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Maandagmorgen briefing (Week 2, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 17-01-2011
De komende tijd gaan we veel positieve dingen lezen en horen over de staat
Israël. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk haar
ambassades in London, Madrid, Rome, Parijs, Oslo, Kopenhagen en Den Haag
gevraagd om voor 16 januari een lijst op te stellen met, per land, 1000
“bondgenoten”. Vrijwilligers die de blijde boodschap voor Israël willen
verspreiden in de media, bij demonstraties of in wetenschappelijke artikelen, en
daarbij ondersteund worden door professionele marketing bureaus. Israël heeft
een beetje een imago-probleem. Hoe mooi het land ook is, hoezeer het ook een “democratie” is, hoe
bedreigd het ook wordt door haar buren en hoe vaak het de hele wereld-en-een-paardekop van
antisemitisme beschuldigt: landroof, racisme, illegale bouwactiviteiten, muren, checkpoints, oorlogzucht en
200 atoombommen die wél Europa kunnen bereiken (in handen van een reli-staat) komen nu eenmaal niet
zo lekker aan bij het grote publiek. Daarom de public-relations actie vanuit de ambassade, inclusief
“informatiepakketjes”, snoepreisjes voor prominenten en eens per maand een “open dag”. Al blijft het voor
sommige Nederlandse politici iedere dag “open dag” op de Israëlische ambassade.
Nu elf ministers uit de regering van nationale eenheid zijn gestapt, lijkt Libanon op weg naar een nieuwe, tot
nu toe politieke, crisis. In principe is de gehele “oppositie” weg: Hezbollah, Amal, Vrije patriotistische unie,
Taschnaq en Merada. Kortom, de sjiieten en hun christelijke bondgenoten. De partijen, en vooral Hezbollah,
zijn woedend over de houding van de Libanese regering ten opzichte van het internationale tribunaal dat de
moord op de Libanese premier Hariri onderzoekt. De huidige premier van Libanon, Saad Hariri de zoon van,
kreeg het nieuws te horen tijdens gesprekken met de Amerikaanse president Obama.
Na massieve druk van de Verenigde Staten liep verzoeningsdiplomatie van Syrië en Saudi Arabië om een
Libanees regeringsstandpunt ten aanzien van het tribunaal te ontwikkelen stuk. Het speciaal door de VN in
leven geroepen tribunaal heeft zitting in Den Haag en ziet op dit moment Hezbollah als hoofdschuldige voor
de moord op Hariri. Hoewel een dergelijk onderzoek op zich al merkwaardig te noemen valt, er zijn genoeg
politieke moorden die in dat geval een extra internationaal onderzoek kunnen gebruiken, had het tribunaal
sowieso een rare start. Na jaren Syrië als dader te hebben aangewezen, viel het onderzoek uit elkaar,
werden verdachten vrijgelaten en verontschuldigde de huidige Hariri zich tegenover Syrië over het “politieke
karakter” van de aanklacht. Maar al snel dook na de blunder ten opzichte van Syrië “nieuw bewijsmateriaal”
op dat in de richting van Hezbollah wees. Ook pikant: het tribunaal mag expliciet niet de rol van Israël
onderzoeken.
Op dit moment worden de eerste, en onschuldige, verdachten in Den Haag verhoord. Een werkelijke
aanklacht is nog niet geformuleerd.
Tunesië
Nog een merkwaardig geval: Tunesië. De val van Zine al-Abidine Ben Ali wordt in Europa en de Verenigde
Staten vrijwel over de gehele politieke linie begroet. Alleen, de EU, via de Middellandse Zee Unie, en de
Verenigde Staten hebben jarenlang Ben Ali ondersteund en met het regime samengewerkt. Typisch
westerse hypocritie.
Dan de rellen. Met als startpunt de zelfmoord van Mohamed Bouazizi, om vervolgens door exploderende
voedselprijzen en een ultra-agressieve politie-reactie tot kookpunt te komen, lijken de meeste rellen niet door
demonstranten te zijn begonnen. Zelfs openlijk op de westerse televisie verklaren getuigen dat
veiligheidsdiensten de meeste plunderingen in scene hebben gezet. Het geheel begint coupe achtige
vormen aan te nemen als verschillende militaire krachten met elkaar in gevecht komen.
Geheel toevallig beginnen in 2010 denktanken, beleidsnota’s en Tunesische politici na te denken over de
economische situatie in het land en de mogelijkheden om markten in het land nog meer open te krijgen.
Regime change komt. Meet the new &"%"%, same as the old en Hillary Clinton roept op tot economische
hervormingen.
Jordanië
Naast Tunesië en Algerije rommelt het ook in Jordanië.
CIA marteltapes
De Amerikaanse staat en de CIA zullen niet verder vervolgd worden in de zaak rond de vernietigde tapes
met opnames van marteling van onder andere 911-verdachten. De CIA heeft “haar les geleerd” al heeft de
rechter die de zaak onder zich had naar eigen zeggen nog steeds een slecht gevoel over de kwestie.
Patriot Act
.....terwijl de Patriot Act, George W. Bush dictatoriale superwet, gewoon voor de zoveelste keer verlengt gaat
worden.
Stuxnet
Goed, dit is dus zo goed als toegeven. The New York Times meldt dat de worm Stuxnet ontworpen is door
Israël, in samenwerking met de Verenigde Staten, om het nucleaire programma van Iran aan te vallen. Nu
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was dat eigenlijk al zeker, maar de “hulp” van de Verenigde Staten en wat Israël uitvoert op haar nucleaire
complex Dimona maakt alles extra pikant.
Als dit waar is, kan nu dus schadevergoeding worden geëist voor de “collateral damage” die de worm heeft
aangericht?
Drone-wars
Iran heeft naar eigen zeggen twee Amerikaanse drones uit de lucht geplukt en zal de machines binnenkort
tentoon stellen.
Verdrag van Lissabon
In Denemarken heeft een hooggerechtshof bepaald dat de Deens premier Rasmussen aangeklaagd mag
worden voor het ondertekenen van het Verdrag van Lissabon. Het verdrag staat op gespannen voet met de
Deense grondwet en zou nooit door Denemarken mogen worden goedgekeurd zonder referendum.
Pijplijnistan
EU kust kont in Turkmenistan voor gas. En een idee voor Afghanistan “combat geology”.
Wikileaks
Wat voor “smut” heeft Wikileaks over Bank of America. Nou, iedereen kan eigenlijk al een sneak preview
samenstellen.
Humor
Martin Luther King zou de oorlogen in Afghanistan en Irak prima de prima hebben gevonden.
Ierse humor
Is met een aantal exploderende rare balansposities de Ierse Centrale Bank ook gewoon failliet?
En zo....via fiat geld en voedselprijzen naar revolutie in het Midden Oosten, Hedge Funds en de Euro, de
terugkeer van de AIG fraude en 9-jarige terroristen en Disney Land, komen we bij.....
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_2_2011/rss

Overbevolking bedreigt aarde
Door: Philip Dröge | Geplaatst: 14 jan 2011
Niet één, maar twee rapporten waarschuwen deze week voor de
gevaren van overbevolking. De aarde is te vol aan het worden, maar wat
doen we er aan?
Zowel de Britse Institution of Mechanical Engineers als de Franse
landbouwuniversiteit Inra publiceerden deze week rapporten over de
exploderende bevolkinggroei. Beide komen ze tot de conclusie dat we in
de 21ste eeuw waarschijnlijk door de 10 miljard aardbewoners gaan. Al in 2075 zouden 9,5 miljard mensen
de planeet kunnen bevolken. Algemeen wordt aangenomen dat aarde maar 9 miljard mensen kan voeden.
Seoel, de derde stad van de wereld.
In 1800 waren er nog geen miljard mensen, nu zitten we bijna op 7 miljard. De wereldbevolking neemt
momenteel per jaar toe met de complete bevolking van Groot Brittannië. Dat is op zichzelf geen probleem,
als we een stad zouden bouwen met de bevolkingsdichtheid van Manhattan, dan zou die stad zo groot
moeten zijn als Frankrijk om de totale wereldbevolking fatsoenlijk te herbergen, zo becijferden specialisten
van Nasa al een paar jaar geleden. De rest van de aarde kan dan bestaan uit natuur en landbouwgebieden.
Alleen worden de meeste mensen op de wereld geboren in armoede. Ze groeien op in enorme
laagbebouwde sloppenwijken, die steeds verder uitdijen. Dat gaat ten koste van landbouwgrond en
natuurgebieden. Daardoor komt de voedselvoorziening in gevaar en stijgt de kans op grote rampen, zoals
overstromingen.
Cairo (15 miljoen inwoners) onder een deken van smog.
De problemen zijn vooral groot in megasteden als New Delhi (24 miljoen inwoners) en Mexico City (23
miljoen inwoners). Daar wordt de energie- en watervoorziening in de nabije toekomst zo moeilijk, dat grote
groepen mensen zonder komen te zitten als de groei doorgaat. De Britse ingenieurs stellen voor om in dit
soort steden veel meer werk te maken van het opvangen van regenwater, omdat het grondwater niet meer
genoeg oplevert.
De grootste steden ter wereld met hun inwonertallen. Ter vergelijking Nederland
en Amsterdam.
Het Franse rapport stelt dat juist rijkere landen het voortouw moeten nemen.
Mensen daar zouden minder moeten consumeren, zodat er ook in arme landen
genoeg te eten is.
Het probleem van de overbevolking is het meest nijpend in Azië. Daar is de
bevolking de afgelopen jaren rap toegenomen door een stijging van de welvaart.
Daardoor blijven meer kinderen leven en en worden mensen ouder. De vijf
grootste steden ter wereld liggen allemaal in dit werelddeel.
http://www.faqt.nl/wetenschap/overbevolking-bedreigt-aarde/
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Met alleen een pinpas, haalt men de dictatuur binnen
januari 15, 2011 By: silviavideler
Einde contant geld is begin dictatuur
Stel je voor: de overheid is niet blij met je subversieve weblog met
samenzweringstheorieën en besluit je bankrekening te blokkeren. Dan word
je op een morgen wakker en wilt naar de winkel om inkopen te doen. Je
pinpas weigert. Je kunt in geen enkele winkel meer wat kopen. Geen
kleding, geen voedsel, zelfs geen gebakken vis of een Vietnamese loempia.
De stand van zaken
Dit is geen paranoïde fantasie, maar werkelijkheid over een paar jaar. De eerste supermarkt die geen
contant geld meer accepteert is al een feit; de brancheorganisatie van supermarkten wil dat in 2014 nergens
meer contant geld wordt geaccepteerd.
Cui bono?
Giraal geld wordt er nu in hoog tempo doorheen gedrukt omdat er een aantal machtige groepen zijn die daar
veel belang bij hebben.
Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: u, de consument.
Uiteraard is vooral de banksector erg blij met deze ontwikkeling: hiermee krijgen banken volledige greep op
alle geldstromen. De oude sok is definitief exit. Banken krijgen de beschikking over een tweede product
naast geld: de volledige betalingsdata van klanten. Een goudmijn die alleen al in Nederland tientallen
miljarden waard is. Contant geld vinden banken maar lastig, daar moeten ze dure geldtransporten voor laten
rijden en ze krijgen er niets voor terug.
Datzelfde geldt voor de overheid. Zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk, tenzij je een
brievenbusfirma in een Caraïbische eilandstaat hebt gevestigd wat buiten bereik ligt voor mensen met
minder dan een halve ton per jaar inkomen. Contant geld is nergens meer te besteden, van iedere burger is
precies bekend hoeveel deze verdient, waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer. Kortom: alleen door
te emigreren is te ontsnappen aan de hoge belastingdruk en overige overheidsbemoeienis.
Rookt of drink je teveel? Of eet je teveel vet vlees? Op een avond verschijnt er een begripvolle dame aan de
deur die graag een indringend gesprek wil hebben met de boosdoeners.
Door slimme data mining kunnen rechercheurs snel allerlei belastende informatie boven water krijgen om
verdachten mee te kunnen pakken (wat deed jij in dat motel in Valkenswaard op drie december met die fles
champagne?) of te chanteren. Kortom: een zegen voor belastingdienst, politie en wat er in Nederland
doorgaat voor justitie.
Ook krijgt de overheid nu een absoluut wondermiddel in handen om een vervelende klokkenluider of
dissident (denk aan de affaire-Oltmans) aan te pakken. Slot op de bankrekening en hij of zij kan geen stap
meer zetten.
Ook voor winkeliers is giraal of chartaal geld ideaal: dit geld is namelijk niet te roven, stelen of achterover te
drukken door oneerlijk personeel. Uit onderzoeken blijkt dat consumenten veel meer geld uitgeven als ze
niet contant betalen maar pinnen. Het koopgedrag van klanten levert onschatbaar waardevolle
klantinformatie.
Klanten die veel energiedrankjes als Red Bull drinken zijn bijvoorbeeld over het algemeen testosteronrijke
adrenalinejunks (de extreem zoete smaak is voor mensen met verfijnder smaakpupillen ondraaglijk). Je
vriendje van de zakenclub met een kartbaan is dus zeker heel geïnteresseerd in een uitdraai met
adresgegevens van Red Bull-adepten. En nu we toch bezig zijn: de autoverzekering ook, om ze met een
plotselinge premieverhoging uit hun bestand te kunnen gooien want tot deze groep horen veel beruchte
brokkenpiloten. Kortom: zowel banken, winkeliers als overheid hebben er daarom belang bij dat de
consument zo snel mogelijk overstapt op digitaal geld.
Wie is slachtoffer van giraal geld?
Giraal geld klinkt, kortom, te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Er is namelijk een belanghebbende
die voornamelijk met nadelen wordt opgescheept: de consument.
Veel politiewerk wordt overbodig als letterlijk alle geldstromen via de computers
van de bank lopen.
Die schiet uiteraard weinig op met tientallen procenten hogere uitgaven, een
reclamebombardement en de nog grotere wurggreep die de overheid en
bancaire sector straks op zijn inkomen hebben.
Er zijn maar twee, betrekkelijk kleine, voordelen die er uiteraard door de digitaalbetalen lobby keer op keer door middel van spotjes op de televisie in worden
geramd. Beroven van mensen heeft geen zin meer en wisselgeld is ook geen
probleem meer.
Daartegenover staan enorme nadelen.
Kom je om welke reden dan ook in conflict met een onderdeel van de overheid of de banken, dan kan je
digitaal dood worden verklaard. Je bent dan een illegaal in eigen land geworden. Je zult in leven moeten
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blijven wat andere mensen je – met gevaar voor eigen have en vrijheid – toestoppen. Want uiteraard kan de
overheid straks precies in de gaten houden hoeveel levensmiddelen en water iemand gebruikt…
Wat kan ik als consument doen?
Weersta de lobby. Betaal zoveel mogelijk contant. Boycot supermarkten en andere winkels waar alleen maar
gepind kan worden.
Ook online ben je niet veilig: online banktransacties worden even goed in de gaten gehouden als
pintransacties.
Doe mee aan lokale gelduitwisselsystemen. Die besparen je overigens ook veel geld, je leven wordt er vaak
eens stuk leuker door en je leert veel mensen kennen.
Bron: www.visionair.nl
Prikbord nr. 227 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
januari 15, 2011 By: silviavideler
Advies voor Welten (ingezonden door een WUZ-fan)
De politiechef van Amsterdam stelt er geen prijs op om de wet uit te voeren, indien het boerkaverbod als wet
wordt aangenomen.
Zijn mensen hebben wat beters te doen. Het oppakken van de achtervolgers van een straatcrimineel of het
verbannen van een bijna blinde straatmuzikant, Bennie Volkens. Dat is echt politiewerk; daar maken we al
onze capaciteit voor vrij. Dit geldt ook voor het bonnenschrijven, waarbij het lijkt of de opbrengsten in de
dienstkas van de commissaris vloeien (en dat is vaak ook zo).
Welten krijgt al navolgers bij het zelf interpreteren van de wet en de politieke richtlijnen. Bij de krakers, het
ICCO en bij het OM. Nog even en dan is bij de Amsterdamse politie de ‘anarchie’ het CREDO: met een groot
besmettingsgevaar.
Het wordt daarom echt tijd dat Welten opkrast. Zijn werk zit erop en laat hem vooral met stille trom
vertrekken. Een feestje geven uit de staatsruif is het laatste wat hij nu moet doen. Zijn vertrek gaat de
samenleving al méér dan genoeg kosten.
Dure gevangenissen
Staatssecretaris Teeven heeft het nog niet helemaal door: gevangenissen zijn niet duur door te grote cellen
of te gezond eten, maar door het management. Daar is een boek over te schrijven; bijv. dat iemand in ruim
één jaar 18 (achttien !) psychiaters en psychologen langs ziet komen, die allemaal een declaratie sturen,
terwijl er nog steeds geen goede diagnose is door de tegengestelde opvattingen.
OM
Wie de vele blunders in de recherche-onderzoeken van de afgelopen jaren op een rij zet, vraagt zich
verbijsterd af: waar was de officier van Justitie die leiding moet geven aan de opsporing? In Friesland
hebben de rovers vrij spel als de officier van Justitie ‘vergadert’ en in Noord-Brabant wordt een oplichter niet
opgepakt, want hij is verhuisd naar een ander arrondissement.
Intussen gaan dergelijke ‘foute’ dossiers zoveel onnodige tijd kosten, dat andere aangiftes eenvoudig
worden afgewimpeld. Dan mag het slachtoffer wel een klacht indienen bij hof (Beklagkamer strafrecht) op
grond van artikel 12 Sv, maar hoort vervolgens drie maanden niets meer. Nog afgezien van de
onbegrijpelijke gang van zaken bij het Pieter Baan Centrum en het NFI, lijkt het erop dat het OM haar eigen
‘kwaliteitseisen’ stelt en daarna te vaak beweert geen capaciteit te hebben. Hoe zou dat nu toch komen…
Vriendjes
Huffnagel (VVD) die Nordholt (voormalig PvdA) wil aanbevelen voor een zetel in de Eerste Kamer. Zijn dit
soms vriendjes die tot hetzelfde netwerk behoren? Waarom niet Jan Marijnissen aanbevelen? Die weet ook
veel van politiek…
De wethouder in Ede die voor € 300.000 dassen liet verplaatsen, had kennelijk ook een vriendje bij de
betrokken ‘natuurorganisatie’. Daarmee werd het 4 (vier!) keer zo duur als nodig. Zeker ‘vergeten’ offerte te
vragen?
Waar blijft de wetsherziening?
De riante regelingen voor politici en bestuurders bij ontslag of vrijwillig vertrek leidden nog steeds tot
misbruik. Een burgemeester die zijn tijd niet uitdient, want hij had salaris én pensioen tegelijk willen vangen.
Een GL-politica die naar verluidt een aantal jaren met wachtgeld in Indonesië gaat wonen; niet om een baan
te zoeken, want die heeft ze al in Tilburg. Overigens kan ze nog 21 jaar wachtgeld ontvangen, omdat ze 12,5
jaar in de Tweede Kamer zat. Wie zou eigenlijk de vliegtickets betalen voor haar ‘hoogleraarschap’?
Een VVD-wethouder die het verdomt te werken, maar wel zijn wachtgeld opeist. Misschien zou de betrokken
VVD-fractie eens aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan was de profielschets voor een opvolger snel
gemaakt: integer, integer, integer.
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Voorstel om 13e astrologische teken op te nemen in dierenriem, nl. het teken
van de: SLANGENDRAGER!
Friday, 14 January 2011
De Minnesota Planetarium Society heeft aangekondigd dat het dertiende
dierenriemteken, Slangendrager, moet worden teruggezet in de dierenriem en dit
zorgt voor kosmische verwarring.
“Het is er altijd geweest,” zegt helderziende en astrologe Theresa Peacock.
“Moeten we het bestempelen als een nieuw teken, juist nu het net ontdekt is? Nee.”
Het sterrenbeeld Slangendrager bevindt zich tussen Schorpioen en Boogschutter. Het is voor veel mensen
buiten de astronomische en astrologische wereld een abnormaliteit.
Hernieuwde interesse
“Technisch gesproken bevindt het zich in de dierenriemgordel net als de andere dierenriemtekens,” zei
astronoom Adam Kremer. “Maar het is nooit toegevoegd aan de dierenriem, het was altijd daar, niets is
veranderd.”
Wat wel is veranderd is de hernieuwde interesse in het hemelteken. De Minnesota Planetarium Society wil
het dertiende teken bij de dierenriem, wat een signaal zou kunnen zijn voor een verandering in de astrologie.
In plaats van 28 dagen, zou een teken dan drie weken gelden. In het geval van Schorpioen zou dit zes
dagen zijn.
“Als we een sterrenbeeld willen toevoegen, moeten we de manier waarop we astrologie bedrijven
veranderen,” zei Peacock. “Want we kunnen niet één dierenriemteken verkorten naar zes dagen, dat is
gekkenwerk.”
Peacock stelt voor dat onderzoek wordt gedaan voordat veranderingen worden doorgevoerd.
Slangendrager staat voor wijsheid, heling en architectuur. Het sterrenbeeld behelst een persoon die een
slangachtig wezen bedwingt.
Eenheidsbewustzijn
De Slangendrager staat voor de sjamaan en is de bewaker van de levensenergie. Hij/zij kent het geheim van
het leven. Zijn/haar voet wijst naar het galactische centrum, de Bron en verbindt ons met dit Hogere Zelf.
Het brengt de vrouwelijke en mannelijke waarden in ons samen en schenkt ons eenheidsbewustzijn.
Slangendrager helpt ons met de laatste stappen in onze ontwikkeling richting Ascentie. Het teken wijst de
weg naar het centrum van de melkweg, waarmee wij en onze Zon in één lijn staan.
“We hebben vrije wil,” legt Peacock uit. “We hebben allen een bewustzijn, de mogelijkheid om te leren, dus
we kunnen dit zien als de basis van de persoonlijkheid maar het omvat zeker niet de gehele persoonlijkheid.
Zo zou de aangepaste dierenriem eruit zien als het aan de Minnesota Planetarium Society lag:
Steenbok: 20 jan. – 16 feb. ; Waterman: 16 feb. – 11 maart ; Vissen: 11 maart – 18 april ; Ram: 18 april – 13
mei ; Stier: 13 mei – 21 juni ; Tweelingen: 21 juni – 20 juli ; Kreeft: 20 juli – 10 aug. ; Leeuw: 10 aug. – 16
sept. ; Maagd: 16 sept. – 30 okt. ; Weegschaal: 30 okt. – 23 nov. ; Schorpioen: 23 nov. – 29 nov.
Slangendrager: 29 nov. – 17 dec. ; Boogschutter: 17 dec. – 20 jan.
Bronnen: Kolotv.com en Femtopia.nl
COMMENTAAR: Dat dit artikel geen Bijbelse, noch Christelijke boodschap in zich draagt moge duidelijk zijn.
Echter dat het feit in dit artikel genoemd, menigeen die de bijbel serieus neemt, de wenkbrauwen zal doen
fronsen, zal zeker in deze profetische tijd te begrijpen zijn. S.V.
Zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland
Bron / origineel: news.orf.at
In Groenland is de Zon dit jaar na de poolnacht twee dagen te vroeg opgekomen
en wetenschappers staan voor een raadsel. Voor het eerst in de geschiedenis
van het meest westelijke stadje Ilulissat kwam op de ongebruikelijke datum 13
januari de Zon al op. Het radiostation KNR meldde dat de Zon op dinsdag exact
om 12:56:57 uur opkwam na bijna twee maanden duisternis. Normaal gesproken
zou de Zon pas 48 uur later zijn opgekomen.
De mysterieuze zonsopkomst brengt wetenschappers in verwarring en er wordt inmiddels druk
gespeculeerd. Wetenschappers geven aan dat de data van de aardas en die van de rotatie van de Aarde
constant in de gaten worden gehouden en dat ze geen veranderingen hebben opgemerkt. Uitgesloten
wordt daarom dat de vroege verschijning van de Zon een astronomische verklaring zou kunnen
hebben. Thomas Posch van het instituut voor Astronomie van Wenen vermoedt dat een verandering van de
horizon de oorzaak is. Wellicht het afsmelten van ijs en gletsjers. De gemiddelde temperatuur in Groenland
ligt drie graden hoger dan normaal.
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België, hoe diep 'in de shit'?
Tuur Demeester - 14 januari 2011
Het populairste artikel van Trends in 2010 was het interview met ondernemer Jos Vaessen, waarin hij stelt:
We zitten echt diep in de shit. En ik vind het verschrikkelijk dat er zo weinig mensen zijn die zich dat
realiseren. De subsantiële achteruitgang van de Belgische waarheid is volop bezig.
Laten we even kijken hoe groot het probleem van België werkelijk is:
1. Staatsschuld
De Belgische staatsschuld bedraagt vandaag 327 miljard euro, zo'n 77000 euro per werkende Belg,
oftewel bijna 100% van het Bruto Binnenlands Produkt. Een artikel uit De Standaard van 2005 legt uit
waarom dit een groot probleem is:
Over vijf jaar zijn we een normaal Europees land. ...[Een staatsschuld van] 60% van het BBP tegen 2010.
Wat zat er achter die datum 2010? Rond die tijd (wellicht in ons land vanaf 2013) beginnen de uitgaven die
voortvloeien uit de vergrijzing (gezondheidszorg, pensioenen), fors toe te nemen.
Het Belgisch wettelijk systeem is zo georganiseerd dat de kosten ervan toenemen naarmate meer mensen
met pensioen gaan en naarmate meer mensen werkloos worden. Daar staan we vandaag. In beide
scenario's dalen bovendien de belastingsinkomsten, wat de schuldopbouw nog verder versnelt. Als de
schuld te hoog wordt, neemt op een gegeven moment de geldstroom uit het buitenland af, en slaat de crisis
toe. België bevindt zich volgens ons heel dicht bij dit punt.
2. Rentevoeten op de staatsschuld
Maar het stopt niet bij een hoge staatsschuld. Op die schuld moeten interesten worden uitbetaald. Voorbije
dinsdag stond de rente voor tienjarige staatsobligaties op 4,3%, een zucht verwijderd van de rente op Ierse
staatsobligaties (4,4%) tien maand geleden, of Griekse staatsobligaties (4,4%) vier maanden geleden.
De staatsschuld van een land is beperkt door de goodwill van binnen- en buitenlandse investeerders. Als die
beginnen te aarzelen om geld op te hoesten, begint een neerwaartse schuldenspiraal. De geldschieters
eisen dan namelijk hogere interesten om hun risico te compenseren. Dat leidt tot een verdere stijging van de
schulden, wat op zijn beurt leidt tot verdere stijgingen van de rentevoeten.
De ultieme en historisch vaakst gebruikte oplossing voor een excessieve staatsschuld is het devalueren van
het geld—hoe meer het geld daalt in waarde, hoe meer de schuld daalt in waarde.
Deze oude truc werd ook al in België toegepast. Zo lezen we in de memoires van Willy De Clercq over de
financiële situatie van België in de vroege jaren 1980:
De situatie was zo dramatisch dat drastische ingrepen noodzakelijk waren. Fons Verplaetse, die voordien
zijn sporen had verdiend op de studiedienst van de Nationale Bank, rekende voor dat rigoureuze
besparingsmaatregelen zich opdrongen. Er moest 'iets strafs' gebeuren, zo meende iedereen. Snel was
duidelijk dat een devaluatie de beste uitkomst bood."
In februari 1982 werd de Belgische frank inderdaad met 8,5% gedevalueerd.
Deze truc kan vandaag niet meer worden toegepast, omdat België geen macht heeft over de euro. Dus
wordt er steeds maar meer geld geleend, waardoor buitenlandse financiële en politieke instellingen steeds
meer macht krijgen over de interne Belgische keuken. Zo wordt de berg staatsobligaties in plaats van een
motor die het land vooruit stuwen, een molensteen om de nek dat het land de diepte in sleurt—zoals
eerder in bv. Argentinië gebeurde.
3. Begrotingstekort
Het begrotingstekort is het verschil tussen wat binnenkomt en wat buitengaat bij de staat. Dit tekort is de
olie op het vuur van de staatsschuld, want het wordt gefinancierd door het uitgeven van
staatsobligaties (kasbons).
Momenteel bedraagt het begrotingstekort ongeveer 20,3 miljard euro, oftewel 6% van het BBP (bron).
De reden waarom dit tekort nog relatief klein is, en waarom België nog niet failliet is gegaan zoals IJsland
(dat overigens nog enigzins gered werd door het IMF en de EU), is omdat dit land onder de paraplu van de
Euro zit en beroep kan doen op de ECB en de private banken om met uit het niets gemaakte euro's nieuwe
staatsschuld op te kopen. Mocht ook de Federal Reserve geen tientallen miljarden geleend hebben aan de
Belgische banken in 2008, dan zou het begrotingsplaatje er vandaag er volledig anders hebben uitgezien.
4. De Banken
In een omgeving waarin banken niet failliet mogen gaan, is het essentieel te weten hoe het gesteld is met de
(in)stabiliteit van de financiële instellingen. Als het faillissement van één ervan dreigt, zal de staatsschuld
immers met sprongen omhoog gaan.
Na de kaalslag in 2008, telt België vandaag nog twee grote banken, KBC en Dexia, en ook verzekeraar
Ageas(ex-Fortis). De totale passiva van KBC bedroegen vorig jaar bijna 310 miljard euro. De totale passiva
(betalingsverplichtingen) van Dexia klokten vorig jaar af op 587 miljard euro, en Ageas heeft tegoed
openstaan van 92,8 miljard euro. Een nieuwe bankencrisis en een daaropvolgende nationalisering van de
drie grootbanken (niet ondenkbaar, cf. Ierland), zou met andere woorden tot een verviervoudiging van de
Belgische staatsschuld kunnen leiden.
Dat brengt ons bij de vraag:hoe kwetsbaar zijn de Belgische banken?
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Voor we verdergaan is het goed te beseffen dat een obligatie niet meer is dan een claim op papiergeld. Als
dit papiergeld sterk daalt in waarde (cf. IJslandse Krona), of als de rente op de obligatie snel stijgt (cf.
Griekenland), dan kan de de waarde van de obligatie in een paar dagen tijd gedecimeerd worden of de
obligatie kan zelfs volstrekt waardeloos worden.Dexia heeft in totaal voor 114 miljard euro obligaties in
portefeuille, waarvan 58 miljard euro Europese staatsobligaties zijn. De bank staat voor meer dan 17 miljard
euro blootgesteld aan Italiaanse staatsobligaties, voor bijna 8 miljard euro aan Belgische, en voor nog eens
8 miljard euro aan Griekse, Portugese, en Spaanse staatsobligaties(bron 1 en 2). Als er iets fout loopt in de
obligatiemarkten, of met de koers van haar eigen aandeel, dan zal Dexia snel beroep moeten doen op de
overheid of op de centrale banken. Zoals in 2009, toen ze 53 miljard dollar geleend kreeg van de Federal
Reserve.De reden van Dexia's zwakte is onder meer dat ze 125 miljard euro aan betalingsverplichtingen (in
de vorm van leningen en deposito's) heeft aan haar klanten, en daar slechts 2,3 miljard euro cash tegenover
staan heeft.
KBC op haar beurt, heeft in totaal voor 50 miljard aan Europese staatsobligaties in portefeuille. De bankstaat
voor bijna 22 miljard blootgesteld aan Belgische staatsobligaties, en voor 9 miljard euro aan Italiaanse,
Spaanse, Griekse en Ierse staatsobligaties (bron). Ook hier hetzelfde verhaal: als de obligatiemarkten van
de Eurolanden verder crashen, kan de bank snel beginnen wankelen, want ze moet enerzijds 198 miljard
aan deposito's en leningen vrijwel te allen tijde beschikbaar hebben, en anderzijds heeft ze slechts 6,7
miljard euro cash bij de hand (bron).
Ageas tenslotte, is een verzekeraar die een vermogen heeft van 92,8 miljard euro, waarvan de meerderheid
obligaties zijn. We noteren 8,5 miljard PIIGS-obligaties, en nog eens 10,3 miljard Belgische staatsobligaties.
Van de bedrijfsobligaties zijn 5,5 miljard overheidsgerelateerd, en 8,9 miljard uitgegeven door de wankele
financiële sector. De grootste Belgische verzekeraar houdt er met andere woorden een bijzonder gevaarlijke
en onstabiele portefeuille op na.
Gezien dat de staatsobligaties beginnen te crashen (wat wij in 2009 voorspeld hebben), is het niet
verwonderlijk dat de aandelenkoersen van bovenvernoemde banken wegzakken. Een nieuwe bailout- en
nationaliseringsronde van banken is voor 2011 zeker niet ondenkbaar.
5. De pensioenen
België heeft niet veel private pensioenfondsen, omdat er sedert de jaren
1950 heel veel door de staat beloofd werd. De door de staat beloofde
pensioenen zijn echter niet afkomstig van een grote spaarpot, nee, die
worden betaald met een repartitiesysteem, wat betekent dat de
mensen die nu werken via hun belastingen de pensioenen
bekostigen die hetzelfde jaar nog worden uitbetaald. Een zeer
onstabiel systeem dat alleen kan werken als er ieder jaar méér mensen
de arbeidsmarkt invloeien en belastingbetalers worden. België kent een
omgekeerde tendens.
Het gevolg van dit systeem is dat eens de staat moet besparen, er ook in de pensioenen wordt gesneden
(zoals recentelijk in Hongarije gebeurde). Veel mensen zien die bui hangen, en investeren daarom in een
privaat aanvullend pensioen. Daarmee is hun pensioen echter allesbehalve veiliggesteld, want de Belgische
'tweede pijler'-pensioenfondsen zijn liefst voor 51% in obligaties geïnvesteerd, en ook nog eens 37% in de
nu zeer gevaarlijke aandelenmarkten (waar vandaag de dag maar een paar specifieke sectoren veilig zijn).
En het veelbesprokenzilverfondsdan? Dat is helaas een lege doos, gevuld met Belgische staatsobligaties.
Voor een bespreking van deze mislukking, zie het artikel van Frank van Dun: "Vanop deze piramide kijken
veertig jaren van wanbeleid op u neer".
Besluit
De economische vooruitzichten voor België zijn bijzonder slecht, het moet gezegd. De redenen hiervoor zijn
een huizenhoge staatsschuld, stijgende rentevoeten op die staatsschuld, stijgende begrotingstekorten,
wankele banken, en onbestaande/onvoldoende gedekte pensioenfondsen. En dan hebben we het nog niet
gehad over de onzekere toekomst van het onderwijs en de gezondheidszorg die volledig door de
staat bekostigd worden, of hetsterk van de staat afhankelijke vervoersnet (NMBS, De Lijn).
Op een gegeven moment in de nabije toekomst zal België opnieuw met de pet rondgaan en om geld
bedelen in het buitenland, en dan zal de ECB, of de Europese Commissie, of het IMF, eisen dat er grondige
besparingen worden doorgevoerd. Wat zal volgen is hetzelfde als wat we zagen in Griekenland, Ierland, en
het Verenigd Koninkrijk. Het begin van de Grote Recessie en het klappen van de huizenzeepbel.
Maar daarmee is de kous niet af. De eurozone kan niet blijven euro's printen zonder ernstige gevolgen. De
tekorten zullen op Europese schaal verder de pan uit swingen — ze zijn nu reeds hoger dan in het USSR
van 1987, vier jaar voor haar implosie in 1991 — en daarmee zal ook het geld printen tot ongekende
hoogtes stijgen. Tot de eurozone uit elkaar valt en de hyperinflatoire crisis als een almachtige delete-knop
alle schulden in één keer van tafel veegt.
In het vooruitzicht liggen, in lijn met de historische precedenten, invoering van nieuwe belastingen (zie
bijvoorbeeld de recente Nederlandse belastingsverhoging op zilveren munten, van 6% naar 19% — ook bv.
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vastgoed komt aan de beurt), het klappen van de huizenzeepbel, een crash van de staatsobligaties, politieke
desintegratie, en hoge tot zeer hoge inflatie.
Gelukkig kan men zich tegen deze ellende beschermen door eenvoudigweguit het financiële systeem te
stappen en te investeren in tastbaar geld en tastbare bedrijven die tastbare diensten leveren. De toekomst is
aan zij die de stap zetten, weg van een virtuele economie vol luchtkastelen en vage woorden, naar een
economie (= huishouden) van echte goederen en echte diensten.
Om u daarbij te helpen, organiseren we op 1 maart het congres 'Het Spook van Hyperinflatie', waar drie
sprekers van wereldklasse dieper ingaan op welke sectoren gevaarlijk worden en welke het bijzonder goed
zullen doen in de maanden en jaren die komen, en nog veel meer.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12706

