)
Dus wat is er nu precies zo verkeerd aan het Populatiefonds van de Verenigde Naties?
Het Populatiefonds van de Verenigde Naties ondersteunt en financiert niet alleen gedwongen abortussen en
kindermoord bij het “één-kind” programma van China, maar promoten ook abortus, gedwongen sterilisatie en
brute eugenetica programma’s in de hele ontwikkelde wereld.
Om meer te weten te komen over het Populatiefonds van de Verenigde Naties kan je de vier onderstaande
video’s bekijken:
Ze zullen je absoluut laten verbazen….
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=hLkw01UaUes&feature=related.
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=ISj1d9lNi-E&feature=related.
Part 3:http://www.youtube.com/watch?v=8V8oWHAh_yo&feature=related.
Part 4: http://www.youtube.com/watch?v=myITaeV3Q2o&feature=related.
De waarheid is dat het Populatiefonds van de Verenigde Naties altijd is gegaan en altijd zal gaan over
eugenetica.
En dankzij Barack Obama en Hillary Clinton wordt deze gesteund met miljoenen dollars van Amerikaans
belastinggeld.
Maar dat was nog niet genoeg voor Barack Obama en Hillary Clinton en lanceerden zij dit nieuwe
Wereldwijd Gezondheid Initiatief dat nu het speerpunt zal worden van het buitenlands beleid van Amerika.
Er zullen 63 miljard belastingdollars over de komende zes jaar besteed worden om abortus, sterilisatie en
“familieplanning” te promoten over de hele wereld.
Het is triest om te zien dat er daadwerkelijk mensen zijn die geloven dat zij het milieu beschermen door een
afname van de bevolking. Zij geloven dat het promoten van abortus en sterilisatie misschien niet het meest
plezierige is, maar dat het nodig is voor een betere planeet.
Natuurlijk zitten zij er helemaal naast, maar de “ware aanhangers” begrijpen dat niet. Het enige dat zij weten
is dat zij moeten voorkomen dat alle bruine en zwarte mensen in andere landen kinderen krijgen zodat we
de planeet kunnen redden.
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We leven in een wereld die steeds wreder wordt. Elk persoon op deze planeet heeft een fundamenteel recht
om zoveel kinderen te krijgen als zij willen, maar de werkelijkheid is dat dit recht ontnomen wordt van een
toenemend aantal mensen.
We leven in een tijd waarin zelfs onze meest fundamentele mensenrechten aangevallen worden. Laten we
hopen dat Amerika wakker wordt en “nee” gaat zeggen tegen dit soort beleid.
Auteur:Onbekend (Vrij vertaald door Wouter)
Bron Afbeelding(en): http://www.unfpa.org/public/
Bron(nen): Howtohelpsavetheenvironment.com

Top psychiater: Links denkenden hebben psychologische stoornis
In Nederland zijn er nogal wat 'linkse' en/of
'progressieve' partijen, wier neurotische
gedachtengoed volgens dr. Rossiters visie zowel
irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.
Een Amerikaanse top-psychiater heeft een opmerkelijk
boek geschreven ("The Liberal Mind - The
Psychological Causes of Political Madness") waarin hij
na
grondig onderzoek stelt dat aanhangers van het linkse
gedachtengoed -in Amerika 'hope & change' van de
Democraten, in Europa het socialisme van zich
'progressief' noemende linkse partijen- feitelijk lijden aan een psychologische stoornis. Hij komt tot die
conclusie vanwege de 'markante irrationele overtuigingen en emoties' van 'links' denkende mensen.
Lyle Rossiter is al ruim 40 jaar een gecertificeerde forensische en klinische psychiater en heeft in opdracht
van talloze publieke instellingen, rechtbanken en advocaten al meer dan 1500 patiënten behandeld en ruim
2700 civiele en criminele gevallen onderzocht. De veteraan-psychiater legt in zijn boek glashelder uit
waarom het socialisme (het Europese socialisme wordt in de VS meestal 'liberalisme' genoemd; om
verwarring te voorkomen zal in dit artikel dan ook 'socialisme' of 'progressieven' worden aangehouden) zoals
Barack Obama dat in Amerika aan het invoeren is niets anders dan een psychologische stoornis is.
'Op basis van opvallend irrationele overtuigingen en emoties ondermijnen moderne socialisten op
meedogenloze wijze de belangrijkste principes waar onze vrijheid op gebaseerd is,' aldus Rossiter. 'Zoals
verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen
ze dat een 'ouderlijke' overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt.'
'Een sociale wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt zal de vitale rol van vrije keuze, vrijwillige
samenwerking en morele integriteit niet ontkennen, zoals socialisten doen. Een politieke leider die de
menselijke natuur begrijpt zal individuele verschillen in talent, streven, persoonlijke verantwoordelijkheid en
arbeidsethiek niet negeren, zoals socialisten doen. En een wetgever die de menselijke natuur begrijpt zal
geen woud van regels creëren waar de burgers van een land mee worden overgereguleerd en overbelast en
die hun rol reduceert tot slaafse volgelingen van de staat - zoals socialisten doen.'
Volgens Dr. Rossiter parasiteert de progressieve agenda op de zwakte en gevoelens van
minderwaardigheid onder de bevolking door:
- het creëren en versterken van slachtofferschap;
- het bevredigen van kinderlijke claims op erkenning, toegeeflijkheid en compensatie;
- het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid;
- het verwerpen van de soevereiniteit van het individu om hem te onderwerpen aan de wil van de overheid.
'De wortels van het socialisme -en de daaraan verbonden krankzinnigheid- kunnen duidelijk begrepen
worden in het licht van het opgroeien van kinderen tot volwassenheid, en hoe een verstoord opgroeiproces
leidt tot de irrationele overtuigingen van de progressieven,' verklaart Rossiter. 'Als de moderne
linksdenkende jammert over ingebeelde slachtoffers, tekeer gaat tegen ingebeelde schurken en boven alles
probeert het leven van anderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen te besturen, komt de neurose van de
linksdenkende pijnlijk aan het licht.'
In zowel de VS als in Europa hebben socialisten / progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en
hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen en houden zij tot het uiterste vast aan hun droom van een tot
in alle details door de overheid opgelegde 'multiculturele' samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk
'gelijk' is - op de absolute top, de overheid, na. Dit is feitelijk niets anders dan het aloude Sovjet-model dat
helaas vooral goed zichtbaar geworden is in het bestuur van de Europese Unie. In zowel sociaal,
economisch als financieel opzicht is zo'n afgedwongen 'linkse' maatschappij echter niet alleen onhoudbaar
maar ook onbetaalbaar en -mede daardoor- uiteindelijk zelfs totaal onleefbaar.
Xander - Bron: World Net Daily
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…Op naar 11 februari!!!!
Door JDTV op 9 januari, 2011
Beste lezers van klokkenluideronline,
Zoals jullie hebben kunnen lezen is onze webmaster Micha
Kat inmiddels “on the run”. Dit naar aanleiding van de nieuwe
oproep van de politie om zich te melden op het bureau,
waarschijnlijk is dit naar aanleiding van een vraag
in dit artikel .
Micha is niet voornemens om zich te melden en zal daarom tot
11 februari geen artikelen plaatsen en zich tijdelijk
terugtrekken. Dit om zich voor te bereiden op de rechtzaak die
op deze datum in het paleis van justitie te Den Haag zal
plaatsvinden.
We gaan de komende tijd eens kijken of ik deze site een beetje levend kan houden, alle tips en suggesties
zijn welkom! In de tussentijd zal ik jullie proberen te voorzien van een paar relevante artikelen en jullie blijven
oproepen om ook aanwezig te zijn tijdens de zitting.
We beginnen vandaag natuurlijk met de aanstaande rechtszaak!
Speel nu alvast zelf rechter en bekijk de feiten die Micha ten laste zijn gelegd zijn ;
* De bekladding van het Paleis van Justitie te Den Haag
* De bekladding van het gebouw van het O.M.
* De bekladding van het pand van De Raad voor Rechtspraak
* De bekladding van het vestigingsadres van de Stichting Bilderberg Meetings.
* De bekladding van het huis van Joris Demmink.
* De bekladding van het Ministerie van Justitie
* Het stellen van een vraag tijdens de parlementaire onderzoekscommissie-de Wit.
* Het stellen van de vraag of het voor een nederlands burger inmiddels te rechtvaardigen is om Joris
Demmink aan te vallen?
Zijn deze acties van Micha gerechtvaardigd in het licht van
de feiten rondom Demmink?
Ter verdediging van Micha wil ik wel zeggen dat uit de beelden blijkt, dat er nooit permanente schade is
aangericht door zijn acties. Zo is het huis van Demmink er alleen maar schoner op geworden en is Stichting
Bilderberg Meetings tegenwoordig op een veel stijlvollere locatie ingeschreven. Aan zijn reactie te merken
vond ook Nout “bailout” Wellink de bijdrage van Micha tijdens het parlementair onderzoek blijkbaar nuttig,
aangezien hij zelf aangaf hier nog verder op in te willen gaan.
Voorzover ik Micha ken, heb ik hem altijd met open vizier zien
strijden, dit in tegenstelling tot sommige andere mensen.
Wie is er hier nu daadwerkelijk zaken aan het vernielen?
De nieuwe aanklacht tegen Micha is wat mij betreft een grote
schande, mogen wij onszelf nu ook al geen vragen meer stellen?
Als ik deze video nog eens bekijk kan ik mij zeer goed voorstellen
dat Micha zichzelf de vraag stelt wat de juiste volgende stap is.
Samen zijn we nu al ruim 2 jaar onderweg om deze houding van
onze overheidsdienaren vast te leggen, keer op keer worden we
genegeerd, geschoffeerd of zelfs fysiek aangevallen.
Persoonlijk denk ik dat het erg laf is van dit soort mensen om maar weg te blijven lopen voor onze vragen,
om ons vervolgens te laten belagen door politie of andere diensten. Wij zijn meerdere malen aangevallen en
tegengewerkt door de veiligheidsdiensten, waardoor wij ons werk niet kunnen uitvoeren, persvrijheid in
Nederland?….laat me niet lachen!
De vorige zitting mocht niet gefilmd worden, aangezien JDTV volgens de rechter blijkbaar minderwaardig is
aan andere media zoals NOS en RTL. Doe daarom een oproep aan alle media om verslag te doen van deze
zitting, zodat ook diegenen die gedwongen thuis zitten iets mee kunnen krijgen van deze gebeurtenis!
Wij gaan er overigens van uit dat de rechtbank deze keer wel gehoor zal geven aan ons verzoek om deze
zitting vast te leggen, vorige keer hebben we namelijk onze spullen gepakt en zijn onmiddellijk naar huis
gegaan! Volgens dit arrest van de hoge raad, was de rechter namelijk aan het discrimineren! …..Artikel.1!!!!
Ook in ons eigen leven worden we constant geconfronteerd met zaken die absoluut niet door de beugel
kunnen, zoals het afluisteren van prive telefoongesprekken.
Ik ga mezelf bijna afvragen of wij, net zoals Baybasin, over een tijdje veroordeeld worden op basis van
gemanipuleerde telefoontaps!? Hoe lang laten wij nog toe dat wij bestuurd worden door mensen die niet het
beste met ons voor hebben? Denk eens na en stel jezelf de volgende vragen:
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Hoe zou jij reageren als Micha je ‘s ochtends vroeg voor je eigen deur beschuldigt van pedofilie en
mensenhandel?
Zou jij het accepteren als er een t-shirt gemaakt werd met jouw afbeelding er op en de tekst dat je een
gevaarlijke pedofiel bent?
Zou jij er mee kunnen leven om een onschuldig iemand levenslang op te sluiten zonder dat deze zijn familie
kan zien?
Zou jij een familie van een vermoord meisje 11 jaar lang in onzekerheid kunnen laten leven, terwijl jij weet
wie de dader is?
Zou jij iemand via de rechter de mond kunnen snoeren, omdat deze een vraag stelt die helemaal niet zo
onlogisch is?
ik zou nog vele van dit soort vragen kunnen stellen, maar de echte vraag is of jij het accepteert dat er
mensen zijn die dit soort zaken uitvoeren op jouw kosten!
Het is toch te ziek voor woorden dat onze volksvertegenwoordiging en media deze zaak niet oppakken en tot
op de bodem uitzoeken, wat is hiervan de reden?
Drugshandel? Betrokkenheid van hoogwaardigheidsbekleders bij zaken die het licht niet kunnen verdragen?
Of zelfs nog duisterder zaken?
Velen zijn het niet eens zijn met onze werkwijze of stijl van Micha Kat, ik vraag mij af wat zij vinden van de
stijl van mensen zoals Hirsch Ballin die gewoon laf wegrennen!
Ik vraag mezelf nu hardop af waarom wij als volk deze situatie laten voortbestaan, waar is onze trots?
Waarom betaal jij braaf je boetes, terwijl dit soort mensen wegkomen met de grootste misdaden?
Ik hoop dat je het met me eens bent dat Joris Demmink minimaal op non actief moet tot er volledige
duidelijkheid bestaat over zijn verleden. Afgelopen week is er nog een agent uit functie gezet, omdat hij
verdacht is. Tegen Joris liggen er nu al minimaal 4 aangiftes!
Demmink heeft zelf gezegd dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s zonder altijd naar de leeftijd te vragen
en wil liever niet voor de rechter omdat dan zijn hele verleden op tafel komt te liggen. Helaas geldt dit
voorrecht niet voor “normale” pedofielen, dit soort mensen mogen in de media wel compleet door het slijk
gehaald worden.
Dankzij het internet hoef je tegenwoordig niet eens je huis meer uit om je stem te laten horen! Je kunt ons
o.a. steunen door de petitie te tekenen, het t-shirt te bestellen, iedereen over deze kwestie te vertellen, lid te
worden van het youtubekanaal, de joris d hyve of ons nieuwe facebook account en je familie, vrienden en
collega’s vragen om dit ook te doen.
Uiteraard zouden we het wel geweldig vinden als je op 11 februari aanwezig kan zijn om je steun te betuigen
tijdens onze zitting in Den Haag.
ik wil dit artikeltje dan ook maar afsluiten met het volgende;
People should not be afraid of their governments.
Governments should be afraid of their people!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6360/op-naar-11-februari.html

Lijst chemicaliën Moerdijk openbaar
Bron / origineel: (c) nos.nl
De lijst met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij
het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is vrijgegeven. Bij
het bedrijf brak afgelopen woensdag een felle brand uit.
Daarbij zijn chemische stoffen vrijgekomen.
Het Openbaar Ministerie had de lijst kort na de brand in
beslag genomen, omdat het de lijst nodig heeft voor het
strafrechtelijk onderzoek. Omdat er van omwonenden
veel vragen komen over de stoffen op de lijst, is die nu
openbaar gemaakt.
Onduidelijk
De lijst is 52 pagina's lang. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de vrijgekomen stoffen een gevaar vormen
voor de volksgezondheid.
Chemie-Pack was verplicht om iedere dag een lijst met alle op het bedrijfsterrein aanwezige stoffen te
overhandigen aan de brandweer. De nu gepubliceerde lijst dateert van de avond voor de brand.
Geen onderzoek
Vrijdag werd al bekend dat in het bluswater kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Toch komt er
voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek onder hulpverleners en bewoners van Moerdijk. Het
RIVM zegt dat uit metingen is gebleken dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid is.
http://zaplog.nl/zaplog/article/lijst_chemicalien_moerdijk_openbaar
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ING Direct USA meedogenloos voor huiseigenaren
Dit is geen prettig nieuws voor onze CDA-minister van Financiën Jan Kees de
Jager. Hoe gaat hij aan zijn christen-democratische vrienden uitleggen dat hij in
de VS mensen met een ING Direct hypotheek liever hun huis uitzet, dan dat hij
een regeling tracht te treffen. Het gaat hier om mensen die hun hypotheek niet
meer kunnen betalen, maar er alles aan willen doen om in hun huis te blijven.
Precies wat Barack Obama met zijn wetgeving wil bereiken. Maar ING De
Nederlandse Overheid is de nieuwe Scrooge, Merry Christmas Folks. Reuters
zegt het keihard: "the idiots at ING Direct; this is vindictiveness, plain and
simple." Als jullie je huis niet kunnen betalen, dan kun je vertrekken! Hoe is Jan Kees ook weer hierin
verzeild geraakt? In 2008 raakt de ING aan lager wal. Reden? De megalomane groeimanagers van ING
Direct USA. Hoge spaarrentes konden alleen worden geboden door te beleggen in risicovolle Alt-A
hypotheken. En begin 2009 heeft de overheid in een desperate poging de bank te redden, 80% van het
risico op die hypotheken overgenomen.
Sindsdien is de Amerikaanse huizenmarkt in een vrije val terecht gekomen. Gedwongen uitzettingen
('foreclosures') zijn aan de orde van de dag. Hele wijken staan leeg en verpauperen, want de mensen die
hun huis uit worden gezet laten niet alleen de schuld achter, maar nemen verder letterlijk alles van waarde
mee. Overigens doet ING het relatief goed, slechts 2,88% van de leningen heeft een betalingsachterstand.
Vaak proberen de banken tot een schuldsanering te komen ('short sales'). Als het huis gedwongen verkocht
moet worden, brengt het vaak helemaal niets op. De American Homeowner Preservation (AHP) heeft een
slimme manier gevonden om de schuld te verlagen, waarbij de mensen wel in het huis blijven en het recht
hebben om in betere tijden het huis weer terug te kopen. Goede zaak toch, maar blijkbaar niet voor ING. In
een mail heeft ING Direct USA de AHP op de zwarte lijst gezet.
Waarom doet ING dit? Nu opletten Jan Kees! Niet zelden kan meer verdiend kan worden aan een
gedwongen uitzetting dan aan een schuldregeling (hier en hier -pdf-). Uitzettingen als 'profit centre', hoe
pervers kan het? Omdat ING 80% van de hypotheken heeft verkocht aan de Nederlandse overheid, zal ING
Direct USA niet profiteren van een schuldsanering, waarbij de huizenprijzen enigszins op peil blijven. Echter,
bij een gedwongen uitzetting, een tijdrovende en kostbare procedure, kan ING Direct USA alle kosten van
een gedwongen uitzetting in rekening brengen aan de koper van de hypotheken en dat is de Nederlandse
overheid. En die overheid mag ook op de blaren van het verlies zitten.
ING Direct USA moet in 2013 verplicht verkocht worden en CEO Kuhlmann, liefhebber van leren jasjes en
zware motoren, droomt al van beursgangen en vette bonussen. Dan is het alleen maar meegenomen als de
eigen V&W wordt opgekrikt. De ethische kant mag Jan Kees oplossen. Kijk eens naar het Tiende Gebod.
(via @bertjantiesinga).
Peter Verhaar
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/01/ing_direct_usa_meedogenloos_vo.html#more

Een ramp zonder slachtoffers
Datum: 05-01-2011
Locatie: Moerdijk
Doden: geen
De huidige tijdgeest: een uitslaande brand waarbij een aantal mensen klaagt
over een benauwde keel groeit uit tot een ramp van nationale proportie. Waar
voorheen de menigte op de brand was afgerend om niets te hoeven missen maakt
men opeens de omgekeerde beweging: naar huis en alles dicht. 'Ze' hebben
namelijk de lijst nog niet vrijgegeven.
Wat heeft hiertoe geleid? Is het de kwikspaarlamp in ieders huis waardoor we chemische rampen op boze
bedrijvenparken projecteren? Zijn het de oplaadbare batterijen vol chemische troep waardoor we smachten
naar een lijst met chemicaliën die bij een ander liggen opgeslagen? Zijn het de vele kankerverwekkende
brandvertragers in onze huizen, zijn het de kunstmatige vezels in bijna ieder materiaal, ligt het aan de DECT
die onze hersenen doet koken? En hoe zit dat met ons voedsel, bevatte dat geen hormonen,
groeiversterkers, smaakversterkers, kleurversterkers en wat dies meer?
Wie pas op 5 januari naar binnen ging uit angst voor een lucht vol chemicaliën, die was zowiezo 5 dagen te
laat...
http://zaplog.nl/zaplog/article/een_ramp_zonder_slachtoffers
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Ook Chili en Paraguay erkennen de Palestijnse staat
Bron / origineel: german.irib.ir
Beitolmoqaddas - Chili en Paraguay zullen binnenkort Palestina
erkennen als een onafhankelijke staat binnen zijn grenzen van voor
1967. Volgens Press TV, kondigde de minister van Buitenlandse Zaken
van de Palestijnse Autoriteit Riad Al Maleki op zondag aan dat door de
twee landen in de komende weken de staat Palestina formeel zal
worden erkend. Tot nu toe hebben 130 landen Palestina erkend als een onafhankelijke staat binnen haar
grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. Een maand geleden, ondersteunden Brazilië, Argentinië,
Bolivia en Uruguay, de proclamatie van een onafhankelijke Palestijnse staat. Volgens de minister-president
van de Palestijnse Nationale Autoriteit Salam Fayyad zal de Palestijnse staat in 2011 worden uitgeroepen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/ook_chili_en_paraguay_erkennen_de_palestijnse_staat
'Nieuwe ijstijd vrijwel zeker nu Golfstroom verstoord blijft'
'Regering Obama verantwoordelijk voor ernstige verandering weer en klimaat' - 'Als golfstroom zichzelf niet
hersteld wacht ons een ijzige hel'
Dit is niet langer slechts science fiction, maar een serieus
scenario voor de nabije toekomst.
Op 2 augustus 2010 berichtten we voor het eerst dat de
Golfstroom in de Atlantische Oceaan ernstig verstoord was
geraakt als gevolg van de olieramp met het Deepwater
Horizon platform in de Golf van Mexico. Zo'n 2,5 week
geleden bevestigde de Amerikaanse consultant Lord Stirling
dat de Golfstroom nog steeds vrijwel geheel is stilgevallen,
met als gevolg de extreme winter in grote delen van Europa
en eerder dit jaar de juist torenhoge temperaturen en massale
bosbranden in Rusland. De consequenties van de ontregeling
van de Golfstroom zullen volgens Stirling zeer waarschijnlijk
dramatisch zijn en het leven van ieder van ons veel zwaarder, zo niet onmogelijk maken.
Lord Stirling, de Italiaanse klimaatwetenschapper Gianluigi Zangari en dr. Bill Deagle waren degenen die
begin augustus 2010 de wereld waarschuwden dat de golfstroom in de Golf van Mexico vrijwel was
stilgevallen. Omdat deze golfstroom direct de Golfstroom in de Atlantische Oceaan beïnvloedt en daardoor
de temperatuur op de hele planeet, vreesden zij dat dit voor een zeer extreme winter in Europa zou gaan
zorgen, wat inderdaad het geval bleek te zijn.