China devalueert koopkracht Amerikaanse dollar met 30%
'Tijdperk goedkope import uit China is voorbij' - Veel aandelen Chinese
bedrijven blijken waardeloos - Topbeleggers speculeren op ondergang
China
Exportkampioen China dreigt nu net als de VS, de EU en Japan
eveneens in grote problemen terecht te komen.
De Chinezen hebben besloten om de koopkracht van de Amerikaanse
dollar met zo'n 30% te devalueren zonder daarbij de waarde van hun
Amerikaanse staatsobligaties aan te tasten. Gevolg: vanaf deze zomer
zullen de Amerikanen voor bijna alles wat ze kopen véél meer moeten gaan betalen. Onderdeel van deze
'elegante' oplossing voor China's groeiende zorgen over het vrijwel ongelimiteerd bijdrukken van dollars door
de VS is het tegelijkertijd proberen overeind te houden van de zwaar onder druk staande Europese
schuldenmarkten. Of dat gaat lukken is echter nog maar de vraag. (1)
China probeert tot nu toe met succes de eigen munt, de Yuan (/Renminbi) te introduceren als een
alternatieve munt voor de internationale handel. Omdat het land om die reden zó veel liquiditeit in de eigen
interne valutamarkt pompt is er meer export nodig om te voorkomen dat China's interne markten oververhit
raken. Daarom biedt China nu aan westerlingen spaarrekeningen in Yuans aan, als een aantrekkelijke
manier om kapitaal veilig te stellen. Hoewel dit begonnen is als een proef valt te verwachten dat Yuanrekeningen binnenkort over de hele wereld zullen worden aangeboden.
De devaluatie van de Amerikaanse dollar geschiedt in de vorm van een forse prijsverhoging van alle
producten. In werkelijkheid is deze verhoging, die zo rond de zomer van dit jaar zal beginnen, het gevolg van
inflatie. 'De Amerikanen gaan straks met 35% minder spullen naar huis als een jaar geleden,' verklaarde
Bennett Model, hoofd van het designer-mode ontwerpbedrijf Cassin in Manhattan. Zeker kleding zal fors
duurder worden. 'De consumenten zullen absoluut de prijzen zien stijgen.'
China duurder vanwege gestegen grondstofprijzen
China heeft geen andere keus dan de kosten van de oplopende inflatie af te wentelen op zijn klanten. Het
tijdperk van goedkope Chinese import is voorbij. De impact van hogere grondstofprijzen zal de economie op
diverse manieren onder druk zetten. De watersnoodramp in Australië heeft de Chinese industriecapaciteit
nog niet geraakt, maar de komende weken valt te verwachten dat de prijs van diesel fors zal gaan stijgen als
China de wereld reservecapaciteit zal aanspreken om zijn economie aan de gang te houden.
De VS waarschuwt China al jaren dat het de koers van de Yuan niet kunstmatig laag moet houden, omdat
dit de Amerikaanse export naar China benadeelt. Omdat de VS echter bijna alle productiecapaciteit heeft
verplaatst naar lage lonenlanden zoals China krijgen de Amerikanen deze zomer te maken met (veel)
duurdere -maar kwalitatief nog steeds dubieuze- importgoederen uit China.
De Chinezen kunnen echter weinig anders doen dan de sinds de zomer van 2010 sterk stijgende
grondstofprijzen doorberekenen in hun producten. Daarbij ligt het er aan met hoeveel werkelijke inflatie
China in 2011 te maken krijgt. '4% kan China nog hebben, maar als het boven de 5% komt zullen de
mensen flink gaan klagen,' aldus Huo Jianguo, president van de Chinese Academy of International Trade
and Economics Cooperation. Omdat energie-inflatie vrijwel onmiddellijk invloed heeft op de wereldhandel in
verse producten hebben de Chinezen nu al te maken met een pijnlijke verhoging van de voedselprijzen. De
Chinese overheid greep in door voor de belangrijkste basisgoederen een prijsstop in te voeren.
Topbeleggers gokken op ondergang China
Eén van de gevolgen van de voor Amerikanen duurder worden Chinese producten is dat de scheve
handelsbalans tussen de VS en China langzaam zal worden rechtgetrokken. Dat gebeurt precies in een tijd
dat Europa, inmiddels de belangrijkste handelspartner van China, worstelt met een steeds groter wordende
schuldencrisis en veel landen enorm moeten bezuinigen. Niet voor niets is China zowel Griekenland als
Portugal met miljarden te hulp geschoten. Immers, als na de VS ook de Europese koopkracht instort, dreigt
de hoofdzakelijk op export gebaseerde Chinese economie harde klappen te krijgen.
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Volgens de New York Times zou dit vanaf 2012 grote gevolgen kunnen hebben als China zich op zijn beurt
geconfronteerd ziet met landen zoals Vietnam, de Filippijnen, Mexico en diverse Afrikaanse naties, die dan
aanzienlijk goedkoper kunnen produceren dan China. Hoewel de Chinese fabrieken de grootste ter wereld
zijn en deze aan vele honderdduizenden Chinezen werk bieden, zullen deze enorme aantallen zich
uiteindelijk tegen de Chinese economie gaan keren.
Een aantal topbeleggers gokt er nu al op dat daarom ook China zal gaan instorten. Eén van hen is Jim
Chanos, de 'beroemde' hedge fund manager die miljoenen verdiende met speculaties over de ondergang
van energiegigant ENRON. Hij denkt dat de Chinese groei enkel en alleen gebaseerd is op een enorme
kredietbel die zo groot is geworden dat een 'zachte landing' niet meer mogelijk is (2). Zijn bewering wordt
nog eens versterkt door de ontdekking dat veel Chinese bedrijven niet blijken te zijn wat ze beweren te zijn
en in feite waardeloze aandelen verkopen. Dat heeft in Amerika al voor een ware uitverkoop van Chinese
aandelen gezorgd. (3)
Naast de VS, EU en China wankelt ook Japan
Naast de ophanden zijnde instorting van de VS, het uiteenvallen van de Eurozone en de mogelijke
ondergang van China wankelt ook de vierde economische grootmacht: Japan. Kaoru Yosana, de Japanse
minister van Economisch en Fiscaal Beleid, verklaarde tegenover de Financial Times dat zijn land een
'kritiek punt' heeft bereikt en het risico loopt het vertrouwen van buitenlandse investeerders te verliezen (4).
Reden: politici worden het maar niet eens over het beteugelen van de gigantische staatsschuld, die
binnenkort meer dan 200% van het BNP zal bedragen. Een mogelijke maatregel is het verhogen van de
BTW, waardoor ook Japanners meer zullen moeten gaan betalen voor consumptiegoederen.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat de wereldwijde economische en financiële crisis bij lange na niet
bezworen is, berichten in de media dat het weer de goede kant op gaat ten spijt. Sterker nog, 2011 en 2012
lijken voor alle grote economische spelers uiterst cruciale jaren te gaan worden.
Xander - (1) Business Insider ; (2) Midas Letter ; (3) Bloomberg Businessweek ; (4) Financial Times

Frankrijk steunt Palestijnse staat
Bron / origineel: aljazeera.com
De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Franse steun geuit voor
de vorming van een Palestijnse staat en veroordeelde de Israëlische
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.
"Frankrijk steunt de oprichting van een onafhankelijke, democratische
Palestijnse staat zo spoedig mogelijk," zei Michele Alliot-Marie bij de
afsluiting van haar bezoek aan de bezette Palestijnse gebieden op zaterdag,
meldde Ha'aretz.
Ze zei dat haar land Israëls nederzettingen in de bezette Westelijke
Jordaanoever niet erkend en deed een oproep om de bouwactiviteiten te
stoppen.
Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Ecuador, Guyana, en Uruguay behoren tot de meer dan 130 landen die
Palestijnse staat hebben erkend binnen de grenzen die bestonden vóór Israël de Westelijke Jordaanoever
na de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezette.
Paraguay en Peru volgen naar verwachting ook volgen in de komende weken.
In december heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard het besluit om een vrije en
onafhankelijke Palestijnse staat, op basis van de grenzen van vóór de oorlog van 1967, als eerste Europese
natie te steunen.

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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De fik in Crisis.nl
Uitgegeven:
8 januari 2011 07:46 © Inertia
De informatievoorziening van de overheid sneuvelt al bij een grote brand.
Daaruit blijkt, niet voor het eerst, dat de overheid ons helemaal niet goed wil
informeren. Door Arjan Dasselaar
Wat is het verschil tussen de overheid van Noord-Korea en die van Nederland?
En nu niet met de flauwe grap komen dat Fred Teeven er marginaal beter uitziet
dan Kim Yong-Il.
Het antwoord is natuurlijk duidelijk: in Noord-Korea bouwt de overheid beter bereikbare websites. Deze week
ging in het Land van de Gecensureerde Zon een nieuwe videowebsite live. En die site deed ’t gewoon.
Filmrolletjes ontwikkelen
Kom daar maar eens om in Nederland. Zodra de overheid iets doet op technisch gebied, is het klungelen
geblazen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van filmrolletjes of om het op een cruciaal moment in de lucht
houden van een website die als enige functie heeft om juist bij crises te functioneren.
Ik heb het natuurlijk over Crisis.nl, de site met een layout die de naam ongewild eer aandoet. Crisis.nl ziet
eruit alsof ze is ontworpen door een eerstejaars student vormgeving. Maar dan wel vormgeving in braille.
Paddenstoelhoog
Erger nog dan het lelijke uiterlijk met de onnodige fotoherhaling en wirwar aan lettertypegroottes, is de
functionaliteit van crisis.nl. Die was namelijk nul komma nul toen het er woensdag om spande.
U weet wel: in Moerdijk ging een chemisch bedrijf inclusief complete inventaris paddenstoelhoog de lucht in.
Burgers werd verteld dat ze maar op crisis.nl moesten kijken. Maar helaas, die deed het niet.
Niet alleen incompetente ICT’ers
Ik wil natuurlijk niet beweren dat er bij de overheid alleen incompetente ICT’ers werken. Al was het alleen
maar omdat mijn buurman als ICT’er bij de (inderdaad) overheid werkt en het wel een beetje gezellig moet
blijven hier op de galerij.
Maar we kunnen wel vaststellen dat in dit geval er niet naar de competente ICT’ers is geluisterd. En dat is
onrustbarend. Ervan uitgaande dat er slimme ICT’ers bij de overheid werken, is er dus niet naar deze
mensen, maar naar hun domme collega’s (superieuren?) geluisterd.
Duur hostingpakket
Want heel moeilijk is het echt niet, een website de lucht inschoppen die zelfs bij hoge belasting niet onderuit
kan worden gehaald. U kunt het ook. U gaat gewoon naar de firma Squarespace en u vraagt om het duurste
hostingpakket.
Dat kost u liefst 36 hele dollars per maand. Toegegeven, een hoop geld. Voor 36 dollar koopt de overheid
normaal gesproken toch al gauw 12 roerstaafjes voor de koffie. Of 24 punaises. Of 36 punaisepoetsdoekjes.
Joint Strike Fighter
Kortom, een hele investering. Als je een kwart miljard maanden een abonnement neemt op SquareSpace,
heb je vermoedelijk net genoeg voor een testmodel van de Joint Strike Fighter. Maar ja, dan heeft u wel een
website die ook door een in paniek geraakte provincie niet zomaar omver wordt getrokken.
Wat, zegt u? Te goedkoop voor de overheid? Dan huurt u bij Amazon webruimte. Of u stapt naar Google.
Die doen ook iets met webdiensten die best vaak in de lucht blijven.
Stressbestendige medewerkers
Vervolgens hoef je alleen nog maar een goede vormgever in te huren en een slim, stressbestendig
werkproces te verzinnen (hier, overheid: gratis tips!). En een personeelsadvertentie te plaatsen zodat in
tijden van crisis de site wordt bemenst door competente individuen. Helemaal zo moeilijk niet toch?
Waarom is er dan toch flink wat afgeklungeld bij crisis.nl? Wellicht omdat de overheid accurate
informatievoorziening helemaal niet zo belangrijk vindt. Integendeel. De overheid is juist bang dat u van
teveel informatie in de war raakt.
You can’t handle the truth!
Dat blijkt wel uit dit bizarre bericht waarin een woordvoerster van de politie weigert om inzage te geven in
een lijst met stoffen die bij de Moerdijkse brand de lucht in zijn gegaan. De woordvoerster doet een imitatie
van A Few Good Men en doet er vervolgens het zwijgen toe.
Het mag dan zo zijn dat voor het inrichten van Crisis.nl een hoop geld is uitgegeven en dat er tot huilens toe
is vergaderd met wanhopige externe consultants voor wie zelfs een riant uurtarief de pijn van het eindeloos
dooremmeren niet kon verzachten.
Maar een overheid die niet echt open wíl zijn, bouwt – zoals is gebleken - ook na oneindig overleg geen
goede site.
© NU.nl/Arjan Dasselaar
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ORANGE LEAKS 1
Geschreven op: 15 januari 2011
Terwijl de NOS, RTL4, het NRC druk met elkaar aan het bekvechten zijn, wie nu
de door Wikileaks gelekte berichten over de correspondentie tussen de
Amerikaanse ambassade in Den Haag en Washington mag publiceren, doet het
ons een genoegen u te kunnen mededelen dat GEENNIEUWS de exclusieve
rechten heeft kunnen verwerven van ORANGE LEAKS, waardoor wij u een goed
inzicht kunnen geven in het wel en wee van de oranjes (bleek dat bij het typen
van dat woord onze oranje inkt spontaan op was).
Het eerste bericht dat wij ontvingen is, dat Bea nadat zij hoorde dat de Tunesische president Ben Ali
gevlucht was naar Malta, zij hem via de daarvoor haar ter beschikking staande diplomatieke kanalen
inmiddels heeft laten weten, dat Ben Ali van harte welkom is in ons land. Uiteindelijk, schijnt Bea gezegd te
hebben, bestaat er een soort “geloofsgenootschap” tussen de president die kans gezien heeft Tunesié met
ijzeren hand als vader des vaderlands gedurende 23 jaar te regeren en haar eigen familie, die ons land
regeert.
Daarom is de heer Ben Ali van harte welkom in Nederland en is er voorlopig in aan de Benoordenhoutseweg
in Den Haag een appartement voor hem gereserveerd, grenzend aan het appartement waar de heer Jorge
Zorreguieta regelmatig verblijft. Ofschoon Bea zich realiseert dat beide mannen, mochten zij elkaar bij de lift
ontmoeten 2 totaal verschillende talen spreken, zal de culturele achtergrond van beiden toch een band
scheppen, waardoor een verblijf in ons land ook zekerzijn aangename zijden zal hebben. Het is nog niet
bekend of Ben Ali de uitnodiging aan zal nemen.
Zoals u op de foto kunt zien, heeft ORANGE LEAKS een warme band met de familie, die zelfs al terug gaat
naar de jaren dat Bea met zusters en moeder rustig in Canada woonden, terwijl haar landgenoten van een
hyacintenbol genoten.
(ORANGE LEAKS is een beschermd trademark)
http://www.geennieuws.com/2011/01/orange-leaks-1/

CDA is grootste bedreiging
Bron / origineel: (c) www.privacybarometer.nl
Van alle partijen trekt het CDA zich het minste aan van de privacy van
burgers. De score is zelfs slechter geworden, omdat ze ook niets zien in een
betere privacy wetgeving. Ook de PvdA breekt de privacy af omdat deze
partij vaak burgers tegen "het onheil" wil beschermen, en dat kan nu
éénmaal niet zonder controle-maatregelen.
De 'liberale' partij VVD scoort slecht met name door alle controle-maatregelen waarvan ze denken dat dat
meer veiligheid oplevert. Ook D66 scoort niet goed, maar wel iets beter dan in het begin van 2010. Bij de
wetsvoorstellen die nu op tafel liggen, lijken ze beter op privacy te letten dan bij stemmingen over wetten in
de afgelopen jaren.
De PVV scoort slechter naarmate er meer standpunten van de beweging bekend worden. De PVV laat in
haar stemgedrag én het verkiezingsprogramma zien niet veel met privacy op te hebben.
GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren doen het beter
Er zijn drie partijen die meer oog hebben voor de privacy: GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma
veel goede punten voor de privacy opgenomen. Helaas valt het bij de SP wat tegen. Uit het stemgedrag in
het verleden blijkt dat ze privacy serieus nemen, maar in het verkiezingsprogramma staat er weinig
concreets over in. De Partij voor de Dieren vindt privacy belangrijk. Bij daadwerkelijke stemmingen over
wetten in de afgelopen jaren bleek de Partij voor de Dieren zelfs het beste voor de privacy op te komen. Zie
voor het totale beeld hoe elk van de partijen scoort de grafiek.
http://zaplog.nl/zaplog/article/cda_is_grootste_bedreiging
Reactie
GroenLinks viel het afgelopen jaar door de mand toen ze de kilometerkastjes wilden hebben in iedere auto.
Als het om automobilisten (kapitalisten) gaat dan gelden andere normen voor privacy.
D66 lijkt privacy meer te waarderen. In de praktijk valt het echter tegen. De chip in het paspoort hebben we
van Pechtold toen hij minister van Binnenland was. Daar wil hij liever niet aan herinnerd worden.
Er is nog geen enkele partij geweest die, vanaf het moment dat ze in de regering plaats neemt ook
maar iets van morele waarden aantrekt, of zich houdt aan het programma dat ze lopen te
verkondigen tijdens de verkiezingen. Principes bestaan in bestuursland niet. Wordt u nog wakker?
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Maxima en Servië
Geschreven op: 14 januari 2011
Mocht u zich als niet regelmatige lezer van deze site afvragen wie deze twee
heren zijn, gefotografeerd tijdens een parade in Bueonos Aires, het gaat om
de Argentijnse dictator Videla (links) en naast hem de vader van Maxima,
Jorge Zorreguietea. Hoezo deze foto ?
Naar nu blijkt (Wikileaks) was de Nederlandse regering, althans wat daar
voor door gaat, bang om in 2000 de echtgenote van de gevangengenomen
Servische president Milosevic een inreisvisum te verlenen, zodat zij haar man in Den Haag kon bezoeken
die daar voor het Joegoslavië Tribunaal terecht stond. “Slechts onder strikte voorwaarden” mocht Mira
Markovic haar man bezoeken, dieverdacht werd van oorlogsmisdaden. De hypocriete politici in ons land
waren bang dat e.e.a een precedent zou scheppennaar aanleiding vande verloving van Maxima met Willem
Alexander. Inmiddels isVidela in Argentinië onlangs veroordeeld tot levenslang wegens o.a. het laten folteren
endoodschieten van 31 politici tijdens zijn regime. Jorge Zorreguieta heeft altijd ontkend dat hij iets van de
wandaden van het regime afwist, onwillekeurig dringt zich het vergelijk op met de kreet ”Ich habe es nicht
gewusst”, want hij wasslechts een onbeduidende minster van landbouw. Dat de zaken wel degelijk heel
anders liggen kon u in eerdere artikelen bij ons lezen, Zorreguieta had o.a een rolbij het opstarten van de
landbouwstakingen, die Videla wederom aanleiding gaven zijn deze neer te slaan en zijn regime te vestigen.
Het is derhalve wel zeer onwaarschijnlijk dat Zorreguieta geen (indirecte) rol gespeeld heeft in het regime,
waarbij uiteraard niet is gezegd dat hij zelf verantwoordelijk zou zijn voor het verdwijnen of doden van talrijke
Argentijnen. Maar bij Milosevic stond dit ook niet vast. Het getuigt dus van een zeer halfslachtige houduing
van onze toenmalige regering, die zichzoals ook heden ten dage nog geheel richt naar welke directieven er
vanuit het paleis Noordeinde gegeven worden. Geen politicus met misschien een enkele uitzondering, waagt
het tegen de wil van Beatrix in te gaan, allen bang hun baantje te verliezen, dus meeheulend met iets wat de
wat minder in politiek geïnteresserde Nederlander “Democratie ” noemt. Het feit dat verder Beatrix meent
haar mening te moeten geven aan de Amerikaanse ambassadeur in ons land, dat wij mee moeten doen aan
een missie in Afghanistan, betekent dat Beatrix zich wel degelijk een politieke rol toemeet, iets waar de
Nederlandse burger niet omgevraagd heeft, gelet het feit dat deze vrouw niet door prestaties maar door een
dubieus erfrecht terecht gekomen is waar zij momenteel zit. Hoe had het de familie gesierd als b.v. Willem
Alexander of een van zijn broers zelf het krijgstenu had aangetrokken en voor een aantal maanden, zoals bij
het Britse koningshuis wel het geval was, ineen ondergeschikte rol had deelgenomen aan de
gevechtshandelingen. Dat had klasse getoond, die wij bij deze familie compleet missen.
http://www.geennieuws.com/2011/01/maxima-en-servie/

Zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland
Ilulissat, Groenland.
Wetenschappers waren deze week stomverbaasd toen in Ilulissat, de
meest westelijke plaats van het enorme Arctische eiland Groenland, de
zon twee dagen te vroeg opkwam. Normaal gesproken had de anderhalve
maand durende schemer op donderdag doorbroken moeten worden, maar
nu was de zon al afgelopen dinsdag rond de klok van één uur 's middags
te zien - zo'n 48 uur voor de normale datum.
Het mysterie houdt wetenschappers druk bezig, al is de meest waarschijnlijke verklaring volgens hen een
plotseling versneld smelten van de ijskap op Groenland. Door de lagere hoogte van het ijs kon de zon twee
dagen eerder doordringen tot het stadje. 'Dit is verreweg de meest logische verklaring,' aldus Thomas Posch
van het Instituut voor Astronomie van de Universiteit van Wenen.
Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat het volgens de Wereld Meteorologische Organisatie vorig
jaar 3 graden warmer was in Groenland dan normaal. In december 2010 viel er in Kuujjuaq daardoor voor de
allereerste keer regen in plaats van sneeuw. Dit jaar is het eveneens warmer in Groenland omdat de
straalstroom in de atmosfeer is verstoord, waarschijnlijk door het vrijwel stilvallen van de Golfstroom in de
Atlantische Oceaan. De kou die normaal gesproken over Groenland blaast is nu terecht gekomen in de VS,
Canada en Europa. Sommigen suggereerden dat het te vroeg opkomen van de zon mogelijk een
astronomische oorzaak had, bijvoorbeeld het verschuiven van de aardas. Wolfgang Lenhardt, directeur van
de afdeling geofysica van het Centrale Instituut voor Meteorologie in Wenen, wees deze mogelijkheid echter
van de hand. 'De sterrenconstellaties zijn niet veranderd. Als dat wel was gebeurd dan had de hele wereld
gelijk moord en brand geschreeuwd. De aardas en de rotatie van de Aarde worden voortdurend en
nauwgezet in de gaten gehouden, dus hadden we het onmiddellijk geweten als dat gebeurd zou zijn.'
Xander - Bron: Daily Mail
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Paus: Christenen nu meest vervolgde religieuze minderheid ter wereld
Westen leeft nog steeds in ontkenning - Iran en Palestijnen geven Joden de
schuld - Egypte boos, roept ambassadeur uit Vaticaan terug
Terwijl de golf bloederige islamitische slachtpartijen van christenen steeds
meer slachtoffers maakt blijft het Westen zwijgen.
Eeuwenlang waren de Joden met afstand de meest vervolgde religieuze
minderheid, maar volgens paus Benedictus XVI is die plek inmiddels
overgenomen door de christenen. Hoewel hij alle moeite deed om niet enkel
de moslims de schuld te geven verwees de paus wel degelijk naar de steeds sterker wordende golf van
islamitische haat en geweld tegen christenen die de wereld overspoelt. Benedictus riep daarom zowel
Europa als de moslimwereld op om 'de meest vervolgde religie ter wereld' te beschermen.
Recente aanvallen van moslims in Egypte, Nigeria en Iran hebben opnieuw aan tientallen christenen het
leven gekost. 'Deze opeenvolgende aanvallen zijn wederom een signaal dat de regeringen in de regio
ondanks alle moeilijkheden en gevaren hoognodig effectieve maatregelen moeten nemen om religieuze
minderheden te beschermen,' aldus de paus.
Iran heeft een andere verklaring voor de aanvallen op christenen: ook die zijn de schuld van... de Joden.
Ondanks de enorme stortvloed aan bewijzen en getuigenissen van het tegendeel is Iran volgens de Iraanse
ambassadeur in Libanon, Ghazanfar Rokn-Abadi, een 'model van religieuze vrijheid' en kunnen de 250.000
christenen er 'vredig en veilig' leven.
In de VS mogen vertegenwoordigers van de overheid op bevel van taqiyya-president Barack Obama de
woorden 'islam', 'moslims' en 'terreur' niet meer met elkaar in verband brengen. Philip Crowley,
woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, weigerde daarom rechtstreeks te
antwoorden op de vraag van een journalist wie er volgens hem verantwoordelijk is voor de slachtpartijen. 'Ik
ben wat dit betreft heel behoedzaam met het doen van radicale uitspraken over het gebeuren in Irak en of
dat verband houdt met wat er gebeurt in landen zoals Egypte of Nigeria,' aldus Crowley. 'We onderzoeken
dit allemaal nog.'
Anti-christelijk haat en geweld door islam neemt toe
De organisatie International Christian Concern sprak zich duidelijker uit. ICC president Jeff King verklaarde:
'De vreselijke aanvallen in Egypte, Pakistan en Irak laten zien dat anti-christelijke haat door de islam in 2011
nu al in opkomst is.' Daarnaast merkte hij op dat de reguliere media nauwelijks aandacht besteden aan
vervolgde christenen, ondanks het feit dat deze vervolging steeds erger wordt.
De landen met de ergste christenvervolgingen bevinden zich in het Midden Oosten en zijn zonder
uitzondering islamitisch. Het enige land waar zowel christenen, moslims als joden in vrijheid hun geloof
kunnen uitoefenen is Israël. Pal voor de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen Jeruzalem en Judea en Samaria
werden bevrijd van de Arabische bezetting, sloten de heersers van Jordanië alle Joodse en christelijke
heilige plaatsen, uitgezonderd voor hoge officiële bezoekers.
In Bethlehem hebben altijd veel christenen gewoond, totdat de Palestijnse moslimheersers hen begonnen te
vervolgen en weg te jagen. De Palestijnse Autoriteit gaf natuurlijk de Joden de schuld, maar alle
documenten en getuigenissen bewijzen dat de christenen zijn verdreven door Palestijnse islamitische
etnische zuiveringen.
Egypte boos, roept ambassadeur terug
In Egypte is zeer negatief gereageerd op de oproep van paus Benedictus om de christelijke minderheid te
beschermen. Caïro riep zijn ambassadeur uit het Vaticaan terug en verklaarde dat 'Egypte het niet zal
toestaan dat een niet-Egyptische partij zich om wat voor reden dan ook bemoeit met onze interne
aangelegenheden.' Ondanks getuigen die verklaarden dat een islamitische politieagent 'Allahu Akhbar'
schreeuwde voordat hij afgelopen week een Koptische christen doodschoot, beweert Egypte dat de moord
niets met de religies van de schutter en het slachtoffer te maken heeft.
De teruggeroepen Egyptische ambassadeur voor het Vaticaan ontkende dan ook dat de christenen in zijn
land vervolgd worden. 'Vervolging is een groot woord,' bagatelliseerde hij de gruwelijkheden in zijn land. 'Om
vervolging te bewijzen moet je heel zorgvuldig zijn. Dit is een wettelijke term die niet zomaar gebruikt mag
worden.'
Westen leeft nog steeds in ontkenning
Ondertussen leven we in het Westen nog steeds in ontkenning over de massale moordpartijen op christenen
door moslims en daarmee over de ware aard van de islam. Clifford D. May, president van de Foundation for
the Defense of Democracies -een instituut dat onder andere het terrorisme bestudeert- wees in de Boston
Herald op de aanslagen op christelijke kerken in Egypte, Irak, Nigeria, de Filippijnen en Indonesië, de
recente arrestaties van christenen in Iran en de doodstraf voor een Pakistaanse christelijke vrouw omdat ze
door haar geloof de islam 'beledigd' zou hebben.
'Dit is de realiteit: in de moslimwereld zijn er regimes, bewegingen en individuen die ervan overtuigd zijn dat
hun religie de meest vreselijke wandaden rechtvaardigt en daar voordeel van heeft. Zij zijn vastbesloten,
meedogenloos en dodelijk, zoals christenen en andere minderheden over de hele wereld inmiddels
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ondervinden. Maar als wij in het Westen al niet voor hen opkomen, kunnen we dat dan wel verwachten van
gematigdere moslims?'
Als moslims in het Westen ook maar één tiende zouden meemaken van wat christenen in de islamitische
wereld moeten doorstaan, dan zouden de media er bol van staan en zouden er onmiddellijk VN-resoluties
worden ingediend om er een einde aan te maken. Nu het echter om christenen gaat is de enige die er zich
tot nu toe openlijk tegen uit durft te spreken -zei het nog met schaarse, uiterst omzichtige woordenuitgerekend de door veel andere -maar veelal zwijgzame- christenen verguisde paus Benedictus XVI.
Xander - Bron: Arutz 7
Europese Denktank: Meedogenloos 2011 zal wereldwijde chaos inluiden
Internationale gemeenschap heeft gefaald en is machteloos geworden
Over de hele wereld (foto: Algerije) komen mensen in opstand tegen de sterk
stijgende voedsel- en energieprijzen en snel verslechterende
levensomstandigheden. Volgens LEAP/E2020 gaat het echter nog veel erger
worden.
Vijf jaar geleden bracht de Europese Denktank LEAP/E2020 zijn eerste Global Europa Anticipation Bulletin
uit. Ondanks de economische hausse in 2006 voorspelden de experts toen al de 'val van de dollarmuur' en
het uiteenvallen van het huidige wereldwijde systeem. In de 51e editie van het bulletin concludeert de
denktank dat 2011 een 'meedogenloos' jaar zal worden, het ergste tot nu toe, omdat de terminale fase van
de oude wereld van vóór de crisis nu inderdaad is aangebroken en wereldwijde chaos het gevolg zal zijn.
LEAP/E2020 heeft veel kritiek op de Westerse landen omdat deze sinds het uitbreken van de crisis in 2008
enkel verzachtende maatregelen hebben genomen die niets anders deden dan de zeer ernstige aard van de
wereldwijde systeemcrisis verbloemen. In 2011 zullen deze 'verdovende' lapmiddelen echter uitgewerkt zijn
en zullen de gevolgen keihard aan de oppervlakte komen. De 'veiligheidsmaatregelen' die sinds 2008
werden genomen om een nieuwe instorting te voorkomen zullen met een serie gewelddadige schokken
ontploffen.
De 'peilers' waar de 'dollar muur' tientallen jaren op heeft gerust zullen steen voor steen worden afgebroken.
Alleen de landen, organisaties en individuen die lessen hebben getrokken uit de laatste drie jaar en zich
hebben gedistantieerd van de aloude patronen van vóór de crisis zullen de komende tijd relatief
ongeschonden kunnen doorkomen. De rest zal te maken krijgen met toenemende monetaire, financiële,
economische, sociale en politieke moeilijkheden. Om die reden zal 2011 volgens de denktank het meest
chaotische jaar sinds 2006 worden.
De wereld staat nu letterlijk op het kruispunt van drie wegen die allen leiden naar wereldwijde chaos. De
eerste weg voert via een gewelddadige en onvoorspelbare schok. Het internationale systeem is in dermate
vervallen staat geraakt dat de onderlinge samenhang alleen nog bestaat bij de gratie van het uitblijven van
een grote ramp. Voorbeelden te over van het falen van de internationale gemeenschap: Haïti, New Orleans
(zes jaar na Katrina nog steeds niet herbouwd), Darfur (Soedan), Ivoorkust, het Midden Oosten, Afghanistan
(de Taliban nog altijd niet verslagen), de onmacht om Noord Korea en Iran aan te pakken, de G20 die de
wereldwijde financiële, economische, sociale en voedselcrisis niet wist te bedwingen... Kortom: het
internationale systeem is machteloos geworden, nog even los van alle problemen met het weer, het klimaat
en de talloze humanitaire rampen.
Hele wereld speelt Russische Roulette
De Europese denktank ziet dat de crisis oncontroleerbaar is geworden en van een 'rad van fortuin' is
veranderd in een spelletje Russische roulette met vijf kogels, alhoewel het in 2011 beter 'Amerikaanse
roulette' kan worden genoemd. De hele wereld doet eraan mee. Ondertussen zien we de prijzen van
voedsel, energie en goederen scherp stijgen als gevolg van het feit dat beleggers wegvluchten uit financiële
en monetaire producten zoals financiële aandelen, staatsobligaties en andere publieke schuldpapieren. Met
op de achtergrond een valuta oorlog kunnen we tussen de lente en de herfst van 2011 dan ook een
vierdubbele explosie verwachten, als zowel staatsobligaties, publieke schulden, de balansen van de banken
en de vastgoedmarkt -ook de commerciële- in elkaar zullen storten, niet alleen in Amerika, Groot Brittannië
en Europa, maar ook in China.
Eén van de destabiliserende factoren voor 2011 is de inflatie die ontstaat als gevolg van het 'quantitative
easing' -bijdrukken van geld- beleid door alle grote economische spelers. Wat er nu gebeurt in Tunesië zal
zich verder verspreiden; met name de sterk stijgende voedsel- en energieprijzen veroorzaken steeds vaker
radicale sociale en politieke schokken. De onmacht van de grote mogendheden om hier iets aan te
veranderen is de tweede weg die in 2011 kan leiden tot wereldwijde chaos.
De G20 is verdeeld in twee groepen die slechts gemeen hebben dat ze niet in staat zijn om de
gebeurtenissen een andere draai te geven. Aan de ene kant hebben we het zieltogende Westen, waar de
VS duidelijk faalt in de pogingen om weer terug te keren naar de oude situatie van vóór de crisis en de
eurozone ('Euroland') alle energie nodig heeft om zich aan te passen en daardoor geen puf en visie heeft om
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enige invloed uit te oefenen. Aan de andere kant vinden we de BRIC landen met China en Rusland aan het
hoofd, en die blijken net zo goed niet in staat om het internationale systeem geheel of gedeeltelijk over te
nemen. Het enige wat zij kunnen doen is de nog overgebleven fundamenten van de oude wereldorde
ondermijnen.
Onvermogen regeert overal
De conclusie van LEAP/E2020 is dan ook hard: de internationale gemeenschap wordt geregeerd door
onvermogen, wat het risico op grote instortingen en de ernstige gevolgen daarvan alleen maar groter maakt.
Het oude internationale systeem was beter ingesteld op het volgen van één onbetwiste leider. In 2011 is zo'n
leider er niet meer. Het systeem is 'bloedeloos' geworden, een situatie die verergerd wordt doordat veel
landen op de rand van een sociaal-economisch uiteenvallen staan.
Dit uiteenvallen is vooral goed zichtbaar in de VS en Europa. Al tientallen miljoenen Amerikanen zijn
bankroet en zweven tussen armoede en woede tegen het systeem in. De Europeanen, eveneens gevangen
door toenemende werkloosheid en de ontmanteling van de verzorgingsstaat, beginnen zich te verzetten
omdat ze niet langer de prijs willen betalen voor de door de banken, de euro en de overheden veroorzaakte
puinhoop.
Maar ook in de opkomende economieën staat de maatschappij op de rand van chaos; in China wordt de
noodzaak om de groter wordende financiële zeepbellen te controleren getemperd door de wens om het lot
van complete sectoren van de maatschappij te verbeteren en door de noodzaak om tientallen miljoenen
mensen aan het werk te helpen en te houden. In Rusland wringt het vooral tussen het zwakke sociale
zekerheidssysteem en de verdergaande verrijking van de elite en zijn er net als in Algerije rellen ontstaan. In
Turkije, Brazilië en India veroorzaken de snelle veranderingen eveneens rellen, protesten en
terreuraanslagen.
Vooral de VS, waar de autoriteiten geweigerd hebben om harde conclusies te trekken uit de crisis van de
afgelopen drie jaar, wacht een 'meedogenloos' 2011. Amerika heeft zich tevreden gesteld met wat
cosmetische veranderingen en heeft niets gedaan om de financiële en economische onbalans fundamenteel
aan te pakken. Dit jaar zullen beleggers en investeerders erachter komen dat de zogenaamde 'verbetering'
in 2010 enkel fake was. 2008 kan gezien worden als de laatste waarschuwing voor wat komen zou; de
denktank schat in dat de echte klap nog dit jaar zal volgen. Alleen degenen die zich -geheel of gedeeltelijkhebben voorbereid en aangepast zullen hier doorheen komen; voor de anderen leidt de weg slechts tot
chaos.
Xander - Bron: LEAP/E2020

'Pinnen gaat het winnen van contant'
Dit of anders volgend jaar betalen Nederlanders vaker met een pasje dan met
contant geld. Dat stelt Currence, het bedrijf achter PIN.
Vorig jaar hebben we weer flink meer gepind. In totaal werd 2,1 miljard keer met
de pinpas betaald, 8 procent vaker dan in 2009, blijkt uit de vrijdag
gepubliceerde jaarcijfers.
''Doordat de trend van het elektronisch betalen doorzet, verwacht ik dat ergens
dit jaar of volgend jaar consumenten voor het eerst vaker elektronisch zullen
betalen dan contant'', aldus Currence-directeur Piet Mallekoote.
Nu is het nog zo dat van de ongeveer vijf miljard betaaltransacties op jaarbasis zo'n twee miljard keer met
pin wordt afgerekend en bijna drie miljard keer met contant geld.
Ongeveer 57 procent van de betalingen wordt dus nog steeds contant gedaan; het gaat daarbij overwegend
om lage bedragen. Het pinnen wint daar wel terrein; het afgelopen jaar nam het aantal pinbetalingen onder
de 10 euro met 16 procent toe tot 561 miljoen.
Daardoor daalde het gemiddelde bedrag dat met de pinpas werd betaald, van ruim 39 euro in 2009 tot 37,55
euro vorig jaar. Volgens Currence is dat te danken aan de campagne Klein bedrag? Pinnen mag!.
Het aantal locaties waar gepind kan worden, nam met 15.000 toe tot bijna 220.000. Brancheorganisatie
Detailhandel Nederland juicht dat toe. ''Pinnen is efficiënt en veiliger voor de winkelier en de medewerkers'',
aldus een woordvoerder.
Het duurde van 1990, toen het merk PIN werd geïntroduceerd, tot het jaar 2002 voordat het aantal
pintransacties op jaarbasis boven de 1 miljard uitkwam. Voor de sprong naar 2 miljard transacties waren
geen twaalf, maar acht jaar nodig.
Vorig jaar werd ook vaker met de chipknip betaald. Het aantal betalingen steeg met 0,7 procent tot 178
miljoen. De chipknip wordt vooral gebruikt bij het parkeren, catering of bij snoep- en drankautomaten. Het
gemiddelde bedrag dat met de chipknip werd betaald, bedroeg 2,61 euro.
nu.nl
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Gerenommeerde beleggingsfirma: Instorting VS in 2011 onafwendbaar
De op volle toeren draaiende geldpersen in Amerika zullen volgens
Stansberry nog vóór het einde van 2011 leiden tot een complete financiële
ineenstorting.
Volgens Porter Stansberry, hoofd van Stansberry & Associates Investment
Research dat met honderdduizenden abonnees in meer dan 120 landen
één van de grootste en gezaghebbendste beleggingsadvies firma's ter wereld is, zal de VS in 2011 te maken
krijgen met een crisis die het land op zijn grondvesten zal doen schudden. 'Deze gebeurtenis kan ons land
en onze manier van leven op pijnlijke wijze tot stilstand brengen,' aldus Stansberry, die ervan overtuigd is dat
dit nog vóór het einde van 2011 zal gaan plaatsvinden.
Stansberry doet zijn uitspraken niet zomaar, want hij heeft een naam hoog te houden. De laatste jaren
waarschuwden hij zijn klanten om Fannie & Freddy, Bear Stearns, Lehman Brothers en General Motors te
vermijden - allemaal bedrijven die inderdaad failliet gingen of in elkaar stortten. Voor zover Stansberry weet
is er geen enkele andere groep beleggingsadviseurs geweest die de financiële crisis zó nauwkeurig heeft
weten te voorspellen. 'Drie jaar geleden geloofde niemand me toen ik zei dat de grootste
hypotheekverstrekkers ter wereld, Fannie & Freddy, failliet zouden gaan. Veel mensen werden zelfs boos
toen ik zei dat hetzelfde zou gaan gebeuren met General Motors.'
Leven Amerikanen gaat totaal veranderen
'Maar ik heb er geen enkel belang bij u bang te maken,' vervolgt Stansberry. 'De volgende fase in de crisis
zal onze manier van leven bedreigen. Op grond van mijn onderzoek verwacht ik dat er rellen in de straten
zullen komen, er op onvoorstelbare schaal arrestaties zullen worden gepleegd, de staat-van-beleg zal
worden uitgeroepen en dat deze gehandhaafd zal worden door het Amerikaanse leger.'
'Miljoenen mensen zullen al hun spaargeld kwijtraken. Deze ramp zal uw werk en uw zaken veranderen en
op dramatische wijze uw spaartegoeden, investeringen en pensioen aantasten. Alles wat u normaal vindt zal
veranderen: waar u op vakantie gaat, waar u uw kinderen naar school doet, waar en hoe u winkelt, hoe u uw
gezin en huis beschermt. U mag zelf uitmaken of dit allemaal onzin is, maar wat mezelf betreft ben ik van
mijn leven nog nooit ergens zó zeker van geweest als van deze aanstaande crisis.'
'Ik kan met bijna 100% zekerheid stellen dat de meeste Amerikanen niet zullen weten wat ze moeten doen
als de prijzen van goederen zoals melk, brood en benzine zullen stijgen, de banken zullen sluiten en hun
creditcards niet meer werken. Of als het hen verboden zal worden om goud of buitenlandse valuta te kopen.
Of wanneer voedselbonnen niet meer ingewisseld kunnen worden. Kortom, ik garandeer u dat onze manier
van leven in Amerika zal gaan veranderen en er binnenkort een enorme instorting komt van ons nationale
monetaire systeem.'
Schuldenfaillissement VS onafwendbaar
Stansberry presenteert vervolgens een lange lijst keiharde feiten en gegevens waar volgens hem maar één
ding uit op te maken valt, en dat is dat de aanstaande instorting van de VS onafwendbaar is. Zo leent de
Amerikaanse overheid al vele jaren zó veel geld dat zeer binnenkort alleen al de rente over deze leningen
onbetaalbaar zal worden. 'Zelfs al zouden alle Amerikaanse burgers 100% belasting betalen, dan nog zou dit
niet voldoende zijn om de rijksbegroting op orde te krijgen. We zouden nog steeds geld moeten lenen om de
status quo te handhaven.'
Zo is de federale overheid na het instorten van Fannie & Freddy verantwoordelijk geworden voor alle
uitstaande schulden van het bedrijf. Sindsdien hebben Fannie & Freddy honderden miljarden verliezen
gedraaid, allemaal voor rekening van de overheid. Naast deze verliezen is de federale regering voor vele
biljoenen aan andere garanties en verplichtingen aangegaan, en dat terwijl de overheid al vóór de crisis
zwaar in de schulden zat. 'Zelfs volgens mijn meest voorzichtige berekeningen -dus volgens de officiële
cijfers- is het schuldenfaillissement van de Amerikaanse overheid niet meer te vermijden.'
Reservemunt status dollar houdt VS nog overeind
'Er is één ding dat ons nog overeind houdt: onze unieke mogelijkheid om simpelweg meer geld bij te
drukken. Amerika heeft namelijk een heel belangrijk wapen in deze crisis: het is de enige schuldennatie die
legaal Amerikaanse dollars kan bijdrukken, omdat de dollar de wereldreservemunt is en daarmee de basis
vormt van het wereldwijde financiële systeem. Feitelijk kan de VS hierdoor niet failliet gaan omdat de
schulden betaald kunnen worden door het bijdrukken van dollars.'
'Andere landen moeten om de waarde van hun munt te bewaren minstens zoveel produceren als dat ze
consumeren. In Amerika kunnen we echter net zoveel consumeren als we willen, zonder dat we ons zorgen
hoeven maken waar het geld vandaan komt om dat allemaal te betalen. Onze dollars worden immers overal
ter wereld geaccepteerd. Zo hebben we tientallen jaren lang niets hoeven produceren of exporteren om toch
alles te kunnen kopen wat we wilden, zoals olie. Het enige wat we ervoor hoefden te doen was: geld lenen.
Dat hebben we dan ook gedaan - en flink ook!'
'Sinds het einde van de jaren '90 zijn we 's werelds grootste schuldennatie geworden. Onze overheid is meer
mensen meer geld schuldig dan wie dan ook ter wereld. En dat was nog vóór de financiële crisis! Om dit te
kunnen betalen zijn we begonnen met het bijdrukken van biljoenen nieuwe dollars. De gevolgen hiervan
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beginnen nu gevoeld te worden, en als onze geldverstrekkers hier achter komen dan zullen ze heel boos
zijn. Ik geloof dat ze of zullen stoppen met het accepteren van dollars of de waarde van deze nieuwe dollars
fors zullen verminderen. Dat proces is nu al in gang gezet. Als landen gaan besluiten om niet langer in
dollars te handelen, dan zullen de prijzen van alle goederen in de VS gaan exploderen. Alles zal véél
duurder worden.'
Socialistisch beleid oorzaak crisis Groot Brittannië
'Net als Barack Obama nu voerde Groot Brittannië na de Tweede Wereldoorlog een socialistisch beleid. De
overheid nam alle grote industrieën over en beloofde de 'welvaart te verdelen'. Hierdoor was het land al snel
platzak. De Labour Partij (de socialisten, te vergelijken met de PvdA) besloten hierop om het Britse Pond in
één klap met 14% te devalueren. Ze dachten dat de mensen hierdoor makkelijker hun schulden zouden
kunnen betalen. Wat er werkelijk gebeurde was dat iedereen onmiddellijk 14% armer werd en het leven in de
jaren daarna veel, véél duurder werd. In 1975 steeg de inflatie in Groot Brittannië naar 26,9% per jaar en
moesten er allerlei extreme maatregelen worden genomen. Zo kregen bedrijven nog maar drie dagen
electriciteit geleverd en namen veel ziekenhuizen alleen nog maar spoedgevallen op.'
'U denkt misschien: dat kan in de VS niet gebeuren. Maar ik zeg u dat het al begonnen is. De
omwisselwaarde van de dollar is in 2010 al 8% gedaald en deze waardevermindering gaat steeds sneller.
Bijna álles wat we consumeren zal steeds duurder worden - kleren, voedsel, brandstof, electronica, auto's,
computers, etcetera. De olieprijs is reeds verdubbeld; katoen steeg sinds juli met 80% en koper met 170%.'
'Als een raket stijgende prijzen zijn echter nog maar het begin. Zodra de vraag naar dollars in de wereld gaat
afnemen zal de rente fors gaan stijgen. In plaats van 4,5% rente zult u 10% of 15% rente op uw hypotheek
gaan betalen. Bedenk eens wat dat met de huizenprijzen zal doen! Daarnaast zal niemand meer een lening
kunnen krijgen omdat de banken geen leningen meer zullen willen / kunnen verstrekken. Met andere
woorden: als de Amerikaanse dollar zijn functie als wereldreservemunt kwijtraakt krijgen we een 10 x zo erge
crisis als in 2008.'
Joegoslavië als afschrikwekkend voorbeeld
'Het directe gevolg zal massale hyperinflatie zijn. In het begin van de jaren '90 kreeg het toenmalige
Joegoslavië met een vergelijkbare crisis te maken. De regering begon daarop het (spaar)geld van de
burgers te stelen en natuurlijk steeds meer geld bij te drukken. De infrastructuur van het land begon uit
elkaar te vallen en complete bouwprojecten werden stilgelegd. De werkloosheid steeg naar ruim 30%. Dat
was nog maar het begin van alle ellende, want de regering probeerde door middel van prijscontrole de
inflatie in bedwang te krijgen, met als gevolg dat er vrijwel niets meer geproduceerd werd en talloze winkels
hun deuren moesten sluiten.'
'Tussen oktober 1993 en januari 1995 kende het land maar liefst 5.000.000.000.000.000% inflatie. Met
andere woorden: een brood dat in 1993 omgerekend € 1,- kostte, kostte 15 maanden later €
50.000.000.000.001, oftewel 50 biljoen euro! Vanzelfsprekend viel het land toen compleet uit elkaar. De
spoorwegen stopten ermee, dieven beroofden de ziekenhuizen van de nog overgebleven medicijnen en de
economie kwam krakend tot stilstand, waardoor het hele land in een oorlogszone veranderde. Winkels,
restaurants, benzinestations - alles ging dicht.'
'Omdat de inflatie 100% per dag bedroeg begonnen de mensen in Duitse marken en Amerikaanse dollars te
handelen. Voedsel werd onbetaalbaar, waardoor mensen afhankelijk werden van familie op het platteland of
uren moesten wachten voor de staatswinkels, die onregelmatig werden bevoorraad met lagekwaliteitsproducten. De overheid nam echter nog meer belachelijke maatregelen; zo werd het illegaal om
géén cheques meer te accepteren. Stel dat u betaald krijgt voor iets met een cheque en dat deze cheque
enkele dagen later helemaal niets meer waard is... Natuurlijk vond de overheid dat het zelf niets verkeerd
had gedaan en wezen ze het buitenland en de ingestelde sancties als schuldigen aan.'
'Hetzelfde wat er destijds in Joegoslavië gebeurde is nu ook in IJsland en Griekenland gebeurd, maar op
minder dramatische schaal. De enige reden waarom het in deze landen niet net zo erg werd is vanwege de
gigantische bailouts door het buitenland (EU en IMF). Inderdaad: om het probleem van de reeds onhoudbaar
geworden schuldenlast op te lossen werd er nóg meer schuld gemaakt...'
'Dit gaat allemaal tot uitbarsting komen, veel eerder dan de meeste mensen denken. De afgelopen 100 jaar
zijn Duitsland, Rusland, Oostenrijk, Polen, Argentinië, Brazilië, Chili, Oekraïne, Japan en China door een
vergelijkbare crisis getroffen. Ik geloof dat het binnenkort ook staat te gebeuren in de Verenigde Staten.
Misschien gelooft u me niet, maar de waarheid is dat het op lokaal- en staatsniveau al begonnen is.'
Wordt vervolgd
Xander - Bron: Stansberry Research
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Honger krijgt hele wereld in de greep!!
januari 16, 2011 pineut