Gebruik oplosmiddelen was dodelijk
Sommigen beweren dat de Golfstroom 'dood' is maar Stirling zegt dat dit niet het geval is; de stroom bestaat
nog wel maar is al vele maanden een stuk koeler en zwakker dan normaal. 'Je kunt niet een
sleutelonderdeel van het hele warmte uitwisselingssysteem uitschakelen zonder een wereldwijd effect te
creëren,' aldus Stirling. Sinds de zomer blijkt de golfstroom bij het Mexicaanse Yucatan, die normaal
gesproken in de Golf van Mexico terecht komt en daar flink opgewarmd wordt alvorens via de noordelijke
Atlantische Oceaan richting Europa te stromen, direct naar het noorden te stromen en de Golf van Mexico
over te slaan. Uit diverse laboratoria experimenten blijkt dat slechts een geringe hoeveelheid olie voldoende
is om de verschillende warmtelagen die in het oceaanwater bestaan te beïnvloeden of zelfs af te breken. In
de Golf van Mexico zijn echter vele honderden miljoenen liters ruwe olie gestroomd. 'Het was afschuwelijk
en tevens onnodig dat BP met toestemming van de regering Obama miljoenen liters oplosmiddel -waarvan
heel veel van het dodelijke Corexit- heeft gebruikt om de olie te doen zinken,' legt Stirlin uit. 'Uit diverse
onderzoeken blijkt dat 78% a 79% van de olie zich nog steeds in de Golf van Mexico bevindt, ergens tussen
net onder de oppervlakte en de zeebodem. Dit is waardoor de golfstroom nog steeds is gestopt.'
Jetstream verstoord
'Ik blijf hopen dat de golfstroom zichzelf hersteld, maar tot nu toe is dat nog altijd niet gebeurd. Hierdoor is de
Noord Atlantische Golfstroom feitelijk 'dood', waardoor Ierland, de Britse eilanden en Noordwest Europa
geen warmte meer krijgen toegevoerd.' Ook de enorme bosbranden en torenhoge temperaturen in Rusland
waren volgens Stirling het gevolg van het stilvallen van de Golfstroom, evenals de overstromingen waar
sommige Europese landen mee te maken kregen en de ijskoude winter die daarop volgde.
'De reden is dat de warme 'rivier' in de veel koudere Atlantische Oceaan ook de condities tot zo'n 11
kilometer hoogte in de atmosfeer beïnvloedt. De jetstream die daar met ruim 300 kilometer per uur waait
wordt normaal gesproken aangestuurd door die 'warme rivier' in de Atlantische Oceaan. Omdat de warmere
Golfstroom echter is verdwenen of fors is gereduceerd, is dit proces stilgevallen. Daarom zien we sinds de
afgelopen zomer een zeer vreemde verstoring in de jetstream. Deze daalt nu via Chicago tot Florida, stijgt
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dan tot aan de Noordpool (om die reden heeft Groenland nu te kampen met warme temperaturen) en daalt
vervolgens weer tot Spanje. Dat is uiterst abnormaal en veroorzaakt daarom even abnormale
weersomstandigheden.'
Eerst fase ijstijd aangebroken?
'De vraag is of dit zo blijft,' vervolgt Lord Stirling. 'Dr. Zangari weet zeker dat dit een nieuwe ijstijd zal
veroorzaken. Zelf ben ik nog niet helemaal overtuigd, maar wellicht is dat wishful thinking. Afgelopen zomer
zei ik reeds: de tijd zal het leren. Helaas lijkt de tijd het ons nu al te leren, want we lijken ons inmiddels te
bevinden in de eerste fase van een ijstijd of mini-ijstijd. Al in september zagen we dat het weer vreemd ging
doen; zo viel er een maand te vroeg sneeuw in de Zwitserse Alpen. net zoals in Noorwegen en Rusland. In
Mongolië was het weer al zo slecht dat de daar levende stammen hun hele wintervoorraad moesten
aanspreken en niet wisten wat ze daarna moesten doen.'
'De meeste gebieden in Eurazië en Noord Amerika hebben dus al vroeg te maken gekregen met ijskoude
temperaturen. Op enkele plaatsen werd het juist heel erg warm. Ook in Zuid Amerika was het afgelopen
zomer -hun winter- bitter koud. Als gevolg stierven er in Peru veel ouderen en jonge kinderen en kreeg
Paraguay te maken met massale vissensterfte. Chili, Uruguay, Argentinie, Australië en Nieuw Zeeland
kregen allemaal een ijskoude winter voor hun kiezen. Nu zijn er juist veel overstromingen in Zuid Amerika.'
BP en regering Obama verziekten het weer
'Het weer is dus wereldwijd abnormaal verstoord. Dat stemt overeen met het feit dat de jetstream zich
eveneens abnormaal gedraagt en het warmte uitwisselingssysteem als gevolg van de 'dood' van de
golfstroom nauwelijks meer functioneert. De vraag is nu of dit een nieuwe ijstijd veroorzaakt. Nou, we
hebben hoe dan ook nog nooit met een situatie te maken gehad waarbij de mensheid op zo'n grote schaal
het wereldwijde weer heeft beïnvloed. BP en de incompetente en corrupte regering Obama zijn er in ieder
geval in geslaagd iets te doen wat nog nooit eerder iemand is gelukt, namelijk het weer op onze hele planeet
verzieken.'
'De planeet is namelijk net zoiets als een levend organisme; je kunt niet één sleutel onderdeel eruit halen en
'vermoorden' zonder dat ook de rest erdoor geraakt wordt. De jetstream gaat immers de hele planeet over.
Wat er nu gebeurt is zeer beangstigend, al denk ik niet dat het zal gaan als in de film 'The Day After
Tomorrow', waarbij al het leven op het Noordelijk Halfrond in slechts enkele dagen of uren tijd doodvriest.
Het zou overigens wel kúnnen, maar mijn gevoel zegt dat het zo niet zal gaan.'
IJstijd mogelijk al in 3 jaar tijd
'Een ander historisch scenario is dat de komst van een volledige ijstijd zo'n 3 jaar in beslag neemt. In het
eerste jaar heb je zeer vreemde weersomstandigheden en duurt de winter tot en met de lente. Al in het
tweede jaar sneeuwt het in de zomer en is er bijna geen oogst meer van het land te halen. In het derde jaar
is de ijsmassa permanent en moet je daar echt wegwezen, anders sterf je. Of het nu weer zo zal gaan? Dat
weet ik niet. Wel hebben we niet de technologie om al die olie uit de Golf van Mexico te halen. Als ze het nu
maar op de oppervlakte hadden laten drijven, dan hadden Europese supertankers het nog kunnen
verzamelen.'
'Daarnaast zijn er indicaties dat er nog steeds olie lekt bij een aantal bronnen. De operatie die ze hebben
verricht om het lek te dichten was uiterst onverantwoordelijk en ronduit crimineel. Het feit dat de regering
Obama het gebruik van oplosmiddelen toestond heeft de huidige situatie in ieder geval deels permanent
gemaakt. Op dit punt is het onduidelijk hoe lang het duurt voordat de golfstroom zich vanzelf hersteld zal
hebben. Duurt het maanden, jaren, of decennia? We hebben nog niet voldoende wetenschappelijke
gegevens om dit te kunnen zeggen. Misschien krijgen we een mini-ijstijd of misschien zitten we nu al in het
3-jarige scenario.'
IJzige hel
'Vanwege de hitte afgelopen zomer heeft Rusland besloten om dit seizoen geen tarwe te exporteren. De
prijzen van grondstoffen zijn dus hoog, en wat gebeurt er als bijvoorbeeld in Europa de sneeuw pas in mei of
juni verdwijnt? Hoe zal dat de oogsten beïnvloeden? Overal waar de sneeuw blijft liggen zal men met het
probleem te maken krijgen dat je niet kunt zaaien in een te koude grond. We weten het nog niet zeker, maar
we kijken tegen een potentieel wereldwijd voedselprobleem aan. Dat is erg beangstigend. Kijk, niemand kan
met enige zekerheid zeggen dat er inderdaad een ijstijd komt en we allemaal zullen verhongeren. Maar de
signalen staan wél op rood. Het weer laat in ieder geval zien dat het er niet goed uitziet.'
'De regering Obama en de Global Warming agenda doen er alles aan om de zaak te bagatelliseren en te
ontkennen, omdat ze niet negatief in het nieuws willen komen. Daarom bericht de mainstream media er nog
niets over, maar straks zal niet meer te ontkennen zijn dat we het warmte uitwisselingssysteem van onze
planeet compleet hebben verwoest. We hebben niet de technologie om dit te repareren, dus tenzij de
planeet zichzelf geneest staat ons een ijzige hel te wachten. Hoe erg het zal worden weten we niet, maar er
zijn diverse scenario's mogelijk waarbij het verschrikkelijk zal zijn. Daarom kunnen we maar beter gaan
bidden, want de mens kan dit niet meer herstellen.'
Xander - Bron: YouTube - Zie ook: 2010:
02-08: 'Zeestroom Golf van Mexico gestopt; ernstige gevolgen wereldwijd klimaat'
03-09: 'Golfstroom Atlantische Oceaan inderdaad verstoord door olieramp'

Nieuwsbrief nr. 114 – 11 januari 2011 - pag. 72

De VS & Israël over Iran: Dertig jaar ongefundeerde leugens
Door Nima Shirazi - 3 januari 2011
“Vertel ongegeneerd leugens die je zelf oprecht gelooft, vergeet feiten die te lastig zijn geworden, en dan,
wanneer het je goed uitkomt, haal je ze weer naar boven, net zo lang als nodig is, ontken het bestaan van
een objectieve werkelijkheid terwijl je steeds de werkelijkheid die je ontkent goed in de gaten houdt - dat
alles is onmisbaar en noodzakelijk"
- George Orwell, 1984
De naakte waarheid heeft de VS en Israël er nooit van weerhouden de mensen angst aan te jagen, zeker
niet als het gaat om anti-Iran-propaganda. Bijna dertig jaar lang al waarschuwen Amerikaanse en
Zionistische politici en analisten - samen met enkele Europese bondgenoten - dat Iran binnen afzienbare tijd
de beschikking zal hebben over nucleaire wapens. Ze laten zelden na erbij te zeggen dat dat rampzalig zou
zijn voor Israël met zijn (in ieder geval) 200 kernwapens en andere (door Amerika betaalde) high-tech
wapens en ook voor regionale dictaturen, Europa en zelfs voor de VS zelf.
Wanneer we al die waarschuwingen moeten geloven is Iran slechts enkele jaren verwijderd van een eigen
atoombom - en dat al dertig jaar lang.
Enig bewijs wordt er nooit bijgeleverd.
Een (lang) overzicht.
Op 24 april 1984, werd in een artikel met de titel "‘Ayatollah’ Bomb in Production for Iran" in United Press
International verwezen naar Jane’s Intelligence Defense Weekly report en gewaarschuwd dat Iran snel op
weg was naar een nucleair wapen en dat ze die misschien al in 1986 zouden hebben.
Twee maanden later, op 27 juni 1984 zegt senator Alan Cranston dat het "nog zeven jaar" zal duren voor
Iran een atoombom heeft.
In april 1987 schrijft David Segal in de Washington Post "Atomic Ayatollahs: Just What the Mideast Needs –
an Iranian Bomb”
Een jaar later, in 1988, waarschuwt Irak dat Iran bijna een atoombom heeft.
Eind 1991 stellen rapporten van het Amerikaanse Congres en de CIA: "...met grote zekerheid dat Iran alle of
vrijwel alle componenten voor het bouwen van twee of drie atoombommen in handen heeft."
In januari 1992 zegt Benjamin Netanyahu tegen de Knesset dat “het nog slechts vijf jaar duurt voor Iran
zelfstandig een atoombom kan bouwen."
Volgens een rapport uit 1992 van Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zou Iran dat jaar nog twee of drie
bommen hebben.
In maart 1992 schrijft de Arms Control Reporter dat Iran er al ver heeft - gekregen van Rusland. In dat zelfde
jaar voorspelt de CIA een bom tegen 2000, later bijgesteld tot 2003.
In mei 1992 schrijft The European: "Iran heeft tenminste twee vermiste bommen uit Kazachstan ."
15 juni 1992, Washington Post - IAF-generaal-majoor Herzl Budinger zegt dat "tenzij Iran's nucleaire
mogelijkheden worden verstoord het land voor het einde van het decennium een kernwapen heeft."
Shimon Peres, oktober 1992, waarschuwt op de Franse televisie dat Iran er in 1999 een zal hebben. Een
maand later herhaalt de NY Times dat dreigement.
In hetzelfde jaar zegt Robert Gates, toenmalig directeur van de CIA: "Over twee tot drie jaar kan [een
Iraanse atoombom] een serieus probleem zijn."
Op 23 januari 1993 zegt Gad Yaacobi, Israëlische afgezant bij de VN in de Boston Globe, dat Iran "$800
miljoen per jaar uitgeeft aan de ontwikkeling van kernwapens. Op 24 februari 1993 zegt CIA-chef James
Woolsey "dat het nog acht tot toen jaar zal duren, maar dat Iran met buitenlandse hulp eerder een bom zou
kunnen hebben."
In dat zelfde jaar draaide de internationale pers helemaal door: U.S. News & World Report, de New York
Times, het conservatieve Franse weekblad Paris Match en Foreign Report beweerden allemaal dat Iran een
deal had gemaakt met Noord-Korea voor de ontwikkeling van nucleaire wapens. Volgens AFP ook met
Zwitserland. Volgens de Intelligence Newsletter was het met hulp van het Franse CKD terwijl andere media
Russische wetenschappers in Kazachstan beschuldigden.
Eind 1993 herhaalden en bevestigden Theresa Hitchens en Brendan McNally van efense News en analyst
W. Seth Carus van de National Defense University de voorspelling van CIA baas Woolsey dat "Iran binnen
acht tot tien jaar nucleaire wapens zou hebben".
In januari 1995 getuigt John Holum, directeur van het U.S. Arms Control and Disarmament Agency,
tegenover het Congres dat “Iran de bom zou kunnen hebben tegen 2003,” terwijl minister van Defensie
William Perry het - ook in 1995 - had over "minder dan vijf jaar".
De New York Times meldde in dat jaar dat “Iran veel dichter bij een atoombom is dan eerst gedacht en
misschien wel binnen vijf jaar er een zou hebben".
In zijn boek 'Fighting Terrorism: How Democracies Can Defeat the International Terrorist Network' schrijft
Benjamin Netanyahu in 1995: "Onze beste inschattingen zeggen dat Iran binnen drie tot vijf jaar in staat is
zelfstandig een atoombom te produceren."
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Meerdere Israëlische regeringsmedewerkers, waaronder de Israëlische premier Yitzhak Rabin, herhalen die
inschatting dat jaar.
Op 15 februari 15 1996, zegt de toenmalige Israëlische minister van Buitenlandse Ehud Barak tegen de
leden van de VN-Veiligheidsraad dat Iran de wapens in 2004 zou hebben.
De lijst gaat verder en verder en verder en verder:
- 29 april 1996, Shimon Peres in een interview met ABC: "bom in 2005"
- maart 1997, John Holum voor een parlementaire commissie: "Tussen 2005 en 2007"
- april 1997, de Duitse inlichtingendienst (BND): "2002"
- mei 1997 Los Angeles Times: "2005"
- 26 juni 1997 generaal Binford Peay: "2000"
- 9 april 1998, Jerusalem Post: "heeft al vier bommen"
- 21 oktober 1998 generaal Anthony Zinni: "2003"
- 21 november 1999, anonieme Israëlische generaal tegen AP: "2004"
- 9 december 1999, nog eens generaal Zinni: "2003"
In januari 2000 citeert de New York Times een rapport van de CIA aan Bill Clinton dat "Iran misschien in
staat is een atoomwapen te maken," ofschoon die inschatting "niet gebaseerd is op enig bewijs dat..."
Dit weerhoudt de Westerse oorlogshitsers er niet van verder te gaan met hun fantasierijke campagne:
- 9 maart 2000, BBC: "...werken aan raketten en nucleaire wapens"
- 27 september 2000, Telegraph: "CIA beweert dat Iran snel vooruitgang boekt. New York en Londen in
gevaar. Iran ontwikkelt plutonium en verrijkt uranium"
- zomer 2001, Israëlische minister van defensie Binyamin Ben-Eliezer : "2005"
- begin 2002, CIA-rapport: "Iran zeer actief op zoek naar buitenlandse technologie"
- begin 2002, George Tenet : "2010"
- 29 januari 2002, George W. Bush: "Iran op zoek naar massavernietigingswapens"
- 29 juli 2002, Marshall Billingslea: "Iran op zoek naar massavernietigingswapens"
- 1 augustus 2002, Spencer Abraham: "Iran op zoek naar massavernietigingswapens"
- eind 2002, Witte Huis-woordvoerder Ari Fleischer: "Iran... massavernietigingswapens..."
- februari 2003, John Bolton: "Iran zoekt hulp in Noord-Korea en China"
- april 2003, John Wolf: "Iran... clandestien"
- april 2003, Los Angeles Times: "... bewijs ... kernwapens ... massavernietigingswapens ..."
April 2003, opiniepeiling: "50% gelooft het"
- 1 juni 2003, Telegraph: "Oppositie in Iran wordt gesteund, geen oorlog"
- 5 augustus 2003, Jerusalem Post: "2005"
- 21 oktober 2003, generaal-majoor Aharon Ze’evi: "2004"
- november 2003, Meir Dagan "dichtbij"
Begin 2004, Ken Brill, VS-ambassadeur bij het IAEA stelt dat "Iran duidelijk op weg is naar het ontwikkelen
van kernwapens"
- 4 januari 2005, Meir Dagan: "Dichtbij"
- 28 januari 2005, Shaul Mofaz: "Dichtbij"
- begin februari 2005, Donald Rumsfeld: "Iran duidelijk op weg naar het ontwikkelen van kernwapens"
- augustus 2005, "hoge IOF-officier" tegen Jerusalem Post: "2008 tot 2012"
- augustus 2005, U.S. intelligence review: "Nog tien jaar"
- augustus 2005, generaal Aharon Zeevi: "2008"
- november 2005, Mohammad Mohaddessin, van de National Council of Resistance of Iran: "Twee tot drie
jaar"
- 18 januari 2006, Donald Rumsfeld: "Iran duidelijk op weg naar het ontwikkelen van kernwapens"
Januari 2007, opiniepeiling CNN/USA Today/Gallup: "88% gelooft het"
- 26 april 2007, CBS: "Iran kan uranium verrijken"
- eind mei 2007, Mohammad El Baradei: "Drie tot acht jaar"
- 11 juli 2007, Ha’aretz: "drie tot zes jaar"
September 2007, opiniepeiling Fox News/Opinion Dynamics: "80% gelooft het"
- 18 oktober 2007, Shimon Peres: "Bewijs... Iran... kernwapens... oorlog... dood"
- begin december 2007, National Intelligence Estimate: "Iran gestopt in 2003... op zin vroegst in 2015”
- 7 februari 2008, Institute for Science and International Security (ISIS): "Binnen een jaar"
- 13 februari 2008, Ehud Olmert: "Zijn zeker"
- Voorjaar 2008, Robert Gates: “Iran wil koste wat kost atoombom"
- 28 juni 2008, Shabtai Shavit: "Binnen een jaar"
- november 2008, David Sanger en William Broad van de New York Times: "Ze hebben genoeg materiaal"
- november 2008, Richard L. Garwin: "Ze hebben genoeg materiaal"
- november 2008, Siegfried S. Hecker: "Ze hebben genoeg materiaal"
- november 2008, Thomas B. Cochran: "Ze hebben genoeg materiaal"
- november 2008, Peter D. Zimmerman: "Ze zijn heel dichtbij. Morgen, binnenkort, kwestie van maanden"
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- 27 januari 2009, David Blair, Telegraph: "Ze hebben genoeg materiaal"
- 12 februari 2009, Leon Panetta: "Geen twijfel"
- eind februari 2009, Benjamin Netanyahu: "Eén tot twee jaar"
- begin maart 2009, Amos Yadlin: "Ze kunnen het nu"
In maart 2009 komt er ook wat tegengas. Dennis Blair, directeur van National Intelligence getuigt voor de
senaat dat Iran alleen laag verrijkt uranium heeft.
- Voorjaar 2009, Ehud Barak: "Nog 18 maanden om ze tegen te houden"
- juni 2009, Meir Dagan: "2014"
- 8 juli 2009, admiraal Mike Mullen: "1 tot 3 jaar"
- 15 juli 2009, BND: "Zes maanden"
- 3 augustus 2009, The Times (GB): "1 jaar"
Op 16 september 2009 herhaalt Newsweek de inschatting van Dennis Blair: "Ze kunnen en willen het nog
steeds niet"
Medio oktober 2009, opiniepeiling ABC News/Washington Post en CNN/Opinion Research
Corporation: "87% tot 88% gelooft het".
- november 2009, Alexander Vershbow en brigade-generaal Yossi Baidatz: "1 tot 3 jaar"
- 10 januari 2010, The Times (GB) citeert Uzi Eilam: "zeven jaar"
- januari 2010, generaal-majoor Amos Yadlin: "Binnen een jaar"
- 12 januari 2010, generaal-Luitenant Ronald Burgess: "Geen bewijs"
- 27 januari 2010, Barack Obama: "Iran overtreed internationale verdragen"
- 14 februari 2010, Hillary Clinton: "Iran wil kernwapens. Bewijs stapelt zich op"
Februari 2010, opiniepeiling CNN/Opinion Research Corporation: "72% gelooft het"
- 14 april 2010, generaal-Luitenant Ronald Burgess: "1 tot 3 jaar"
- 31 mei 2010, David Sanger en William Broad, New York Times: "Ze hebben genoeg materiaal"
- 11 juni 2010, Robert Gates: "1 tot 3 jaar"
Op 24 juni van het afgelopen jaar stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor een resolutie waarin
men de "Iraanse pogingen om over kernwapens te kunnen beschikken" veroordeelt.
- 27 juni 2010, Leon Panetta: "Twee jaar"
- 22 juli 2010, twee derde van de Republikeinen in het Huis stemt voor een resolutie die verklaart dat "Iran
nog steeds kernwapens wil" en waarin men het recht van Israël om zich te verdedigen onderstreept.
- 19 augustus 2010, Gary Samore: "1 jaar"
- augustus 2010, Telegraph: "Met gemak, binnenkort"
- September 2009, Jeffrey Goldberg: "1 tot 3 jaar"
- 18 december 2010, opperbevelhebber Mullen: "Ze gaan maar door"
- 22 december 2010, Sarah Palin in USA Today: "Ze gaan maar door"
- 29 december 2010, Moshe Yaalon: "Binnen drie jaar"
29 december 2010, opiniepeiling United Press International: "70% gelooft het"
Ondanks bijna 27 jaar van voortdurende, niet aflatende hysterie van Amerikanen en Israëliërs, gesteund
door enkele Europese bondgenoten, over een vermeend nucleair programma van Iran is er nooit enig bewijs
getoond van hetgeen er beweerd wordt.
Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) heeft na intensief, langdurig onderzoek en voortdurende
controle van Iraanse nucleaire centrales en verrijkingsreactoren herhaaldelijk verklaard dat alle nucleaire
installaties in Iran functioneren volgens de regels van de IAEA en "steeds werden gebruikt zoals
beschreven".
En dat is in al die jaren van Amerikaanse en Israëlische beschuldigingen aan het adres van Iran eigenlijk
altijd de conclusie geweest van het IAEA.
Al in 1991, na de eerste controles, verklaarde toenmalig IAEA-baas, Hans Blix dat er "geen enkele reden
voor ongerustheid was". In november 2003 bevestigde de IAEA dat er "tot op heden geen enkel bewijs is dat
Iran aan een kernwapen werkt."
In november 2004 verklaarde de IAEA opnieuw dat "alle nucleaire materiaal in Iran geregistreerd staat en
dat niets van dat materiaal wordt gebruikt voor niet-toegestane activiteiten".
Op 27 oktober 2007 (El Baradei), in mei 2008 en op 22 februari 2009 herhaalde de IAEA deze verklaringen.
Woordvoerster Melissa Fleming voegde er in 2009 zelfs aan toe dat "het onmogelijk is dat er nucleair
materiaal is verdwenen uit de bij ons bekende opslagplaatsen. Er is constante videobewaking en de
opslagplaatsen zijn verzegeld."
In september 2009 werd dit allemaal wederom door het IAEA bevestigd. "Het IAEA heeft geen bewijs dat er
in Iran een kernwapenprogramma bestaat of dat dat programma er ooit geweest is."
Dit weerhield National Intelligence-directeur Dennis Blair er niet van om op 2 februari 2010 voor een
Senaatscommissie het volgende te verklaren: "We blijven ervan uitgaan dat Iran de optie tot het ontwikkelen
van een kernwapenprogramma open houdt; deels door verscheidene nucleaire capaciteiten te ontwikkelen
die hen een stap dichterbij brengen. We weten niet of Iran uiteindelijk zal beslissen tot het ontwikkelen van
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een kernwapen over te gaan." Deze verklaring werd in het voorjaar van 2010 bevestigd door Blair's assistent
Peter Lavoy bevestigd.
Soortgelijke verklaringen waren er zeer veel de afgelopen jaren, maar worden in de pro-Israëlische
gevestigde media in de VS en in Europa voornamelijk volledig genegeerd. Hun propagandamachinerie dient
maar een doel: Iran moet een kopje kleiner gemaakt worden om verdere overheersing van de regio door de
VS & Israël niet langer in de weg te staan.
De oorlogstrommels tegen de Perzen klinkt al sinds de ayatollahs eind jaren '70 de trekpopregering van de
Sjah het land uit knikkerden en hun eigen land weer zelf gingen besturen.
De beschuldigingen over een Iraans nucleair programma klinken al dertig jaar en zullen de komende jaren
blijven klinken. De controleurs van het IAEA kunnen blijven beweren dat ze geen enkele aanleiding zien voor
een Iraans kernwapenprogramma, dat het land - dat in tegenstelling tot Israël wel het NonProliferatieverdrag heeft ondertekend - zich aan alle regels houdt en goed meewerkt met de controles; het
maakt allemaal niets uit.
Ook 2011 zal een lange lijst misleidende uitspraken van 'gerespecteerde' Westerse politieke leiders met zich
meebrengen en het zal uiteindelijk dit jaar of volgend jaar uitmonden in hetzelfde gefingeerde bewijs dat
Colin Powell en Condoleeza Rice ons beloofden over de massavernietigingswapens van Saddam, maar
waar we tot op de dag van vandaag op wachten.
De oorlogshitsers in Washington en Tel Aviv, de Zionistische denktanks, de haatjournalisten van de
gevestigde media, de sabbat gojim in de Europese parlementen, maar ook president Obama: ze kennen hun
Orwelliaans handboek.
Maar ze missen één ding: ze hebben de waarheid niet aan hun zijde. En dat weten ze.
“Feiten zijn hardnekkige dingen,” zei John Adams in 1770. “En wat onze wensen, onze neigingen of emoties
ook mogen voorschrijven, ze kunnen de feiten en het bewijs niet veranderen".
Laten we hopen dat in 2011 de feiten eindelijk weer van belang zullen zijn.
***
Lees het volledige artikel op Foreign Policy Journal

Einde VS? Geithner’s apocalyptische woorden
Timothy Geithner schreef op 6 januari apocalyptische woorden
over de Amerikaanse economie in zijn brief aan het Congres in
zijn verzoek om het verhogen van het schuldenplafond met één
biljoen dollar:
Ik schrijf in reactie op uw verzoek voor een inschatting door het
Ministerie van Financiën voor wanneer de wettelijke schuldenlimiet
zal worden bereikt, en voor een beschrijving van de consequenties
van faillisement door de Verenigde Staten.
Nooit in onze geschiedenis heeft het Congres gefaald de
schuldenlimiet te verhogen wanneer noodzakelijk. Er niet in slagen
de limiet te verhogen zou resulteren in een faillisement door de
Verenigde Staten. Faillisement zou effectief een significante en langdurende belasting op alle Amerikanen
en alle Amerikaanse bedrijven inhouden en zou leiden tot het verlies van miljoenen Amerikaanse banen.
Zelfs een korte termijn of beperkt faillisement zou catastrofale economische gevolgen hebben die decennia
zouden duren. Het niet slagen de limiet te verhogen zou zeer onverantwoordelijk zijn. Om deze redenen
verzoek ik het Congres om de limiet vroeg in dit jaar te verruimen, voordat het gevaar van faillisement
dreigend wordt.
[...]
Echter, het Ministerie van Financiën schat nu in dat de schuldengrens zo vroeg als op 31 maart 2011 zal
worden bereikt, en het waarschijnlijkste ergens tussen die datum en 16 mei 2011.
Als het Congres hier niet mee instemt dan kunnen de VS geen geld meer lenen en daardoor niet meer aan
hun betalingsverplichtingen voldoen. Dit betreffen verplichtingen die al eerder door het Congres waren
goedgekeurd, waaronder ambtenarensalarissen, uitkeringen, overheidsinstellingen, renteafdracht enzovoort.
Als het Congres hier wèl mee instemt dan wordt het komende faillisement weer even uitgesteld.
Ondertussen stapelen de schulden zich op en lijkt inflatie de enige uitweg.
Meer info:
Confirmed: We?re Literally On the Brink of Catastrophic Collapse
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Uit de euro
Ingevoerd: 04-01-2011 ; Geplaatst door: Arjan Bos ; Bron: Courtfool
(Courtfool - Rudo de Ruijter) Dit artikel bevat een eenvoudige uitleg waarom
de euro niet kan werken en toont de voordelen van een overgang naar
staatsgeld.
- Nee, de Europese samenwerking stopt niet zonder euro!
- En ja, met staatsgeld zijn we veel beter af!
De euro heeft een onoplosbaar probleem. De landen die nu ernstig in de
schulden zitten, zullen, als ze er in slagen deze terug te brengen door bezuinigingen, voorspelbaar
weer in de schulden belanden.
Dit komt omdat deze landen het slachtoffer zijn van een fundamenteel mankement in de euro. Nog vóór de
euro begon, hebben economen gewaarschuwd, dat een gezamenlijke munt alleen kan werken, wanneer alle
deelnemende landen economisch homogeen zijn. [1] [2] [3]
Momenteel is er niets dat Griekse consumenten ervan kan weerhouden de voorkeur te geven aan
goedkopere en betere producten uit Duitsland. En wanneer Griekenland meer importeert dan
exporteert, stijgen haar schulden. Hetzelfde geldt voor alle minder productieve landen in de
eurozone. Ze kunnen bezuinigen zoveel als ze willen en alle infrastructuren privatiseren, maar de
volgende schuldencrisis zal nooit ver weg zijn!
Hier is waarom. Wanneer consumenten in minder productieve landen de voorkeur geven aan goedkopere en
betere importproducten, zal de buitenlandse schuld stijgen, terwijl de productiviteit van het land verslechtert.
Wanneer een land zijn eigen munt heeft, kan het deze devalueren. Dat maakt geïmporteerde goederen
duurder en de producten van het land zelf goedkoper op de export markten. De schuld zal afnemen en de
productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro begon.
Met de euro zijn devaluaties niet meer mogelijk en de landen komen vast te zitten in de schulden. Maar
wanneer landen tekenen om deel uit te maken van de eurozone, verplichten ze zich ook hun staatsschuld te
verminderen tot onder de 60% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) en de budgettekorten moeten
onder de 3% van hun BBP blijven. Wanneer ze deze limieten overschrijden, zullen de andere landen dit als
een gevaar voor de stabiliteit va de euro beschouwen. Deze andere landen zullen sancties opleggen om de
in de schulden geraakte regering te dwingen adequate maatregelen te nemen (alsof er een duurzame
oplossing zou bestaan) en als dat niet werkt, zullen de andere landen leningen verstrekken (die, zij
opgemerkt, de buitenlandse schuld doen toenemen!), vergezeld van zware voorwaarden, zoals steeds meer
bezuinigingen – ontslag van ambtenaren, snijden in onderwijs, cultuur, sociale zaken, gezondheid, leger etc.
– en verplichtingen om overheidsbezittingen, openbare infrastructuur en overheidsdiensten te verkopen!
(Wees op je hoede, wanneer je politici van rijkere landen hoort zeggen dat ze de zwakkere landen gaan
helpen!)
Het is geen toeval dat Griekenland, Spanje en Ierland momenteel het zwaarst getroffen zijn. Economisch
kunnen deze landen niet vergeleken worden met landen zoals Duitsland. Zodra een crisis de eurozone raakt
wordt onmiddellijk duidelijk dat het geen homogene zone is; er zijn sterke en zwakke landen. Europa heeft
zeer verschillende landen met zeer verschillende economieën met zeer verschillend potentieel voor
productiviteit.
In feite is het onmogelijk om een gezamenlijke munt te voeren in zo’n heterogene zone als de 27
landen van de eurozone. Ondanks de waarschuwingen van economen hebben politici de gezamenlijke munt
doorgedrukt. Voor de voorstanders was het slechts een kwestie van regels verzinnen en landen te
overtuigen akkoorden te tekenen, dat ze zich aan deze afspraken zouden houden. Welnu, je kunt
handtekeningen zetten op papier, maar dat maakt het onmogelijke niet mogelijk. Vandaag kunnen 20 van de
27 landen niet aan de gestelde budgetregels voldoen. [4]
Je kunt de euro vergelijken met een samengesteld voertuig met 27 delen, waarvan alle wielen een andere
grootte hebben. Daar kom je niet ver mee.
De verschillen in productiviteit zijn niet slechts tijdelijk. Intrinsieke verschillen zijn gerelateerd aan het
plaatselijke klimaat, de geografische situatie, de vruchtbaarheid van de bodem, de beschikbaarheid van
water en energie, de afstanden die overbrugd moeten worden, de transportmoeilijkheden en alle andere
onveranderlijke zaken. Deze bepalen in hoge mate het falen of slagen van economische activiteit. Elk land
heeft zijn eigen typische economie ontwikkeld, het ene wat meer steunend op zijn agrarische productie, het
andere op zware industrie, weer een andere op handel en zeetransport etc., wat betekent dat “één
financiële politiek voor allen” nooit voor alle landen geschikt kan zijn.
Dollar voorbeeld?
Vaak wordt de VS. genoemd als een voorbeeld van een “succes” van een gezamenlijke munt zone. Een
cruciaal verschil is dat ze in de VS allemaal dezelfde taal spreken en zodoende kunnen mensen veel
makkelijker verhuizen naar plaatsen waar succesvolle economische activiteiten plaats vinden. In Europa is
de internationale arbeidsmobiliteit tamelijk beperkt, niet alleen door de taalbarrières, maar ook omdat we
oude landen hebben met mensen, die geworteld zijn in hun tradities en culturen.
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Dit gezegd hebbende is het zeer de vraag of we de dollar een succes kunnen noemen van een gezamenlijke
munt zone. [5] Sinds 1973 heeft de VS veel meer geïmporteerd dan geëxporteerd en met een spiralerende
en onbeheersbare schuld leeft het als een parasiet, die teert op bijna alle landen ter wereld. Het is eerder
een bewijs, dat een gezamenlijke munt in een heterogene zone niet mogelijk is zonder een massale
uitbuiting van andere landen.
Uit de euro?
Begrijpen, dat de euro niet kan werken is één. Het volgende is nog belangrijker. Ik zal aantonen, dat
simpelweg terug gaan naar onze voorgaande munten een zeer slechte oplossing zou zijn. Zeker, we zullen
weer nationale munten nodig hebben, maar als we de fouten uit het verleden willen voorkomen, dan hebben
we geld nodig, dat door de overheid wordt uitgegeven. (Wat trouwens is, zoals de meeste mensen
denken dat het nu is.)
Om te begrijpen waarom staatsgeld zo belangrijk is, moeten we begrijpen wat geld is en hoe het werkt. Het
huidige geld wordt niet in omloop gebracht, noch beheerd door de regering. In plaats daarvan – en voor de
meeste mensen kan dat ongelofelijk schijnen – is bijna al het geld dat vandaag bestaat heimelijk (en
bedrieglijk) door commerciële banken in omloop gebracht. In feite heb je geen geld op je bankrekening
staan, maar alleen getalletjes. Deze getalletjes zijn een “illusie van geld”. Op je bankafschrift staat hoeveel je
van de bankier tegoed hebt, maar dat geld bestaat niet, op een greintje na dan. Natuurlijk, zolang je met dit
nepgeld kunt betalen, kan het je niets schelen. [6] Niettemin, zoals ik hieronder zal aantonen, is het dit
bedrog in het banksysteem, dat een altijd uitdijende geldmassa mogelijk maakt, die een gevaar vormt voor
onze samenleving. Bankiers hebben alle valuta in de wereld gecorrumpeerd met hun heimelijke
boekhoudtrucjes. De euro is geen uitzondering.
Het geheim van geld
Tegenwoordig is minder dan 5% van al het geld echt geld in de vorm van bankbiljetten en munten. De rest is
kunstmatig gecreëerd door de banken en bestaat uitsluitend als getallen op bankrekeningen. Wanneer je
geld leent van de bank, leent de bankier je geen bestaand geld. In plaats daarvan creëert hij een nieuw
bedrag door getalletjes op je bankrekening in te typen. Vervolgens betaal je rente over dit nieuwe geld. Dat
gaat vaak om flinke bedragen. Gewoonlijk betaalt iemand die zijn huis in 20 of 30 jaar afbetaalt ongeveer
evenveel rente als aflossing. In feite betaalt hij twee huizen. Eén voor zichzelf en één voor de bankier! [7]
Op het moment dat iemand een huis koopt, wordt het geld van de lening overgeboekt naar de verkoper. De
verkoper zal dit geld weer aan andere zaken besteden. Zo begint het geld van de lening door de
maatschappij te circuleren. Al het geld in de maatschappij is begonnen als lening. Elke bankier int rente over
het geld dat hij gecreëerd heeft en alle bankiers samen innen rente over al het geld dat bestaat. Als je geld
in je zak hebt of op je bankrekening, dan is er ergens iemand die daarover rente betaalt aan een bankier.
Wanneer iemand zijn schuld aan de bankier terug betaalt, wordt het geld dat “ingetypt” werd weer “uitgetypt”.
Het bestaat dan niet meer.
Al het geld is dus tijdelijk. Het totale geldbedrag in de maatschappij bestaat uit datgene wat nog terugbetaald
moet worden van alle leningen uit het verleden. Dit betekent, dat het totale geldbedrag in de maatschappij
een toevallig bedrag is. Het heeft niets te maken met de behoefte van de maatschappij voor de normale
uitwisseling van goederen en diensten.
Eeuwige inflatie
Erger nog, banken verstrekken aldoor meer leningen en creëren zo steeds meer geld. Wanneer meer geld
gebruikt wordt om eenzelfde volume goederen en diensten te kopen, wordt elke geldeenheid minder waard
en stijgen de prijzen. Dit is de welbekende inflatie. [8] De orkestleider van deze inflatie is de centrale bankier.
Door zijn rentevoet te verlagen geeft hij de banken het signaal, dat ze het verstrekken van leningen moeten
versnellen (bij lagere rente zullen de mensen makkelijker en meer lenen) en, omgekeerd, door zijn rentevoet
te verhogen, zal de toename van de geldmassa langzamer gaan.
Bankiers hebben inflatie nodig
Bankiers hebben inflatie nodig. [9] Wanneer de geldtoevoer groter wordt, wordt het voor leners makkelijker
om het bedrag te verdienen dat ze nodig hebben voor de betaling van hun schuld. Dit is een voordeel voor
de leners, maar ook voor de bankiers. Het garandeert minder wanbetalingen.
Het feit, dat de hoofdsom van de lening minder waard is op het moment dat de lener deze terugbetaalt,
schaadt de bankier niet. De bedragen die voor de hoofdsom terugbetaald worden blijven immers niet
bestaan. Herinner je, dat de bankier het bedrag creëerde door het op een rekening in te typen en op het
moment dat het terugbetaald zal hij het weer “uit” typen.
Voor de rente is het een ander verhaal. De rente maakte geen deel uit van het geld, dat de bankier voor de
lening gecreëerd heeft en verdwijnt ook niet wanneer die betaald wordt. Het is de winst van de bankier!
Inderdaad, door de inflatie worden die rentebetalingen ook minder waard. Maar heb geen medelijden met de
bankier. Je mag er zeker van zijn, dat hij dit voorzien heeft en op voorhand zijn rentevoet al iets verhoogd
heeft.
Geen mogelijkheid voor een duurzame maatschappij
Inflatie heeft nog een ander belangrijk aspect. Als je niet wilt verarmen, zul je steeds harder moeten werken
om het waardeverlies van je geld te compenseren. Dat is de reden waarom inflatie steeds toenemende
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economische activiteit veroorzaakt. Anders gezegd, met een inflationair banksysteem zal het nooit mogelijk
zijn een duurzame en evenwichtige samenleving te bereiken.
Financiële macht
De steeds groeiende geldvoorraad creëert een situatie waarin alles koopbaar wordt, zelfs de staat. In veel
landen hebben groepen financiers al openbare diensten overgenomen om ze te veranderen in een gestage
stroom winsten: gas-, elektriciteit- en watervoorziening, openbaar vervoer, posterijen, telefoon en
politietaken, gevangenissen, volksgezondheid, vuilnisophaaldiensten etc. Dit is een doorgaand proces. De
bankiers en de financiële elite nemen steeds meer investeringsbeslissingen die onze maatschappij vormen
en de overheid steeds minder.
Dit heeft consequenties. Geld en winst bepalen nu wat “goed” is voor onze maatschappij. Maar dat is niet
alles. Omdat de overheid steeds minder diensten aan haar burgers verleent, zal het zijn erkenning als
natuurlijke autoriteit verliezen. In plaats van een institutie die zorg draagt voor haar bevolking, is de overheid
een skelet aan het worden, die steeds meer onderdrukking nodig heeft om kortzichtige en korte termijn
besluiten te doen respecteren. In plaats van garant te staan voor individuele vrijheid, staat de overheid nu
toe, en moedigt zelfs aan, dat alle burgers onder toezicht gesteld worden door zowel staats- als privéorganisaties met duizenden camera’s, die verbonden zijn met onderling gekoppelde databases. De KGB
was een kleuterschool vergeleken met het snel uitbreidende elektronische toezicht van nu.
De euro
De euro is een valuta die van de Europese Centrale bank (ECB) in Frankfurt is. [10] De ECB is eigendom
van de centrale banken van de deelnemende landen. [11] Ondanks namen die lijken op die van
overheidsinstellingen (Deutsche Bank, Banque de France, etc.), zijn ze allemaal onafhankelijk van de
regering en de meeste worden door een private raad geleid. [12]
Ondanks zijn privé-karakter is de ECB een officieel orgaan van de Europese Unie. Dank zij artikel 7 van het
Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB) en artikel 107 van het Verdrag van Maastricht, geniet de
ECB totale onafhankelijkheid. [13]
Merk op, dat deze onafhankelijkheid niet voortkomt uit enige logische of organisatorische noodzaak, maar
geheel ontsproten is aan het geloof, dat alleen onafhankelijke centrale bankiers het geldsysteem goed
kunnen beheren. Wel, als we dit geloof nu niet aan de kaak stellen, wanneer dan wel? [14]
De Europese regering
De Europese Gemeenschap is begonnen als de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1957. Van
begins af aan ontbrak het hier aan democratisch bestuur: Het parlement had slechts een adviserende rol.
(Dat is vandaag nog steeds zo!) De Raad bestaat uit ministeriële vertegenwoordigers van de deelnemende
landen. De Commissie daarentegen heeft geen banden met nationale regeringen en vertegenwoordigt een
supranationale macht. De doelstellingen van de EEG waren economische en politieke samenwerking tussen
Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg.
In 1967 vond een machtsconcentratie plaats toen de EEG de Euratom en de Europese Kolen en Staal Unie
absorbeerde. Ook werden de veto-rechten van de individuele landen op veel gebieden ingeperkt. Toen dit
klaar was stapten de bankiers binnen. In 1970 schetste Pierre Werner, een invloedrijke bankier uit
Luxemburg [15] , de plannen voor een gezamenlijke munt.
Bretton Woods
Pierre Werner was één van de deelnemers aan de Bretton Woods Conference in 1944, die zeer sterk
overheerst werd door de agressieve geest van de Tweede Wereldoorlog. In deze conferentie werden de
principes besloten voor de wereldfinanciën en de wereldhandel. Landen moesten voortaan hun valuta
afstemmen op de dollar en hun wisselkoers stabiel houden. Dat was gunstig voor de internationale handel
en financiën. In feite, wat dit principe tot uiting brengt, is dat het gemak voor de internationale handel en
financiën belangrijker is dan de mogelijkheid van landen zich aan te passen aan de veranderende
internationale omgeving. Verder werd de VS door deze overeenkomst feitelijk tot “meester van de wereld”
verklaard, daar alle landen hun valuta aan de dollar moesten aanpassen, terwijl de VS kon doen wat ze
wilde.