Voor het eerst geplaatst op 07-05-2008 (1e bijgewerkte versie aug. 2010) (2e bijgewerkte versie jan.2011)
De voedselcrisis die in delen van de wereld sterk voelbaar is, krijgt uiteindelijk de hele wereld in haar
greep. Ook Amerika en de rijke Europese landen krijgen te maken met voedselschaarste en
uiteindelijk honger.
En dat is geen beeld van de verre toekomst meer.Het staat voor de deur. Misschien al wel dit jaar, maar
anders zeker volgend jaar. (en inmiddels verwacht men dan nu toch een wereldwijde honger in 2011)
Die sombere prognose komt van de christelijke hulpverleningsorganisatie Food for the Hungry. Volgens de
organisatie is er met name onder christenen weinig besef van de omvang van de ramp die de wereld staat te
wachten. Christenen maken zich er nauwelijks druk om en lijken te denken dat het allemaal wel meevalt.
Maar, waarschuwt Food for the Hungry, het valt niet mee. De voedselcrisis is huizenhoog. De prijzen van
voedsel zijn in 2007 wereldwijd met 40 procent gestegen. De voorraden slinken. Er begint zich in sommige
gebieden een humanitaire crisis af te tekenen. In gebieden waar tot voor kort geen honger was, is nu al
sprake van honger. Terwijl de crisis nog allerminst het hoogtepunt heeft bereikt.
Food for the Hungry vraagt niet alleen zijn achterban om in de buidel te tasten zodat meer (nood)hulp
verleend kan worden, ook vraagt men gebed zodat met name Westerse christenen door beginnen te krijgen
hoe groot de omvang van de ramp is.
Matt Panos, woordvoerder van Food for the Hungry, noemt de dreigende honger wereldwijd “een stille
tsunami. Het komt op ons afgestormd. We kunnen het niet keren.” Volgens hem wordt zijn organisatie nu al
vrijwel dagelijks met de gevolgen van de voedselcrisis geconfronteerd. “We krijgen rapporten binnen uit elk
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land waar we werken, uit elk continent, en allemaal zijn ze eensluidend: de voedselprijzen zijn enorm
gestegen en blijven nog steeds stijgen. Mensen zijn niet meer in staat om voedsel te kopen.” In de Wall
Street Journal citeerde hij rapporten uit Afghanistan, Congo, Soedan, Bangladesh, de Filippijnen en
Nicaragua. “Van de bevolking van Nicaragua kan nu al 73 procent van de bevolking niet meer de dagelijkse
behoefte aan voedsel kopen.”
Bron : Manna Vandaag
Naschrift Pineut : U heeft in NL nog (steeds) even de tijd om voorraden aan te leggen voordat de
prijzen voor voedsel ook hier huizenhoog de pan uit gaan rijzen,en inmiddels waren de prijzen al aan
het stijgen en de prijzen voor voedsel zullen nog veel extremer de pan uit gaan rijzen !!! Openbaring
6:6 !!! (Hoewel de Rampen van 2009 & 2010in dit artikel niet waren meegewogen, is de situatie aD 2011
inmiddels dramatisch veranderd.)
In de komende dagen kunt u dan ook meer artikelen verwachten die de grote komende HONGER van 2011
zullen aankondigen.Hierbij zullen de rellen van Algerije en Tunesië in het niet vallen, want zelfs Obama en
Sarkozy hebben een ontmoeting gehad waarbij zij een mogelijke wereldoorlogverwachten vanwege de
enorme tekorten. Volg de links maar en lees het huiveringwekkende nieuws van de vele mislukten oogsten
wereldwijd, dan kunt u weten dat de 7 magere jaren voor de deur staan, de 7 geprofeteerde jaren van een
grote verdrukking zoals er sederd de grondlegging der wereld niet is geweest staan voor de deur !!!
NOGMAALS U BENT GEWAARSCHUWD
Referenties : Kredietcrisis leid tot voedselcrisis | VoedselBank | Dramatische val wereld-voedselproduktie
door extreme droogte ! | Overleven doe je zo !
http://pineut.wordpress.com/2011/01/16/honger-krijgt-hele-wereld-in-de-greep/`

'Iraanse opperleider Khamenei beval moord op Libanese premier Hariri'
Hezbollah en Syrische president Assad speelden hoofdrollen in moordcomplot
'De Iraanse ayatollah Khamenei (L) gaf de opdracht om de Libanese premier
Hariri (R) te vermoorden.'
Bronnen die bekend zijn met het Speciale VN-Tribunaal voor Libanon hebben
tegenover het Amerikaanse Newsmax onthuld dat niemand minder dan de
hoogste Iraanse leider, ayatollah Khamenei, persoonlijk de opdracht gaf om de Libanese premier Hariri in
2005 te vermoorden. De moordaanslag werd gepleegd door twee terreurorganisaties: Irans eigen Quds
eenheid en de door Teheran gesponsorde en geleide islamitische terreurorganisatie Hezbollah. (1)
Ayatollah Khamenei wilde Hariri uit de weg ruimen omdat hij dacht dat het een agent van Saudi Arabië was.
Quds chef Qassem Suleymani gaf vervolgens aan de toenmalige topcommandant van Hezbollah, Imad
Mughniyeh, de opdracht om Hariri om te brengen. Mughniyeh stelde daarop samen met zijn zwager Badr alDine een hit team samen die de aanval uitvoerden. 'De Iraniërs beschouwden Hariri als een agent van Saudi
Arabië en dachten dat hem vermoorden de weg zou vrijmaken voor Hezbollah om Libanon over te nemen,'
aldus een van de bronnen.
Ook de Syrische president Bashar al-Assad en diens zwager Assef Shawkat, het hoofd van de Syrische
inlichtingendienst, zouden een hoofdrol hebben gespeeld in het moordcomplot.
Enkele dagen geleden stapte Hezbollah als gevolg van de op handen zijnde VN-aanklacht uit de Libanese
regering van premier Saad Hariri, waardoor deze ten val kwam. Hezbollah leider Hassan Nasrallah probeert
nu om via een geweldloze coup een alternatieve, anti-Westerse regering te vormen, om zo het VN-Tribunaal
officieel te kunnen negeren (2). Als hem dit lukt dan betekent dit een ware strategische aardverschuiving
voor Israël, omdat het Iran dan volkomen vrij staat om Libanon vol te pompen met wapens, raketten en
soldaten.
Premier Hariri verklaarde echter dat er geen alternatief is dan de dialoog aan te gaan omdat volgens hem
geen enkele partij in Libanon de andere partij kan elimineren. Wel omschreef hij het ontslag van 11
ministers, waardoor zijn regering ten val kwam, als een unieke gebeurtenis in de Libanese politiek.
Daarnaast zocht de premier steun in Washington, Parijs en Ankara. President Obama beloofde zijn volle
steun maar verdere Amerikaanse acties blijven vooralsnog uit. De Franse president Nicolas Sarkozy
weigerde openlijk achter hem te gaan staan, net als de Turkse premier Erdogan. Erdogan is er zelfs zo op
gebrand de anti-Westerse alliantie tussen Iran, Syrië en Turkije te verstevigen, dat hij onlangs de eerste
Soenitische moslim in de geschiedenis werd die het jaarlijkse Shi'itische Ashura feest, dat gewijd is aan de
dood van imam Hussein 1300 jaar geleden, vierde. Voor Erdogan betekent een Iraanse (Shi'itische)
overwinning in Libanon het toevoegen van een nieuw en belangrijk lid aan het anti-Westerse en antiIsraëlische islamitische machtsblok.
Xander - (1) Ynet News ; (2) DEBKA
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Achtergronden bij de rellen in Tunesië
By admin, on januari 17th, 2011
Waarom is Tunesië, het welvarendste Noord-Afrikaanse land, nu een kruitvat
geworden? Tunesië, dat op de plaats ligt waar zich meer dan tweeduizend jaar
geleden het Fenicische handelsrijk Carthago bevond, kent een vrij feminiene
cultuur met een sterke pragmatische inslag. Dit geldt voor het vruchtbare
noordelijke deel. Over het algemeen genomen steeg de welvaart flink, maar dan
alleen in de ontwikkelde kustgebieden. Het traditionele binnenland bleef arm. Dit
zette kwaad bloed in het binnenland, de reden dat de rellen hier begonnen.
Waarom de rellen in Tunesië?
De half januari 2011 naar Saoedi-Arabië gevluchte president Ben Ali was een
geslepen tacticus. Kort nadat hij in 1987 de vorige president en vader des
vaderlands Habib Bourguiba afzette ging hij op pelgrimstocht naar Mekka. In
islamitische ogen werd hij hierdoor witgewassen van alle zonden (bijvoorbeeld
het afzetten van Bourguiba) waardoor zijn steun in het land -voor meer dan twee
decennia- verzekerd was. Alleen het uiterste noorden is welvarend. Het zuiden
blijft economisch sterk achter. Dit wekt daar veel woede.
Ondertussen versterkte hij zijn greep op het land tot een wurggreep en maakte gebruik van de politieke
vrijheid die hij nu had om vrouwen meer rechten toe te kennen – Tunesië is nu het meest vrouwvriendelijke
islamitische land. Dit kan een unieke prestatie genoemd worden. Het afschrikwekkend voorbeeld van
buurland Algerije waar meer dan honderdduizend mensen tijdens de burgeroorlog werd gedood en de overal
aanwezige geheime dienst hielden het land al die jaren rustig. Ben Ali identificeerde islamitische extremisten
als de gevaarlijkste oppositiegroep en pakte deze dan ook keihard aan. Ook doet Tunesië het economisch
gezien vrij goed: nauwelijks staatsschuld en een groeisnelheid per jaar waar Nederlandse politici erg jaloers
op zouden zijn. Ondertussen groeide de onvrede echter.
Tegenstellingen in Tunesië
Naast de tegenstellingen tussen het welvarende noorden en het arme zuiden, speelt er meer.
Gebrek aan huwelijkspartners en banen
Zoals in alle Arabische samenlevingen speelt de familie een centrale rol in Tunesië. Nepotisme is de norm.
Jongens uit armere families, vooral die uit het woestijnachtige zuiden, hebben daardoor nauwelijks kans op
werk. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, want in Tunesië moeten zoals in andere islamitische landen hoge
bedragen aan bruidsschatten en bruiloften worden uitgegeven om te kunnen trouwen. Een grote
hoeveelheid ongehuwde jongens is overal een reden tot sociale onrust. In islamitische landen (en het Iran
van Khomeini) werd dit traditioneel opgelost door voortdurende oorlogen met ongelovige buurlanden,
waardoor het overschot aan mannen werd weggewerkt en de overlevenden in het veroverde gebied bleven
of met rijke oorlogsbuit terugkwamen – voldoende voor het betalen van bruidsprijzen. In de moderne tijd is
dit emigratie, maar met de steeds strengere asiel- en immigratieprocedures in het rijke westen komt deze
mogelijkheid steeds meer buiten bereik.
Levensonderhoud wordt duurder
Ook in het ontwikkelde kustgebied steeg de onvrede. De censuur werd iedere dag gevoeld door de
hoogopgeleide beroepsbevolking. De oplopende werkloosheid en het terugschroeven van subsidies zetten
de maatschappij onder druk. Kortom: het regime werd alleen gesteund door de selecte, zeer rijke groep die
baat had bij de opmerkelijke economische groei in Tunesië. Een stabiele middenklasse ontbreekt. Geen
wonder dat de grote zelfverrijking door deze groep steeds meer woede opwekt.
Oprukkende islamisering van de bevolking
Het regime heeft met harde hand uitingen van islamisme, zoals de oprukkende hoofddoek, onderdrukt. In de
meeste Arabische landen wordt het regime gesteund door de seculiere elite die bang is voor de islamitische
extremisten. In Tunesië wordt door het effectieve overheidsoptreden tegen deze groep de druk van de
islamisten nauwelijks gevoeld, waardoor paradoxaal de effectiviteit van het Tunesische bestuur leidde tot
grotere steun voor islamisering. Veel Tunesiërs hebben religieuze bezwaren tegen het huidige
overheidsbeleid waarbij vrouwen naar hun mening teveel rechten krijgen en ook andere godsdiensten te
weinig worden gediscrimineerd. Ze willen meer sharia. Extremistische groepen als AQIM proberen deze
wrevels aan te moedigen om zo een islamistische staatsgreep in Tunesië te kunnen plegen.
Censuur wordt steeds minder effectief
De belangrijkste tegenstelling is misschien nog wel die tussen Tunesië en Europa. Door de opkomst van
internet en sociale netwerken als Facebook wordt de censuur steeds minder effectief waardoor Tunesiërs
kennis kunnen maken met het leven in vrijere, welvarende landen. Sociale media stelden de Tunesiërs nu
ook in staat om hun protesten te coördineren. Dictaturen kunnen zich alleen handhaven door een effectieve
controle van de informatiestroom. Die verdwijnt steeds meer. Tunesiërs krijgen steeds meer door hoe ze al
die jaren door de media zijn gemanipuleerd en reageren daar, logischerwijs, woedend op.
Verwachte ontwikkelingen
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Veel Arabische landen zijn kruitvaten waarbij een jonge, verarmde bevolking met bruut politiegeweld onder
de duim wordt gehouden. De werkelijke oorzaken van de economische stagnatie – corruptie, voortrekken
van familieleden en veel te veel regels – zijn de bevolking onbekend, waardoor wordt teruggegrepen op wat
bekend is. Dat is het islamitische geloof dat, het moge bekend worden verondersteld, zowel een politiek als
religieus systeem claimt te zijn. Het voorbeeld in Tunesië – het succesvolste en sociaal gezien meest
progressieve land van de Arabische wereld – kan ook de bevolking in andere Arabische landen aanzetten tot
een opstand.
Dictator Gadaffi in buurland Libië maakt zich zorgen. De grassroots van zijn regime zijn weliswaar beter
georganiseerd dan in Tunesië en hij heeft de Derde Weg, een unieke mengeling van socialisme en
islamisme bedacht, maar ook zijn bewind kan weinig genade vinden in veel islamitische ogen. In Egypte en
Syrië is de kans op opstand nog een stuk groter. De Marokkaanse koning kent als politiek en religieus leider
meer legitimiteit waardoor hij zich minder zorgen hoeft te maken. In Algerije is de brand al uitgewoed – de
bloedige burgeroorlog heeft de behoefte aan nog meer geweld effectief doen bekoelen.
Vermoedelijk zullen nu in Tunesië de progressieve hervormingen op het gebied van vrouwenrechten en
vrijheid van levensovertuiging voor een groot deel terug worden gedraaid. Dit is een veilige en goedkope
manier om de steun uit islamistische hoek voor het nieuwe regime te vergroten.

Leidt omvallen van Libanese regering tot oorlog?
Sa'ad Hariri
Volgens belangrijke Israëlische deskundigen speelt Hezbollah gewoon een
spelletje voor meer politieke macht en wil het nu geen oorlog, maar
Libanese burgeroorlog is onvermijdelijk, evenals overslaan naar Israël.
De Libanese terroristische militie Hezbollah heeft zich woensdag
teruggetrokken uit de regerende eenheidscoalitie en heeft de regering van
de door het Westen gesteunde premier Sa'ad Hariri ten val gebracht. Een
belangrijke Israëlische deskundige benadrukte, dat de ontwikkeling niet tot
een burgeroorlog of een andere oorlog van Israël en Hezbollah zal leiden, maar anderen in de regio zijn daar
niet zo zeker van, vooral als we kijken naar de situatie op lange termijn.
Hezbollah en zijn bondgenoten in het Libanese parlement trokken zich terug uit de regering uit protest tegen
de dreigende conclusie van het internationale onderzoek naar de moord op voormalig premier Rafik Hariri in
2005; hij was de vader van de huidige minister-president.
Waarschijnlijk worden Hezbollah en zijn Syrische sponsors genoemd als de belangrijkste verdachten van de
moord. Hezbollah en Syrië hadden geëist dat Hariri jr. de samenwerking met het internationale tribunaal
beëindigt.
Sa'ad Hariri was in Washington toen Hezbollah zijn stunt uithaalde. De Amerikaanse president Barack
Obama zei dat omvallen van de regering- Hariri aantoonde dat Hezbollah vreesde dat Libanon zou gaan
functioneren als echte moderne democratie, een ontwikkeling die de radicale terreurgroep naar de marge
zou verdringen.
Hoewel de situatie wees op het soort interne botsing, dat zich in het verleden onvermijdelijk heeft uitgebreid
naar het noorden van Israël, ziet Ilan Mizrachi, voormalig plaatsvervangend hoofd van de Israëlische
inlichtingendienst Mossad, dat deze keer niet gebeuren.
In een telefonische vergadering met journalisten zei Mizrachi dat de stap zeker een spelletje van Hezbollah
was om meer macht te krijgen, maar dat hij gelooft dat Hezbollah zijn doelstellingen zal bereiken door
diplomatieke druk van Syrië en de politieke zwakte van de regering-Hariri.
"Alle partijen zullen hun best doen om een burgeroorlog te vermijden, en ik denk dat het hen lukt deze te
voorkomen door een bepaalde prijs aan Hezbollah te betalen", zei Mizrachi. Hezbollah genoot al het
vetorecht over belangrijke beslissingen van de overheid als deel van de overeenkomst voor een
eenheidscoalitie, die ruim een jaar geleden werd gesloten.
De Arabische Liga was minder optimistisch, en woensdag haastten zijn leiders zich om de spanningen in
Libanon te kalmeren en, met de woorden van secretaris-generaal Amr Mousa van de Arabische Liga,
"Libanon te bevrijden van de gevaren van een burgeroorlog."
Anderen in Israël zien de situatie zoals Mousa, en vrezen bovendien dat Hezbollah direct een confrontatie
met Israël zou kunnen provoceren om de aandacht af te leiden uit de bevindingen van het Hariri-tribunaal.
Anderzijds zou Hezbollah zijn superieure militaire kracht kunnen gebruiken om uiteindelijk Libanon geheel
over te nemen, wat nogmaals zou leiden tot oorlog met Israël.
Zelfs als Mizrachi gelijk heeft, en Hezbollah op dit moment alleen meer politieke invloed en macht nastreeft,
de realiteit blijft dat Hezbollah in toenemende mate de ware heerser van Libanon is. Dit betekent dat Libanon
weinig meer is dan een vazal van Iran. En dit scenario zal uiteindelijk leiden tot oorlog met Israël.
Israeltoday.nl
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Overzicht van sterfte vogels/vissenwereldwijd
januari 13, 2011 pineut
Onderstaand lijstje is verre van compleet. In elk geval is dit een overzichtje
van de bizarre massale en wereldwijde sterfte van diverse vogels en vissen.
De vele gissingen en mogelijke scenario’s ten spijt is er tot op heden nog
steeds geen hard en concreet bewijs wat de oorzaak van dit vreemde
fenomeen is. De mysterieuze sterfte van duizenden vogels en vissen beperkt
zich dan ook niet langer tot de Verenigde Staten.
Op dinsdag 4 januari zijn tussen de 50 en 100 vogels gevonden op een snelweg in Zweden.
Wetenschappers staan voor een raadsel hoe het incident heeft kunnen gebeuren.
Momenteel worden de vogels naar een laboratorium in Uppsala gebracht, alwaar ze onderzocht gaan
worden.
De Braziliaanse site Paraná-Online meldt dat sinds dinsdag meer dan 100 ton vis is aangespoeld aan de
kust van Paraná.
“Vanaf donderdag zagen we de vissen aanspoelen,” zei Edmir Manoel Ferreira, voorzitter van de lokale
federatie voor vissers. “Eén gemeenschap heeft ongeveer 15 ton vis moeten begraven.”
De incidenten volgen op eerdere gevallen van massale sterfte in bijvoorbeeld Arkansas, waar op maandag
over een gebied van 2,4 vierkante kilometer tenminste 5.000 vogels werden aangetroffen.
Tot nu toe zijn nog geen verbanden gevonden tussen de afzonderlijke voorvallen en vooralsnog wordt alleen
nog gespeculeerd over mogelijke oorzaken.
Bron: Rawstory.com
Op woensdag 5 januari 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.
Woordvoerders van de Kentucky Fish and Wildlife Resources hebben gemeld dat honderden vogels zijn
gevonden nabij de Murray State University.
De vogels werden vooral aangetroffen op Calloway Street en Ryan Avenue. Diverse exemplaren zijn
opgestuurd voor analyse.
Biologen van de staat South Carolina meldden dat bij Folly Beach duizenden vissen zijn aangetroffen.
Naburige stranden hebben nog geen vissterfte gemeld. In december werden reeds duizenden vissen
aangetroffen langs het naburige Isle of Palms.
Turkije en Roemenië
In Turkije is inmiddels ook een geval van massale vogelsterfte. Dode spreeuwen werden door bewoners van
Karacabey in de provincie Bursa aangetroffen op de weg.
Experts zijn niet in staat de oorzaak van het voorval te achterhalen.
In de Roemeense stad Constanta troffen lokale bewoners tientallen dode vogels rond hun huizen aan.
Bewoners reageerden enigszins geschrokken omdat dergelijke gebeurtenissen zich momenteel op
wereldwijde schaal voordoen.
Een bizar scenario in de meren en havens van Chicago, waarbij zich een plotselinge vissterfte voordoet.
Duizenden, wellicht nog veel meer, dode vissen bevriezen in het ijs van de havens van Chicago of drijven in
open stukken water. Het lijkt alleen te gaan om de draadvinnige elft, andere soorten blijven buiten schot.
Vissers waren verbaasd dat Canadese ganzen en eenden zich plots begonnen te voeden met vis, wat ze
normaliter niet doen.
Duizenden vissen zijn aangetroffen op de oevers van de Yamuna rivier in de Indiase deelstaat Uttar
Pradesh.
Opnieuw een geval van vogelsterfte na de incidenten in het zuiden van de Verenigde Staten. Op dinsdag
meldden autoriteiten dat op zaterdag 8 januari meer dan 100 vogels zijn gevonden nabij Geyserville,
Sonoma County, Californië.
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Het Department of Fish and Game van Californië werd gealarmeerd en diverse exemplaren zijn naar een
bioloog gebracht. Het lijkt in alle gevallen om dezelfde soort vogel te gaan; klein met bruine en zwarte
veren.Volgens een ooggetuige leek het ‘alsof de vogels zelfmoord pleegden’.
Een slordige 300 vogels zijn gevonden aan de kant van snelweg I-65 in Alabama, zo meldt WAFF News.
Diverse exemplaren zijn naar het National Wildlife Health Center in Madison, Wisconsin gestuurd voor nader
onderzoek.
Boven Los Angeles, Californië zijn 371 vogels uit de lucht gevallen zo meldt Associated Content op
donderdag 13 januari. Ze vielen op de stoep bij Sunset en Cahuenga. In de schaduw van het CNN-gebouw
lagen honderden duiven.
Dode vogels zijn gevonden in goten, op trottoirs, in palmbomen en rond gebouwen. Het verkeer in het
gebied kwam bijna tot stilstand en het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje.
Klik vooreen compleet overzicht op Google (wordt voortdurend bijgewerkt)
http://pineut.wordpress.com/2011/01/13/overzicht-massale-dode-vogelsvissen-wereldwijd/