Op dezelfde conferentie werd het Internationale Monetaire Fonds (IMF) opgericht, als ook de voorlopers van
de Wereldbank en de Wereld Handels Organisatie. De heren in Bretton Woods waren zich terdege bewust,
dat de zwakkere landen zouden lijden onder hun plannen. Het IMF, en later ook de Wereldbank kregen de
rol deze landen van kredieten te voorzien. Die gingen gepaard met voorwaarden, zoals besparingen, met
onder andere gevolgen voor onderwijs en volksgezondheid. In de praktijk bedolven het IMF en de
Wereldbank de ontwikkelingslanden met leningen. Die schulden waren zo hoog, dat ze niet eens de rente
konden betalen, laat staan de aflossingen. En wanneer een land eenmaal in een uitzichtloze positie zat,
werd het gedwongen alles te verkopen wat het had (vooral ertsen en olie), meestal aan bedrijven uit de VS.
[16]
Buitenlandse leningen
Ofschoon aan de medewerkers van de Wereldbank anders onderwezen werd, zijn buitenlandse leningen de
slechtste manier om landen in moeilijkheden te “helpen”. Het enige dat ze met buitenlands geld kunnen doen
is goederen in het buitenland kopen en verder in de schulden raken. [17]
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Alleen wanneer een land een machine of iets anders echt nodig heeft en het zelf niet kan maken, en
wanneer de leverancier de valuta van het land weigert, is een buitenlandse lening gerechtvaardigd.
Vrije beweging van kapitaal
En wat zou Euroland voor de bankiers betekenen? De bankiers zouden een belangrijke bron van inkomsten
verliezen: de provisie op het wisselen van de vele nationale valuta’s. Maar ze wonnen een veel grotere bron
van inkomsten: de vrije beweging van kapitaal. Dit was een voorwaarde voor een gezamenlijke munt.
Hierdoor konden de bankiers makkelijk leningen verstrekken op elke locatie waar winsten gemaakt konden
worden.
De woningbouw-boom in Zuid-Europa
Internationaal hebben bankiers een aantal regels voor zichzelf afgesproken, die beperkingen instellen op het
bedrag aan leningen dat ze mogen verstrekken in verhouding tot hun kapitaal. De standaard is, dat ze
minimaal 8 euro kapitaal moeten hebben tegenover elke 100 euro aan uitstaande leningen in handel en
industrie. Echter, wanneer de leningen voor woningen zijn, mogen ze twee keer zoveel uitlenen en dus twee
keer zoveel rente innen. [18] Tot voor kort dachten bankiers dat huizenprijzen altijd zouden stijgen en dat
leningen voor huizen risicoloos waren. Zo ontstond de woningbouw-boom in Spanje, Portugal, Ierland en
elders. Wat de bankiers vergaten is dat als er te weinig economische activiteit is, de mensen hun kredieten
voor de huizen niet kunnen betalen. Maar om economische activiteit te financieren, zoals handel en
industrie, krijgen ze maar half zoveel rente...
Help!
Griekenland ondervindt al wat het is om Europese “vrienden” te hebben, die aan komen zetten met leningen
en tegelijkertijd enorme besparingen eisen in de overheidsuitgaven. Deze vrienden hebben zoveel
vertrouwen in hun oplossing, dat ze de hondsdolle reddingshond IMF binnen gehaald hebben om zijn
aandeel te krijgen in de Griekse tragedie. [19] Tussen haakjes, dat betekent dat de euro nu ”geassisteerd“
wordt door het IMF. Geinig, als het niet zo’n tragische realiteit was.
Ierland, Portugal en Spanje zitten nu ook in de moeilijkheden. Zolang ze binnen de euro blijven kunnen ze
hun valuta niet devalueren. De euro werkt nu als een onzichtbare en opgelegde wisselkoers tussen landen.
Die landen hebben nu een dubbel probleem. In de eerste plaats moeten ze hun schulden terug brengen tot
het afgesproken eurozone niveau en in de tweede plaats moeten ze nieuwe schulden in de toekomst
vermijden.
Het eerste probleem wordt in de regel opgelost met keiharde maatregelen, zoals het snijden in sociale en
culturele uitgaven, in onderwijs en gezondheidszorg, verder door het ontslaan van ambtenaren en het
privatiseren van publieke infrastructuur (zoals Spaanse vlieghavens) en openbare diensten en tenslotte een
stevige belastingverhoging. Deze maatregelen zijn agressief en zeer onrechtvaardig voor de gewone
mensen, die niet verantwoordelijk zijn voor deze tragedie. Veel mensen zullen in armoede vervallen. Hebben
ze een kans daar weer uit te komen?
Kunnen dingen beter worden?
Om daar een idee van te krijgen, moeten we naar het tweede probleem kijken. Hoe kun je voorkomen, dat
minder productieve landen opnieuw in de schulden belanden? Nou, dat kun je niet. Er is geen enkele
manier om te verhinderen dat mensen van minder productieve landen meer importeren dan exporteren. Het
is zelfs logisch te veronderstellen, dat ze de voorkeur zullen geven aan goedkopere en betere artikelen uit
productievere eurolanden. Het is een fundamenteel mankement van een gezamenlijke munt in een
gezamenlijke markt met zeer heterogene economieën.
Naar mijn mening zijn de harde maatregelen die deze landen nu treffen compleet zinloos, als deze landen
de euro niet verlaten.
Slechte oplossingen
Een slechte oplossing zou zijn om terug te keren naar de situatie van vóór de euro en de bankiers weer het
geld te laten creëren en hen met een eindeloze inflatie de valuta van het land weer op te laten blazen.
Sommige mensen denken, dat als de bankiers geen geld meer zouden mogen maken door het simpelweg
op een rekening in te typen, de inflatie dan zou stoppen. Het enige dat zou stoppen is het
vermenigvuldigingseffect van deze banktegoeden. [20] Het is waar, dat we dan echt geld op onze
rekeningen zouden hebben in plaats van lege getalletjes, maar zoals eerder opgemerkt: bankiers hebben
inflatie nodig. Dus ze zouden nog steeds doorgaan met het verstrekken van steeds meer leningen, maar in
plaats van het geld uit hun duim te zuigen, zouden ze het moeten lenen van de centrale bank. Die kan
eindeloos geld creëren. En natuurlijk zouden de bankiers die extra kosten doorberekenen aan hun klanten.
Leningen zouden duurder worden, maar de eeuwige inflatie zou niet stoppen.
Een andere slechte oplossing zou zijn te kiezen voor een valuta, die door goud gedekt wordt. Ofschoon
dergelijke valuta in het verleden gebruikt zijn (in de VS tot in 1971), heeft geld gebaseerd op goud veel
nadelen. Landen zonder goudmijnen zouden het goud moeten kopen (dat wil zeggen goederen en diensten
leveren aan de goudwinnende landen) enkel en alleen om over een nationaal betaalmiddel te beschikken.
En telkens wanneer meer goud op de markt komt, zouden ze verplicht zijn er meer van te kopen om te
voorkomen dat hun valuta onderuit gaat ten opzichte van landen met een groeiende goudvoorraad. De
goudmijnindustrie zou in veel aspecten supranationale macht verkrijgen, zelfs meer dan nu de Federal
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Reserve. Goud heeft geen stabiele waarde. Zijn prijs kan beïnvloed worden door houders van grote
voorraden, zoals de goudmijnindustrie en de centrale banken. Zelfs grote aantallen kleine kopers en
verkopers, wanneer ze handelen uit angst of hebzucht, kunnen de prijs sterk beïnvloeden. Nog meer dan
vandaag zou goud conflicten, onderdrukking en oorlogen veroorzaken.
Elke soort dekking van geld door handelswaar, of het nu goud, zilver of iets anders is, zal een ernstige
impact hebben op die valuta als ook op de prijs van de gekozen handelswaar.
De staatsgeld-oplossing
De meeste mensen denken, dat geld van de staat is. Dat is zoals het hoort te zijn. Geld zou van de
maatschappij moeten zijn en niet van de banken. Het is de enige manier om een eerlijk geldsysteem te
verkrijgen en een regering die niet afhankelijk is van de banken.
Momenteel hebben we een heel duur geldsysteem, met banken die elk jaar hun kapitaal met gigantische
winsten ophogen. De bankiers zullen u zeggen, dat ze het kapitaal nodig hebben voor het geval ze verliezen
lijden. De verliezen zouden van het kapitaal worden afgetrokken. Wel, objectief bezien is hun kapitaal enorm
groot, maar tegelijkertijd dekt het maar een piepklein percentage van hun uitstaande leningen. Wanneer de
verliezen te groot zijn, is het kapitaal verdwenen. Maar wanneer we zorgvuldiger naar de internationale
afspraken tussen bankiers kijken, kunnen ze hun verplichte kapitaal in het geheel niet gebruiken voor het
opvangen van verliezen. Als ze ook maar iets aan verliezen afboeken, staan er ongeveer twintig keer zoveel
leningen op hun balans die niet gedekt worden door enig kapitaal. Dus wat we nu hebben zijn bankiers, die
in plaats van hun verliezen af te boeken, eenvoudigweg tegen de minister van financiën zeggen dat ze vers
geld nodig hebben, omdat ze anders onvoldoende kapitaal hebben!
- Staatsbank
Wel, we kunnen dit dure en bedrieglijke systeem beëindigen door een staatsbank op te zetten, die als enige
bank in het land geld mag creëren. Deze zal al het benodigde geld creëren voor de leningen in het land als
ook voor het voorschieten van overheidsuitgaven. Verder zouden bankiers geen tegoeden meer mogen
creëren die niet door echt geld gedekt zijn. Als bankiers willen, dan mogen ze als tussenpersoon optreden
tussen de staatsbank en de bevolking voor het verstrekken van leningen. Hier zouden ze provisie voor
krijgen, geen rente. Ook mogen ze de bankrekeningen beheren in naam van de staatsbank. Op deze manier
kan iedereen z’n bankrekeningen gewoon behouden en afgezien van de omschakeling op de nationale
munt, zal er geen enkele onderbreking zijn in het betalingverkeer. (En als de bankiers niet willen
samenwerken, dan zal de staat z’n eigen loketten moeten creëren, bijvoorbeeld in belastingkantoren.)
Naast hun nieuwe functie als tussenpersoon voor leningen van de staatsbank, zullen bankiers nog wel
(bestaand) geld mogen verzamelen om fondsen te vormen die uitgeleend kunnen worden tegen rente.
Omdat dit bestaand geld is, zal het geen inflatie veroorzaken.
- Inflatie stop
Met deze hervorming beschikt de regering over de middelen om de inflatie te beëindigen. Over de middelen
beschikken betekent niet, dat het moet. Het is waarschijnlijker, dat regeringen de inflatie geleidelijk af zullen
remmen, wanneer stap voor stap de “hebzucht is mooi”-filosofie omgebogen wordt in “zorg voor het milieu
en de toekomst”. En welke vorm dat ook aanneemt, we zullen niet telkens harder hoeven te werken omdat
de bankiers dat zo graag willen.
- Geen staatsschuld meer
Als de regering het geld kan scheppen dat we nodig hebben, kan de staatsschuld verdwijnen.
Staatsschuld ontstaat wanneer de overheid geld uitgeeft voordat de overeenkomstige belastingen geheven
zijn. Nu betalen we heel veel aan rente op staatsobligaties, die de staat uit moet geven om deze uitgaven te
financieren. Bankiers investeren graag in deze obligaties, omdat ze quasi zonder risico rente opleveren.
Dus, aan de ene kant moest de overheid zich in de schulden steken om de bankiers te redden en aan
andere kant krijgen bankiers rente over deze schuld. Ja, we leven in een krankzinnige wereld.
- Pensioen fondsen
Andere profijttrekkers van de rente op staatschuld zijn de pensioenfondsen, die er een deel van hun
inkomen uit trekken. Onze gepensioneerden worden voor een flink deel uit deze rente betaald, die op zijn
beurt betaald wordt door de belastingbetalers. Een ander gedeelte wordt betaald uit de pensioenpremies van
de werkende bevolking. Dus achter de façade, dat mensen geld opzij zetten voor wanneer ze oud zijn, komt
het grootste gedeelte van het geld dat onze gepensioneerden krijgen uit de premies en de belastingen van
de werkende bevolking.
Eigenlijk is dat tamelijk logisch. Als je simpelweg geld zou opslaan en het tientallen jaren later weer in
omloop zou brengen, dan zou het op dat moment alleen inflatie veroorzaken. Wat je kunt doen met het geld
wanneer je oud bent is sterk afhankelijk van de werkkrachten en de productiviteit op dat moment.
Een ander deel van de inkomsten van onze gepensioneerden komt uit buitenlandse beleggingen, of, om het
duidelijker te stellen, van de arbeid van mensen in het buitenland. Ethisch is het iets zoals financieel
kolonialisme. Niets om trots op te zijn.
Daarom zou het veel logischer zijn een pensioenfonds te hebben, dat beheerd wordt door de staatsbank. Of,
om het anders te zeggen, de werkende bevolking moet gewoon accepteren, dat ze zorg moet dragen voor
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de oudere bevolking. Burgers, die hun pensioenrechten van hun privé-pensioenfondsen over willen hevelen
naar het staatspensioenfonds, zouden de vrijheid moeten hebben dit te doen.
- Rente
Veel mensen vinden rente onethisch. Echter, wanneer een deel van de renteopbrengst gebruikt wordt om de
verliezen op te vangen van leningen die niet terugbetaald kunnen worden, en wanneer de rest naar de
algemene middelen van het land gaat, dan zie ik geen bezwaren. Dit laatste deel zou de te heffen
belastingen verminderen.
De regering zou uitéénlopende rentevoeten kunnen implementeren al naar gelang de sector en het type
investeringen die hij wil privilegeren. In plaats van domweg één rentevoet aan te sturen, zoals centrale
banken nu doen, zou de regering de leningen en investeringen meer in de noodzakelijke richtingen kunnen
sturen.
Rente is ook een nuttig middel om leners aan te zetten op tijd terug te betalen.
- Arm en rijk
Vandaag, bij het verstrekken van leningen, eisen banken onderpand waar ze beslag op kunnen leggen als
de lener zijn schuld niet betaalt. Op deze manier kunnen rijke mensen altijd makkelijker lenen en investeren
en dus makkelijker rijker worden. De groeiende kloof tussen rijk en arm is een gevaar voor de samenleving.
De staatsbank heeft geen onderpand nodig. De leningen die hij verstrekt kunnen vergeleken worden met
een belastingschuld. Wanneer ze niet terugbetaald worden kunnen ze op een vergelijkbare manier
afgehandeld worden. In principe zouden de armen net zo makkelijk geld moeten kunnen lenen en investeren
als de rijken.
Zoals eerder uitgelegd, in een omgeving zonder inflatie is het moeilijker leningen af te lossen. Dit wordt
echter gecompenseerd door het feit, dat rentevoeten lager kunnen blijven, omdat we niet meer hoeven bij te
dragen aan de dure en nodeloze kapitalisatie van privé-banken. Bovendien, indien nodig, kan via
belastingpolitiek verdere compensatie aan leners geboden worden.
- Is uit de euro stappen duur?
Sommige politici proberen de mensen angst aan te jagen en doen voor alsof uit de euro stappen heel erg
duur zou zijn en dat het de economische ontwikkeling jaren achteruit zou zetten en zo verder en zo voort.
Wel, om te beginnen, landen stoppen niet met handelen omdat een land de euro heeft verlaten en een
nieuwe munt heeft. En als dat land overstapt op staatsgeld, dan zijn de kosten hoofdzakelijk organisatorisch
en betrekkelijk miniem vergeleken met de gewonnen voordelen.
Al het geld, dat benodigd is voor de omschakeling, kan simpelweg uit het niets gecreëerd worden door de
staatsbank. Alle euro’s, die in het land in omloop zijn, kunnen door de staatsbank opgekocht worden door de
emissie van nieuw geld. Deze euro’s kunnen opzij gezet worden als strategische reserve of voor de betaling
van importen.
De regering zal alle essentiële infrastructuren en openbare diensten terug kunnen kopen. Het herbouwen
van nationale ondernemingen uit de vele gefragmenteerde energie-, post-, telefoon-, spoorweg- en andere
privé-ondernemingen zal zeker tot een veel betrouwbaardere dienstverlening leiden. In deze essentiële
diensten zou kwaliteit en dienstverlening op de eerste plaats moesten staan. Dat betekent geen retour naar
stoffige staatsbedrijven uit het verleden. Staatsbedrijven kunnen modern en goed geleid worden, en,
waarom niet, veel betere diensten aanbieden dan welk privé, op winst jagend bedrijf zou kunnen.
Ik zeg niet, dat al deze veranderingen makkelijk zijn. Maar als we een duurzame maatschappij willen, waarin
democratie en vrijheid nog iets betekenen wanneer onze kinderen en kleinkinderen groot zijn, dan is dit de
weg die we moeten inslaan.
Overzicht
De hervorming, zoals ik die zie, kan samengevat worden in het overzicht hieronder. Let s.v.p. op de notities
die eronder staan
Notities en referenties:
[1] In de wetenschappelijke studies over de “optimum currency areas” kunnen we de studies onderscheiden
die focussen op de noodzakelijke condities en die van na 1970 (toen politici besloten hadden dat ze een
gezamenlijke munt wilden) die meer focussen op kosten en baten.
Roman Horvath and Lubos Komarek in “OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR
THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION” (2002)
“It is possible to distinguish two major streams of the optimum currency area literature. The first stream tries
to find the crucial economic characteristics to determine where the (illusionary) borders for exchange rates
should be drawn (1960s-1970s). The second stream (1970s-till now) assumes that any single country fulfills
completely the requirements to make it an optimal member of a monetary union. As a result, the second
approach does not continue in the search for characteristics, identified as important for choosing the
participants in an optimum currency area. This literature focuses on studying the costs and the benefits to a
country intending to participate in a currency area.”
http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 7.
Friedman put forward the advantages of flexible exchange rates between countries as follows: As it is
commonly observed, the country’s prices and wages are relatively rigid and factors are immobile among the
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countries. As a result, under the negative demand or supply shock the only instrument to avoid higher
inflation or unemployment is the change in the flexible exchange rate (that means appreciation or
depreciation of the currency). This brings the economy back to the initial external and internal equilibrium.
(...) Under the fixed exchange rate regime there would always be the unpleasant impact on unemployment or
inflation.
http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 8.
[2] Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÜCEOL, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, in “WHY THE EUROPEAN UNION IS NOT AN OPTIMAL CURRENCY AREA: THE LIMITS OF
INTEGRATION”
Europe is not an optimal currency area. Although, On January 1, 1999, 11 EU countries initiated an EMU by
adopting common currency, the euro, the EU does not appear to satisfy all of the criteria for an optimum
currency area. Then, joining the EU is not identical with joining the euro for both old members and new
members.
http://eab.ege.edu.tr/pdf/6_2/C6-S2-M6.pdf , page 66
[3] Paul de Grauwe, gedeelten van een speech:
“With up to twenty-seven members instead of the present twelve, the challenge for ensuring a smooth
functioning of the enlarged Eurozone will be daunting. The reason is that in such a large group the
probability of what economists call ‘asymmetric shocks’ will increase significantly. This means that some
countries may experience a boom and inflationary pressures while others experience deflationary forces. If
too many asymmetric shocks occur, the ECB will beparalyzed, not knowing whether to increase or to reduce
the interest rates. As a result, member countries will often feel frustrated with the ECB policies that do not
(and cannot) take into account the different economic conditions of the individual member countries. This
leads us to the question whether the enlarged EMU will, in fact, be an optimal currency area.” (...)
“If a country is hit by negative shocks brought about by agglomeration effects, the wage cuts necessary to
deal with these shocks will inevitably be very large. To give an example: If Ford Motor were to close down a
plant in Belgium and to invest in Poland instead, the wage cut of Belgian workers that would convince Ford
Motor not to make this move would have to be 50% or more given that the wage not feasible, then flexibility
dictates that the Belgian workers be willing to move.”
http://mostlyeconomics.wordpress.com/2010/06/21/were-europes-curent-problems-never-imagined/
[4] NRC Handelsblad, 3 juni 2010
“De Europese Commissie heeft op dit moment tegen 20 van de 27 EU-landen een procedure lopen omdat
deze landen de interne begrotingsregels van de Europese Unie overschrijden.”
http://www.nrc.nl/economie/schuldencrisis/article2558281.ece/Ambtenaar_betaalt_bezuiniging
[5] Julius Horvath in “Optimum currency area theory: A selective review”
Ghosh and Wolf (1994), for example, conclude the US is not an optimum currency area and tentatively
suggest separate currencies for different parts of the United States.
http://www.bof.fi/NR/rdonlyres/5C4E3CE4-0386-4FDB-886B-C276040CD183/0/dp1503.pdf , page 7
[6] Hoewel het wel zo lijkt, kunnen we niet met nep geld betalen en gebeurt dat ook niet. Met het minimale
beetje echt geld dat over is, slagen bankiers er in onze betalingsopdrachten uit te voeren. Voor een
versimpelde uitleg, zie “Debit, credit, banco!”, item “Jongleren met betalingen”
http://www.courtfool.info/nl_Debet_credit_banco.htm
[7] Inflatie en rente variëren enorm door de tijd heen. Zie overzicht “US rates 1940-1999”
http://www.courtfool.info/US_inflation_1940_1999.htm Deze percentages tonen niet de extra kosten, die
klanten vaak moeten betalen om hun lening te krijgen, zoals verzekeringen. Verzekeringen reduceren de
risico’s voor de bankiers, dus trekt hij meer winst uit zijn lening. Dus zelfs als je dergelijke verzekeringen aan
een verzekeringsmaatschappij betaalt en niet aan je bank, vormen deze een verborgen vorm van rente.
[8] Prijs-inflatie leidt tot ontevredenheid van de bevolking. Daarom gebruiken veel landen een Consumenten
prijs Index, die aangenamere cijfers toont. http://www.mw.ua/2000/2020/52764
“… the reference value (4.5%) of m3 growth on an annual basis. This reference value for monetary growth
is based on a potential economic growth of 2.0% to 2,5%, an inflation of less than 2.0% in the medium term
and a long-term decline of the velocity of money by 0.5% to 1.0%, per annum.”
http://www.dnb.nl/dnb/home/file/ar03_tcm47-146939.pdf (pagina verwijderd / niet meer toegankelijk)
“In 2003, the money supply (m3) in the euro area grew at a rate of 8.0%, well above the official reference
value of 4.5%.”
http://www.dnb.nl/dnb/home/file/ar03_tcm47-146939.pdf (pagina verwijderd / niet meer toegankelijk)
Onthoud, wanneer politici, ambtenaren of de centrale bankier over “inflatie” spreken tegen het publiek, dan
bedoelen ze de veranderingen in de Consumenten prijs Index.
De index is gebaseerd op een jaarlijkse prijsvergelijking van een mandje producten, dat een “gemiddeld”
huishouden nodig zou hebben. De inhoud verschilt van land tot land en ook de methode om de index te
berekenen. Het ene land kan de kosten van vooedsel, brandstof en wonen meerekenen, een ander land kan
zulke kosten erbuiten laten.
http://bigpicture.typepad.com/comments/2005/09/the_history_of_.html
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http://www.goldandsilverexchange.info/consumer-price-index.html
Sommige landen publiceren de categorieën producten die ze in hun mandje hebben, maar de exacte
producten blijven gewoonlijk geheim. Niettemin onthullen sommige statistiekbureaus enkele trucjes die ze
uithalen om geflatteerde cijfers te verkrijgen. Bij voorbeeld, ze wijzigen periodiek de inhoud van het mandje.
Producten die te sterk in prijs stijgen worden vervangen door goedkopere. Of, wanneer de prijs gelijk blijft,
maar de kwaliteit toeneemt, rekenen ze de kwaliteitsstijging als een prijsverlaging. Op deze manier, voor de
computer in het mandje, rekende het Centrale Bureau voor de Statistiek (NL) een prijsreductie van 64
procent tussen 1998 en 2003! En daar gaat de index omlaag!
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/AB3F1E9D-EFED-4FD9-9393-E59F762D5C9B/0/2007gevoelsinflatieart.pdf
grafiek blz 6
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2005/consumer-price-indexart.htm
De inhoud wordt dus periodiek aangepast. De rechtvaardiging zou zijn, dat wanneer de prijzen stijgen, de
huishoudens hun aankopen ook aanpassen. En wat betekent deze politiek voor de index? Wel, omdat het
gedefinieerde huishouden nooit meer uit kan geven dan het verdient, zal de berekening van de inflatie nooit
hoger uit kunnen vallen dan de inkomensstijging van het gemiddelde huishouden.
In een groot heterogeen gebied, zoals de eurozone, zullen landen nooit op dezelfde manier geraakt worden
door grote shocks, zoals de financiële crisis. Het is dan onmogelijk voor de ECB daarop te reageren met een
beleid dat geschikt is voor alle landen. De ECB zal haar beleid op bepaalde landen af moeten stemmen. Wat
geschikt is voor het ene land, kan in het andere land tot hoge inflatie leiden. De CPI zal alles doen wat die
kan om het zo goed mogelijk te maskeren.
[9] De centrale bankier draagt er zorg voor dat de inflatie eeuwig doorgaat door het bijsturen van de
rentevoet.
[10] Het kantoor van de Europese Centrale bank is in Frankfurt. Dit is de historische stad van de
Rothschilds. Vertegenwoordigers van de families Rothschild en Morgan stonden aan de basis van de
oprichting van de Federal reserve in de Verenigde Staten in 1913. (G. Edward Griffin in “The Creature of
Jekyll Island”)
[11] Eigendom ECB:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0066:0068:EN:PDF , artikel 2.
[12] Bijvoorbeeld, de Nederlande centrale bank is De Nederlandse Bank N.V. (DNB), waar N.V. betekent
Naamloze Vennootschap. Dit is een veelvookomende jurische vorm voor ondernemingen met een
aandelenkapitaal. Deze ondernemingen hebben de verplichting altijd N.V. bij hun naam te vermelden. In
1929 verleende een speciale wet ontheffing aan De Nederlandse Bank N.V., zodat ze op hun bankbiljetten
de vermelding N.V. weg mochten laten en zodoende voor het volk verborgen konden houden dat het
Nederlandse geld van een Naamloze Vennootschap was.
http://www.dnb.nl/binaries/wo0649_tcm46-145952.pdf
The 4 members of DNB’s governing board, the day-to-day direction, are appointed by the Crown.
http://www.dnb.nl/en/about-dnb/organisation/governing-board/index.jsp
Of the 10 members of the supervisory board one member is appointed by the government.
http://www.dnb.nl/en/about-dnb/organisation/supervisory-board-and-bank-council/index.jsp
All these members have strong bonds in the economy.
http://www.dnb.nl/binaries/Raad%20van%20Commissarissen_tcm46-185323.pdf (in Dutch)
Of the 14 members of the bank council, one is the member of the supervisory booard who is appointed by
the government. (Nevertheless, he is as independent from government as all others.)
http://www.dnb.nl/en/about-dnb/organisation/supervisory-board-and-bank-council/index.jsp
Merk op, dat het centrale bankieren hier draait om macht, invloed en het vergroten van de balans en over
het algemeen niet zozeer over winst maken. Veel centrale banken dragen de winst af aan de staat.
[13] Onafhankelijkheid van centrale banken: http://www.ecb.int/press/key/date/1997/html/sp970513.en.html
[14] Centrale bankiers hebben de macht over het geldsysteem (en willen die behouden). Eén reden is,
omdat ze wanhopig inflatie nodig hebben, omdat anders het bedriegelijke geldsysteem niet kan werken.
Zoals uitgelegd, zouden banken zonder inflatie snel failliet gaan. Dus willen centrale bankiers volledige
controle over de rentevoet. Echter, voor de buitenwereld pretenderen ze dat zij die controle moeten
uitoefenen, omdat regeringen niet in staat zouden zijn een consistente politiek op de lange termijn te volgen.
Ze refereren daarbij aan een negatieve ervaring waarbij een regering buitensporige inflatie had veroorzaakt.
Centrale bankiers zouden verantwoordelijker zijn (!) en daarom de volledige controle over het geldsysteem
moeten hebben zonder enige interferentie van de regering. Hier een voorbeeld van hoe ze de zaken
presenteren:
Alexandre Lamfalussy, President of the European Monetary Institute, at the Oesterreichische Nationalbank,
Vienna, 13 May 1997
“Modern economic theory emphasises the inflationary bias in economic policy, which relates in particular to
the so-called time-inconsistency issue, i.e. the problem of convincing the public that the monetary authorities
will resist the temptation to stimulate output growth in the short run by creating "surprise inflation". Against
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the backdrop of negative past experience, the public is unlikely to have much faith in the authorities'
promises to maintain low inflation. Unless these promises are underpinned by a credible form of precommitment, the equilibrium inflation rate will be higher than needed, with no better performance in terms of
output and possibly even a deterioration. As a solution to this problem, it has been suggested that
responsibility for monetary policy be separated from political control and to enshrine this in legislation.
According to this view, central banks should be given the freedom to formulate and execute monetary policy
in line with their primary objective as determined by the legislator, to whom they are accountable.
Accountability may involve either a legal obligation for the central bank to give reckoning for the conduct of
monetary policy or a commitment to explain its actions, for example, in regular reports and to parliament.
This allows central banks to take a medium-term orientation and not to be distracted by short-term political
motives, an approach which benefits the credibility, transparency and efficiency of monetary policy.”
http://www.ecb.int/press/key/date/1997/html/sp970513.en.html
[15] Pierre Werner was a banker in Luxembourg and a very influential person. In 1944 had attended the
Bretton Woods Conference that set up International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the
International Monetary Fund (IMF) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). In 1970 he was
also Minister of Finance and Prime Minister of Luxembourg. On top of that, in 1969, he had presided EEC’s
Council. http://www.terra.es/personal2/monolith/eu.htm
[16] John Perkins in an interview on Talkstick TV (link here below)
"The fact of the matter is our job was to convince other countries to take very large loans [given by the World
Bank]... Let's say a billion dollars to Ecuador to build big infrastructure projects: power plants, ... ports,
highways, industrial parks. Things that didn't benefit anybody except the very wealthy people in those
countries who were quite corrupt, and we corrupted them... 90% of that billion dollars would come back to
the United States to pay for Halliburton, Bechtel, these types of companies to build the infrastructure.
Then the country would be stuck with this huge debt, which over time would continue to be refinanced and
get larger and larger and larger. So that in fact today Ecuador owes more than 50% of its national budget
just to pay down its debt service which means there's very little money left to pay for education and health
services for the poor people who are the ones who suffer from these projects. It was their rivers that were
destroyed when we built these hydro-electric plants, it was their land that was destroyed...
Now they're saddled with this incredible debt that they can't possibly pay. And so we go in and demand our
pound of flesh, very much like the mafia... We need Ecuador's oil... We tell Ecuador, 'Since you can't pay off
your loans, what you need to do is to turn over your Amazon to our oil companies... What it is all about is
building empire. We've done this in every country around the world that has resources that we covet, often
this is oil in places like Indonesia, Nigeria, Ecuador, Venezuela, and. Colombia. But sometimes its other
resources, for example in Panama it was the Panama Canal. "
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yTbdnNgqfs8
Joseph E. Stiglitz, in an interview in 2001:
"As the chief economist at the World Bank from 1997 to 2000, I have seen firsthand the dark side of
globalization; ... how so-called structural-adjustment loans to some of the poorest countries in the world
'restructured' those countries' economies so as to eliminate jobs, but did not provide the means of creating
new ones, leading to widespread unemployment and cuts in basic services..”
http://secret-of-life.org/the-World-Bank-and-IMF
[17] David C. Korten, in “One World--One World Government Bretton Woods or The United Nations?”
“It was all so simple. The World Bank trained cadres of young economists, teaching them to believe that
rapid development depends on foreign borrowing to supplement investment based on domestic savings.
Few seemed to notice the obvious -- that when you borrow abroad you are borrowing foreign money that is
only useful to buy foreign products, thus increasing your economy's dependence on imports. You are also
building up foreign debts that can only be repaid by exporting ever more of your domestic resources and
production. Almost inevitably you end up at the mercy of foreign lenders -- like the World Bank.”
http://www.ratical.com/co-globalize/ifg041400DK.html
[18] De Basel Accoorden
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0596-e.htm
[19] NRC Handelsblad, 11 februari 2010
VVD-Kamerlid Frans Weekers zei dat Griekenland de problemen volledig aan zichzelf te wijten heeft.
Volgens hem hebben de Grieken de Europese Unie „jarenlang belazerd en bedonderd" met verkeerde cijfers
over de financiële positie. „Dit is de straf van de markt voor Griekenland", aldus Weekers.
http://vorige.nrc.nl/economie/article2481429.ece/Kamer_Geen_Nederlandse_steun_aan_Griekenland
Well, als Weekers de moeite had genomen zich te informeren, dan had hij hetvolgende kunnen weten:
Nikolaos Salavrakos, Member of the European Parliament in “The Greek Fiscal Crisis: Is there a way Out?”
“In 1974 Greek public debt was just 22.5% of GNP, and in 1979, when Greece signed its entry in the EEC, it
was 31.7%. This by 1981 was increased to 36.1% and by 1989 it was 85.3%. The public debt continued to
rise and thus by 1993 it had reached the astonishing level of 110.1% of GNP. This was slightly reduced to
106.6% in 2001 and to 102.4% by 2003.[2] Thus, even with the official statistics of the 2000-2003 period, the
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Greek debt was still high. However, Greece entered the EMU from January 1st 2001 as its twelfth member
state. It is obvious that everyone (markets, politicians, EU Commission) knew that a country was becoming a
member of the EMU with a debt above 100% of its GNP.”
http://www.efdgroup.eu/news/99-the-greek-fiscal-crisis-is-there-a-way-out.html
Tot en met 18 december heeft het IMF meer dan 10 miljard euro aan leningen aan Griekenland verstrekt.
Kennelijk zijn de voorwaarden niet openbaar gemaakt.
[20] C. van Ewijk & L.J.R. Scholtens in “Geld, Financiële Markten & Financiële Instellingen” Zie item “Geld
vermenigvuldiging”
20 December 2010
Copyright: This article may be copied and republished under fair use conditions. Rudo de Ruijter.

De “CHRISLAM” beweging in de afvallige kerken
In november 2010, zijn Presbyteriaanse kerken verspreid over de
Verenigde Staten een serie gesprekken begonnen om Moslims en
Christenen dichter tot elkaar te brengen. Presbyteriaanse
voorgangers beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat
tussen de beide religies omdat ook de Koran melding maakt van
Jezus. De naam die ze voor deze samenwerking bedacht hebben is:
“Chrislam”. Ze beweren dat men zowel een volgeling van de Here
Jezus kan zijn zonder noodzakelijk aan het geloof vast te houden dat
Jezus de Christus is, de Zoon van God, die stierf voor onze zonden
als gift voor eeuwig leven.
De Chrislam beweging beroept zich onder meer op de uitspraken van de voormalige Amerikaanse president
George W.Bush dat Christenen, Joden, en Moslims allemaal dezelfde God aanbidden. Ook verwijzen ze
naar Rick Warren’s gebed tijdens de inauguratie van Barack Hoessein Obama in januari 2009, waarin deze
de naam Isa (de moslim Jezus) aanhaalde. De door Warren aangehaalde Isa in de Koran is echter niet
dezelfde is als de Zoon van God in de Bijbel. Isa, ook wel Isa bin Maryam, genoemd, is de islamitischArabische naam voor Jezus. Deze Isa wordt in de Koran genoemd als een belangrijk profeet en
boodschapper maar niet als de Zoon van God, niet gekruisigd en ook niet opgestaan uit de dood. Deze Isa
is dus een andere dan de Here Jezus uit de Bijbel.
Jezus, zegt in Johannes 14:6: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader
dan door Mij. Dat is de les die door de Bijbel wordt gegeven om geen omgang te hebben met zij die dit niet
erkennen en wat anders leren. In de 2e brief van Johannes staat: Een ieder, die verder gaat en niet blijft in
de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.
De afgelopen 2000 jaar heeft de wereld in Gods onfeilbare Woord kunnen lezen dat Jezus is gestorven,
opgestaan en ten hemel is gevaren. Hoe dichter de wereld de tijd nadert van de terugkomst van de Here
Jezus, hoe meer afvalligen er zullen komen die het bestaan van een opgestane Jezus zullen loochenen.
Vóór Zijn terugkomst moet de wereld worden duidelijk gemaakt dat Zijn sterven, opstanding en Zijn
terugkomst slechts als een sprookje gezien moet worden. Uiteindelijk zullen vele christenen Jezus nog
slechts gaan zien als één van de vele “Wereld Leraren” op dezelfde basis als Buddha, Krishna, Mohammed
en anderen. Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen,
tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord
worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die
meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’.
Kindermoordenaar Samir Kuntar rijzende ster in Arabische wereld
De Libanese kindermoordenaar Samir Kuntar is sinds zijn vrijlating door Israël op 16 juli 2008, een rijzende
ster in de Arabische wereld. Kuntar in Israël “Het Beest” genoemd zat bijna dertig jaar in een Israëlische cel
voor een weerzinwekkende moordpartij op onschuldige Israëlische burgers. Hij is samen met 199 andere
terroristen vrijgelaten in ruil voor de twee Israëlische militairen Ehud Goldwasser en Eldad Regev die op 12
juli 2006 door de Libanese terreurbeweging Hezbollah levend gevangen waren
genomen en in lijkkisten teruggestuurd. Kuntar was als zeer geëerde gast op
visite bij de Syrische dictator Bashar al Assad in Damaskus. Hij overhandigde
Assad een kopie van zijn boek “My Story” waarin de terrorist zijn verblijf in
Israëlische gevangenissen beschrijft. De twee spraken over het Arabische
conflict met Israël en kwamen tot de eensluidende conclusie dat “verzet (lees
terreur) de basis vormt voor het terugwinnen van Arabisch recht”. Terreur is de
reden waarom Kuntar vele jaren in Israëlisch gevangenschap heeft
doorgebracht.
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Links Danny, Einat en Yael Haran. Rechts de man die de schedel van het
vierjarige Israëlische meisje (links op de afbeelding) verbrijzelde.
Kuntar landde op 22 april 1979 ’s nachts met drie andere terroristen in een
rubberboot vanuit Libanon op de kust bij Nahariya. Politie officier Eliyahu Shadar
die hen betrapte, was hun eerste slachtoffer. Het viertal drong daarna schietend
het appartement binnen van de 28 jarige Danny Haran en zijn vrouw Amadar en
hun twee dochtertjes Yael van twee en Einat van vier. In het door het “Israel
Ministry of Foreign Affairs”, na 39 jaar vrijgegeven rapport over de gebeurtenis,
staat dat de moeder zich met haar tweejarig dochtertje Yael op een zolderkamer
had verborgen in de hoop dat ze daar niet zou worden ontdekt. De moeder
probeerde het gehuil van het meisje te stoppen maar klemde het kind zo dicht
tegen zich aan, dat het stikte. Vader Danny Haran probeerde met de vierjarige
Einat de flat uit te vluchten naar een gemeenschappelijke schuilkelder. Maar de terroristen vingen hem op en
sleurden hem en het meisje mee naar het strand. Daar werd de vader voor de ogen van zijn dochtertje, van
dichtbij in de rug geschoten. Daarna vervolgde Samir Kuntar zijn satanische act door het hoofd van het
meisje met zijn geweerkolf te verbrijzelen. De politie doodde twee van de terroristen en namen Kuntar en
Ahmed Assad gevangen.
Na zijn vrijlating door Israël verheerlijkte het officiële dagblad van het PA/PLO bewind de moordenaar en
schreef: “Samir Kuntar is een man om trots op te zijn in de geschiedenis van de nationale beweging. Een
naam die hij gemaakt heeft tijdens het verzet in Libanon en de heldhaftige strijd in Nahariya. Kuntar schreef
edele geschiedenis van zijn naam in letters van vuur en licht tijdens de veldslagen van de strijd. Kuntar was
een baken van licht voor ons en zal dat blijven voor alle komende generaties. Iedere dag die voorbij gaat,
groeit de trots van Samir en onze trots over hem wordt groter en groter”.
Mahmoud Abbas, de leider van het PA/PLO bewind prees hem uitbundig en stelde hem een
heldenonderscheiding in het vooruitzicht. Hij feliciteerde de familie van Kuntar met zijn vrijlating en stuurde
felicitaties aan de terreurbeweging Hezbollah. Het is al jaren zo dat dit soort terroristen als dappere helden
worden bejubeld en voor hun gruwelijke moordpartijen met onderscheidingen worden beloond. De onder
controle van het PA/PLO bewind staande PA/PLO-tv toonde een afbeelding van de bloeddorstige terrorist
met op de achtergrond de staat Israël in zijn geheel bedekt met een Palestijnse vlag. Ze noemen Kuntar de
“ideale” gevangene en noemen zijn monsterachtige moordpartij een “heldendaad” in de strijd tegen Israël.
Dit zijn de figuren waarvan de wereld vindt dat Israël vrede moet sluiten. Vele Israëlische burgers noemen
het nog steeds een grote vergissing dat Israël deze terrorist heeft vrijgelaten en hem zodoende in de
gelegenheid heeft gesteld als een held in de Arabische wereld te worden ontvangen en Arabieren aan te
sporen in zijn voetstappen te treden.
Palestijnen verheugt over brand op de Carmel
Het leek wel feest in een deel van de Arabische wereld en niet te vergeten in de Palestijnse gebieden, over
de brand op de Carmel waarbij 42 Israëliërs het leven verloren. Het was te verwachten dat velen in de
omringende Arabische landen met bijzonder veel genoegen naar de enorme vuurhaard op het Carmel
gebergte in Israël hebben gekeken. Velen vonden het jammer dat de brand is bedwongen want Israël had
moeten blijven branden tot er niets meer van overbleef. Terwijl duizenden Joden treurden om de dood van
de slachtoffers, vierden de Arabieren deze tragedie als een ‘Straf van Allah” en spraken van een “goddelijk
vuur”.
“Wij roepen onze Palestijnse broeders op alle bossen in Israël
in brand te steken.” Ook sprak men over het ter ziele gaan
van de (Zionistische) entiteit. “Wij moeten jullie vertellen hoe
gelukkig het Palestijnse volk is over de dood van de
Zionistische bewakers” zo meldde de krant Palestine Today.
Ook verschenen er schokkende foto’s van totaal verbrande
Israëlische slachtoffers in deze krant en teksten als “O Allah,
verbrand de Joden nog vóór de grote Dag van verdrukking en
vernietig hen en alle vijanden van de Islam.” “Laat Allah zich
wreken op hen en verwijder hen samen met al die corrupte
Arabische regeringen”!
Het is al vaker gezegd: het gaat om een doodscultuur in zijn meest gruwelijke vorm. Ze vertonen niet het
minste medelijden met het verlies van onschuldige mensenlevens. Het gaat hier niet alleen om een handje
vol extremisten, maar over een door geestelijke en politieke leiders gehersenspoelde massa. Hoe verziekt
moet men zijn om te gaan juichen bij een dergelijke tragedie als de brand op de Carmel. Het lijkt op een
soort sociale gebeurtenis waaraan burgers, vrouwen, kinderen en bejaarden meedoen, door met vlaggen te
zwaaien en lekkernijen uit te delen. De grofheid van de anti-joodse hersenspoeling door de Palestijnse
leiders vertoond opmerkelijke overeenkomsten met de nazi-propaganda in Hitler Duitsland, toch verheft
geen enkele politieke machthebber zijn stem tegen deze giftige laster integendeel, men wijst Israël aan als
de boosdoener vanwege de ‘bezetting van Palestijns land’.
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Shariah 4 you
H. Numan - 04 januari 2011
Het lijkt zo ontzettend onschuldig: als die mohammedanen zo graag dat
belachelijke shariah recht willen? Nou, laat ze dan.
Dat hoor je van bevlogen linkse idioten die totaal geen benul hebben.
Geen benul van hun eigen rechtssysteem, en nog veel minder wat die
shariah nu eigenlijk is en wat dat inhoudt. Professor Hans Jansen schreef
daar een heel goed stuk over op Hoeiboei.
Hij noemt zeven grote bezwaren, die ik volledig onderschrijf in een iets andere volgorde. Wat ik compleet
onbegrijpelijk vind is het grote stilzwijgen rondom dit absurde, levensgevaarlijke
en zwaar verouderde rechtssysteem. Niemand die serieus bezwaar maakt.
Refo’s en papen, dat is begrijpelijk. Die varen er (tijdelijk) wel bij. Mensen die
geen geloof aanhangen zouden zich eigenlijk voor hun stilzwijgen moeten
schamen. En onze rechterlijke macht? Wat denkt u zelf …?
Laat ik bij het begin beginnen. Ons rechtssysteem is gebaseerd op de individu.
Bovendien past het systeem zich aan, aan de tijd en de omstandigheden. Onze
wet is niet uit steen gehouwen. En dat is maar goed ook. Anders zou het
vrouwenkiesrecht niet bestaan of zouden gays nog steeds op de brandstapel
gezet worden.