Deense studie: Moslims zijn meest onzekere mensen ter wereld
Deense spotprentjes over Mohammed zorgden wereldwijd voor een storm
van verontwaardiging bij moslims. Oorzaak: velen van hen lijden aan
gelotofobie.
Waarom zijn veel moslims zo lichtgeraakt, kunnen ze tegen vrijwel geen
enkele vorm van kritiek, zijn ze nauwelijks in staat tot enige zelfreflectie laat staan zelfspot- en is de islam zo humorloos? Deense wetenschappers
van de Universiteit van Aalborg menen het antwoord te hebben gevonden: moslims lijden veelal aan
gelotofobie, 'de angst om uitgelachen te worden'. Uit een onderzoek in 72 verschillende landen blijkt dat
moslims de meest 'gelotofobe' mensen ter wereld zijn.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Denen zelf de minst gelotofobe mensen op deze planeet zijn.
Denen, je kunt ze uitlachen, bespotten, belachelijk maken - ze halen er hun schouders over op. Slechts
1,67% van de Denen is in lichte mate gelotofoob te noemen. Ter vergelijk: Israëliërs scoren 5,91% en tussen
de 11% en 13% van de Britten, Duitsers en Spanjaarden hebben angst om uitgelachen te worden. In Azië
zijn dat er al één op de zes en in het Midden Oosten, terrein van de moslims, is maar liefst 33%
gelofotobisch.
De studie omvatte onder andere de volgende negen 'wel eens/niet eens' stellingen:
1. Als anderen lachen in mijn bijzijn word ik wantrouwig.
2. Ik vermijd publiekelijk de aandacht te trekken omdat ik bang ben dat mensen mijn onzekerheid opmerken
en daar grapjes over maken.
3. Als vreemden lachen in mijn bijzijn denk ik vaak dat ze om mij lachen.
4. Ik probeer geen negatieve aandacht te trekken om te vermijden dat ik belachelijk overkom.
5. Ik denk dat ik onopzettelijk belachelijk overkom op anderen.
6. Hoewel ik me vaak eenzaam voel vermijd ik veel sociale activiteiten om mezelf te beschermen tegen
spottende opmerkingen.
7. Als ik ergens een belachelijke indruk heb achterlaten vermijd ik die plek daarna.
8. Het duurt lang voordat ik er overheen ben als iemand me uitgelachen heeft.
9. Als ik dans voel ik me opgelaten omdat ik ervan overtuigd ben dat degenen die me zien me belachelijk
vinden.
De Deense psycholoog Nicolai Sennels denkt dat het hoge percentage gelotofobie onder moslims in het
Midden Oosten deels verklaart waarom ze zo agressief reageerden op de Deense cartoons over de profeet
Mohammed. De islamitische cultuur ontbeert duidelijk humor en zelfspot en concentreert zich in hoge mate
op 'eer en schande', iets dat waarschijnlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van gelotofobie onder moslims, met
als gevolg dat ze zich veel sneller onzeker en belachelijk voelen.
In dit opzicht is het opmerkelijk dat de profeet Mohammed zelf werd uitgelachen toen hij zijn 'carrière' als
profeet begon (Koran, Surah 21). De mensen in zijn dorp geloofden er niets van toen hij beweerde dat een
stemmetje in zijn hoofd hem vertelde dat hij een goddelijke profeet was. Dit is de reden waarom zowel de
Koran als de hadith het verbieden om grapjes te maken over Mohammed, die mogelijk dus zelf ook leed aan
gelotofobie.
De eventuele moslims die dit lezen en zich aangesproken voelen kunnen weer een klacht indienen bij
punt.nl. Ze kunnen ook laten zien dat ze er geen last van hebben en/of het gelotofobe stadium ontgroeid zijn
en... hun schouders erover ophalen.
Xander - Bron: Gates of Vienna
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Hoe omzeil je internetcensuur?
Door Gast-Zapper, gepubliceerd op 22-02-2008
Zoals al eerder op Zapruder te lezen was heeft Engeland nu ook Chinees
Internet. Nederland loopt altijd netjes in pas achter de USA in UK aan wat
“veiligheid” betreft dus het valt te verwachten dat deze “maatregelen” binnen
afzienbare tijd overzee komen en ook hier de kop op steken.
Laten we eerst eens focussen op de “maatregelen”, want maatregelen zijn altijd
ergens voor of tegen. Het betreft natuurlijk een ogenschijnlijk nobel doel: Kinderporno, teroristische
gedachten, extreme pornografie en haatzaaierij bestrijden. Daar kunnen wij niet tegen dus moet pappa
overheid waken over dat wij geen verkeerde dingen zien. Om te voorkomen dat we extremistische
denkbeelden ontwikkelen.
Zoals ieder mens kan zien zijn dit schijnmaatregelen. Er zijn legio andere manieren om aan zulk (of enig
ander) materiaal te komen, al dan niet via het internet. Het is een schijnmaatregel, omdat de versprijding van
het materiaal via het internet niet het probleem betreft, het is slechts een gevolg ervan. Onderdrukken is
nooit een oplossing.
Een ingezonden artikel, door Merethan
Hoe wordt deze would-be “oplossing” dan gerealiseerd? Om dat te begrijpen moet je wat basiskennis over
de werking van het internet hebben. Internet staat voor inter-netwerk. Het is ook niets meer dan dat. Internet
is voor computers wat voor ons de telefoon is. We bellen elkaar, geven wat informatie aan elkaar en als we
klaar zijn hangen we weer op. De term “kijk even op internet” klopt dus niet, het zou moeten zijn “kijk even
via internet”. Waar staan websites dan? Nou, die staan op computers die we servers noemen. Elke
computer zou een server kunnen zijn, alleen we noemen een computer vaak pas server als die helemaal is
ingericht op het opslaan en versturen van gegevens over een netwerk. Aan een server computer zit vaak
geeneens een beeldscherm en een muis en de hardware is ingericht om 24/7 onafgebroken te werken.
Verder zijn het ordinaire computers.
De computer waar de Zapruder site op staat, staat dus 24/7 aan, te wachten op telefoontjes van andere
computers (jullie computers) die wat data willen hebben, in dit geval de Zapruder website.
Die telefoontjes lopen via het telefoonnetwerk voor computers; het internetwerk. Een internetwerk aansluiting
kun je huren bij een ISP, ofwel Internet Service Provider. Dat is bijvoorbeeld XS4ALL, KPN, Casema, UPC,
Het Net etc. Al je internet verkeer loopt dus via een partij die jou een verbinding huurt. Deze partijen zijn
weer onderling verbonden met elkaar, wat een groot collectief netwerk oplevert. Het internet is dus niets
meer dan een aaneenschakeling van verschillende netwerken beheerd door tal van bedrijven.
Als je nu als overheid wilt censureren, zijn er een aantal manieren en plaatsen waar en hoe je dat kunt doen.
Op volgorde van ver van je bed, naar heel dichtbij je bed:
■ Op de internet backbone; de ruggegraat van het internet. Deze “backbones” zijn de grootste en snelste
verbindingen die er zijn, en verbinden de KPN’s en UPC’s aan elkaar en vormen ook de knooppunten
waaruit de kabels naar bijvoorbeeld Engeland en Amerika gaan. Deze worden aangelegd en beheerd door
bedrijven die niet direct met consumenten zaken doen.
■ Op de servers; alle servers die in Nederland staan vallen onder het Nederlandse recht. Dus als hier
wettelijk is vastgelegd is dat het verboden is informatie te bezitten of verspreiden over tuinbonen dan mag je
op je server dus vanzelfsprekend geen informatie over tuinbonen hebben staan.
■ Bij de ISP’s; KPN en UPC filteren jou internet verkeer op dingen die door de gedachtenpolitie verboden
zijn.
■ Software op je computer; In kniekous omgevingen verplicht door de kerkelijke heren, is niet effectief
wegens het feit dat je de software makkelijk kunt verwijderen of onschadelijk maken.
■ In je hoofd; verreweg de meest effectieve maatregel. Meestal volgt deze vanzelf op de technsiche
maatregelen. Vergelijkbaar met de antisemitisme knuppel: “Hoe haal je het in je hoofd te twijffelen aan de
omvang van de holocaust?!?” Het wordt vanzelf een sociaal onacceptabel fenomeen om te twijffelen aan wat
de overheid op ons uitstort. Wordt legaal onderbouwd met een “government knows best-act”.
In dit artikel laat ik het sociale aspect, de content op de server en de software op de thuiscomputer
ongemoeid en gooi ik het filteren op de backbone en bij de ISP op één hoop omdat dat voor de
thuisgebruikers weinig verschil maakt.
Buiten de plaats waar je het doet kan het filteren zelf ook op verschillende manieren. Hoofdzakelijk zijn daar
twee methodes voor, namelijk gehele domeinen onbereikbaar maken of de inhoud scannen. Meestal
gebeuren deze in combinatie met elkaar.
Domeinen onbereikbaar maken is bijvoorbeeld heel Zapruder.nl blokkeren. Als op de inhoud gefilterd wordt
dan worden bijvoorbeeld sommige stukken tekst of plaatjes uit het internet verkeer gefilterd. Het effect van
domeinen blokkeren is erg doeltreffend, de gehele website is immers onbereikbaar en dus monddood. Op
inhoud filteren kan toegepast worden op websites waar veel verschillende content voorkomt, bijvoorbeeld
youtube, wordpress of wikipedia.
Hoe omzeilen we dit?
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Routing
Zolang er nog landen zijn die vrijer zijn dan het onze is dit vrij makkelijk te omzeilen. Dit kun je namelijk
omzeilen door de website te bezoeken via de computer van iemand in het buitenland, waar de website nog
wel (ongecensureerd) bereikbaar is. De computer van die persoon in het buitenland haalt de data op van de
server die hier in Nederland onbereikbaar is gemaakt, versleuteld het en stuurt het naar jou computer. Dit
wordt een routing of proxy systeem genoemd.
Dit systeem blijft werken totdat er geen landen meer zijn die nog vrij internet hebben of totdat er geen routes
meer vanaf dat vrije land naar de server zijn die nog ongecontroleerd zijn.
Voorbeelden van software technologie die “routing” gebruiken:
■ Tor
http://www.torproject.org/ - Tor functioneerd als extra tussenlaag tussen bijvoorbeeld Internet
Explorer/Firefox en de zapruder server, of tussen Psi en de Zapber server. Het anonimiseerd je verbinding
met de server omdat je aanvraag naar die server via een aantal andere Tor gebruikers “hopt” alvorens het
het Tor netwerk “uit” komt en weer op de normale manier naar de server gaat. Als je geluk heb komt het
aanvraag signaal bij een Tor gebruiker “uit het netwerk” die niet in een land zit waar de desbetreffende site
geblokkeerd is of gefilterd wordt. Het antwoord van de server (de opgevraagde site) neemt een andere route
terug door het Tor netwerk dan waardoor het gekomen was. Extreem lastig tot onmogelijk om na te gaan wie
de website bezocht.
Type: Router/outproxynetwork
Voordeel: Snel en simpel in gebruik (eenmaal goed geconfigureerd) en de oude vertrouwde websites als
normaal blijven gewoon beschikbaar via deze manier.
Nadeel: De informatie die je wil staat nogsteeds op een ordinaire webserver. Die ordinaire webserver kan
offline worden gehaald.
■ I2P
http://www.i2p2.de/ - I2P is logisch gezien een internet binnenin een internet. Al is het van buitenaf gewoon
prima te zien dat je er aan deelneemt, binnenin I2P ben je anoniem, althans, je identiteit binnenin I2P valt
niet te herleiden tot een fysieke persoonlijkheid. Het is in tegenstelling tot Tor niet bedoeld om bestaande
websites te bezoeken. Het is dus echt een appart netwerk “in” het internet waarbinnen je een webserver met
website of chatserver als zapber kunt instellen. Het signaal kan dus niet het I2P netwerk “uit” zoals dat bij
Tor het geval is.
Type: Shadownet
Voordeel: Makkelijk in gebruik. Bijna alle normale internet applicaties zijn ook te gebruiken binnenin I2P.
Goede anoniemiteit.
Nadeel: Het is van buitenaf gewoon te zien dat je meedoet aan het I2P netwerk, dus als het gebruik ervan
verboden is, kun je het dus maar beter niet gebruiken.
Distributed Data Store
De voorgaande twee netwerken waren op een manier allebij afhankelijk van centrale punten. Tor was in feite
anonimisering van het huidige internet en ook binnenin een I2P netwerk heb je nogsteeds webservers
waarop een bepaalde site staat. Webservers kunnen op wat voor manier dan ook in beslag worden
genomen of uitgeschakeld worden. Een centrale webserver heeft zo zijn voordelen, bijvoorbeeld dynamische
content als bijvoorbeeld de actuele forum topics lijst hier links in beeld, maar het blijft een spin in het web die
gedood kan worden.
Om deze tekortkoming op te lossen zijn projecten gestart die het beste beschreven kunnen worden als een
collectieve hardeschijf die benaderbaar is vanuit je browser. Dit heet in vaktermen een Distributed Data
Store.
Het komt er op neer dat het heel erg op eDonkey, Kazaa en Limewire lijkt, alleen heb je niet in de hand wat
er op je computer wordt opgeslagen. Je kunt slechts instellen hoeveel hardeschijfruimte je wilt doneren, de
inhoud wordt automatisch bepaald aan de hand van hoe populair items zijn. Dit heeft een groot voordeel, en
dat is dat de content niet meer op maar één plek (server) beschikbaar is, maar verspreid over alle
deelnemers, ook wel “nodes”. Alle nodes zijn gelijk, dus als er eentje wegvalt is dat niet catastofaal voor het
netwerk of de beschikbaarheid van de gevraagde informatie. Ook de informatie is een paar keer opgeknipt
en gedupliceerd voor het opgeslagen wordt verspreid over de deelnemers.
Voorbeelden van Distributed Data Store systemen:
■ Freenet
http://freenetproject.org/ - Freenet is het enige goede DDS systeem wat benaderd wordt als een website.
Met Freenet kun je dus (statische) websites bekijken die gedistributeerd zijn over alle deelnemers. Het is dus
een heel effectief middel om anoniem een website te uploaden die beschikbaar blijft als jou computer uit
gaat. Zodra het populairder wordt, zal het ook meer gedupliceerd worden over de nodes om de
beschikbaarheid te vergroten en de laadtijd te verkorten.
Het is echt compleet censuurloos dus er is momenteel heel veel funzige content op te vinden als
kinderporno en Nazi achtige websites. Alles wat niet op het normale internet mag is te vinden op Freenet.
Maar ook hier geld: Wil je het niet zien moet je er niet naar kijken.
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Type: Darknet/Shadownet (instelbaar)
Voordelen: Naast files wordt Freenet voornamelijk gebruikt om direct met je browser websites mee te
bekijken. Gewoon direct openen in je browser dus.
Zodra Freenet is ingesteld op darknet mode zal Freenet niet meer automatisch zoeken naar andere
gebruikers maar slechts nog verbinden met de mensen die je heb ingevult. Ideaal zouden dat
vrienden/vriendinnen zijn die je vertrouwd. Dit is een heel, heeeel groot voordeel in een Orwelliaanse wereld
omdat een zogenoemd “darknet” van buitenaf onzichtbaar is. Haast ondetecteerbaar dus.
Freenet heeft echter ook een shadownet mode waardoor Freenet automatisch op zoek gaat naar andere
Freenetters. Hoe meer verbindingen je heb hoe sneller je opgevraagde freesites inladen. Voor nu is darknet
mode nog niet nodig in Nederland.
Nadelen: Onpopulaire content laadt traag, nee, héél traag in en de websites, ook wel “freesites”, zijn
statisch. Een omvangrijk dynamisch systeem als het ZapLog is bijna, zo niet totaal onrealiseerbaar op
Freenet.
■ GNUnet
http://gnunet.org/ - GNUnet gebruikt als onderliggende technologie een enigsinds vergelijkbare structuur als
Freenet. Het systeem wat er bovenop ligt is echter erg anders. In plaats van dat je er echt websites mee kan
kijken is het meer een P2P filesharring system ala Limewire en eMule, maar dan anoniem. Ook heb je bij
GNUnet in tegenstelling tot Freenet onder controlle wat je sharred en wat niet. Het is in weze gewoon een
Limewire/eMule/eDonkey/Kazaa, maar dan anoniem en secure. Dit wordt wellicht erg bruikbaar om je
documantaire materiaal mee te verkrijgen.
Naast het internet gebruiken is er nog altijd een laatste redmiddel die je haast zou vergeten:
■ Sneakernet
Sneakernets zijn netwerken van… mensen. USB sticks, mobiele hard drives, ZIP drives, Compact Flash
maakt niet uit wat, en dan gewoon aan de wandel. Net als contant geld is dat niet te traceren. Onderschat
ook niet de bandbreedte van een personenauto volgeladen met datatapes (casettebanden voor data) die
van het ene punt naar de ander rijdt.
Een geadvanceerdere versie van sneakernets is een stuk software dat ontwikkeld wordt op het Cambridge
University Computer Lab. Het heet Haggle.
http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/haggle/
Haggle wordt geinstalleerd op mobieltjes, smartphones, palm computers en laptops etc. Dat soort apparaten
krijgen steeds meer opslag en draadloze mogelijkheden waardoor het mogelijk wordt om data over te dragen
zodra mensen (en dus ook hun mobiele apperatuur) bij elkaar in de buurt staan. Bliksemsnel wordt een
pakketje data van het ene device naar de andere gekopieerd terwijl al die mensen aan de wandel zijn in een
gebouw of omgeving. Het is verrassend hoe effectief een bericht toch met wat vertraging uiteindelijk van
zender naar ontvanger gaat. In feite wordt iedereen postbode, alleen maar door Haggle te installeren.
Type: Pocket Switched Networking
Voordelen: Het is een leuk experiment.
Nadelen: Buiten experimentjes en het lab zelf gebruikt niemand het nog.
Er bestaat niet zoiets als het ultieme systeem voor anoniem en secuur internetten. Elk ontwerp is een
compromis en heeft zo zijn voor en nadelen, waardoor het zich weer wel of niet leent voor een bepaalde
toepassing.
Komende tijd gaan we ons hier bij Zapruder meer verdiepen in het gebruik van bepaalde technologie om
onze communicatie zeker te stellen. Ondertussen kunnen jullie zelf ook op onderzoek uit, daarvoor
publiceren we dit artikel, als handvat.
Voor alsnog zijn Zapruder, Zaplog en Zapber meer dan veilig genoeg. De manier waarop wij onze eigen
media vormen is voor alsnog niet illegaal en Zapber is nog steeds netjes en strak genoeg gecodeerd en
legaal in gebruik. Maar desondanks is het nooit verkeerd om wat vooruit te kijken op wat de heersende partij
mogelijk voor ons in petto heeft in de toekomst, en daarop voorbereid te zijn. Wij blijven gaan waar de
corporate media rookgordijnen opwerpt, zelfs als overheden ons dat onmogelijk willen maken.
Wij gaan nu voor jullie een mooi repertoire aan goed aanvullende technologien bij elkaar zoeken en testen.
Later dus meer…
http://zapruder.nl/portal/artikel/hoe_omzeil_je_internetcensuur/
Er is een nieuwe speler gekomen op gebied anoniem en onbreekbaar: http://osiris.kodeware.net/
Lijkt heel erg op Freenet. Is gemaakt voor fora en simpele portals.
Nog niet zo lang in ontwikkeling, erg bèta dus.
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Vrees voor wereldwijde voedsel crises
De voedselprijzen in de wereld zijn tot een recordhoogte gestegen. Vooral
graan, suiker en olie zijn duurder geworden. Dat heeft de Voedsel en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vorige maand
bekendgemaakt. De prijzen bereikten daarmee het hoogste niveau sinds
2008. De FAO Food Price Index, die is gebaseerd op de gemiddelde prijzen
van graan, vlees, suiker en oliezaden, kwam in december uit op 214,7 punten. In november stond de index
nog op 206 punten. Volgens de FAO kunnen de prijzen van maïs, tarwe en andere granen nog verder stijgen
gezien de huidige weersomstandigheden. ,,We zijn bezorgd vanwege de onvoorspelbare situatie”, zei FAOeconoom Abdolreza Abbassian. ,,De voedselprijzen kunnen bijvoorbeeld nog veel verder stijgen als de
droogte in Argentinië aanhoudt.” Verder waarschuwde Abbassian dat de winterse omstandigheden op het
noordelijk halfrond een bedreiging kunnen vormen voor tarwegewassen. De FAO-econoom denkt niet dat de
hoge voedselprijzen zullen leiden tot massale rellen in arme landen zoals in 2008 het geval was.
Met de masaal stervende bijen volken houden Europesetelers hun hart vast voor komend seizoen, zij
hebben de bijen hard nodig voor het bestuiven voor hun gewassen. Nu op sommige plekken 90% van de
bijen dood is gegaan staat een slecht seizoen voor de boeg.
Inmiddels breken in NoordAfrikaanselanden rellen uit . De regering in Algerije verlaagt daarom de prijs van
basisvoedingsmiddelen als suiker en olijfolie. De maatregel is een poging een eind te maken aan de rellen in
het land, die al vier dagen duren. Op verschillende plaatsen zijn mensen de straat opgegaan uit woede over
onder meer het dure voedsel. Bij confrontaties met de politie zijn deze week zeker drie doden gevallen en
honderden mensen gewond geraakt. De prijsverlaging werd bekendgemaakt na een crisisberaad. “Niemand
moet eraan twijfelen dat we ingrijpen als de koopkracht van de burgers op het spel staat”, verklaarde de
regering. Ook in Tunesie breken soortgelijke voedsel rellen uit. 2011 is nog maar net begonnen insiders
houden hun hart vast en vrezen wereldwijd voor voedsel oorlogen.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/17/vrees-voor-wereldwijde-voedsel-crises/
Deel 2: Voedsel crises
Knokken voor je eten wordt normaal in 2011
Een halfje bruin, een liter melk. Gewoonste zaak van de wereld? Niet overal.
Prijsstijgingen zaaien onrust. In maar liefst dertig landen dreigen dit jaar
voedselrellen door prijsstijgingen van ingrediënten die mensen overal bij het
koken gebruiken. Tarwe, vetten, rundvlees, plantaardige olie, zuivel, suiker,
rijst, bedenk het maar. De afgelopen zes maanden is het boodschappenmandje dat de Voedsel- en
Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties altijd samenstelt (met steeds dezelfde producten) om
de prijzen te meten met 32 procentpunten gestegen. De zogenoemde foodpriceindex heeft daarmee een
record bereikt sinds er in 1990 mee werd begonnen. De prijsstijgingen worden veroorzaakt door mislukte
graanoogsten, door regen, droogte of brand (zoals in Rusland), door de hoge olieprijzen waardoor productie
en vervoer duur zijn, door toenemende vraag in opkomende economieën (vlees in China bijvoorbeeld) of
door speculanten. De FAO voorspelt wereldwijde inflatie, geopolitieke spanningen en honger, ook op niet zo
voor de hand liggende plekken. In sommige landen zijn de poppen al aan het dansen. We nemen een kijkje
in keukens waar een ui of zak tarwe ingrijpt in het leven van alle dag.
Op de kleurige markt van Nashik, zo’n 180 kilometer ten noorden van Bombay, kun je de mooiste uien
vinden. Gele, rode en kleine, zoete Vidalia-uien, opgestapeld in grote manden. Als Sarita Palaniyappan er
boodschappen doet, haalt ze doorgaans al snel vijf kilo; zoals de meeste Indiërs is ze grootverbruiker. Ze
blancheert, karamelliseert of bakt ze; voor in de papadum, de lams gosht biryani of de pachadi, een
yogurtdip met chili en koriander. De ui is zo’n essentieel ingrediënt voor de Indiase keuken dat er de
afgelopen vijftien jaar twee regeringen over zijn gevallen. Ook nu luiden de alarmbellen: de uiprijs is de
afgelopen maanden verdubbeld en op sommige markten zelfs verdrie- tot verviervoudigd. De ui-inflatie
maakt een miljard mensen aan het huilen, kopt een krant. ‘Je wordt gewoon gedwongen je dieet te
veranderen’, klaagt Arun Mehta uit Bombay. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zou de
regerende Congress Party van premier Sing 40 van de 260 parlementszetels verliezen. Vandaag krijgt Sarita
niet meer dan twee kilo mee, tegen ‘schandalige’ prijzen. Sing heeft inmiddels een exportverbod ingesteld en
smeekt Pakistan uien naar zijn buren te sturen. Maar Pakistan kampt zelf met schaarste en steeds meer
boze burgers. Een oneindige rij platte rondjes rolt van de lopende band. Elke normale dag verkopen ze de
tortilla’s van Aurora Rosales in Mexico City als warme broodjes. ‘Een doorsnee Mexicaanse familie eet een
kilo per dag’, weet voedingsexpert Amanda Gálvez van de universiteit van Mexico. Tortilla’s van tarwe of
maïs, gevuld met bonen, rijst of vlees, in de vorm van enchillada’s, borritos of quesadilla; per maaltijd eet
een volwassene al snel een stuk of zes kleintjes, jaarlijks in totaal zo’n negentig kilo.
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Maar de afgelopen weken kopen de klanten van Rosales minder tortilla’s. De prijs van de ongezuurde
pannenkoeken zijn de helft duurder geworden, te veel voor minder koopkrachtige Mexicanen. Die halen ruim
40 procent van hun proteïne uit tortilla’s en het is volgens Gálvez dan ook ‘cruciaal dat de bevolking tortilla’s
kan blijven eten.’ Met een gemiddeld dagloon van 5 dollar kom je echter niet ver. Als eenderde van je budget
opgaat aan de pannenkoekjes, moet je iets anders verzinnen om te eten. Of, zoals in 2007, massaal de
straat op gaan in protest. ‘Sin maiz, no hay pais’ – Zonder maïs bestaat ons land niet, riepen woedende,
hongerige burgers toen. Sihem is huisvrouw, heeft twee kleine kinderen en bakt graag een taartje. Met
kleurstof groengemaakte, mierzoete Lemkhiddetes Wssadet Laaroussa bijvoorbeeld, of ghribia met
pistaches – een soort bonbons. Er moet veel suiker in het gebak, een kwart kilo in beide varianten, want
Algerijnen zijn zoetekauwen. Algerije staat in de topvijf van de wereldwijde suikerconsumptie. Zo’n 35 kilo
per persoon gaat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks doorheen.
Dat suiker in dertig jaar niet zo duur is geweest als nu, komt Sihem dus niet erg uit. En dat bloem, dat ook
volop in de taartjes verdwijnt, net als suiker en plantaardige olie de afgelopen maanden is verdubbeld in
prijs, helpt evenmin voor de Algerijnse patisserieliefhebbers. Door de prijsverhogingen van de verschillende
levensmiddelen zijn winkeliers zelf niet overal meer financieel in staat hun schappen te vullen. ‘In mijn buurt
is geen brood te vinden’, zei de gepensioneerde Abdallah Chiboub (65) uit Bab Ezzouar ten oosten van
Algiers boos tegen Reuters. In plaatsen als Constantine, Setif en Bouira pikten de mensen de tekorten en
prijzen vorige week niet meer en braken er al rellen uit. De regering probeert de prijzen omlaag te krijgen
door de winstmarges van de handelaren af te romen.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/18/deel-2-voedsel-crises/

Banken verdienen miljarden aan CO2-Global Warming bedrog
Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming
Wat de klimaatkerk ons ook wil doen geloven, het extreme weer van de
laatste tijd heeft niets te maken met CO2 (foto: supercell thunderstorm in
Montana, juli 2010).
Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom
blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de
uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de
milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en
maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten;
milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties.
Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare,
maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.
Dit heeft alles van doen met de zogenaamde CO2-emissierechten, die naar schatting meer dan een biljoen
dollar bedragen. De commissies die banken opstrijken bij het verhandelen van deze emissierechten lopen in
de miljarden. Om die reden lobbyde de beruchte investeringsbank Goldman Sachs intensief voor de
invoering van de 'cap & trade' wetgeving in de VS, die te vergelijken is met de strenge CO2/milieuwetgeving
in de Europese Unie. Het ter ziele gegane Lehman Brothers hield zich er ook mee bezig, evenals de failliet
verklaarde energiegigant ENRON, destijds een fel pleitbezorger van het internationale 'Kyoto' verdrag.
Navrant detail: het is niet voor niets dat de ontmaskerde 'dominee' van de valse Global Warming kerk, Al
Gore, zich eveneens op de emissierechten handel heeft gestort. De verkoop van dit soort 'aflaten' of
compensaties voor de CO2-'voetafdruk' door organisaties is in volle gang gezet, ondanks het feit dat soms
reeds erkend wordt dat deze compensaties irrelevant zijn. De mogelijkheden om hier mee te frauderen zijn
in ieder geval immens. Daarnaast heeft bijvoorbeeld Amerika's grootste landbouwconcern (Archer Daniels
Midland) met succes gelobbyd voor het verplicht stellen van een bepaald percentage (bio-)ethanol in
benzine. De sterk toegenomen vraag naar ethanol -geproduceerd uit suikerriet- kan wel eens hebben
bijgedragen aan de fors gestegen graanprijzen in de wereld en de daarmee gepaard gaande honger en
ellende in de ontwikkelingslanden, omdat veel boeren daar zijn overgeschakeld op 'ethanol-gewassen'.
Sinds 1 januari 2007 wordt ook in Nederland ethanol vermengd met benzine.
Volgens dr. Richard Lindzen, één van de vele opwarmings-sceptische wetenschappers, zijn er talloze op
zich goedwillende mensen die zich hebben laten overtuigen door milieu / Global Warming activisten en
daardoor nog steeds geloven dat er door mensen veroorzaakte klimaatverandering bestaat. Maar hoe
intelligent en deugdzaam ze ook zijn, hun psychische welzijn is door het gaan geloven in die enorme leugen
wel op het spel komen te staan.
Klimaatgelovigen steeds extremer
Goed, de leugentheorie dat CO2 een gevaarlijke opwarming van de Aarde veroorzaakt is dus ontmaskerd,
dood en heeft opgehouden te bestaan. Desalniettemin hebben de grootste CO2-schreeuwers niet alleen nog
steeds geen excuses aangeboden, maar nemen ze soms zelfs steeds extremere standpunten in. Neem nu
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Kevin Trenberth van het National Center for Atmospheric Research (NCAR). Trenberth is 'bekend' geworden
vanwege zijn gehackte 'Climategate' email, waarin hij letterlijk schreef dat 'we het gebrek aan opwarming
niet kunnen verklaren.' Toch gaat hij in toespraken nog steeds tekeer tegen Global Warming 'ontkenners' en
eist hij inmiddels dat, in plaats van dat wetenschappers Global Warming moeten bewijzen, ze moeten gaan
bewijzen dat het niet bestaat.
Dr. James Hansen van de NASA is nog zo'n 'ware gelovige' van de CO2/opwarmingssekte. Hansen noemt
zijn Amerikaanse landgenoten die twijfelen aan Global Warming 'barbaren' en vindt de beste manier om het
CO2 probleem aan te pakken de invoering van een China-achtige eco-dictatuur is. Met andere woorden:
keiharde CO2-reductiemaatregelen, die de welvaart van de hele maatschappij ondermijnen, zouden
dwingend door de overheid moeten worden opgelegd. Met dit extremistische standpunt vindt hij vrijwel de
gehele anti-maatschappelijke internationale milieubeweging aan zijn zijde.
Stop met liegen over CO2/Global Warming!
In een uitvoerig onderbouwde open brief (3) aan dr. Trenberth toont Willis Eschenbach ondubbelzinnig aan
dat de link tussen CO2 en Global Warming niet bestaat. Eschenbach stelt dat klimaat'wetenschappers' zich
inmiddels totaal ongeloofwaardig hebben gemaakt en het volgende zouden moeten doen om ooit weer
serieus genomen te kunnen worden:
- Stop met het vermijden van publieke discussies waarin wordt gedebatteerd over jullie onderzoek.
- Stop met het verdonkeremanen van de échte klimaat- en opwarmingsgegevens.
- Stop met het verspreiden van doemscenario's.
- Stel iedere wetenschappelijke malversatie waar dan ook aan de kaak.
- Stop met volhouden onschuldig te zijn aan de CO2-Global Warming hysterie.
- Kortom: stop met het verbergen van hoe het werkelijk zit!!!
Zullen de klimaatwetenschappers, milieufanatici en politici die het publiek jarenlang hebben voorgelogen
over CO2 en Global Warming daadwerkelijk met de billen bloot durven gaan? Jammer genoeg is dat
nauwelijks voorstelbaar. Eén van de belangrijkste redenen is dat 'klimaatverandering' al lang geen
wetenschap meer is maar een ideologie, een religie, ja, zelfs een psychologische aandoening.(1)
Dat is de reden waarom er op Aarde nu twee parallelle universa zijn: één waarin de 'ware gelovigen' steeds
krampachtiger blijven vasthouden aan de opwarmingsleer van hun klimaatkerk en één waar de rest van ons
in leeft, zich bijna wanhopig afvragend wie er eindelijk durft op te staan voor de waarheid en het welzijn van
ons allemaal en durft te zeggen: genoeg is genoeg, nu is het afgelopen met het verspillen van miljarden
belastinggeld aan een niet bestaand probleem - miljarden, die in een tijd van zware bezuinigingen véél beter
gebruikt kunnen worden. In eigen land durft tot nu toe alleen de PVV zich - in tegenstelling tot de rest van de
aan de leiband van de milieubeweging en/of banken lopende politiek- hiervoor hard te maken. Wie volgt?
Xander - (1) The Telegraph ; (2) Kopp Online ; (3) What's Up With That?