Shariah recht heeft maar één doel: het promoten, beschermen en bewaken van
het mohammedanisme. Alles wat het mohammedanisme bevordert is in principe
goed, wat het mohammedanisme schaadt is vrijwel altijd verwerpelijk. De mens staat niet centraal maar hun
twee goden, allah en mo. Shariah recht is een extreme vorm van kerkelijk recht. Het hele concept is een
flagrante schending van ons rechtssysteem.
Maar het gaat nog veel verder. Shariah recht maakt en is gebaseerd op onderscheid. Mannen en vrouwen
zijn niet gelijk. Andersdenkenden zijn niet gelijk. Dit soort rechtspleging mag gewoon niet plaatsvinden in
Nederland. De grondwet verbiedt het uitdrukkelijk.
Ja maar, zeggen linkse domoren, zolang de mohammedanen dat nou onderling toepassen. Wat deert jou
dat nou? Veel. Heel veel. Die linkse dwazen, helaas ook rechters die toch echt beter zouden moeten weten,
passen dit principe niet toe op bijvoorbeeld pedofilie. Als een familie gezellig samen seks bedrijft, zonder er
anderen mee lastig te vallen. Wie of wat deert dat dan? Als u vindt dat mensen shariah recht mogen
bedrijven mogen andere mensen *kuch* familie spelletjes bedrijven. Zolang ze er anderen geen overlast
mee bezorgen.
Maar shariah recht gaat veel en veel verder dan ander kerkelijk recht. Dat van de Refo’s of papen is
uitsluitend van toepassing op hun eigen leden, en dan nog alleen binnen Nederland zelf. Shariah recht geldt
voor iedereen. Gelovig of ongelovig maakt niets uit. Waar dan ook ter wereld. Shariah recht claimt universeel
recht te zijn. En met universeel wordt bedoelt het hele universum. Want dat is door hun god geschapen. Zijn
wet, de shariah geldt overal.
Een mohammedaan mag niet eens shariah recht weigeren, want dat staat gelijk aan apostasie en draagt de
doodstraf. Van vrijwilligheid is dus niet echt sprake. Niet iedere mohammedaan zal direct onthalst worden als
ze shariah recht weigeren (dat komt later wel; wat in het vat zit verzuurt niet), maar ze zullen op zeker onder
enorme sociale druk gezet worden om het toe te passen.
Nederlands recht is van toepassing op iedereen binnen de grenzen van het koninkrijk. Ongeacht welk geloof
of geen geloof. Geloof doet totaal niet ter zake binnen het Nederlandse recht. Zelfs niet tijdens een
godslasteringsproces.
Het geloof of ongeloof van Gerard van het Reve stond niet ter discussie, maar het feit dat hij Jezus een ezel
noemde.
Dat proces zou Reve automatisch verloren hebben onder shariah recht. Hij
belasterd een profeet, en daar staat de doodstraf op. Een andere uitspraak onder
shariah recht is niet mogelijk. Kijk naar Salman Rushdie.
Ja maar, zullen linkse idioten mekkeren, Reve was geen mohammedaan. Dus hij
had niets te vrezen. Sorry, dat is onzin. Het simpele feit dat een vorm van kerkelijk
recht getolereerd wordt geeft elke vorm van kerkelijk recht veel meer respect dan
het verdient. Het ondergraaft automatisch seculier recht door de aanwezigheid. Als
het Ezelsproces gevoerd zou worden wanneer shariah recht geaccepteerd is, gaat
de rechter daar minimaal rekening mee houden en dat in zijn vonnis mee laten
wegen.
Shariah recht is meer. Het is niet alleen religieus recht, het pretendeert ook civiel recht te zijn. Jammer
genoeg is dat civiel recht uit de steentijd, waarbij elke kiezeltje dat er naderhand in probeerde te sluipen met
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beitels uit geslagen is. Moderne problemen worden er niet in behandeld. Logisch, want
die bestonden niet in de tijd toen mo de koran verzon. Dus creditcard fraude of
identiteitsdiefstal op het Internet wordt op z’n best in de meest brede termen omschreven.
Zo breed dat je er alle kanten mee op kan. Vandaag dit, morgen dat. Creditcard fraude
heeft zelden betrekking op het geloof (tenzij je de moskee oplicht), dus is dat voor shariah
recht een onbenullig niemendalletje. Een teddybeer mohammed noemen is daarentegen
een serieus halsmisdrijf.
Pedofilie bijvoorbeeld is iets dat wij nogal verwerpelijk vinden. Shariah recht staat dat toe.
Dat veel mohammedaanse staten dat niet toestaan doet niet ter zake. Volgens Shariah recht mag iemand
een ‘vrouw’ huwen, ongeacht de leeftijd, wanneer ze menstrueert. Dus een meisje dat erg vroeg met de rode
vlag begint te wapperen kan al voor haar tiende op de wip.
Verder krijgen we nog veel sterker dan nu te maken met het hellende vlak. Het is mij niet bekend dat het
mohammedanisme ooit een compromis heeft gesloten om in Nederland een leefbare
samenleving te creëren. Mohammedanen sluiten geen compromissen. Een
samenleving past zich aan hun aan, andersom niet. Dat gaat dan helemaal niet
gebeuren wanneer shariah recht toegestaan wordt. Integendeel. Een beetje shariah
recht smaakt naar meer. Veel meer shariah.
In Engeland is men zo oliedom geweest om dat recht toe te staan. Officieel zijn er vijf
shariah rechtbanken. Toen bleek dat er maar liefst vierentachtig (!) shariah
rechtbanken opereerden schrok men. Een beetje. Men dronk een glas, deed een
plas, en alle 84 rechtbanken zijn er nog steeds zoals het was. Ook de 79 illegale shariah rechtbanken. Plus
de rest die niet bekend zijn. Want die illegale rechtbanken sluiten... Tja, dan gaan de baardjes rellen en dat
willen we niet.
Het mohammedanisme is de meest compromisloze godsdienst bekend. Geen enkele andere religie zit zo
muurvast in de steentijd als die religie. Een groot deel van die stenen vuist tegen alle verandering is shariah
recht. Invoering van dat (on)recht is een grote overwinning voor de mohammedanen, en een zware
nederlaag voor ons. Jammer dat maar weinig mensen zich dat realiseren. Invoering van dat (on)recht om de
integratie te bevorderen? Ja, m’n zolen! De integratie van dhimmies (wij dus) in hun samenleving. Anders
echt niet. Eén shariah rechtbank is geen voet maar een koevoet tussen de deur steken. U kunt er absoluut
zeker van zijn dat elk van de grote steden minstens één zo’n rechtbank krijgt. Plus de illegale rest waar we
later achter komen. Britse mohammedanen verschillen niet zo gek veel van Nederlandse mohammedanen.
Nederlandse politici verschillen nog minder met Britse politici. (Op een partij na dan.) Dus wanneer blijkt dat
er geen 10 maar opeens 110 shariah rechtbanken zijn, ach… dat is toch overal zo? Kijk maar naar
Engeland.
H. Numan
Reageren? Dat kan, op het Pim Fortuyn forum
Neus ook eens op het Dutch Faith Freedom forum
vindt u nog veel meer redenen waarom niet: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12667

Inflatie: worden we voor de gek gehouden?
Volgens het CBS was de inflatie in het afgelopen jaar niet
zo hoog: 1,6% van november 2009 tot november 2010.
Maar als je naar de prijstijgingen op de wereldmarkt kijkt
zie je een ander beeld:
In bovenstaand plaatje zie je dat de prijzen voor voedsel,
energie en metalen op de wereldmarkt sterk gestegen zijn.
Wij als consumenten zullen weinig merken van een
stijgende prijs voor palladium, goud en zilver. Maar als
voedsel en energie zoveel duurder geworden zijn, dan
moet het inflatiecijfer toch veel hoger uitvallen.
Misschien zijn er andere dingen goedkoper geworden: bontjassen, diamanten, iPhones, 3D-televisies,
laptops en huizen. En die prijsdalingen zorgen ervoor dat het inflatiecijfer een stuk lager uitvalt… tenminste
voor de mensen die laptops, iPhones, huizen en auto’s kopen.
Of misschien sjoemelt het CBS met het ‘pakket aan goederen en diensten, dat gemiddeld door Nederlandse
huishoudens wordt aangeschaft’, zoals Edin Mujagic denkt.
Zie ook Joop.nl
http://cassandraclub.wordpress.com/2011/01/04/inflatie-worden-we-voor-de-gek-gehouden/
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Anoniem internetten (deel II)
Henk Lomax - 02 januari 2011 – met dank aan Bits of Freedom - Vrijbit
Binnenkort kunt u de politie aan de deur verwachten als u zich regelmatig
anoniem op het internet begeeft. Want dan bent u terrorist of pedofiel.
Tenminste, dit concludeert het bureau Faber Organisatievernieuwing in een overigens vanuit ICT-technisch oogpunt zeer amateuristische- studie voor de
ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie die de afgelopen
week is gepresenteerd.
Naast de onmiskenbaar positieve kanten is een mogelijk nadeel van een rechtse
regering dat deze wel eens meer gevoelig zou kunnen blijken voor dergelijke
adviezen dan een linkse. Propageerde de huidige staatssecretaris van J&V, Fred Teeven (VVD) in het
verleden al niet eens de wenselijkheid van centrale opslag van de DNA-profielen van alle Nederlanders?
Uw IP-adres verbergen wordt nu dus uiterst verdacht! Daarom moet het internetverkeer integraal op inhoud
worden gemonitored onder gebruikmaking van deep packet inspection technieken. Vervolgens moeten uit
deze data profielen worden samengesteld die iemand, zonder dat deze een misdrijf heeft gepleegd, zomaar
tot verdachte kunnen maken. Rechercheren in je luie stoel vanachter je PC; de natte droom van alle
opsporingsdiensten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je internetcriminaliteit bestrijdt door de burgerrechten
van de gehele bevolking te schenden en daarmee iedereen tot verdachte maakt. Deze vormen van
criminaliteit bestrijd je namelijk door aktief de aanbieders van illegale content op te sporen en te vervolgen.
Maar dat is blijkbaar te veel werk. Zeker voor het apparaat dat niet eens in staatis om meer dan 30% van
geweldsmisdrijven op te lossen maar wel de illusie koestert dat echte criminelen zich onbevangen openlijk
op het internet affficheren. In het eerste deel van mijn handleiding over anoniem internetten heb ik uitgelegd
hoe u zich op het web kunt bewegen zonder uw IP-adres prijs te geven.
Er zijn 1001 redenen te bedenken waarom men zijn idententeit op het internet zou willen verbergen door het
gebruik van anonimiseringssoftware al dan niet in combinatie met dataversleuteling. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan bankverkeer, bedrijfsnetwerken, politiek activisme (PVV-sympathieën zijn tegenwoordig al
verdacht), islamkritiek (levensgevaarlijk), bezoek aan pornosites, vertrouwelijke e-mail of correspondentie, of
toegang tot buitenlandse websites die uw Nederlandse IP-adres niet accepteren.
De Nederlandse overheid, die eind jaren tachtig hevig verontwaardigd was over de gegevensbanken welke
door de Stasi over de DDR-burgers waren aangelegd, introduceert inmiddels dezelfde methoden om zijn
burgers te bespioneren. Deze overheid vertrouwt ons kennelijk niet, maar moeten wij ons niet eens massaal
afvragen of wij diezelfde overheid nog wel kunnen vertouwen. We wonen immers in een land waar per dag
meer wordt afgeluisterd dan per jaar in de USA. Het gaat er dus eigenlijk niet eens meer om of je iets te
verbergen hebt, maar om je op voorhand te wapenen tegen de ongebreidelde bemoeizucht en gluurderij van
de overheid. Hierin loopt de Nederlandse overheid voorop door voor databestanden doorlopend langere
bewaartermijnen te stellen dan de Europese Unie van ons vraagt.
De omvang en complexiteit van de voorgestelde dataverzameling zal moeten worden uitbesteed aan het
bedrijfsleven, want heeft u ooit wel eens gehoord van een geslaagd ICT-project van de overheid?
Dit zal tot gevolg hebben dat het verzamelen, vaststellen van de criteria en de filtering worden uitgevoerd
door particuliere bedrijven. Het is daarbij de vraag in hoeverre de overheid grip kan houden op deze
processen, hetgeen een nog grotere bedreiging van burgerrechten zal veroorzaken. De ontwikkeling van
anonimiseringstechnieken zal de wetgeving weliswaar continu voorblijven, maar zal wel tot gevolg hebben
dat de wetgever steeds meer privacyschendende maatregelen zal treffen. Een vorm van 'function creep'
waarbij de oorspronkelijke doelstelling steeds verder zal worden verschoven door het toevoegen van nieuwe
functionaliteit. De enorme voordelen die de digitale technieken ons hebben gebracht dreigen om te slaan in
een paranoïde bedreiging van onze privacy, welke flagrant in strijd is met elementaire burgerrechten.
Artikel 13 Nederlandse Grondwet.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
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.
Artikel 19 van de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Eenieder heeft recht op vrijheid
van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid zonder inmenging een mening te koesteren en
door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te
geven. Artikel 17 van het VN verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966:
Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.
Dit zou voldoende moeten zijn voor een breed maatschappelijk protest.
Het valt dan ook te hopen dat het regering het rapport van Faber als zijnde niet ter zake en in strijd met de
wet terzijde zal leggen.
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VS mag zich niet verzetten tegen de Dollar daling, de komende wereldmunt en De Nieuwe Wereld
Orde
Miljardair George Soros
George Soros: de VS moet ophouden zich te verzetten tegen de ordelijke
daling van de dollar, de komende mondiale valuta en De Nieuwe Wereld
Orde.
In de video die u gaat zien, spreekt George Soros over "de oprichting van
een Nieuwe Wereld Orde", de noodzaak van een "geleide daling" van de
Amerikaanse dollar en over de wereldwijde behoefte aan een echte
wereldmunt.
Wie is die George Soros? Nou, hij is een miljardair "filantroop", die bekend
werd als "de man die de Bank van Engeland kraakte", toen hij maar liefst
één miljard dollar opnam in 1992 op "zwarte woensdag" tijdens de monetaire crisis.
Deze dagen is Soros het meest bekend, of misschien wel de meest "politiek actieve" (ten minste openlijke)
miljardair in de wereld. Zijn Open Society Instituut zit in meer dan 60 landen en besteedt ongeveer $ 600
miljoen dollar per jaar om de idealen die Soros wil bevorderen te promoten. Soros en zijn organisaties
hebben een belangrijke rol gespeeld in heel veel "revoluties" rond de wereld in de afgelopen tientallen jaren,
maar deze dagen is het belangrijkste doel van George Soros om politieke verandering te brengen in de
Verenigde Staten.
Maar wat probeert George Soros precies te bereiken? Nou, in een notendop, wat hij wil is een Big Brother
achtige wereld regering gebaseerd op extreme Europees achtige socialisme, strenge controle op de
bevolking en de radicale groene agenda. Het zou een wereld moeten zijn waar de staat alles strak regelt wat
we doen voor het grotere belang van het milieu en van de samenleving als geheel.
Echter, Soros is niet de "mastermind van de Nieuwe Wereld Orde" (satan red.) wat sommigen hebben
geprobeerd van hem te maken. De waarheid is dat de internationale bank elite, Soros beschouwen als een
"zwarte schaap" en een "buitenstaander". Veel van wat Soros probeert te bereiken ligt in lijn met de
doelstellingen van de internationale bancaire elite, maar wat hun niet bevalt, is dat Soros niet zal stoppen om
in het openbaar te spreken over een wereldwijde munt en een "Nieuwe Wereld Orde". Natuurlijk willen de
internationale bancaire elite heel graag een globale munt en een "Nieuwe Wereld Orde", maar wat ze niet
nodig hebben is een "piepende wiel", zoals Soros die onnodig aandacht schenkt aan deze doelen.
Ook lijkt Soros niet te begrijpen dat beide zijden van het politieke spectrum in de Verenigde Staten diep
beïnvloed zijn door de internationale bancaire elite. Helaas, de waarheid is dat dezelfde handjevol elitaire
organisaties de kabinetten van elke president die het land heeft gehad hebben gedomineerd sinds de
Tweede Wereldoorlog. Als u twijfelt, kijk maar eens naar hoeveel leden van elke presidentiële administratie
in de afgelopen 40 jaar deel hebben uitgemaakt van hetzij de Council on Foreign Relations, de Trilaterale
Commissie of de Bilderberg Groep. Als u zich hier nog nooit in hebt verdiept, zult u absoluut geschokt zijn.
Ongeacht welke president het volk kiest, het is altijd precies dezelfde organisaties die hun kabinetten
domineren.
Maar Soros lijkt nog steeds gevangen in het links / rechts paradigma en hij lijkt helemaal geobsedeerd te zijn
met de vernietiging van de Republikeinse Partij. Bijvoorbeeld, Soros besteedde een krankzinnige
hoeveelheid geld om te proberen George W. Bush in 2004 te verslaan. Volgens het Center for Responsive
Politics, heeft George Soros $23,581,000 dollar aan politieke organisaties gedoneerd tijdens die
verkiezingen om te proberen Bush er van te weerhouden opnieuw herkozen te worden.
Soros is ook een enorme geldschieter van Barack Obama, hoewel de laatste tijd Soros een beetje
ontgoocheld over hem lijkt te zijn. Via organisaties, zoals het Center for American Progress en MoveOn.Org,
is Soros voortdurend bezig om de toestand van de Amerikaanse politiek te beïnvloeden.
Waar denkt George Soros deze dagen aan? Nou, in de video hieronder kunt u Soros horen spreken over
"een ordelijke daling" van de Amerikaanse dollar, de komende wereldmunt en het belang van de Nieuwe
Wereld Orde....
Heeftu gemerkt hoe ongemakkelijk Soros zich voelt wanneer hij de term
"New World Order" gebruikt? De waarheid is dat hij precies weet wat die
zin betekent. Hij weet dat het een uitdrukking is die hij waarschijnlijk niet
zou moeten zeggen en veel aandacht krijgt. Maar hij zegt het toch.
Soros lijkt ook een beetje ongemakkelijk als hij over "een ordelijke daling"
van de Amerikaanse dollar spreekt. Soros zegt dat de Amerikaanse dollar
een lange tijd laag moet blijven, en hij spreekt over de komende val van de
dollar alsof het onvermijdelijk is.
Het enige wat Soros lijkt te vrezen is dat de "gemanipuleerde daling" van de dollar "uit de hand" zou kunnen
lopen en tot wereldwijde financiële chaos kan leiden.

Nieuwsbrief nr. 114 – 11 januari 2011 - pag. 91

Soros heeft zelfs het lef om te zeggen dat het hebben van de dollar als wereld reservemunt niet in het
nationale belang is van de Verenigde Staten en dat een overgang naar een wereldwijde munt "een gezonde,
pijnlijke, aanpassing" is wat de Verenigde Staten gewoon moet verdragen voor het grotere goed van de
wereldeconomie.
Maar heeft het Amerikaanse volk hier dan niets over te vertellen? Misschien wil het Amerikaanse volk
helemaal geen "gemanipuleerde daling" van de Amerikaanse dollar.
Misschien wil het Amerikaanse volk helemaal geen deel uitmaken van een nieuwe "wereldmunt". Misschien
wil het Amerikaanse volk helemaal geen deel uitmaken van een "Nieuwe Wereld Orde".
Maar voor mannen zoals George Soros, maakt het niet echt uit wat "de kleine mensen" denken. In de wereld
waar Soros in leeft, die met overweldigende hoeveelheden geld en macht weten wat het beste is voor de
rest van ons, en als "de kleine mensen" in eerste instantie niet willen meewerken dan kan de publieke opinie
worden gekocht als je maar genoeg geld besteedt.
De trieste waarheid is dat wij nu al in een mondiale economie leven. Ga gewoon in bijna elke winkel en pak
producten om te zien waar ze zijn gemaakt. Zeer weinig van de dingen die wij kopen worden nog steeds in
de Verenigde Staten of Europa gemaakt.
Vandaag de dag, is arbeid een mondiaal product. Amerikaanse werknemers moeten nu rechtstreeks
concurreren met degenen die voor slaven arbeidslonen in China en India werken. Het feit dat miljoenen
banen in de VS worden geoffshored en uitbesteedt kan voorstanders van globalisme niets schelen want het
is vermoedelijk een gunstige zaak voor de totale wereldeconomie.
En de meeste Amerikanen en Europeanen hebben weinig tot geen idee hoeveel invloed internationale
organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het IMF en de WTO over ons dagelijks leven
hebben.
De waarheid is dat wij nu al leven in een wereld die diep geïntegreerd is. Als dit zo doorgaat, zal het op een
gegeven moment alleen maar "natuurlijk" lijken voor Amerika om in te stemmen met een echte mondiale
munt en volledig mondiale politieke integratie.
Laten wij hopen dat die dag nooit komt. Of op zijn minst laten we hopen dat het Amerikaanse volk wakker
genoeg is om niet passief in een "Nieuwe Wereld Orde" op te gaan. Een globale economie is slecht voor
Amerika en een globale regering zelfs meer.
Maar misschien bent u het oneens. Misschien denkt u dat de integratie van onze economie, onze munt en
onze regering met de rest van de wereld een prachtig iets is. Als dat het geval is, aarzel dan niet om in een
opmerking precies uit te leggen waarom globalisme goed voor ons allen is....
theeconomiccollapseblog.com - http://endtimes.punt.nl/?id=617588&r=1

Nergens ben je in wezen meer veilig dan wel ongezien voor Big Brother : Overheid wil iedere
autobeweging vastleggen
11-01-2011 door Steeph
Stel dat de overheid zou eisen dat u verplicht een armband zou dragen waarmee ze
kon registreren waar u allemaal zoal kwam en deze gegevens dan een maand
vasthouden. Dit alles omdat ze dan misschien achteraf een dief zouden kunnen
vangen. Zou u dat acceptabel vinden? Waarschijnlijk niet.
Toch wijkt het jongste wetsvoorstel van minister Opstelten (VVD, Ministerie voor
VEILIGHEID) daar niet zoveel vanaf. Hij wil namelijk alle registraties van kentekens vier
weken bewaren omdat het later misschien gebruikt kan worden bij de opsporing.
Nu denkt u misschien, ach een paar camera’s dat loopt zo’n vaart nog niet. Dan heeft u
het mis. Nederland hangt inmiddels vol met ANPR’s (Automatic Number Plate
Recognition camera’s). Je kan geen stad in of uit of je bent minimaal twee keer
vastgelegd. En de minister wil ook nog alle gewone camera’s daarvoor gebruiken.