F-16´s onderscheppen Russische vliegtuigen
19 oktober 2010
2 F-16´s zijn vanmiddag vanaf Vliegbasis Leeuwarden opgestegen om
twee Russische Bear T-95 vliegtuigen te onderscheppen. De Russen
vlogen Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in zonder hun identiteit
bekend te maken. Luchtgevechtsleiders van het Air Operations Controls
Station Nieuw Milligen gaven de Nederlandse F-16´s opdracht om
supersoon richting de Bears te vliegen. Voorafgaand hielden al Deense
en vervolgens Engelse jachtvliegtuigen de Russen in de gaten.
De F-16´s onderschepten de Russen bij de grens van het gebied waarvoor Nederland binnen de NAVO
verantwoordelijk is. De jachtvliegtuigen bleven de Bears volgen totdat de Russische vliegtuigen noordwest
van Leeuwarden richting Engels luchtruim vlogen en het gebied verlieten. De QRA van de Britse Royal
Airforce heeft vervolgens wederom de begeleiding overgenomen.
Quick Reaction Alert
Voor de verdediging van het luchtruim boven Nederland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week F-16´s
paraat voor deze Quick Reaction Alert (QRA)-taak. Bij een melding van een onbekend vliegtuig in het
Nederlandse luchtruim zijn de F-16´s binnen enkele minuten in de lucht om het vliegtuig te onderscheppen.
De opdracht om een toestel te onderscheppen komt van de NAVO en wordt gegeven aan het Air Operations
Control Station Nieuw Milligen. Dit militair verkeers- en gevechtleidingscentrum alarmeert de altijd
gereedstaande F-16´s en begeleidt ze naar hun doel.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/20/f-16%c2%b4s-onderscheppen-russische-vliegtuigen/
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Mossad mag Europese staatshoofden in Brussel ongestraft afluisteren
Gepubliceerd door De Redactie op 17 January 2011
Acht jaar lang, van 1995 tot 2003, heeft de Israëlische geheime dienst Mossad
via zeer gesofistikeerde afluisterapparatuur alles gehoord wat er in het
Brusselse Justus Lipsius-gebouw besproken werd door de Britse, Franse,
Duitse, Spaanse en Oostenrijkse staatshoofden, regeringsleiders, ministers en
hun directe medewerkers. Het onderzoek naar deze grootschalige spionagezaak
verliep tergend traag en werd grondig verknoeid door de Staatsveiligheid en het federaal parket. De daders
zijn gekend, maar gaan vrijuit.
Door de redactie
In het Justus Lipsiusgebouw in Brussel zat Israëlische afluisterapparatuur. De daders hoeven zich niet te
verantwoorden. (Foto Alex Jilitsky)
In een vorige week openbaar gemaakt rapport van het Comité I (.pdf), de instelling die de
inlichtingendiensten controleert, staat zwart op wit dat de Mossad verantwoordelijk was voor de
afluisteroperatie in het hart van de Europese instellingen in Brussel. Het rapport bevat harde kritiek op de
Staatsveiligheid, die allesbehalve efficiënt omging met de affaire, alsook op het federaal parket, dat
opvallend traag en ongeïnteresseerd reageerde.
Strafbare feiten
Op 28 februari 2003 vernam de technische dienst dat er een storing was op een telefoonlijn in een
vertaalcabine van de grote vergaderzaal van het Justus Lipsiusgebouw, de zetel van de Europese Raad in
Brussel. Een technicus ging op onderzoek in de schacht waar de bewuste telefoonlijn loopt. Onder de valse
vloer van de schacht zag hij een klein kabeltje, dat niet op zijn plan van het communicatienetwerk stond. De
technicus verwittigde de veiligheidsdienst van het Raadsgebouw. Een medewerker van de veiligheidsdienst
merkte dat het verdachte kabeltje verdween in de betonnen wand van de schacht. Met een sweepingapparaat, een toestel om spionagemateriaal op te sporen, vond hij achter de betonnen wand een zwarte
doos, ongeveer zo groot als een schoendoos, perfect weggestopt in de structuur van het gebouw. Blijkbaar
ging het om afluisterapparatuur gericht tegen de Britse delegatie.
Wat daarna gebeurde, staat beschreven in het rapport van het Comité I. Op 4 maart begon het
Veiligheidsbureau van de Raad van de EU, dat geleid werd door twee gewezen leden van de
Staatsveiligheid, een onderzoek naar de ontdekte apparatuur. Alexandro Legein, de chef van het
Veiligheidsbureau, riep informeel de hulp in van zijn vroegere collega’s en vroeg uitdrukkelijk om het gerecht
nog niet te verwittigen (hoewel er duidelijk stafbare feiten waren gepleegd en de Staatsveiligheid wettelijk
verplicht is om dat te melden aan het parket). Daarop werd besloten een covert action op te zetten om de
spionnen te betrappen. Op 7 maart installeerde de technische dienst van de Staatsveiligheid op discrete
wijze camera’s in de technische lokalen waar de afluisterapparatuur was aangetroffen. De valstrik mislukte,
want op 19 maart publiceerde de Franse krant Le Figaro onthullingen over de zaak. De covert action werd
noodgedwongen stopgezet. Pas daarna werd de sectie Contraspionage van de Staatsveiligheid
ingeschakeld.
Maatje te groot
Comité I: ‘Blijkbaar is deze zaak op vrij informele en nogal ordeloze wijze behandeld, zonder gestructureerd
actieplan’
Ondertussen had het Veiligheidsbureau op 10 maart nog eens drie dozen ontdekt, dit keer verbonden met
de telefooninstallaties van de Franse, Duitse, Spaanse en Oostenrijkse delegaties. In totaal ging het om vier
identieke en nog actieve zwarte dozen, verscholen in verschillende technische schachten van het gebouw.
Enkel aan de eerste doos zat een kabeltje dat zichtbaar was. De andere dozen waren met het blote oog
volledig onzichtbaar. De dozen bleken elk afzonderlijk verbonden met het vertaalsysteem in de
delegatieruimtes. “Het gaat om zendapparatuur die onder meer toelaat om de gesprekken op te nemen die
in de vergaderzalen worden gehouden”, stelt het rapport. In de delegatieruimtes overleggen de
staatshoofden en regeringsleiders voor en na belangrijke Europese topvergaderingen met hun adviseurs. Op
het moment van de ontdekking woedde bijvoorbeeld volop de discussie over de eventuele deelname van de
Europese landen aan de Amerikaanse invasie in Irak. Omdat de apparaten zaten ingemetseld in de muren
werd duidelijk dat ze tijdens of vlak na de bouw van het Justus Lipsiusgebouw werden aangebracht. De
spionage begon met andere woorden in 1995, toen het gebouw in gebruik werd genomen.
De Staatsveiligheid begreep dat deze zaak voor haar een maatje te groot was. “Als gevolg van een tekort
aan personeel en vooral van het tekort aan wettelijk toegelaten technische middelen is het voor de
Staatsveiligheid onmogelijk om voldoende ondersteuning te bieden”, schreef Koen Dassen, de toenmalige
chef van de Belgische inlichtingendienst aan de regering. “Bijgevolg werden de inlichtingendiensten van
verschillende andere lidstaten bij het onderzoek betrokken.” Op 11 maart werden de betrokken delegaties op
de hoogte gebracht. Ook de Britse, Franse, Duitse, Spaanse en Oostenrijkse inlichtingendiensten werden
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gealarmeerd. Ze kwamen naar Brussel en nemen elk ‘hun’ zwarte doos mee voor technisch onderzoek.
Wellicht vond één van die diensten het nodig om vervolgens Le Figaro te tippen.
Verborgen camera’s
Ook de Belgische regering werd op 13 maart geïnformeerd over de afluisteroperatie, maar vreemd genoeg
kon het Comité I niet achterhalen of en hoe toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open Vld) en zijn ministers
van Justitie en Buitenlandse Zaken hierop hebben gereageerd. “Dit soort zaken kan altijd ernstige gevolgen
hebben,” waarschuwde Dassen de regering, “vooral wanneer men probeert verantwoordelijkheden te
leggen. Vooreerst is er de povere reactie van België, als gastland, vis-à-vis een dermate ernstig incident.
Vervolgens het feit dat het gebouw door België volledig ingericht aan de EU is overgedragen, en er zou
blijken dat de afluisterapparatuur er vanaf het begin was geïnstalleerd… Kortom, dit alles kan de beslissing
in gevaar brengen die in Nice werd genomen om alle Europese topontmoetingen in Brussel te organiseren,
ten eerste wegens de gebrekkige persoonsbescherming en nu ook inzake de fysieke bescherming van de
gebouwen en het onderzoek ervan. Indien de beslissing van Nice zou worden herzien of, erger nog, indien
de EU zou overwegen om één van haar instellingen te verhuizen, dan zouden de directe en indirecte
economische gevolgen heel zwaar wegen.”
Begin april, na een intern onderzoek en het bekijken van de opnames van de verborgen camera’s, bezorgde
het Veiligheidsbureau aan de Staatsveiligheid de namen van vier technici die als verdacht werden
beschouwd. “De vermoedens waren ingegeven door het feit dat de betrokkenen, op 28 februari 2003
aanwezig in het Justus Lipsiusgebouw, toegang hadden tot de vertaalsystemen waarop de zwarte dozen
waren aangesloten”, zegt het rapport. “Het Veiligheidsbureau meldde dat onder hen twee technici een
technische opleiding hadden gevolgd bij de firma Comverse in Israël. Precies het vertaalsysteem Comverse
werd geïnstalleerd in het Justus Lipsiusgebouw.”
Achterdeur
Comverse werd inmiddels omgedoopt tot Verint, en dit volgens het Comité I “als gevolg van verdenkingen
volgens dewelke de firma banden zou hebben met de Israëlische inlichtingendiensten”. De firma had immers
al een zekere reputatie. Comverse leverde onder meer tapkamers en afluisterapparatuur aan zowat alle
Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten. Maar in juni 2001 werd het bedrijf genoemd in diverse media,
onder andere Le Monde, in verband met een infiltratieactie van een netwerk van Israëli’s via
informaticafirma’s die materieel verkochten aan diverse overheidsinstanties in de VS. De FBI vermoedde dat
de software van Comverse over een ‘achterdeur’ beschikte, zodat de Mossad desgewenst online kon
meeluisteren.
Gelijkaardige beschuldigingen verschenen in 2002 in de Nederlandse pers over de tapkamers die Comverse
had geleverd voor de Nederlandse politie. Het Comité I schrijft in haar rapport: “Volgens vele open bronnen,
gekend door de Staatsveiligheid en die het Comité I kon raadplegen, zou de firma Comverse Infosys Ltd.
voor 40 procent eigendom zijn van het Israëlisch ministerie van Binnenlandse Zaken (waaronder de Mossad
ressorteert). Comverse zou in opspraak gekomen zijn bij afluisteraffaires in de VS en in Nederland, maar
zonder ooit door een rechtbank veroordeeld geweest te zijn.”
Speld in een hooiberg
Op 15 april 2003, anderhalve maand na de start van de affaire, besloot de Raad van de EU bij de procureurgeneraal van Brussel klacht in te dienen tegen onbekenden wegens het plaatsen van apparatuur bestemd
voor interceptie van het telefoonverkeer in de lokalen waar de Duitse, Franse, Britse, Oostenrijkse en
Spaanse delegatie vergaderen. Een magistraat van het federaal parket werd met de zaak belast.
Ook het Veiligheidsbureau ging verder met haar intern onderzoek, maar geraakte niet veel verder. “Het is
echt zoeken naar een speld in een hooiberg, zo enorm is de opdracht”, noteerde de Staatsveiligheid in een
intern verslag. “Bovendien melden de leden van het Veiligheidsbureau ons dat dit onderzoek voor de
hiërarchie van de Raad in geen geval prioritair is. Vanaf het begin stelt het Veiligheidsbureau zich essentiële
vragen: waarom heeft de Raad de Belgische gerechtelijke autoriteiten niet onmiddellijk op de hoogte
gebracht? Waarom heeft de Raad een beroep gedaan op de diensten van de geviseerde delegaties?
Waarom hebben deze diensten de verschillende dozen meegenomen naar het buitenland? Wie heeft de
toelating gegeven om deze dozen weg te halen?”
Bijzonder misnoegd
Nadat de naam Comverse was gevallen, werd het bij de Staatsveiligheid windstil. “Daarna lijkt er bij de
Staatsveiligheid niets meer te bewegen gedurende zes maanden”, stelt het Comité I. “Op 19 maart 2004
stelt de sectie belast met de georganiseerde misdaad een rapport op over een van de verdachten die een
technische opleiding hebben genoten bij de firma Comverse in Israël. Dit rapport bevat echter geen
belangrijke elementen.”
De federale politie, ingeschakeld door het federaal parket, stuurde op 31 augustus 2004 een officieel
verzoek tot informatie naar de Staatsveiligheid over eventuele spionageactiviteiten van de Israëlische firma
Verint, voorheen Comverse. “De politie meldt aan de Staatsveiligheid dat zij van Interpol Washington heeft
vernomen dat deze firma in de VS werd vervolgd, meer bepaald wegens feiten van spionage.” De
inlichtingendienst antwoordde dat dit verzoek door de federale magistraat moest worden ingediend, wat ook
gebeurde op 7 oktober 2004. Pas op 28 januari 2005 stuurde de Staatsveiligheid dossier naar de federale
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magistraat, die hierover “bijzonder misnoegd” was, want het bleek onvolledig. De ontbrekende stukken
arriveerden op 2 februari.
Niet bruikbaar
Op 25 mei 2005 deed de federale politie een nieuwe poging en vroeg aan de Staatsveiligheid “alle nietgeclassificeerde informatie te verstrekken over Comverse” en “twee buitenlandse diensten te ondervragen
over deze firma”, meer bepaald een Amerikaanse en een Nederlandse inlichtingendienst. De Amerikaanse
dienst antwoordde dat Comverse nooit vervolgd is geweest voor feiten van spionage in de VS. De
Nederlandse correspondenten gaven zelfs geen antwoord.
Uiteindelijk stuurde Dassen, de chef van de Staatsveiligheid, op 13 september 2005 een rapport van vier
pagina’s naar de federale magistraat. “Dit rapport beschrijft ook het resultaat van de verificaties die werden
verricht met betrekking tot de vier technici die het Veiligheidsbureau al op 3 april 2003 als verdachten had
aangewezen. Twee van hen hadden een opleiding gekregen bij de firma Comverse in Israël en hadden in
het bijzonder de aandacht van de dienst getrokken. Er kon echter geen enkel belangrijk element tegen hen
worden weerhouden.”
Het rapport van Dassen was geclassificeerd en bijgevolg niet bruikbaar in het strafdossier. Daarna viel alles
stil. Er waren over deze zaak geen contacten meer tussen de Staatsveiligheid, de federale politie en het
federaal parket. “Op de datum waarop dit rapport wordt goedgekeurd, 31 maart 2010, zijn de resultaten van
het gerechtelijk onderzoek nog steeds niet bekend”, noteert het Comité I. “Meer dan zes en een half jaar na
de ontdekking van het afluistersysteem, is het onderzoek van het federaal parket nog altijd niet afgerond en
is het resultaat ervan nog altijd niet bekend.” Volgens De Tijd heeft het federaal parket vorige week besloten
om niemand meer te vervolgen.
Clandestien
Het Comité I betreurt in haar conclusies “dat de Staatsveiligheid zo terughoudend is geweest om meer
toelichting te geven bij deze zaak en zo lang gewacht heeft om essentiële documenten te bezorgen”. Het
betreurt ook dat Dassen, die werd uitgenodigd om over deze zaak te getuigen, aan het Comité heeft laten
weten “dat hij van mening was dat hij geen uitleg kon verstrekken die nuttig kon zijn in het kader van dit
onderzoek”. Het controlecomité kan immers alleen actieve leden van de inlichtingendiensten verplichten om
te getuigen, redeneerde Dassen, die in januari 2006 ontslag nam als administrateur-generaal van de
Staatsveiligheid.
“De Staatsveiligheid heeft in deze zaak geen blijk gegeven van volledige efficiëntie”, stelt het rapport.
“Blijkbaar is deze zaak op vrij informele en nogal ordeloze wijze behandeld, zonder gestructureerd actieplan.
Terwijl ten minste zeven secties bij dit dossier betrokken waren, blijkt niemand bij de Staatsveiligheid zich
werkelijk te hebben belast met de coördinatie en de opvolging van de evolutie van dit dossier.”
In andere landen zou een dergelijk afluisterschandaal, waarbij staatshoofden en toppolitici gedurende jaren
ongestraft en clandestien werden afgeluisterd, de gemoederen hevig beroeren. Niet zo in België. De
krachtlijnen van het rapport van het Comité I, die vorige week uitlekten in De Tijd, veroorzaakten nauwelijks
een rimpeling. Een paar kranten namen het bericht over in een kort artikeltje, en daarmee was de kous af.
Blijkbaar heeft niemand zin om voor deze zaak de diplomatieke relaties met Israël op het spel te zetten.
http://www.apache.be/2011/01/mossad-mag-europese-staatshoofden-in-brussel-ongestraft-afluisteren/

President is beter en goedkoper dan koning
Gepubliceerd door De Redactie op 17 January 2011
Intuïtief wisten we het al, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen: een
president kost minder dan een koning. Een presidentieel regime is ook
transparanter.Dat blijkt uit een studie van professor Herman Matthijs (VUB),
die een vergelijking heeft gemaakt van de budgettaire kostprijs van de
monarchie in acht West-Europese landen en de presidenten van de
republieken Frankrijk en Duitsland.
Met een jaarloon van 275.000 euro is Nicolas Sarkozy een van de goedkoopste staatshoofden. (Foto Junge
Union). Een zinnige vergelijking maken tussen de kostprijzen van de Europese monarchieën is vrijwel
onmogelijk, omdat de systemen te veel verschillen en bepaalde kosten in sommige landen wel of niet
worden meegerekend. Wel enigszins vergelijkbaar zijn de persoonlijke wedden van de staatshoofden. Dat
bedrag is evenwel enkel bekend in Noorwegen, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en de twee
onderzochte republieken. Voor de vijf andere landen met een monarchie (Spanje, het Verenigd Koninkrijk,
België, Denemarken en Zweden) zijn die gegevens niet bekend, omdat zij niet bepalen wat het persoonlijke
loon is van de koning.
Onkostenvergoedingen
De Duitse bondspresident Christian Wulff en de Franse president Nicolas Sarkozy verdienen elk ongeveer
275.000 euro per jaar. “Dit presidentieel loon is beduidend minder dan het gekende loon van de monarchen”,
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stelt Matthijs. Ter vergelijking: de Noorse koning verdient jaarlijks 1,2 miljoen euro, de Nederlandse koningin
829.000 euro en de groothertog van Luxemburg 645.000 euro. Bovendien zijn de dotaties van de
monarchen fiscaal vrijgesteld. Barack Obama, de president van de Verenigde Staten, heeft een jaarwedde
van 355.000 euro, inclusief een aantal onkostenvergoedingen, maar moet op dat bedrag gewoon
belastingen betalen. De president van de Europese Unie, Herman Van Rompuy, verdient 350.000 euro op
jaarbasis. Rekening houdend met een EU-taks van 25 procent geeft dat een netto maandwedde van
ongeveer 21.800 euro. Presidenten verdienen dus individueel minder dan monarchen. Wel loopt in een
republiek de loonkost op door de pensioenen die moeten worden betaald aan gewezen presidenten. In
Duitsland betekent dat bijvoorbeeld een bijkomende loonkost van één miljoen euro op jaarbasis. Uit een
vergelijking van de vijf landen, rekening houdend met de lonen van de staatshoofden plus de dotaties en de
pensioenen, blijkt dat Noorwegen de duurste monarchie is. De twee republieken komen uit op het niveau
van Nederland.
 Noorwegen: 2,19 miljoen euro (koning en kroonprins)
 Nederland: 1,3 miljoen euro (koningin, kroonprins en kroonprinses)
 Duitsland: 1,27 miljoen euro (president en vijf gewezen presidenten)
 Frankrijk: 1 miljoen euro (president en drie gewezen presidenten)
 Luxemburg: 0,8 miljoen euro (groothertog en gewezen groothertog)
Bij gebrek aan transparantie zijn de kosten van de acht onderzochte monarchieën en de twee republieken
moeilijk of niet te vergelijken. Maar Matthijs heeft daar iets op gevonden, en heeft de verschillende systemen
beoordeeld op basis van tien parameters. Naarmate het land beter scoort, krijgt het meer punten.
1. Transparant stelsel. Frankrijk heeft het meest transparante systeem. In minder mate bestaat dat ook
in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
2. Controle. Parlementaire controle of die van het Rekenhof of een auditbureau op de begroting van
het staatshoofd bestaat vooral in de republieken en in het Verenigd Koninkrijk.
3. Openheid. Het bestaan van jaarverslagen over de werking en de financiën van de staatshoofden. Op
dit punt scoren Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken het beste.
4. Fiscaliteit. Deze parameter bekijkt in welke landen de staatshoofden speciale fiscale voordelen
genieten. In beide republieken en in Zweden en Spanje bestaan die voordelen niet.
5. Aantal dotaties. Het aantal personen dat geniet van een civiele lijst of dotatie in het kader van het
ambt van staatshoofd. In Zweden en Spanje krijgt enkel de koning zelf een dotatie. In Noorwegen en
Luxemburg gaat het telkens om twee personen. In België genieten vijf leden van het koningshuis
een dotatie.
6. Gekend loon staatshoofd. In de eerder genoemde landen kent men het persoonlijk loon van het
staatshoofd.
7. Opdeling per gerechtigde persoon. Spanje en Zweden zijn de enige landen waar een algemene
civiele lijst bestaat, zodat men niet weet hoe die verder wordt verdeeld over de andere leden van de
koninklijke familie.
8. Bijdrage sanering openbare financiën. In het kader van de besparingen in de diverse landen moeten
ook de staatshoofden en/of andere leden van de koninklijke familie hun duit in het zakje doen en een
voorbeeld stellen voor de bevolking. In eigen land zijn de dotaties van het koningshuis het afgelopen
jaar met tien procent gedaald. Aan het budget van de koning en de koningin wordt niet geraakt,
maar de andere leden van de koninklijke familie hebben vorig jaar ongeveer tien procent ingeleverd.
Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis dat er gesnoeid werd in de dotaties.
9. Gebouwen. De hoeveelheid gebouwen die de staat gratis ter beschikking stelt van het staatshoofd.
België scoort hier goed, want het stelt slechts twee paleizen ter beschikking.
10. Wettelijke basis. In de meeste landen wordt de civiele lijst een grondwettelijk vastgelegd, zo ook in
België. Dotaties aan andere leden van de koninklijke familie hebben niet altijd een wettelijke basis. In
een parlementaire democratie zouden deze systemen van civiele lijst en dotaties moeten steunen op
een duidelijk uitgebouwde administratieve basis. Nederland en de twee republieken halen hier de
beste punten.
De puntenverdeling op basis van deze tien parameters geeft volgende rangschikking:
Bij een vergelijking van Europese landen blijkt dat presidentiële
regimes (groen) performanter zijn dan monarchieën (geel).
De republieken scoren dus het best. Dat is onder meer te wijten
aan de openheid, de afwezigheid van fiscale voordelen, de
bestaande publieke controle en het transparante
begrotingssysteem. Het Britse model sluit daar nauw bij aan. De
groep koningshuizen in de groep van zes tot acht punten,
waaronder België, moet volgens Matthijs “hun budgettair stelsel
dringend moderniseren om aansluiting te krijgen bij de Europese middenmoot”.
http://www.apache.be/2011/01/president-is-beter-en-goedkoper-dan-koning/
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Wikileaks en de MSM-filter: de aanloop naar nieuwe “nuke” gesprekken
Complete artikel: news.yahoo.com
Voor wie een beetje oplet begint de wikileaks "cable" soap ondertussen
lachwekkend te worden. Zoals bekend heeft wikileaks voor de publicatie van het
diplomatische schriftverkeer tussen de Amerikaanse "buitendienst" en ministerie
van Buitenlandse Zaken met een handvol kranten een deal gesloten. De kranten
moeten de kwaliteit van de informatie bewaken en de cables meer "context"
geven.
Ondertussen zijn de Amerikaanse documenten in handen van meer media, zoals
RTL en NRC in Nederland (waarover Assange merkwaardig genoeg opmerkt dat
hij zelf de cables heeft vrijgegeven (om Nederland "eerlijk" te laten beslissen over
een nieuwe missie in Afghanistan), en niet via de Noorse krant aftenposten).
Vrijdag beginnen in Turkije nieuwe gesprekken tussen de "groep van 6" en Iran
over Iran's nucleaire programma, en alsof het afgesproken is, gaat de "oogst" cables van deze week
over........
....Iran.
Paper: Iran still trying to buy nuclear technology
Large Fraction of Swedish nuclear business in Iran
Nuclear worries behind failed Forsys deal: WikiLeaks
Toeval?
Gastland Turkije, een land dat in de eerste batch cables ook al flink ervan langs kreeg, kan zich ook
verheugen op meer onthullingen:
Turkey allowed US ‘extraordinary rendition’: WikiLeaks
Turkije, samen met Brazilië, sloot vorig jaar met Iran een "nucleaire deal" dat precies hetzelfde was als wat
de groep van 6 voorstelde. Het westen torpederden de voorstellen echter.
Onder veel tromgeroffel gaat wikileaks nu ook financiële informatie van de Zwitserse bank Julius Bear over
offshore bankrekeningen van prominenten, politici en superrijken openbaar maken. Alhoewel openbaar:
namen zullen niet genoemd worden waarmee de informatie dus de facto waardeloos is.
Tot nu toe is 2% van de "cables" openbaar gemaakt.

Bankensector reddeloos verloren
Door Micha Kat
Berichten wijzen op pijlsnelle en complete ineenstorting * ABN Amro haalt
telefoonnummers van persvoorlichters van de site: je kunt ze alleen nog mailen *
Ierland gaat ZELF GELD BIJDRUKKEN om total collapse nog even uit te
kunnen stellen
De berichten die ons bereiken over de toestand van de banken zijn meer dan
alarmerend. Reeds begin vorig jaar wezen we onze lezers erop dat ING virtueel failliet is. Enige maanden
geleden konden we melden dat deze bank volledige fake-’winst’-cijfers publiceert (net als ABN Amro) en
toevlucht moet nemen tot de meest opzichtige vormen van boekhoudfraude. Maar ook Rabobank lijkt te
worden meegezogen in de mondiale malaise. Eerst kwam er het absurde bericht over de miljardensteun
voor deze bank vanuit de Amerikaanse FED en kort daarop bleek deze bank voor miljarden aan obligaties te
hebben weggezet, samen met bijna alle andere banken. In de eerste drie werkdagen van 2011 heeft Rabo 5
miljard aan obligaties uitgezet! DFT-columnist Frank Schaeffers sprak van ‘emissie-geweld in de
bankensector’. Wat is er aan de hand?
Banken probeerden als gekken zo veel mogelijk poet uit de markt te trekken voordat bedrijven en ook landen
(Portugal, Italie, Spanje, Belgie, etc) de obligatiemarkten gingen betreden. De banken hebben de
leencapaciteit dus reeds grotendeels leeggezogen! Als klap op de vuurpijl blijkt Ierland thans zelf geld te
moeten gaan bijdrukken [kan niet, mag niet, geeft de uitzichtloosheid aan] om de banken overeind te houden
en heeft ABN Amro de telefoonnummers en de namen van de persvoorlichters van de site gehaald nadat
bleek dat de interne controle van de bank van Gerrit ‘DSB’ Zalm een grote puinhoop is. Dat deze Zalm
desondanks nog durft te spreken van ‘verbeterde communicatie‘ is……. nou ja…..
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/17/bankensector-reddeloos-verloren/
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Geo expert slaat alarm over nog steeds weglekkende olie Golf van Mexico
Het grote publiek ziet en hoort er niets over, maar de ramp met het Deepwater
Horizon boorplatform op 21 april 2010 lijkt nog steeds niet bedwongen.
B.K. Lim, geologisch expert met 30 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie,
heeft in een brief aan leden van het Amerikaanse Congres alarm geslagen over
de situatie op de bodem van de Golf van Mexico. Volgens Lim is er overvloedig
bewijs dat de zeebodem is gescheurd, het afsluiten van het olielek is mislukt en er nog steeds onbekende
hoeveelheden olie en methaan weglekken, waardoor er een enorm gevaar bestaat voor een nieuwe grote
ramp. Lim, expert in het analyseren van de integriteit van zeebodems om te bepalen of er veilig naar olie en
gas geboord kan worden, richt zich in zijn brief aan Congresleden Fred Upton en John Shimkus, de
voorzitters van respectievelijk het Comité Energie & Handel van het Huis van Afgevaardigden en van het
Subcomité Milieu & Economie. 'Sinds het begin van het Deepwater Horizon lek ben ik erg bezorgd geweest
over de fragiele, zwaar gebrekkige en mislukte Zoutinspuitings-Geologie die een belangrijke bijdragende
factor was bij de oncontroleerbare, voortdurende stroom koolwaterstof (een hoog ontvlambaar gas) die uit
het Macondo reservoir vloeide. De voortgaande koolwaterstof uitstroom heeft langdurige, onomkeerbare en
potentieel ernstige gevolgen in de Golf van Mexico door:
1. De op ongekende schaal voorkomende verdamping van enorme hoeveelheden methaanverbindingen;
2. Het veroorzaken van spanningen tussen de lagere en hogere (aard)korst, met als gevolg abnormale,
lichte en ondiepe aardschokken bij de New Madrid breuklijn;
3. De ondergrondse erosie onder de zeebodem in de buurt van de rand van de (geologische) plaat
ondermijnt de stabiliteit van het talud (van de zeebodem onder de Golf), met mogelijk tsunami
veroorzakende, gigantische onderzeese aardverschuivingen als gevolg.'
Volgens Lim staat het buiten kijf dat de olielekkages, gasontsnappingen, breuken en ontplofte kraters in de
zeebodem rond de Macondo bron -die te zien zijn op de video's van de onderwaterrobot ROV- het directe
gevolg zijn van het in het wilde weg boren in en omwroeten van de zeebodem, het injecteren van
oplosmiddelen en andere niet bekend gemaakte activiteiten.
'Omdat het niet gelukt is de bewuste bron bij de basis bij de hulpputten in cement te kapselen en af te
sluiten, ontsnappen er nog steeds onder hoge druk onbekende hoeveelheden koolwaterstof uit het reservoir
en door de vele breuklijnen naar de zeebodem. Het is onmogelijk deze olielekkages in te kapselen. Totdat er
een oplossing voor is gevonden om deze barsten te dichten zullen de koolwaterstoffen -inclusief
waterstofsulfide (H2S)- oncontroleerbaar en zonder ophouden giftig materiaal blijven uitspuwen, ten koste
van het zeeleven en met groot gevaar voor de publieke gezondheid.'
Drie video opnames als bewijs
Door de tientallen jaren lang opgedane professionele ervaring meent Lim een goede analyse te kunnen
maken van de onderwateropnames die werden gemaakt met de ROV (Remote Operated Vehicle). In deze
opname is de kantelende kop van boorput A te zien, waaruit van methaan verzadigd zeewater opstijgt. In de
buurt van de Macondo boorput zweven dicht bij de zeebodem methaangasbellen en geherkristalliseerde
methaandeeltjes. Tevens is het ontstaan van nieuwe barsten en een uitpuilende zeebodem te zien, samen
met een reeds ontplofte krater.
In het volgende filmpje is te zien hoe de horizontale witte geleidelijn van de ROV verdwijnt in een dikke,
donkere wolk van olieachtige vloeistof. De witte vlekjes die langzaam naar de zeebodem dalen zijn
waarschijnlijk stukjes zeebodem die door de opstijgende gaskolom bij de actieve breukopeningen naar
grotere hoogte zijn gestuwd. Het geherkristalliseerde methaan is hier transparanter en lichter en lijkt als
gevolg van de door het gebroken licht veranderende kleur te leven.
De derde, korte opname vertoont een periodieke uitdrijving van gas door één van de barsten in de
zeebodem. Net als bij geisers verzamelt het gas zich onder de bovenste afzettingslaag, totdat de
opgebouwde druk pal voor iedere periodieke uitdrijving te hoog is geworden. Daarnaast voegde Lim nog een
aantal foto's toe die gemaakt zijn van de video opnames van de ROV en waarop als gevolg van de
olielekkages poelen met teer/olie of olieachtige afzetting op de zeebodem zichtbaar zijn.
'Alhoewel het heel moeilijk is om onder de huidige omstandigheden een duidelijk beeld te krijgen van wat er
gaande is op die diepte, levert mijn intensieve training en ervaring bij het analyseren van dit soort situaties gecombineerd met deze beelden en andere beelden waar ik de beschikking over heb- bewijs dat olie en gas
nog steeds onverminderd uit het oncontroleerbaar lekkende reservoir stromen.'
Hoop dat Golfstroom herstelt vervliegt
Vanaf augustus 2010 plaatsten we diverse artikelen over de Golfstroom in de Atlantische Oceaan, die
volgens diverse wetenschappers als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico vrijwel geheel tot
stilstand is gekomen. Als de Golfstroom zich niet snel herstelt dan zal dit dramatische gevolgen hebben voor
het wereldwijde klimaat en in onder andere Europa een nieuwe kleine ijstijd veroorzaken. De analyse van
geoloog Lim geeft echter steeds minder hoop dat de natuur zich inderdaad vanzelf zal herstellen, aangezien
de onderzeese olielaag in de Golf van Mexico -de motor van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan- alleen
maar dikker lijkt te worden.
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Xander - Bron: Gulf Oil Spill Remediation Conference
Zie ook: 04-01: 'Nieuwe ijstijd vrijwel zeker nu Golfstroom verstoord blijft'
2010:
03-10: Makers van film over olieramp Golf van Mexico allemaal vergiftigd
28-09: 'Hele gemeenschappen kotsen bloed als gevolg van bij olieramp gebruikt oplosmiddel'
03-09: 'Golfstroom Atlantische Oceaan inderdaad verstoord door olieramp'
18-08: 150 garnalenvissers en wetenschappers: Olie Golf van Mexico nu onder water

‘Topman Unilever waarschuwt voor voedselcrisis’
Uitgegeven:
16 januari 2011 © ANP2
AMSTERDAM – De topman van Unilever, Paul Polman, waarschuwt dat de
crisis in de voedselproductie door de stijgende prijzen en vraag dichtbij
‘gevaarlijk territorium’ komt. Dat zegt hij in een interview met de Sunday
Telegraph.
Volgens Polman worden de voedselprijzen flink opgedreven door de korte
termijn posities van speculanten.
“Een van de belangrijkste dingen binnen de voedselinflatie is, dat het
speculanten voor korte termijn posities aantrekt over de ruggen van mensen die proberen een waardig leven
te leiden,” aldus Polman tegen de Britse zondagskrant.
if (typeof(dartPosition5) != 'undefined') {
De topman vindt dat de speculanten gedwongen moeten worden om hun posities openbaar te maken.
Polman leidt al langer het debat tegen hedgefondsen die zich daarmee bezig houden: “Ze zouden nog hun
oma verkopen als dat geld opbracht. Die mensen zijn niet geïnteresseerd in de lange termijn belangen van
de bedrijven.”
Polman benadrukt dat hij niet tegen hedgefondsen is. Wel denkt de topman dat die fondsen het beter buiten
de voedingsindustrie kunnen zoeken.
Verder vindt de topman dat de subsidies van de Europese Unie de markt verstoren en zo de behoefte van
de zich ontwikkelende wereld tegenwerken.
Polman wil onder andere minder subsidies voor eerstegeneratie biobrandstoffen, die volgens hem niet de
oplossing zijn voor de klimaatveranderingen.
Davos
De Unilever-topman doet zijn uitspraken in aanloop naar Davos 2011. Daar delen de zakelijk en politiek
leiders van over de hele wereld eind januari hun economische visies voor het nieuwe jaar.
HOOR IK NIET HET HOEFGEDREUN VAN HET GALLOPERENDE ZWARTE PAARD, MET DE
BERIJDER DIE EEN WEEGSCHAAL IN ZIJN HANDEN HEEFT? Openbaring 7:3, Joh 10:28
Het derde zegel van het boek der zegels!
Johannes ziet een ruiter op een zwart paard. Dit zwarte paard symboliseert honger & armoede.
De rijder op het zwarte paard krijgt blijkbaar de macht het koren dat op het veld staat te verwoesten met als
gevolg dat de prijzen worden opgedreven. Voor de gewone, werkende mens is het basisvoedsel bijna niet
meer te betalen.
De berijder op het zwarte paard zal er echter voor zorgen dat de rijken kunnen doorgaan met het leven in
overdaad.
Zij hebben hun olie en wijn, hun geneugten die zij meestal nog dagelijks kunnen blijven gebruiken. Is het niet
altijd zo dat vooral gewone arbeiders in tijden van oorlog het meeste te
lijden hebben en dikwijls moeten missen wat voor hen als voedsel
beschikbaar was?
Deskundigen hebben voorspeld dat er grote hongersnoden
aankomen die veroorzaakt zullen worden door de klimaatverandering,
de overdadige, zelfzuchtige leefwijze in rijke, westerse landen, slecht
bestuur in veel arme landen en vooral ook door oorlogen die in
toenemende mate een ernstige bedreiging vormen voor de mensheid.
De berijder met het zwarte paard rijdt ook in onze tijd over de wereld om
zijn gruwelijk werk te doen op een schaal zoals nog nooit eerder is
voorgekomen
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Waarom sterven de dieren? Vogels, vissen uitgeroeid door een mysterieuze dood
januari 18, 2011 By: silviavideler (Vrij vertaald René Voogt)
(NaturalNews) In de afgelopen week, spoelden bijna 100.000 vissen “dood” aan op de oevers van de
Arkansas Rivier. Ook in Arkansas, vielen duizenden rood-gevleugelde merels uit de lucht, en kletterde neer
op de grond, waar ze ook dood aangetroffen werden. Ditzelfde deed zich voor in het zuiden van Louisiana,
waar kort geleden ook 500 rood-gevleugelde merels dood uit de lucht vielen, en in Chesapeake Bay,
stapelen zich duizenden dode vissen op aan de kanten van de oevers.
Het is logisch bezorgd te zijn wanneer de dieren om ons heen plotseling in grote aantallen beginnen te
sterven.. Tot nu toe, danken de wetenschappers deze scènes af als gemeenschappelijke verschijnselen. Zij
zeggen dat de vissen in Arkansas gedood werden door een “ziekte” en verwerpen elke mogelijkheid dat er
chemische stoffen bij betrokken zouden kunnen zijn. De Rood-gevleugelde merels, nadat er gisteren
autopsies werden uitgevoerd, lijken te zijn gestorven door een “Blunt (fysiek) trauma” maar het is niet
duidelijk of het trauma veroorzaakt werd door de klap op de grond of dat het vooraf veroorzaakt werd door
iets anders.
Toeval? Of is er een andere oorzaak?
Hoewel er vele gedocumenteerde gevallen bekend zijn van vogels (en zelfs kikkers) die uit de lucht komen
vallen door de hele wereldgeschiedenis heen, vereist een verondersteld toeval van duizenden vogels die uit
de hemel komen vallen, en op hetzelfde moment, 100.000 vissen die dood aanspoelen in hetzelfde
geografische gebied, een diepgaand en nauwkeurig onderzoek. Wat gebeurde er in Arkansas dat
verantwoordelijk is voor de dood van deze dieren?
De vraag wordt echter nog belangrijker als je bedenkt dat er met regelmaat nog andere spontane dier
afstervingen plaatsvinden in Noord-Amerika. Niet alleen sterven de honingbijen in een recordtijd uit, maar nu
worden de vleermuizen ook al weggevaagd, Klik Hier.
Wat is de oorzaak achter dit massale sterven?
Conventionele wetenschappers zeggen dat het allemaal te danken is aan “ziekte`s”, maar ze negeren de
voor hand liggende vraag: Wat maakt het dat deze dieren ineens zo vatbaar zijn voor ziekte`s?
Want dat antwoord kon wel eens erg ongemakkelijk worden voor de gevestigde industrieën die pesticiden
verkopen, of de torens voor de mobiele telefonie bouwen, of genetisch gemodificeerde gewassen
verbouwen. Voor zover we weten, komen deze 100.000 doden vissen stroomopwaarts uit een gebied waar
GGO-maïs gemuteerd is tot iets nog veel dodelijker dan de GGO’s die we al kennen. En dit is eigenlijk
helemaal zo gek ook niet: Monsanto heeft haar hoofdkantoor in Arkansas (in Stuttgart, Arkansas) en dat
is helemaal niet zo ver van de Arkansas River af. wikipedia
Dit is natuurlijk geen bewijs ergens van, maar alleen al het idee dat een heleboel vogels en vissen plotseling
sterven in de buurt van kantoren van Monsanto moet ten minste onder intelligente mensen een aantal
belangrijke vragen oproepen.
Zijn geheime experimenten de oorzaak?
Op PrisonPlanet.com wordt gesuggereerd dat deze sterfgevallen te wijten zouden zijn aan geheime
overheid`s experimenten (prisonplanet). Dit is niet zo vergezocht als het klinkt. NaturalNews heeft een
reportage over de lange geschiedenis van Amerikaanse overheid`s experimenten op menselijke wezens,
(hier). Vorig jaar werd Obama gedwongen om zijn excuses uit te spreken tegen Guatemala voor de
uitgevoerde Amerikaanse medische experimenten op gevangenen (hier).
Dus het idee dat de overheid zou kunnen experimenten met het weer of met bepaalde wilde dier populaties
is op geen enkele wijze bizar. in feite is het gewoon routine.
Toch kan er ook een meer alledaagse verklaringen van toepassing zijn. Voor de vogels, is dan de meest
voor de hand liggende verklaring dat ze op de één of andere manier getroffen werden door een gigantische
hagelstorm. Maar als hagel de vogels dode, moet diezelfde hagel ook verschenen zijn op straat (vogels
vliegen niet op zo`n super-grote hoogte), en er was geen hagel gemeld. Dus de hagel theorie gaat niet op.
De vissterfte is ook een mysterie: Terwijl de wetenschappers blijven zeggen dat ziekte de meest
waarschijnlijke oorzaak is – omdat er slechts één vissoort dood aangespoeld is – maar die uitleg is niet
steekhoudend. En hier is waarom: De dode dieren vertonen geen patroon van een besmettelijke ziekte
Een virus, bacterie of schimmel verspreidt zich niet plotseling en op magische wijze over 100.000 leden van
één soort en dat allemaal op dezelfde dag. Het kost tijd om deze ziekteverwekkers te verspreiden. Als de
ziekte de oorzaak was, zou je na een dag enkele vissen hadden moeten zien, gevolgd door weer een paar
enkele dagen later, en dan weer wat meer, en dan uiteindelijk een vele grotere massa gedurende de
komende dagen of weken als de infectie zich goed verspreid heeft onder de bevolking.
Maar dat is niet wat we zagen. In plaats daarvan zagen we 100.000 vissen allemaal in één keer sterven (of
bijna allemaal tegelijk). Dit is niet indicatief voor een besmettelijke ziekte. Zelfs de CDC zal je dat vertellen.
Infecties lenen zich niet om gelijktijdig grote hoeveelheden van één populatie te doden. Het patroon van de
dood, toont alles behalve een besmettelijke ziekte aan als doodsoorzaak.
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Dit patroon geeft echter wel een indicatie af voor een gif of een andere ingrijpende verandering, zoals een
sterke verandering in de temperatuur van de rivier. Veranderde er iets in het milieu – misschien een
plotseling tekort aan zuurstof, of de tussenkomst van een vis fysiologie door elektromagnetische middelen.
Dit wijst op iets anders dan een ziekte: Misschien misstanden door een corporatie of de acties van
overheidsexperiment.
In beide gevallen zal de waarheid vrijwel zeker verborgen worden gehouden voor het publiek.
Wetenschappers zullen worden betaald om te zeggen dat het veroorzaakt werd door ziekte, en de door de
corporatie-gecontroleerde pers zal ook zwijgen. En dat is wat de mensen verteld zal worden.
Maar ik ben nogal achterdochtig. Als ik dieren met 100.000 tegelijk zie sterven en tegelijkertijd de vogels uit
de lucht zie vallen, dan verdenk ik veel meer dan alleen de normale in-het-wild bestaande besmettelijke
ziektes. Ik vermoed dat er hier iets veel erger aan de hand is, en wat het ook is, toch zal die onvermijdelijke
vraag gesteld moeten worden: Was dit een test voor een veel groter experiment met eventueel andere
soorten? Of misschien zelfs voor op mensen?
Sources for this story include:
http://www.msnbc.msn.com/id/40887450/ns/us_news-environment/
http://www.msnbc.msn.com/id/40887450/ns/us_news-environment/
http://articles.cnn.com/2011-01-03/opinion/yarnold.bird.kill_1_bird-species-audubon-s-christmas-bird-countcitizen-scientists?_s=PM:OPINION
Gerelateerde video: http://naturalnews.tv/v.asp?v=DE483716CF71BBC79F005FDF473E3511
Gerelateerde artikelen:
• Birds fuel up on superfoods before long migration flights
• Timeline: World History of Viral Pandemics: 412BC to 2009
• Bird flu timeline: A history of influenza from 412 BC – AD 2006
• Bird flu study highlights need to vaccinate flocks effectively (press release)
• Migratory birds are teaching humans about the benefits of superfood berries
• Bird flu solved! Immigration and Naturalization Service (INS) to deport all undocumented birds (humor)
Originele artikel:
http://www.naturalnews.com/030914_dead_fish_birds.html
http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2011/01/06/why-are-the-animals-dying-birds-fish-wiped-out-inmysterious-deaths/

Binnenkort een tweede zon aan de hemel te zien?
januari 21, 2011 By: silviavideler
EEN TWEEDE ZON AAN DE HEMEL?
Sterrenkundigen voorspellen dat er in de nabije toekomst twee zonnen aan de
hemel staan. Dat kan volgend jaar al gebeuren. Oorzaak is Betelgeuze (alpha
Orionis), een heldere ster in het sterrenbeeld Orion en de op één na grootste
ster in onze melkweg. Betelgeuze, een zogenaamde rode superreus, is aan
het eind van zijn leven en kan op ieder moment een supernova worden. Als
dat gebeurt zal wekenlang een tweede zon aan het firmament verschijnen. Waarschijnlijk valt in die periode
de nacht weg. Sinds begin 2010 worden aan het oppervlak van Betelgeuze – dik 600 lichtjaren hier vandaan
en 650 keer groter dan onze zon – heldere vlekken gezien die qua omvang groter zijn dan de afstand tussen
zon en aarde (150 miljoen kilometer). Die vlekken worden veroorzaakt door opstijgend heet gas uit de kern
van de ster. Ze zijn een teken dat Betelgeuze aan het einde van haar leven is en ieder moment op kan gaan
in een supernova. Dit betekent dat zij op spectaculaire wijze explodeert en opvlamt met de lichtkracht van
honderden miljoenen tot meer dan een miljard zonnen.
Geweldige lichtshow
Brad Carter, Senior Lecturer of Physics aan de University of Southern Queensland, meent dat dat al in 2012
kan gebeuren. Het resultaat: een tweede zon aan onze hemel. Eentje die waarschijnlijk gedurende een
aantal weken nog feller zal schijnen als onze vertrouwde zon. Daarna ebt het effect over een periode van
een een aantal maanden weg. In die fase is het volgens Carter waarschijnlijk dat we op aarde geen nacht
zullen hebben. Door de supernova zal onze aarde gebombardeerd worden door neutrino’s, (ongeladen
subatomaire deeltjes) wat op zich ongevaarlijk is voor de mens. Volgens Carter en zijn collega’s valt er niks
te vrezen, en wordt het gewoon een geweldige lichtshow. De kans dat wij die mogen meemaken is naar
sterrenkundige normen groot, naar gewone normen klein, want ‘ieder moment’ betekent hier tussen nu en
10.000 jaar in astronomische termen. Maar desondanks duiken de doemscenario’s langs alle kanten op*.
Dat 2012 nu net het jaar is waarop de Maya’s het einde der tijden zouden hebben voorspeld, past mooi in de
kraam van de verkondigers van een nakende apocalyps.
Bron: AD.nl
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'Obama plande met Syrië overname Libanon door Hezbollah'
Situatie Israël steeds penibeler
Het is alsof Obama's ware sympathieën op zijn hoofd gedrukt staan...
Volgens de Messiaanse Jood Jerry Golden onthult de eigenaardige gang
van zaken rond de val van het Libanese kabinet en de tot nu toe
geweldloze aan de gang zijnde machtsovername van Libanon door
Hezbollah opnieuw de verborgen agenda van de Amerikaanse president
Barack Obama. 'Hier in Israël bestaat er geen enkele twijfel over wat die agenda is: de uiteindelijke
vernietiging van Israël,' stelt Golden. De afgelopen maanden heeft Iran ervoor gezorgd dat de islamitische
terreurgroep Hezbollah de sterkste militaire macht in Libanon werd. Met de wetenschap dat een groot deel
van het Libanese leger loyaal is aan Hezbollah verwachtte iedereen een gewelddadige overname van
Libanon, mogelijk met een burgeroorlog tot gevolg. Volgens Jerry Golden was er echter één factor waar de
meesten geen rekening mee hielden: Barack Obama.
Obama's heimelijke anti-Israël agenda
Ten eerste zond Obama zonder goedkeuring en instemming van het Congres na jaren weer een
ambassadeur naar Syrië. Die uitzonderlijke stap zou iedereen hebben moeten alarmeren dat Obama iets
van plan was, iets dat niet in het belang van Israël was en dat hij daarom verborgen wilde houden voor het
grote publiek. Tevens stuurde Obama de afgelopen maanden hoge officials naar de Syrische president
Assad. Die maakten hem duidelijk dat Obama hem niet langer als vijand beschouwt, maar -wetende dat
Libanon gastheer is van iedere bekende terreurorganisatie- als een bruikbaar onderdeel voor de uitvoering
van zijn verborgen agenda, namelijk de vernietiging van de Joodse staat.
Bedenk dat Iran en Syrië raketbases in Zuid Libanon hebben gebouwd en dat zo'n 40.000 tot 60.000
raketten, waarvan velen geladen zijn met chemische koppen, gericht staan op Israël en zowel Tel Aviv als
Jeruzalem kunnen raken. Daarnaast heeft Syrië zelf zeker 1000 nauwkeurige raketten die binnen enkele
minuten alle doelen in Israël kunnen bereiken. En dan is er natuurlijk nog Iran, dat eveneens vele honderden
lange-afstands raketten op Israël heeft gericht. De afgezwaaide Israëlische stafchef van Defensie verklaarde
onlangs dat de Israëliers bij een Iraanse aanval slechts 12 minuten de tijd hebben om zich voor te bereiden
en zich in veiligheid te brengen. (2)
Tweede verdachte ontwikkeling was Obama's uitnodiging aan de Libanese premier Saad Hariri om naar
Washington te komen voor overleg. Niemand weet waar ze het over gehad hebben, maar het is wel heel
'toevallig' dat uitgerekend op het moment dat Hariri in Washington was Hezbollah zonder slag of stoot de
Libanese regering overnam. Vervolgens keerde Hariri terug naar zijn land -glimlachend en de handen
schuddend met degenen die zijn regering ten val brachten. 'Het is duidelijk dat Obama hem overtuigd had
om ermee akkoord te gaan,' aldus Golden. Resultaat: Iran controleert nu niet alleen via Hamas Israëls
zuidelijke grens met Gaza, maar via Hezbollah nu ook de noordelijke grens met Libanon.
Ondertussen kiest de Jordaanse koning Abdullah eieren voor zijn geld, net zoals zijn vader dit eerder deed
in 1967 en 1973 (oorlogen waarin de Arabieren de Joden in Israël probeerden uit te roeien). Abdullah is als
de dood door Iran vernietigd te worden als hij zich niet snel aansluit bij het anti-Israëlische Arabische pact.
Daarom legt de koning inmiddels vele bezoekjes af aan Teheran en keert hij zich steeds openlijker tegen
Israël, waarmee hij het vredesverdrag met de Joodse staat reduceert tot een waardeloos vodje papier. Met
een bevolking die voor meer dan 80% bestaat uit diverse landen weggetrokken Arabieren ('Palestijnen')
probeert Abdullah op deze wijze zijn hachje te redden.
Egypte, Turkije en Obama
Egypte is net als alle andere Arabische landen bezig zijn positie te bepalen in de aanloop naar de volgende
grote oorlog tegen Israël. In Egypte, dat geleid wordt door een oude en steeds zwakker wordende president,
is veel sociale onrust. Er zijn rellen in de straten en het islamitische geweld tegen christenen wordt steeds
bloederiger. De Moslim Broederschap, die het land wil overnemen, verplaatst zich samen met andere
terreurorganisaties naar de Sinaï woestijn. Het Amerika van Obama gaat echter gewoon door met het
leveren van grote hoeveelheden moderne wapens en militaire hulp aan Egypte.
En last but not least is er nog Turkije, het 'Togarma' uit de Bijbeltekst '... en dan nog de soldaten uit Perzië
(Iran), Nubië (het huidige Soedan) en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, BetTogarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen: heel veel volken zijn het!' (Ezechiël 38:5-6, NBV). De
premier van Turkije, Tayyip Erdogan, heeft het afgelopen jaar de banden met Iran, Syrië, Libanon (en
Rusland) stevig aangehaald. Deze nieuwe Turkse loyaliteit aan extremistische islamitische landen, samen
met Erdogans openlijke steunbetuigingen voor Hamas en Hezbollah, is geen goed nieuws voor Israël.
Turkije heeft zich duidelijk aangesloten bij de anti-Israëlische moslimalliantie. Erdogan heeft zelfs verklaard
dat Turkije Syrië te hulp zal schieten als dat land in oorlog geraakt met Israël. De moderne wapens die Israël
jarenlang aan Turkije leverde zullen dan tégen de Joodse staat worden gebruikt.
Al deze zorgwekkende, razendsnelle ontwikkelingen vinden plaats onder toeziend oog van de Verenigde
Staten, decennialang de beste vriend van Israël, maar nu geleid door een president waar eigenlijk niemand
veel van weet, en wat men wel over hem weet ziet er ronduit slecht uit. Hij buigt voor de koning van Saudi
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Arabië en andere Arabische leiders, maar laat Israël links liggen. Hij zegt het één maar doet het ander. Hij
beweert christen te zijn maar is afkomstig uit de kerk van Jeremiah Wright, de anti-Amerikaanse dominee die
haat predikt tegen Joden en blanken. 'Onbegrijpelijk dat 40% van de Amerikanen vind dat hij het goed doet!'
schrijft Golden. 'Wat mankeert deze mensen?'
Alle anti-Israël volken worden verdelgd
'Degenen onder ons die het Woord van God begrijpen weten waarom de VS het snel steeds zwaarder krijgt.
Ik vertel u dat de toekomst van de VS er gruwelijk uitziet, simpel en alleen omdat God niet kan liegen. Als Hij
gesproken heeft dan ís het zo:
'Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des
aardbodems gezegend worden.' (Genesis 12:3)
'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal
het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen
zich daarheen verzamelen... Dan zullen de stamhoofden van Juda.... links en rechts alle natiën in het rond
verteren: en Jeruzalem zal blijven voortbestaan.... Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die
tegen Jeruzalem oprukken.' (Zacharia 12:2-3-5-6-9)
'De tijd is nabij', luidt de kop boven Goldens recente commentaar. 'Dit is de tijd om uw eigen ik los te laten en
de heilige God van Abraham, Isaac en Jakob te aanbidden. Wat Israël betreft: God zal er zijn voor Israël, en
als het stof optrekt zal Israël er nog steeds zijn. Hoe ik dat weet? Omdat het in Gods Woord geschreven
staat. Maar tussen nu en dan zal er heel veel lijden zijn. Het zal regenen op zowel de rechtvaardigen als de
onrechtvaardigen.'
Xander - Bron: The Golden Report ; (2) Arutz 7