Feitelijk houdt de overheid dan permanent het reisgedrag van al haar automobiele
burgers in de gaten. Zonder garantie dat er ook werkelijk significant meer boeven
gepakt worden.
Welkom in de Big Brother staat. Weer een aanpassing op ons dossier.
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Spaans vastgoed, de bubble van 440 miljard die op barsten staat
Complete artikel: www.blikopdebeurs.com
Het dieptepunt van de vastgoedmalaise in Spanje moet nog komen. Dat stellen diverse lokale experts
tegenover de Wall Street Journal en Bloomberg. Miljarden euro’s aan leningen om vastgoedprojecten te
ontwikkelen worden in 2011 opeisbaar.
Een gevolg van deze financieringsconstructie is dat banken eigenaar worden van onontwikkelde
bouwgronden en spooksteden met deels afgebouwde en onverkochte woningen. Dit geldt voor grote
Spaanse banken, maar ook voor buitenlandse investeerders, zoals bijvoorbeeld ING. Volgens Mike
Shedlock van de site ‘Global Economic Trend Analysis’ houden de Spaanse banken dit risico verborgen.
Video via:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/spaans_vastgoed_de_bubble_van_440_miljard_die_op_barsten_staat

Het is allemaal nog veel erger…
Door Micha Kat op 5 januari, 2011
“I CONTROL THE GOVERNMENT” * WIM DANKBAAR WEIGERT
REALITEIT TE AANVAARDEN * OOK MEDESTANDERS TREKKEN
HANDEN AF VAN MICHA KAT * NIEMAND DURFT DE
WEERZINWEKKENDE WAARHEID TE AANVAARDEN * HET EINDE
NADERT, OOK VAN DEZE SITE
Uw webmaster staat de laatste dagen aan steeds meer kritiek bloot.
Mensen, ook uit zijn eigen kring, roepen steeds dat ik ‘zaken niet kan bewijzen’ en ‘mezelf aan het
overschreeuwen ben’. Zelfs mijn co-webmaster Wim Dankbaar steekt mij thans (voor de zoveelste keer)
opnieuw een mes in de rug. Ik reageer hierop als volgt. De waarheid is nog vele malen ontluisterender en
weerzinwekkender dan mensen als Wim Dankbaar en Ronald Beetz zelfs in hun meest afschuwelijke
nachtmerries ervaren! Op geen enkel punt hebben Dankbaar en Beetz kunnen aantonen dat ik mensen
onterecht zou beschuldigen of beweringen doe die ik niet zou kunnen waarmaken. Integendeel: alles wat op
deze site ooit is gesteld en/of beweerd is bewaarheid en zelfs nog erger dan dat: de waarheid bleek
steeds nog afschuwelijker te zijn dan zelfs deze site ooit heeft durven poneren! Om dit eens te meer te
bewijzen en adstrueren thans het volgende:
een bron wees ons vandaag op een interview dat in 2001 is gepubliceerd in het Duitse blad Der Spiegel. De
geinterviewde was Michel Nihoul, de ‘regelneef’ annex hitman in het Dutroux-dossier. Nihoul laat het
volgende optekenen (het staat ook op band):
I control the government! Everyone has compromising dossiers on one another, to be used as leverage in
the right situation… This is the Belgian disease… Give me another 20.000 Marks and I give you a serving
minister who is embroiled in a murder… I know the killer and will have him contact the minister by telephone.
You can listen along, okay?
Het interview vond plaats in 2001 toen Nihoul in afwachting van zijn proces in vrijheid was gesteld. In 2004
werd Nihoul door een jury schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij het kidnappen van kinderen in de
zaak-Dutroux. Echter, in een ongekende oekaze werd het vonnis van de jury door de rechter overruled. Na
een korte periode in de cel voor related crimes liep Michel Nihoul als een vrij man de gevangenis uit.
De naam Nihoul kan een op een worden vervangen door de naam Demmink. Ook Demmink ‘controleert
onze regering’ en heeft Den Haag compleet in zijn perverse machtsgreep. En laat ik dan daar maar direct
aan toevoegen dat mijn tolerantie voor ‘salon-activisten’ als Wim Dankbaar inmiddels een dramatisch
dieptepunt heeft bereikt. Waar haalt deze arrogante villa-fetisjist met zijn miljoenen de arrogantie vandaan
mij keer op keer te willen neersabelen zonder feiten, zonder argumenten, nota bene op mijn eigen vakgebied
als journalist? Who the fuck is Wimmetje Dankbaar? Wim Dankbaar is de zielige gefrustreerde malloot die
bij Ajax aan de zijlijn staat maar nooit wordt gevraagd in het veld te treden. Dan gaat hij lopen krijsen en
schreeuwen naar de trainer: jij bent een desperado! Je krijst en roept maar wat zonder onderbouwing! Ik kan
je niet langer steunen als je zo ongenuanceerd loopt te blaten en te krijsen! De waarheid is echter geheel
anders: alles wat ik op deze site heb gesteld en beweerd is bewaarheid en zelfs meer dan dat! Maar voor
sommige mensen, zeker als ze in een giga-villa wonen in Overveen, is de waarheid too much to swallow.
Natuurlijk, ik begrijp best dat het dom is om mensen als Wim Dankbaar op deze wijze te benaderen. Maar
wat is dom? Ik sta voor mijn zaak, voor mijn mening en mijn analyse die tot nu toe altijd juist zijn
gebleken. Dankbaar kijkt niet naar de feiten, maar handelt vanuit een persoonlijke frustratie en een idiote
rancune die zich steeds weer richt tegen mijn persoon.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6340/het-is-allemaal-nog-veel-erger.html
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Vandaag 5 januari werd er weer massaal gesproeid boven Nederland. En wat doen wij? Hoe reageren
wij?
U mag het antwoord zelf invullen maar reken eerst even met mij mee!
Vanochtend 5 januari keek ik uit op een half bewolkte maar mooie blauwe lucht vanuit mijn raam en het
duurde nog geen half uur en de eerste chemtrails of wat het ook waren werden zichtbaar. In de gauwigheid
telde ik plus minus 10 vliegtuigen en heus in en rond Zwolle is geen vliegveld te bekennen. Al gauw hoorde
ik van iemand die in de omgeving van Dordrecht woont hetzelfde. Ook daar werd driftig GESPROEID. Dit
was in de loop van de middag, en ondertussen ging men hier door met vliegen en sproeien en sprak ik per
telefoon iemand in de regio Twente. Ook daar was er sprake van een buitengewone activiteit in de lucht.
Nog geen half uur later kreeg ik telefoon uit Waalwijk (N.B.) idem dito was het daar en een uur geleden
kreeg ik een telefoontje van een lezer uit Sluis in Zeeland en deze man had ook een achttal vliegtuigen
geteld die daar al de hele dag bezig waren met sproeien en chemtrails te trekken.
Wel neem de kaart van Nederland eens voor u en bezie: Zwolle, Twente, Dordrecht, Waalwijk en Sluis. In
wezen willekeurige plaatsen zonder verder enig verband. Het is zeer, zeer waarschijnlijk dat er op meerdere
plaatsen gevlogen en dus gesproeid is. Maar tel ook eens het aantal vliegtuigen. We weten ‘t nu van 5
plaatsen en laten het laag houden. Die mijnheer uit Sluis had het over ACHT vliegtuigen, ik heb er in Zwolle
duidelijk meer geteld. Maar laten we het op gemiddeld 8 per plaats of streek houden. Dat zijn VEERTIG
VLIEGTUIGEN MET MINIMAAL 40 PILOTEN in de weer geweest.
Heeft u enig idee wat een piloot en een vliegtuig per uur kost, nog afgezien van de kerosine?
Zeker als we uitgaan van méér dan deze bewuste 5 plaatsen/streken waar gevlogen/gesproeid werd, dan
moet dit een onnoemelijke kostenpost zijn van vele, vele tonnen, en zeker op jaarbasis gerekend, wel dan
kost dit ‘sproei’-werk miljoenen euro’s!
Ziet u ergens in een of andere RIJKS begroting deze kostenpost genoteerd staan? Hoort u er wel eens
over? Over dit toch miljoenen kostend programma wat geregeld wordt uitgevoerd, en hoeveel dit onze
schatkist zou moeten kosten?
Nee, natuurlijk, het is ook helemaal niet de bedoeling dat u zo ver nadenkt en al helemaal niet zoals ik doe
en dit nu onder een breder publiek onder de aandacht breng!
Maar net zo goed dat wij het als onze taak beschouwen enerzijds het GOEDE NIEUWS te brengen, het
evangelie van de verzoening, beschouwen we het óók onze taak dat nieuws te brengen wat we mogen
scharen onder het hoofdstuk van: “Het ontmaskeren van de werken der boze”.
Wel: Waarvan akte dan, bij deze!
Silvia Videler
Wat er misging in Ierland en wat dat betekent voor Europa...
Clark Kent - 10 januari 2011
Ooit stond Ierland bekend als de Keltische Tijger. Een lage
vennootschapsbelasting, relatief vrije markten en het omarmen van
globalisering als kans op een betere toekomst leidden tot een
aanhoudende hoogconjunctuur, waardoor een van de armste landen
van Europa een van de rijkste werd.
Juist dat Ierland werd hard getroffen door de financiële crisis en de
hoogconjunctuur sloeg om in een economische teruggang, met name in de onroerendgoedsector.
Toch was de Ierse hoogconjunctuur niet van begin af aan een illusie en ook de vrije markten faalden niet. De
ware oorzaken van de Ierse crisis zijn de verzorgingsstaat en monetaire centrale planning. Robert J.
Samuelson, een van de eerlijkste economen die je bij een grote mainstream-krant kunt vinden, zet de
oorzaken van de Ierse crisis nog eens uiteen.
De Ierse schuldencrisis, een onheilspellende afrekening voor Europa
Door Robert J. Samuelson
Het enige dat u hoeft te weten over de economische crisis in Ierland is dat het niet over Ierland gaat, een
klein landje van net iets meer dan 4 miljoen mensen en een BBP van ongeveer $ 200 miljard. Het gaat over
Europa. Decennialang heeft Europa twee grote politieke doelen nagestreefd: een democratische
verzorgingsstaat, opgezet om economische rechtvaardigheid te bevorderen d.m.v. verscheidene vangnetten
die samen een sociaal zekerheidsstelsel vormen, en Europese eenheid, waarvan de euro – de in 1999
ingevoerde eenheidsmunt die inmiddels door 16 landen wordt gebruikt – de belangrijkste belichaming vormt.
Beide droegen bij aan de problemen in Ierland, en dat betekent dat Europa wel eens aan de vooravond van
een bredere crisis zou kunnen staan.
De problemen in Ierland staan niet op zichzelf, en als zij het voorteken zijn van een bredere ineenstorting
zou dit een gevaarlijke nieuwe fase kunnen inluiden in de wereldwijde economische troebelen die in 2007
begonnen. Europa vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de wereldeconomie, vergelijkbaar met het
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aandeel van de Verenigde Staten. Als het continent terugvalt in een nieuwe recessie, zou het economisch
nationalisme wereldwijd kunnen opleven terwijl het toch al zwakke herstel van de wereldeconomie zou
stokken en landen met elkaar concurreren om de gunst van de consument die steeds meer de hand op de
knip houdt. Zo gaat ongeveer 25 procent van de Amerikaanse export naar Europa. Die export zou zeker
lijden onder toenemend protectionisme en een vijandige handelspolitiek.
Het reddingsplan (ongeveer $ 90 miljard in buitenlandse fondsen) dat eind november werd overeengekomen
door Ierland, andere leden van de EU en het IMF moet de diep in de schulden zittende Ierse banken van de
ondergang redden. De bedoeling is om de ineenstorting in te dammen door te laten zien dat Europa zijn
eigen problemen op kan lossen. Het reddingsplan is echter een fraai staaltje blufpoker, omdat sommige
kredietverschaffers (Portugal, Spanje en Italië) zelf zwaar in de schulden zitten en kandidaten zijn voor
toekomstige reddingsoperaties. Zelfs Duitsland en Frankrijk hebben reusachtige schulden, respectievelijk
76% en 86% van hun BBP in 2009. Hoeveel nieuwe schulden kunnen daarbovenop worden gestapeld?
Dat juist Ierland, na Griekenland, een zorgenkindje is geworden is ironisch. Nog niet zo lang geleden sprak
men vol bewondering van de Keltische Tijger, omdat het land net als Aziatische landen buitenlandse
investeringen – Intel en anderen – wist aan te trekken en dankzij de export een snelle groei doormaakte.
Tussen 1987 en 2000 bedroeg de jaarlijkse economische groei gemiddeld 6,8 procent; de werkloosheid
daalde van 16,9 procent naar 4,3 procent. Maar toen maakte een solide economische groei plaats voor een
hausse en zeepbel in de woningbouw die uiteindelijk uiteenspatte en de Ierse banken liet zitten met slechte
leningen.
Een reden was kredietexpansie die werd veroorzaakt door de euro. Toen het land nog een eigen
munteenheid had kon Ierland de kredietsector aansturen. Als er te makkelijk kredieten werden verleend, kon
de Ierse Centrale Bank de rente verhogen. Na de euro te hebben overgenomen gaf Ierland deze
bevoegdheid uit handen aan de Europese Centrale Bank (ECB), die een rentepolitiek volgde voor alle
eurolanden. De ECB-tarieven, die mogelijk de juiste hoogte hadden voor Frankrijk en Duitsland, waren te
laag voor Ierland en enkele andere landen. Daar kwam nog bij dat de financiële markten de rentetarieven op
staatobligaties van eurolanden omlaag drukten naar de lage Duitse niveaus. In 1995 waren de Ierse
rentetarieven meer dan een procentpunt hoger dan die van Duitsland; tegen 2000 waren ze vrijwel identiek.
Ierland had deze kredietexpansie kunnen tegengaan door het verhogen van belastingen of het snijden in de
uitgaven. Maar dit zou veel zelfbeheersing hebben gevraagd. De hausse in de woningbouw produceerde
een stroom aan belastinginkomsten uit de bouwsector, huizenverkopen en uit de nieuwe welvaart
voortvloeiende consumentenbestedingen. Tussen 1996 en 2006 werden huizen bijna vier keer zo duur.
Uitgaven in de bouwsector namen toe van 11 procent tot 21 procent van het BBP. Overheidsbegrotingen
vertoonden overschotten, ondanks toegenomen sociale uitgaven en hogere ambtenarensalarissen. “Als ik
het geld heb, geef ik het uit”, zei een oud-minister van financiën. “Als ik het niet heb, doe ik dat niet.”
Toen kwam de afrekening. In Ierland resulteerde de uiteengespatte zeepbel in de woningbouwsector in een
enorm begrotingstekort en liet de werkloosheid tot 14 procent stijgen. De meeste Europese economieën
hebben te lijden onder de nadelige gevolgen van een combinatie van kredietexpansie, onhoudbare sociale
uitgaven en grote begrotingstekorten. De economieën van de verschillende landen zijn met elkaar verwezen,
dus zijn er overloopeffecten. Europese banken – Britse, Duitse, Franse en Belgische voorop – hebben $ 500
miljard in leningen en investeringen in Ierland uitstaan, berichtte de Financial Times. Grote verliezen kunnen
een sneeuwbaleffect hebben en tot een verdere grote bankencrisis leiden.
Maar Europa staat niet alleen voor een economische uitdaging, maar ook voor een sociale en politieke.
Gekoesterde waarden en idealen staan onder druk. De euro, die bedoeld was om eenheid te creëren, heeft
geleid tot onenigheid en wrijvingen nu landen elkaar de zwartepiet toeschuiven en twisten over het verdelen
van de kosten. Het sociale contract wordt herschreven, waarbij overheidsuitkeringen en zekerheden worden
gekort.
De redding van Ierland, net als voorheen die van Griekenland, is een gok dat Europa de toenemende twijfel
tot staan kan brengen en het vertrouwen en geduld van obligatiehouders en kiezers kan winnen. Waarbij de
investeerders ertoe kunnen worden overgehaald om hun obligaties (die van Ierland en andere landen) niet
langer in paniek te dumpen en hogere rentetarieven en een financiële ineenstorting te voorkomen en waarbij
kiezers ertoe kunnen worden overgehaald om met minder genoegen te nemen (meer werkloosheid, lagere
uitkeringen, hogere belastingen) zonder dat dit leidt tot verlammende straatprotesten of machteloze
regeringscoalities. Of deze gok zal slagen is onduidelijk, net als de mogelijk chaotische gevolgen als dit niet
het geval blijkt te zijn.
In Ireland's debt crisis, an ominous reckoning for Europe, The Washington Post, vertaald en bewerkt
door Clark Kent
Zie ook: Een Griekse tragedie op meervrijheid.nl
Why do we have a central bank?
Zijn België en Portugal binnenkort aan de beurt?
Portugal onder vuur
België snel gestegen op ‘bankroetlijst’
De euro: een fundamentele weeffout?
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Het hart heeft een geheugen!
Door GuidoJ. ⋅ oktober 30, 2009
Volgens Pim van Lommel en Renate Greinert zou iedereen op de hoogte gebracht moeten worden van het
feit dat sterven een proces is wat enkele dagen in beslag neemt en niet enkele uren zoals wordt gedacht.
Ook is het heel vreemd dat bij de “overledene” die hersendood is en dus nog warm narcose wordt
toegediend voorafgaand aan de uitname. Waarom zou je iemand die ‘dood’ is onder narcose moeten
brengen ?
Het onderstaande artikel plaatsten wij in Februari 2009 op deze site en we herplaatsen het nogmaals. Om in
de schijnbaar volledig éénzijdige discussie over orgaandonatie, ook de andere kant van het verhaal te
belichten. Waarom is er gewoon zo weinig respect voor het FEIT dat mensen uiterst terughoudend zijn met
het invullen van een donorcodicile..?! Zegt dit niet al voldoende over de richting waarin we de waarheid over
organen zouden kunnen vinden..? Hier is eerst het artikel.
***
Een meisje van acht krijgt het hart van een meisje van tien dat werd vermoord. Het meisje komt terecht bij
een psychiater, omdat zij wordt geplaagd door nachtmerries over de moordenaar van haar donor. Ze zegt
dat zij de man kent. Uiteindelijk wordt de man veroordeeld met het bewijs dat het meisje levert; alles wat ze
vertelde, bleek juist…!
Heb jij er weleens over nagedacht waarom zoveel mensen zo stil zijn omtrent het invullen van een
donorcodicil? Dat ze wel verstandelijk besluiten om hun organen ter beschikking te stellen, maar dat er ‘iets’
is dat hen hiervan weerhoudt.. Kan het zijn dat deze stilte veelzeggend is? Een vanzelfsprekende stilte..
Orgaandonatie is een omstreden gebied; het lijkt zo sympathiek om je organen
af te staan ná je dood. Waarom doen we dit dan niet allemaal?
Kan het zijn datwe wellicht dieper van binnen ‘iets’ weten wat ons tegenhoudt?
‘Eindeloos bewustzijn’, het boek van cardioloog Dr. Pim van Lommel, dat
bijzonder hoge verkoopcijfers heeft, gaat in feite over dit grensgebied. Ben je
‘dood’ wanneer al je levensfuncties zijn gestopt? Of ben je dan nog aan het
over-lijden… (‘Lijden’ is ook’n oud-Nederlands woord voor ‘gaan’..)
Het onderstaande artikel van Juriaan Kamp gaat ook over een bijzonder boek,
‘Het geheugen van het hart’. Het zet orgaandonatiein een perspectief, van
waaruitje wellicht nog nooit hebt gekeken.
Wij willenhier op WantToKnow in de loop der tijd, regelmatig over dit onderwerp berichten; wij geloven dat
hetvan wezenlijk belang is dat de zwijgende meerderheid haar gevoel kan toetsen. En dat het ook van
wezenlijk belang is, datmensen die het allemaal zo zeker weten, zich milder opstellen.
Pas dánkan een evenwichtigediscussie vanuit het hoofd én het hartplaatsvinden! Want orgaandonatie gaat
niet overde hardste schreeuwers.
(Dit artikel verscheen eerderin ODE van de hand van Jurriaan Kamp).
Met een transplantatie gaat ook een deel van de persoonlijkheid van de donor over.
Glenda verloor haar echtgenoot David bij een auto-ongeluk. Zij stelt de organen van David ter beschikking
voor transplantatie. Enkele jaren later ontmoet zij – in het kader van een onderzoek van de Amerikaanse
psycho-neuro-immunoloog Paul Pearsall – de Spaanssprekende jonge man die het hart van haar overleden
echtgenoot heeft ontvangen.
Geëmotioneerd vraagt Glenda of zij haar hand op de borst van de man mag leggen. ‘Ik hou van je, David,
alles is copacetic’, zegt zij. De ook aanwezige moeder van de jonge man kijkt verschrikt op. Zij zegt: ‘Dat
woord gebruikt mijn zoon tegenwoordig ook. Voor zijn harttransplantatie zei hij het nooit. Ik ken het woord
niet, het bestaat niet in het Spaans. Maar het was het eerste wat hij zei na de operatie.’
En er blijkt nog meer veranderd in de jonge man. Hij was een vegetariër en zeer bewust van zijn
gezondheid; tegenwoordig verlangt hij naar vlees en vet voedsel. Hij hield van heavymetalmuziek;
tegenwoordig draait hij alleen nog rock-and-roll uit de jaren vijftig. Glenda vertelt dat haar man een
vleesliefhebber was en dat hij speelde in een rock-and-rollband.
***
Heeft het hart een herinnering?
Gaat met een transplantatie ook een deel van de persoonlijkheid van de donor over naar de
ontvanger van het orgaan?
“Jazeker!”, betoogt Pearsall in zijn boek ‘Het geheugen van het hart’. Het boek draagt een opwindend nieuw
aspect aan in de huidige discussie over donorcodicillen. Pearsall geeft meer opmerkelijke voorbeelden van
herinneringen van getransplanteerde harten. Een 8-jarig joods jongetje komt om bij een auto-ongeluk. Zijn
dood betekent echter de redding voor een 3-jarig Arabisch meisje met een ernstige hartafwijking. Wanneer
het meisje ontwaakt uit de narcose, vraagt zij haar moeder om een joods snoepje waarvan zij de naam niet
kon kennen… Een meisje van acht krijgt het hart van een meisje van tien dat werd vermoord. Het meisje
komt terecht bij een psychiater, omdat zij wordt geplaagd door nachtmerries over de moordenaar van haar
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donor. Zij zegt dat zij de man kent. Na een aantal sessies besluit de psychiater de politie te waarschuwen en
op aanwijzingen van het meisje wordt de moordenaar opgespoord. De man wordt veroordeeld met het
bewijs dat het meisje levert: tijd, wapen, plaats, de kleren die hij droeg, wat het meisje dat hij had vermoord
tegen hem had gezegd… Alles wat het meisje vertelde, bleek juist.
Universele hartsverbinding volgens Alex Grey (1987)
Het boek van Pearsall is gebaseerd op 73 gevallen van harttransplantaties waarbij
met de transplantatie ook een deel van de persoonlijkheid van de donor bleek te
zijn overgegaan. Pearsall suggereert dat de hersenen niet het enige centrum van
menselijke intelligentie zijn, maar dat ook het hart een intelligente kern is. Hij
oppert dat het lichaam bestaat uit cellen die ‘informatie met zich meedragen.
Cellen dragen die informatie elektromagnetisch aan elkaar over. Zo kan het ook
zijn dat een getransplanteerd orgaan ‘oude’ informatie blijft ‘uitzenden’,
vergelijkbaar met de fantoompijn die mensen ervaren bij wie een ledemaat is geamputeerd.
Dergelijke verschijnselen suggereren dat cellen een herinnering hebben. Critici menen dat het niet is
bewezen dat met de transplantatie van een orgaan ook een herinnering wordt overgeplant en zijn bang dat
dergelijke beweringen het aantal donoren zal doen dalen. Soms wijten zij eventuele veranderingen in de
persoonlijkheid aan de zware medicamenten die patiënten moeten slikken om afstoting te voorkomen.
Eenheid in afzonderlijkheid..?
Maar wat moeten we nu denken van het gedocumenteerde verhaal van een
achtjarig joods jongetje dat omkomt bij een auto-ongeluk? Zijn dood betekent de
redding van een driejarig Arabisch meisje met een ernstige hartafwijking. Zodra
het meisje Reem is ontwaakt uit de narcose na de operatie, vraagt zij haar moeder
om een joods snoepje waarvan zij de naam niet kon kennen…
Pearsalls boek levert spannende vragen op die de fundamenten van de
wetenschap aantasten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wanneer je discussie over orgaandonatie wilt voeden én dit waardevolle
informatie vindt, stuur dit artikel dan door naar familie en vrienden.
Marieke de Vrij heeft een boekje geschreven over de energetische kanten van orgaandonatie. Wanneer je
hierin geïntresseerd bent, kun je op deze site kijken.Kijk bij ‘Bestelling publicaties’, halverwege de lijst met
publicaties. Een eye-opener..!
***
- Ongestoord Sterven X
In dit kader willen we hier ook aandacht geven aan een boek, dat tot op heden
sterk is onderbelicht in de hele discussie over orgaandonatie. Het gaat over het
boek ‘Ongestoord Sterven’ van Renate Greinert. Het is geen vrolijk boek, maar zoals we dat zo lekker roepen altijd- ‘de keiharde werkelijkheid’. Van de achterflap:
De cover van het boek van Renate Greinert
De dood die de transplantatieartsen nodig hebben om levende organen te
verwijderen, noemt men hersendood. Wanneer iemand hersendood is, is de
stervensfase nog niet voorbij. Een mens is tijdens deze fase nog voor 97 procent in
leven – ook al zal een ‘hersendode’ zonder de hulp van apparatuur
hoogstwaarschijnlijk geen overlevingskans hebben.
Desalniettemin, zo vraagt Renate Greinert zich in dit alarmerende en bij tijd en wijle
shockerende boek af: heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven?
De auteur, moeder van een zoon, die in 1985 op 15-jarige leeftijd na een
verkeersongeval hersendood werd verklaard en wiens organen zijn uitgenomen
voor transplantatie, heeft vanaf die tijd vanuit een gevoel van schuld, woede en machteloosheid onderzoek
gedaan naar de wetenschappelijke, psychische en ethische aspecten van orgaandonatie en hersendood.
Door haar toestemming tot orgaanuitname is zij in een psychische crisis geraakt, die zij slechts te boven is
gekomen door het geven van lezingen en interviews. Zij stelt zich zeer kritisch op over de manier waarop de
medische wetenschap gericht is op het leven van de orgaanontvanger en de afronding van het leven van de
stervende (is nog wel een levend mens) en zijn familie uit het oog verliest.
Op zorgvuldige wijze, heen en weer geslingerd door haar emoties en de pogingen om rationeel commentaar
te leveren, weet zij vanuit haar personlijke betrokkenheid een discussie op gang te brengen over zowel de
medische als de ethische en spirituele aspecten van orgaandonatie. Met een uitgebreid voorwoord door Pim
van Lommel (‘Eindeloos bewustzijn’*), enkele noten en adressen voor meer informatie in Nederland en
Belgie.
Cardioloog Pim van Lommel verrichtte baanbrekend werk op het gebied van bijna-dood-ervaringen.
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“Pim van Lommel beschrijft hierin wat hersendood nu eigenlijk is en
waarom je als je overleden bent nog minimaal drie dagen boven de
grond moet blijven. Dat is niet alleen maar om de nabestaanden
afscheid te kunnen laten nemen. Onbewust voelen wij als mensen aan
dat sterven een proces is en dat het dus in fasen verloopt.
Als je hersendood bent klopt je hart nog (kunstmatig) en is je lijf nog
warm. Toch is dat het moment waarop transplantatie artsen de vraag
stellen aan de nabestaanden : “Hoe denkt u over orgaan donatie ? U
kunt het leven van een ander redden door de organen van … af te staan,
dan leeft … nog door in een ander..”
In de chaos en wanhoop van alles rondom de sterfte van een geliefde
nemen mensen een beslissing. Vaak blijkt achteraf dat er veel schuldgevoelens zijn bij deze nabestaanden.
Is er inbreuk gepleegd op het stervensproces ? Heeft … geleden tijdens de uitname ?
Vragen die niet meer beantwoord kunnen worden.
Waarom vullen zoveel mensen het donorcodicil niet in ondanks groots opgezette campagnes ?
Ik denk dat de weerzin voor de ontheiliging van het lichaam, maakt dat mensen afhaken.Volgens Pim van
Lommel en Renate Greinert zou iedereen op de hoogte gebracht moeten worden van het feit dat sterven
een proces is wat enkele dagen in beslag neemt en niet enkele uren zoals wordt gedacht. Ook is het heel
vreemd dat bij de “overledene” die hersendood is en dus nog warm narcose wordt toegediend voorafgaand
aan de uitname. Waarom zou je iemand die ‘dood’ is onder narcose moeten brengen ?
De enige optie, volgens hen, voor zieken en wachtenden op de Eurotransplant lijst is accepteren dat het
leven vergankelijk is, want zo vragen zij zich af, is het leven van een zieke/ potentiële ontvanger meer waard
dan die van degene die sterft, de potentiële donor ?
En dus staat op mijn donorcodicil nog steeds optie 2 aangevinkt; nee, ik wil geen donor zijn na mijn
overlijden. Hoe kun je dan toch een ander vragen zijn of haar nier aan jou te doneren ?
Doneren is het synoniem van geven, schenken, aanreiken, een gunst of weldaad verlenen volgens de dikke
van Dale. Doneren, geven kun je op vele verschillende manieren doen. Geven is een daad van liefde ten
opzichte van je medemens en zou altijd onvoorwaardelijk moeten zijn. Toch blijft het een dit dilemma. Moet
het inderdaad oog om oog, tand om tand, orgaan om orgaan zijn of mag je het begrip doneren ruimer zien ?
Ik heb mijn dilemma voorgelegd aan een nierpatiente en zij was van mening dat het zo zwart wit niet hoeft te
zijn. Zij heeft een nier ontvangen van een overleden jongen van 18 jaar en is er zielsblij mee maar zij vind
niet dat zij nu eenzelfde geschenk zou moeten doorgeven aan een ander. Je kunt de mensheid op meerdere
manieren dienen.
Dan nog blijft de vraag, mag ik een ander zomaar om een nier vragen ? Kan ik dat ethisch gezien maken ?
Moet ik niet eerst alle mogelijkheden tot eventuele zelfgenezing bekijken en doorleven ?
http://www.wanttoknow.nl/overige/het-hart-heeft-een-geheugen/

Financial Times: nu is de beurt aan België...
Geplaatst op: dinsdag 11 januari 2011 door: Emmeke Smit
De Europese Centrale Bank heeft maandag koortsachtig Portugese
obligaties opgekocht om de ineenstorting van dat land uit te stellen. Dat
opkopen biedt geen blijvend soelaas, maar biedt de Europese leiders de
tijd te doen wat ze al drie maanden geleden moesten doen: Portugal
redden.
Dat heeft, schrijft de Financial Times, extra haast omdat de financiële
markten een nieuw slachtoffer in het vizier hebben: België. Dat land krijgt het moeilijk. De schulden van
België zijn relatief zeer hoog (na Griekenland en Ierland het hoogste van de EU), maar dat was overkomelijk
als de markten zouden blijven geloven dat België wordt geregeerd.
Die overtuiging is verdwenen nu de formatie van een nieuwe regering terug is bij af.
Er moeten stevige financiële maatregelen worden genomen en het ontbreekt aan een regering om dat te
doen. Maar voordat de markten België op de knieën dwingen is eerst Portugal aan de beurt. Verwacht wordt
dat de Portugezen midden deze week de strijd zullen opgeven en zich zullen wenden tot het noodfonds van
de EU. En als gevolg daarvan de komende jaren draconische bezuinigingen gaan uitvoeren.
Die draconische bezuinigingen zijn in België niet aan de orde. Nog niet.
Bron: Financial Times (betaald)
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Aantasting privacy; zó ver gaat het al!
Annelies © januari 2011
x
Dat onze privacy aan alle kanten geschonden wordt door de overheid, is
ons bekend. Een veel gehoorde opmerking is: Ik heb niets te verbergen
dus ik vind het wel goed. Alle informatie over ons wordt her en der
opgeslagen. De zgn. beveiligings-systemen zijn vaak zelfs voor een 12
jarige makkelijk te doorbreken, laat staan door een professional.
Maar hoe verhouden deze schendingen zichmet de grondwet?
Terugdenkend aan de Mexicaanse griep van 2009 ben ik tegen dezelfde
vraag aangelopen. Er is toen sprake geweest van eventueel verplicht
vaccineren. De papieren lagen klaar: Ab klink hoefde slechts de datum
en zijn handtekening te plaatsen.
Art.11 van onze grondwet garandeert onschendbaarheid van ons
lichaam.
Maar art. 94, sub. 93 van dezelfde grondwet heeft daar een aantal
uitsluitingen op. Die uitsluitingen hebben te maken met het internationaal
recht. Nederland heeft zich, door het lidmaatschap van de IHR verplicht
zich aan deze internationale regels te houden. Op grond van dit Nederlands lidmaatschap had Klink dus wel
degelijk kunnen overgaan tot verplicht vaccineren..!! (zie DEZE link)
Wat stelt onze grondwet nog voor, nu we met Europese en internationale wetgeving te maken
hebben. Na 9/11 is elke Amerikaan een potentieel terrorist geworden. De vraag is in hoeverre wij dat
ook zijn, of aan het worden zijn?
Onderstaande lijst wordt steeds ge-update en is daarmee inmiddels volledig anders dan de 2008-lijst:
- 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 hierboven genoemde 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 o.a. 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 dit dossier, dat actief blijft tot het kind 19 jaar wordt. Het dossier
moet nog tot 15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot het 34ste levensjaar!)
- 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)
- 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)
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- 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 er plaats
vindt. Terwijl nog steeds niet vast is komen te staan of deze schending van de privacy gebaseerd is op
effectiviteit. 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). Wat nog ontbreekt op de
nevenstaande lijst, maar waar héél hard aan gewerkt wordt, is internetprivacy-controle. Met dank aan
Wikileaks voor de 'laatste voorzet'? Het lijkt tijd voor een hele privacy-for-dummies-reeks!
- 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: 12-082010)
- 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)
- 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)
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-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)
***
x
Hebben we IETS geleerd van de Jodendeportaties?
Een van de redenen waarom er in Nederland relatief veel Joden tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht was omdat we een uitstekende
registratie hadden. In dit bevolkingsregister waren tijdens de Tweede
Wereldoorlog alle burgerlijke gegevens over alle Amsterdammers
opgeslagen, ook die van hun Joodse medeburgers.
De herdenkingsteen die de poging tot vernietiging van het bevolkingsregister
in Amsterdam in 1942 memoreert. Het vastleggen van persoonsgegevens
bleek één grote vloek!
Om hier een eind aan te maken probeerde een verzetsgroep rond de
kunstenaar Gerrit van der Veen het Bevolkingregister in brand te steken op 27
maart 1943. Deze aanslag was voor een groot deel mislukt.
Big Brother heeft het voor het zeggen!
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.
In de grondwet staan niet voor niets de artikelen 10 tot en met 13; we nemen ze nog even graag met je door:
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.
4. 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.
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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.
Het lijkt dat al deze wetgeving wordt vernietigd door de uitzonderingen. waarvan er zo langzamerhand meer
zijn dan normale regels! De kracht van de oorspronkelijke artikelen is daarmee volledig verdwenen.
De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Maar het
Nederlandse volk kreeg de wet toch binnen; er waren kennelijk nog meer
'ingangen' voor 'Balkenende-and-friends'...
Het zijn dus de uitzonderingen die tot regel zijn verheven. De grondwet is
daarmee volledig ondermijnd en een farce geworden!
Ons overduidelijk ‘NEE’ in het nationale referendum, tégen de EUgrondwet in 2005, is door Balkenende persoonlijk omgezet in een ‘JA’,
toen de naam van het voorstel werd veranderd werd in het ‘Lisbon Treaty’.
Met andere woorden ( in dit geval letterlijk!): door het veranderen van de
naam ‘Europese Grondwet’ in ‘Europees Verdrag’ kon de Europese
Grondwet, met slechts de GOEDKEURING VAN DE TWEEDE KAMER
worden doorgesluisd en uiteindelijk geratificeerd door Balkenden op
Europees niveau.
Balkenende bleek dus genoeg te hebben aan een kamermeerderheid die hij toch al had en toen kon hij,
ondanks zijn prachtig uitgespeelde irritaties over de tegenspruttelende kamerleden, bij zijn vrinden van de
Europese regeringsleiders melden. De Nederlandse grondwet werd ondergeschikt gemaakt aan de
Europese..!
Zie deze links voor achtergrondinformatie: HIER, HIER en HIER.
Conclusie: zo serieus worden wij, het volk, dus genomen. En misschien moet je gewoon heel plat het woord
‘genomen’ vertalen op zijn ‘volks’. We zijn en worden dus aan alle kanten ‘genaaid’!
http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/aantasting-privacy-zo-ver-gaat-het-al/

Mevrouw Van Amsberg, j'accuse!
Emma Westerling, 6 januari 2011
J'accuse!
Mevrouw Van Amsberg,
Van de advocaat van Erwin Lensink vernam ik dat hij nu al ruim 15 weken in voorlopige hechtenis zit voor
het werpen van een waxine-lichtje naar uw gouden koets op 21 september 2010.
Voor dit -op zich- onnozele en ongevaarlijke vergrijp is deze hechtenis al buiten alle proporties, maar hij is
bovendien 'uit uw naam' al twee keer in de isoleercel gezet. De eerste keer omdat hij geen post mocht
verzenden, de tweede keer omdat hij -uiteraard- geen genoegen nam met vunzige kledij, waarmee hij voor
het gerecht moest verschijnen.
Laat ik in detail treden, mevrouw van Amsberg, en luister goed hoe het uw 'onderdaan' vergaat:
Erwin Lensink (ja, hij heeft een naam) wordt het verzenden van de post vrijwel stelselmatig geweigerd in de
gevangenis. Zo is een brief van hem d.d. 24 november 2010, eerst eind december aan hem geretourneerd
onder de mededeling dat deze niet zou worden verzonden. Ook blijkt post te zijn vernietigd.
Erwin Lensink heeft enkele dagen geleden ten einde raad in de inrichting stennis geschopt om aandacht te
krijgen voor dit probleem. Dit heeft hem 12 dagen isoleercel opgeleverd, nu dit door de inrichting werd
gekwalificeerd als een poging tot ontsnapping.
Hij bevindt zich thans dus ontdaan van enige literatuur en contact met derden in de isoleercel. Hij kan zich
hierdoor, behoudens contact met diens raadsvrouw, nauwelijks voorbereiden op de rechtszitting.
Vandaag mogen wij in de Telegraaf lezen dat Erwin Lensink ruzie kreeg met het personeel van de
gevangenis over zijn kleding. Hij wilde vandaag uiteraard wel naar de rechtszaal komen voor de zitting, maar
niet in de vieze kleren die hij kreeg uitgereikt.
Mevrouw van Amsberg, waar bent u mee bezig?
Het Nederlandse volk weet zo langzamerhand wel dat u ongenaakbaar en onbarmhartig bent, maar maakt u
het nu niet wel erg bont? Met uw "nobele" kersttoespraak in gedachten zou ik willen zeggen 'behandel een
ander zoals u zelf behandeld wilt worden'. Naar analogie mag ik hieruit opmaken dat u ook niet terugdeinst
voor een verblijf in de gevangenis, noch dat u terugdeinst voor een paar weken in de isoleercel.
Ik wens ze u toe.
Écrazez l’infâme!
Emma Westerling, 6 januari 2011
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110106_jaccuse&t=Mevrouw+van+Amsberg,+j'accuse!
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Prikbord nr 225 (leo j.j. dorrestijn)
Dubbelzinnig
Een Nederlandse priester, Bodar die kennelijk ‘neutraal’ wil zijn, beweert op tv dat de Palestijnen niets te
maken hebben gehad met de Holocaust. Alsof enig zinnig denkend mens dit zou beweren over de huidige
generatie. Het wil echter niet zeggen dat de islam niets te maken had en heeft met Jodenhaat, met uitroeiing
tijdens de Tweede Wereldoorlog en met de conflicten en terreur daarna. Met ‘dank’ aan de groot-moefti van
Jeruzalem, persoonlijk vriend van Hitler, en later diens familielid Arafat.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat zonder ingrijpen van de Kerk, de EU, de VN of de Israëlische regering een
soldaat ‘onbeperkt’ wordt vastgehouden door Hamas (een organisatie die alle joden de zee in wil drijven).
Gewoon, uit haat of om te ruilen met gevangen terreurmanagers. Bodar moet daarom voorzichtig zijn met
zijn dubbelzinnige uitspraken, want de historische feiten – ook over de rol van Rome – pleiten de RK Kerk
niet vrij, noch de moslims.
Een verstandig(er) 2011
Wat de illegalen, EU-financiën, het Euroreddingsplan, de islam en Israël betreft is Europa compleet het
spoor bijster. Daarnaast worden absurde ideeën geventileerd over politieke eenwording, Europese
belastingen, controle op nationale begrotingen, het noodfonds dat nu al wordt geplunderd door
onbetrouwbare regeringen (terwijl overal de geldpersen draaien) en over Turkije.
Hoe besmettelijk de collectieve verdwazing is, tonen Britse rechters en Zweedse en Noorse politici met hun
uitspraken. Intussen moeten wij het doen met een verzwegen islamisering, een moraliserende troonrede,
een twitterende ‘politieke’ commissaris (blonder kan bijna niet), liegende ambtenaren (ondermeer over
resultaten baanbemiddeling), een pedofiele Secretaris-Generaal op Justitie (volgens de boeken/bewijzen
van drs. Poot), zakkenvullende curatoren, een schunnige compensatie voor de woekerpolissen, een
dolgedraaide PvdA-top, en een voormalige premier die vindt dat hij het niet slecht heeft gedaan. Het is te
wensen dat in 2011 het gezond verstand gewoon terugkeert, ook in België.
Kennis is macht
De brutaliteit waarmee de SNV-directie zichzelf heeft verrijkt en de toezichthouder, Lodewijk de Waal, het
wanbeleid heeft verdedigd, wijst op een hoge mate van onkwetsbaarheid. En daar is maar één verklaring
voor: betrokkenen weten zoveel van de misstanden in het ontwikkelingshulpwereldje dat ze helemaal niet
beducht zijn voor een onderzoek, laat staan kritiek. De rest hebben ze ‘contractueel’ geregeld, zoals alle
zakkenvullers.
Wat dit betreft is minister Schultz van Haegen (VVD) even onvervaard. Nadat ze als staatssecretaris al
medeverantwoordelijk was voor de Chipsholaffaire en nog een paar zaken, verdedigt ze nu de puinhopen bij
de NS. Ook een gesubsidieerde instelling met incompetente managers… Wat weten ze daar van de
minister?
Onwetendheid
Nederland kent meerdere professoren die niet kunnen rekenen. Sommigen kunnen niet uitrekenen hoeveel
de immigratie ons land heeft gekost, anderen hoeveel de woekerpolissen ons hebben gekost en weer
anderen wat de EU-corruptie ons heeft gekost. Prof. Mr. P. van Vollenhoven kan niet uitrekenen hoeveel het
natuur- en milieubeleid ons land al heeft gekost, vooral de lobby-instituten en de politieke ‘wetenschappers’
(inbegrepen de KNMI), want hij vindt dat er nog méér geld naar natuurprojecten moet, omdat de regering
meer wegen bouwt.
Hij is kennelijk onwetend van het feit dat het geld voor de wegen door de gebruikers wordt opgebracht en dat
een verstandige regering het geld maar één keer kan uitgeven. Jammer genoeg groeien de euro’s niet aan
bomen, ook niet aan die van Het Loo of Staatsbosbeheer, doch als het koningshuis belasting gaat betalen
komen er zeker enkele euro’s beschikbaar voor een onderzoek naar wat er met al die miljarden voor natuur
en milieu daadwerkelijk is gedaan.
Uitleg Griekenland
Eerst was er het garantiefonds voor Griekenland, weet u nog. Minister De Jager zei het duidelijk: het kost
ons niets, want het gaat alleen om goedkopere leningen voor Griekenland (en de rest).
Nu blijken deGrieken toch te kunnen putten uit een ‘noodfonds’ van de EU om moskeeën te bouwen voor
illegalen. Een klap in het gezicht van de landen die hebben bijgedragen aan dat noodfonds en hun geld dus
nooit meer terugzien. Dat had de minister even vergeten in zijn uitleg: het effect van geld lenen tegen een
lagere rente werkt niet, want juist dan wordt de verleiding groot om méér geld te lenen en zo de staatsschuld
verder te vergroten. Een verwend land kan alleen uit de financiële ellende komen door een sluitende
begroting, dan hoeft er niet extra te worden geleend en wordt brutale chantage zoals door Griekenland,
voorkomen. Wedden dat De Jager hier geen rekening mee heeft gehouden: dat de Griekse bende niet te
redden is en dat de EU zich graag laat chanteren ten behoeve van moskeeën, illegalen en het virtuele imago
van de euro.
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