Weerbeïnvloeding realiteit: 50 stortbuien Abu Dhabi dankzij HAARP installatie
In het emiratenstaatje Abu Dhabi veroorzaakte een HAARP-achtige
weerbeïnvloedingsinstallatie in 2010 meer dan 50 zware regenbuien.
Na 'chemtrails' blijkt opnieuw een al jaren bestaande complottheorie wel degelijk
realiteit te zijn: weerbeïnvloeding door middel van 'HAARP' (High Frequency
Active Auroral Research Program). De gevestigde media en wetenschappers
stelden tot nu toe steevast dat het bestaan van bijvoorbeeld de beruchte
'HAARP' installatie in Alaska enkel bedoeld was voor onderzoek naar de
ionosfeer en niets van doen had met weerbeïnvloeding, laat staan dat het gebruikt zou kunnen worden als
een militair wapen. In de Verenigde Arabische Emiraten heeft een HAARP-achtige installatie het afgelopen
jaar echter al ruim 50 stortbuien veroorzaakt.
In opdracht van sjeik Chalifa bin Zayd Al Nahyan, hoofd van het emiratenstaatje Abu Dhabi, is een
wetenschappelijk team erin geslaagd om in de buurt van de woestijnstad Al-Ain een installatie te bouwen
waarmee het in 2010 letterlijk begon te plenzen van de regen. De installatie bestaat uit enorme velden
luchtioniseerapparaten die elektromagnetische golven met negatief geladen deeltjes de lager gelegen
atmosfeer instralen en daar stofdeeltjes aantrekken. In de omgeving van deze elektrisch geladen stofdeeltjes
condenseert vervolgens vochtigheid. Wanneer dit proces een bepaald niveau heeft bereikt laten de ontstane
wolken het vocht los in de vorm van regen.
Met name in de zomermaanden juli en augustus, die normaal gesproken zeer droog zijn, veroorzaakte de
installatie forse regenval. Het Max Planck Instituut voor Meteorologie, dat het project begeleidt, was zeer
verbaasd vanwege het succes van de installatie. 'Dit zou een belangrijke stap voor de mensheid kunnen
zijn,' merkte het toenmalige hoofd van het Instituut, profesoor Hartmut Grassi, op.
De vele sceptici -vooral te vinden onder leden van de gevestigde orde-, die het bestaan van
weerbeïnvloedings installaties jarenlang verwezen naar het rijk der fabelen, zwijgen nu als het graf. De
ionisatievelden in Abu Dhabi, die opvallend veel overeenkomsten vertonen met de HAARP installatie in
Alaska, werken heel goed en blijken het staatje voor een fractie van het bedrag dat voor
ontziltingsinstallaties nodig is te voorzien van water.
Met het succes van de 'HAARP' achtige installatie in Abu Dhabi valt het niet moeilijk voor te stellen dat ook
het andere aspect van deze -inmiddels voormalige- complottheorie realiteit is, namelijk dat HAARP kan
worden ingezet als militair wapen dat op iedere gewenste plek ter wereld overstromingen, extreme droogte,
orkanen en aardbevingen kan veroorzaken. Het is in ieder geval nauwelijks voorstelbaar dat de legers van
landen zoals de VS, China en Rusland het potentieel van een dergelijk machtig wapen ongebruikt zouden
laten. Zo wordt bijvoorbeeld de recente massale vogel- en vissensterfte door sommigen toegeschreven aan
testen met een HAARP-wapen.
Xander - Bron: Kopp Online
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Open brief aan Ivo Opstelten, Minister van Staatsveiligheid en Justitie voor deElite
Geplaatst op januari 17, 2011 door hetuurvandewaarheid
Open brief aan Ivo Opstelten, Minister van Staatsveiligheid en Justitie voor de Elite
Beste Ivo,
Op de lijst van oud-huisgenoten van Bree 14 in Leiden zag ik ook jouw naam prijken. Jij hebt er in 1960/61
gewoond. Zelf woonde ik er in de jaren 1970. We zijn elkaar dus nooit op de gang tegengekomen, maar zijn
toch in wezen oud-huisgenoten van elkaar. Als het huis in jouw tijd net zo gezellig en tegendraads was als in
mijn tijd, weet ik zeker dat je er een fantastische tijd hebt gehad en dat je veel hebt geleerd. Ongetwijfeld heb
je er op de een of andere manier van weten te profiteren tijdens je niet onaardige carrière: eerst
burgemeester van Utrecht (voor een Leidenaar toch iets heel bijzonders), daarna van Rotterdam en nu dan
minister van “Veiligheid en Justitie!”
Ik heb niet gekozen voor een bestuurlijke loopbaan maar voor een academische. Ook ben ik niet zoals jij in
Leiden afgestudeerd maar in de VS, waar ik ruim zes jaar heb gestudeerd en gewerkt. Daarna ben ik naar
Nederland teruggekeerd. Nota bene naar Leiden om er aan de universiteit te werken.
Wij zijn oud-huisgenoten, maar daarmee houdt de overeenkomst tussen ons op. In alle overige zaken
verschillen wij. Een van de dingen waarin wij van elkaar verschillen is de kennis van de VS. Jij hebt werkelijk
geen flauw idee van wat de VS voor land is. Je zult er wel eens als toerist of op gemeenschapskosten
(“dienstreis”) zijn geweest. Maar wie voor zijn plezier of voor zaken naar de VS reist, verblijft er nooit lang
genoeg om in de gaten te krijgen hoe de VS in elkaar steekt. Daarvoor moet je er toch echt een tijdje wonen.
Niet zoals zoveel Nederlanders een paar maanden of een jaartje, maar langer. Je moet er echt gewerkt
hebben, je ogen goed de kost hebben gegeven, dag in dag uit de krant hebben gelezen, TV gekeken,
boodschappen hebben gedaan, enfin teveel om op te noemen. Had je dat wel gedaan, dan zou je hebben
geweten dat de mensen in de VS misschien wel joviaal en soepel in de omgang lijken, maar in feite dikwijls
star en paranoïde zijn. Iedere vorm van kritiek, twijfel of zelfs ironie wordt doorgaans beantwoord met
ongeloof en boze verontwaardiging (of erger). De enkeling in de VS die genuanceerd over de dingen
nadenkt en met wie je op voet van gelijkheid en in openheid kunt discussiëren, kom je maar sporadisch
tegen. Deze dingen zijn overigens niet nieuw. Alexis de Tocqueville heeft ze al anderhalve eeuw geleden
gesignaleerd. Hij zag toen al dat Europeanen en “Amerikanen” in wezen maar heel weinig met elkaar
gemeen hebben.
Ik stip deze punten aan, omdat ik er niet van uit kan gaan dat jij of iemand anders in de regering of de
ambtelijke top enige notie heeft van de geschiedenis van de VS. Wie ook maar een heel klein beetje weet
van die geschiedenis, moet toch weten dat de VS helemaal geen betrouwbare, vreedzame, vriendelijke of
zelfs maar welwillende staat is. Ongetwijfeld heb jij je, net als zovelen van jouw generatie, zand in de ogen
laten strooien over de humanitaire goedheid van de VS. Dat ze ons in Europa twee keer zijn komen
bevrijden (in 1917 en in 1944) en hoe ze ons onbaatzuchtig hebben geholpen met het “Marshallplan”.
Daarvoor zouden wij de VS eeuwig dankbaar moeten zijn. Het heeft er alle schijn van dat jij ook in die
sprookjes gelooft.
Het zal je, naar ik mag hopen, niet zijn ontgaan dat de VS sinds 2001 in hoog tempo is veranderd in een
abjecte politiestaat, waar de burgerlijke vrijheden moeten wijken voor de veiligheid van de staat. Je zult toch
ook wel hebben vernomen dat de VS in Irak meer dan een miljoen mensen over de kling heeft gejaagd. En
dat ze in Afghanistan ook al minstens 60.000 burgers naar de andere wereld hebben geholpen. En dat de
VS een folterkamp (Bagram) exploiteert in Afghanistan. Van de verschrikkingen in de Aboe Ghraibgevangenis in Irak zul je ook wel hebben gehoord. En van de zogenaamde rendition flights, waarbij
gekidnapte burgers van andere staten door de CIA naar diverse folterkampen worden vervoerd. Ivo, dat zijn
toch geen kleinigheden? De regering van de VS gedraagt zich nog veel slechter dan het indertijd terecht zo
verfoeide Videla-regime in Argentinië, in de woorden van de schoondochter van jouw baas Beatrix een “fout
regime.” De regering van Obama is net zo’n fout regime, dat zul je toch op grond van de feiten met me eens
moeten zijn.
En uitgerekend met die regering Ivo, met dat foute regime, heb jij vorige week een verdrag ondertekend
waarbij de DNA-gegevens en vingerafdrukken van Nederlandse burgers ter beschikking worden gesteld.
Zogenaamd om de misdaad beter te kunnen bestrijden. Het zou hetzelfde zijn geweest als de Nederlandse
regering indertijd zo’n verdrag zou hebben ondertekend met het Videla-regime! Je denkt toch niet dat zoiets
mogelijk zou zijn geweest? Denk je soms dat ze in de VS zorgvuldig om zullen springen met de gegevens
van Nederlandse burgers? Welke garantie kun jij geven dat straks hier in Nederland geen mensen door de
CIA, de DEA, de FBI -en God mag weten welke andere duistere clubs- van de straat worden geplukt en
verdwijnen in een VS-concentratiekamp? Jij bent er toch om ons juist te beschermen tegen het kwaad in
plaats van ons eraan over te leveren?
Van een minister mag toch verwacht worden dat hij even nadenkt alvorens hij zijn handtekening ergens
onder zet. Heb je eigenlijk wel nagedacht voordat je de pen ter hand nam? Heb je überhaupt iemand om
advies gevraagd? Of lag het stuk al ter ondertekening op je bureau toen je aantrad? Waarom ben je zo goed
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van vertrouwen ten aanzien van een fout regime, terwijl je tegelijkertijd de Nederlandse burgers – formeel
jouw opdrachtgevers – dag en nacht laat bespioneren omdat je ze blijkbaar niet vertrouwt? Waar ben je
eigenlijk mee bezig? Wat bezielt je?
Ik vind, Ivo, dat je het vertrouwen dat in je is gesteld op een schandalige manier beschaamt. Je levert ons in
feite potentieel uit aan een fout regime dat links en rechts mensen ontvoert, mishandelt, martelt en
vermoordt. Op een schaal zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is vertoond. In feite, Ivo,
gedraag jij je als de eerste de beste landverrader. Je gedraagt je als een rücksichtslose en
weerzinwekkende crimineel. Maar ik vermoed dat je als handlanger van de VS, zogezegd als nieuwbakken
‘foreign friend of freedom,’ wel op de een of andere manier beloond zult worden voor je kruiperige en slaafse
houding.
Maar hoe dan ook, de geschiedenis zal met je afrekenen. Ik schaam mij er intussen diep voor dat ik in
hetzelfde studentenhuis heb gewoond als jij.
Hans Vogel
(LINK: http://nos.nl/tekst/199329-kabinet-sluit-dnaverdrag-metvs.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+nosnieuws+NOS+Teletekst)
Origineel bericht:
http://www.anarchiel.com/display/open_brief_aan_ivo_opstelten_minister_van_staatsveiligheid_en_justitie_v
oor

Prikbord nr. 228 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn (21.2.2011)
Machtsstrijd
Er is in dit land een verborgen machtsstrijd gaande. De gevestigde orde wil de privileges niet opgeven, de
rechterlijke macht wil niet ‘gecontroleerd’ worden, de netwerken willen hun subsidies behouden en de linkse
partijen willen hun peperdure hobby’s niet opgeven. Daar tussendoor spelen media, advocatuur, vakbonden
en koningshuis hun rollen van eigenbelang en onaantastbaarheid. Hoezo democratisch?
Onthullingen
De gretigheid waarmee linkse partijen ‘onthullingen’ benutten om de huidige regering in diskrediet te
brengen, is opvallend te noemen. De fraudes door Melkert (met EU-gelden), Borghouts (met subsidies voor
milieu-activisten), de ICCO (illegale steun aan terroristen), mevr. Herfkens (huursubsidie), De Waal (falende
toezichthouder), Albayrak (uit de hand gelopen asielfraude) en het kiezersbedrog van mevr. Halsema
werden met de mantel van linkse vergevensgezindheid bedekt. Ook minister Rosenthal heeft moeite om de
bezem te hanteren nu de ICCO zich niets aantrok van de aangekondigde sancties. En minister Opstelten
mag van links juist nog iets flinker worden. Tja, als dit betekent dat enkele politiebonzen worden ontslagen,
evenals de paniekzaaiende nationale terreurbestrijdingscoördinator, dan heeft de oppositie wellicht een punt.
Schengen en andere ongein
Portugal leent een miljard (met moeite iets meer) en heel de EU is weer ‘gerustgesteld’. Intussen kunnen de
eigen jaarrekeningen al jarenlang geen goedkeuring krijgen van de Europese accountants vanwege alle
fraude en verspillingen. Misschien iets voor het ‘Europese’ hof? Lees daartoe ook de boeken van Van
Buitenen en Eppink.
Onze Raad van State en rechters zetten intussen de voet dwars bij het indammen van de aantallen illegalen.
Daarmee bewijzen ze dit kabinet een grote dienst, omdat duidelijk wordt hoe onzinnig het is om illegaliteit
niet strafbaar te stellen en een dubieus akkoord voor burgers uit Schengen-landen uit te breiden tot illegalen.
Gauw opzeggen en gewoon weer baas worden in eigen land.
Spoeddebat
Jarenlang zijn Kamerleden volstrekt onwetend omtrent ProRail, of de windmolenmaffia, of InHolland, of de
Demmink-affaire, of de mis-standen bij de Jeugdzorg. Doch komt er een journalist of klokken-luider met een
zielig verhaal over een jongen in een inrichting, die al jaren on(be)handelbaar is, dan volgt er een
‘spoeddebat’. Spoed met wat? Voor de camera’s acteren, inclusief de staatssecretaris, of alleen maar het
kabinet een beetje ‘kietelen’? Want waar is hun betrokkenheid bij de curatorschandalen, bij de
Bijlmerrampslacht-offers en bij de duizenden onnodige doden in de zorg? Misschien moeten Kamerleden
eens wat minder de krant lezen en vaker de rapporten van de Algemene rekenkamer of van drs. Poot.
Uitlevering
Nederland heeft een nieuw staaltje van ‘EU-Freundlichkeit’ getoond, door aan Polen waar de overheid en de
rechterlijke macht nog veel moeten leren, meerdere keren een Nederlandse onderdaan uit te leveren op een
vage beschuldiging. Waar Duitsland zelfs geen oorlogsmisdadigers uitlevert en Nederland ook aan illegalen
rechten moet geven, is de gewone burger rechteloos gemaakt. Het vertrouwen in onze rechtsstaat is tot een
dieptepunt gedaald en dan te bedenken hoe slecht we hier worden geïnformeerd over feiten die de ‘elites’
van onze samenleving raken. De cynische vraag rijst dan of iemand in het Poolse rechtssysteem werkelijk
slechter af is…
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Hoe Nederland wordt opgeheven
Geplaatst op januari 17, 2011 door hetuurvandewaarheid
Volg de originele link van het artikel – aldaar nog veel meer misstanden over ons veronderstelde
koningshuis.
HOE NEDERLAND WORDT OPGEHEVEN
De bekende en respectabele geschiedkundige Dr. Hans Vogel, die wij hier even citeren, naar aanleiding van
een stuk dat hij vorig jaar voor Pro Republica eens heeft geschreven:
“Blijft over het nationale niveau, dat op den duur de enige bedreiging zal blijken te vormen voor het
voortbestaan van het Europese gedrocht. Die nationale staten zal ‘Europa’ dus uiteindelijk moeten
bestrijden, al was het alleen maar om zijn eigen voortbestaan veilig te stellen. Dat betekent dus dat de
nationale staat zal moeten verdwijnen, en daarmee automatisch de monarchie in de paar Europese staten
waar die nog bestaat.”
Het bewuste stuk ging over de val van de monarchie, als gevolg van de Europese eenwording. Op
gemeentelijk en regionaal niveau zal er geen bedreiging van deze geplande eenwording uitgaan, echter de
“natie-staat” vormt daarentegen het ultieme obstakel voor dat verhevendoel. Die moet dus worden
ontmanteld en we zien allemaal, dat daar hard aan wordt gewerkt. Van enige politiek beleid in Den Haag is
geen sprake meer, mits getoetst aan de EU consignes. Een logische gevolgtrekking is dan ook dat de
monarchie, zoals hier in Nederland bij het opheffen van de nationale staten geen bestaansrecht meer heeft.
Dat is een zeer plausibele verklaring en het lijkt er op, dat de monarchie en de Nederlandse burgerij voor
hun voortbestaan elkaar in de armen zullen vliegen. Dat is al geen best vooruitzicht, buitengewoon
onwaarschijnlijk,maar het kan nóg erger.
In onze perceptie staan wij sinds de Tweede Wereldoorlog onder controle van de overwinnaar van die
oorlog, de Verenigde Staten. Om ons even tot ons eigen land te beperken, is het de facto een protectoraat
geworden, met de driehoek monarchie-corporatisme-politiek als uitvoerend zetbaas. Dezelfde krachten die
schuil gaan achter de Europese eenwording, met als gevolg een verdere uitholling van de Nederlandse
soevereiniteit en doorzettende verpaupering (netto betaler EU, IMF, etc.) mede als gevolg van gecreëerde
crises. Vóór de Tweede Wereldoorlog en sinds de invoering van de monarchie door de Engelsen, was ons
land min of meer protectoraat van het Britse imperium, maar konden we uit de grote conflicten wegblijven,
koloniale economische terreur-acties uitgezonderd. Sinds ons lidmaatschap van de NAVO, EU, OESO, IMF,
etc.is dat niet meer het geval, door de verstrengeling van onze economische belangen met die van andere
staten.
Zoals we stelden, het kan nóg erger. Wij zijn er namelijk stellig van overtuigd, dat de monarchie, bij monde
van de familie Von Amsberg, in het geheel niet de liquidatie van de natie-staat Nederland in de weg staat,
integendeel. Al veel eerder hebben wij betoogd, dat die lieden zich weinig tot niets aan het Nederlands
belang gelegen laten liggen. Slechts eigen belang telt. Dit uit zich in het (doen) verkwanselen van onze
soevereiniteit, waar de “kroon” in beginsel al helemaal geen recht op kan laten gelden en het dus in feite ook
niet kan weggeven. Maar toch is dit wel gebeurd, getuige het Verdrag van Lissabon en de voorliggende
poging tot het doordrukken van een EU grondwet. Ook de aanwezigheid van de “hoogheden” bij occulte
vertoningen zoals Bilderberg en Club van Rome geven aan, dat er een geheel andere agenda wordt
gediend. Ons “koningshuis” haakt aan bij het globalistische EU denken en stelt daarmee haar eigen
miljarden belangen veilig. Althans daar wordt van uitgegaan, dat is te volgen voor iedereen die kan lezen.
Ook de uitsluiting van (EU kritische) politieke partijen door een ongekozen staatshoofd maakt deel uit van dit
proces.
Het grondvesten van een EU-staat met allerlei deelregio’s, is niets anders dan het her-invoeren van het
Habsburgse Rijk en daarmee zijn we teruggeworpen naar de periode van vóór de 80-jarige oorlog, de late
Middeleeuwen dus. “The Dark Ages” heet dat in het Engels en niet voor niets. Het heeft geen zin dit via de
politiek trachten tegen te houden, zie de “driehoek”. Normaal gesproken zou je er zelfs de “soevereine vorst”
op moeten aanspreken, of althans iemand die trouw heeft gezworen aan het Volk van Nederland. De
politiek, de uitvoerende en wetgevende macht zijn schatplichtig aan de “driehoek” in deze één-partijstaat. De
vraag is: waar kunnen we dan in vredesnaam nog wél ons recht halen? Wie het weet, mag het zeggen, de
reactieknop staat aan…..
Originele artikel:
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/08/16/de-opheffing-van-nederland/
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Het geheim dan Delft
Geplaatst op januari 17, 2011 door hetuurvandewaarheid
Volg de originele link van het artikel – aldaar nog veel meer misstanden over ons veronderstelde
koningshuis
HET GEHEIM VAN DELFT
Brief aan de heer J. De Wit van Leefbaar Delft, naar aanleiding van de weigering van de burgemeester van
Delft Bas Verkerk, ook wel bekend als Nederlands kampioen bijbaantjes (80+?) en graaier van
gemeenschapsgeld .
Bijdrage door K.B. Dijkstra, Republikein in ballingschap
Geachte heer De Wit,
Ik las in het AD van 6 augustus dat u geen genoegen neemt met de weigering van de burgemeester het graf
van Willem van Oranje te openen voor onderzoek door Delftech. Het verbaast me dat u meent dat alleen de
koninklijke familie dit verzoek kan weigeren en dat de burgemeester moet aantonen dat ze dit gedaan
hebben. Dit klopt niet hoor.
Ook het argument van de burgemeester dat de grafrust dient te prevaleren is onzin. Grafrust geldt 30 of 70
jaar en geen 426 jaar. De koninklijke familie, die moet je overigens met kleine letters schrijven volgens zowel
het stijlboek Volkskrant als het stijlboek Trouw, deze zogenaamde koninklijke familie, zijn helemaal geen
rechthebbenden inzake de grafrust en piëteit, want ze zijn 0,0 % verwant aan Willem de Zwijger.
Het huis van Oranje-Nassau is sinds 1702 al drie keer uitgestorven.
Na de dood van stadhouder Willem III in 1702 ging het stadhouderschap over op de Friese Nassau’s,
nakomelingen van een jongere broer van prins Willem I, Jan de Oude. Prins Willem V is vrijwel zeker geen
zoon van prins Willem IV maar van Douwe Sirtema van Grovestins. Koningin Wilhelmina is vrijwel zeker
geen dochter van koning Willem III maar van Sebastiaan Sigismund de Ranitz. Even googlen, dan komt u bij
de artikelen in Wikipedia over Douwe Sirtema van Grovestins en Sebastiaan Sigismund de Ranitz.
Willem V werd in zijn tijd ook wel ”de molenaarszoon” genoemd, maar het is vrijwel zeker dat jonkheer
Douwe Sirtema van Grovestins de biologische vader was. In de Nieuwe Kerk kunt u een brochure kopen,
waarin ook de stamboom van het zogenaamde huis van Oranje-Nassau wordt vermeld en de indeling van de
grafkelders. Merkwaardig is dat er ook 3 onbekende prinsen en prinsessen tussen liggen, waarvan 2
vermoedelijk een dochter en een zoon van Frederik Hendrik zijn. Misschien is de 3e Douwe Sirtema van
Grovestins? De ware reden dat wetenschappelijk onderzoek op de stoffelijke overschotten niet wordt
toegestaan is waarschijnlijk dat tegenwoordig DNA onderzoek mogelijk is, waardoor de mythe van het huis
van Oranje-Nassau kan worden ontzenuwd.
Het is zodoende zeker in dit geval moeilijker een mythe te ontkrachten dan een leugen. Om de zelfde reden
heeft reeds koningin Juliana geweigerd mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar de mate van
verwantschap met de Romanovs (Anna Paulowna, vrouw van koning Willem II), alle andere Europese
vorstenhuizen en ex-vorstenhuizen deden wel mee. Dan zou namelijk blijken dat ze helemaal geen Russisch
bloed hebben, althans niet meer dan de familie Waldeck-Pyrmont heeft. Beatrix herkent bij zichzelf wel
”Russisch bloed” vertelde zij in het tv interview met Maartje van Weegen, maar dat is onzin, want het
vaderschap van Willem III is met betrekking tot Wilhelmina geen reële optie. De man was 42 jaar ouder dan
Emma van Waldeck Pyrmont en hij was ziek, diabetes, aderverkalking, en (inadequaat behandelde) syfilis
waardoor hij impotent en onvruchtbaar was geworden, tevens chronische psychiatrie. Want waarom stonk
Willem III zo uit zijn mond, dat je er op een meter afstand beroerd van werd? Hoe heeft hij dan toch een 42
jaar jonger prinsesje kunnen versieren?
Leven er dan helemaal geen echte nakomelingen van Willem de Zwijger meer? Jawel, in London wonen 2
ongehuwde dames die afstammen van een dochter van koning/stadhouder prins Willem III en in Berlijn een
prins van Oranje, die stamt overigens niet van Willem de Zwijger af, maar van zijn jongere broer Jan de
Oude. Om deze reden is het ook niet mogelijk een kopje te bemachtigen waar Beatrix uit gedronken heeft of
een haar van Amalia te bemachtigen, deze mensen en hun speeksel, bloed, sperma, haar wordt feilloos
afgeschermd. Je zult in hun vuilnisbakken ook niks vinden.
Maar van wie is die grafkelder feitelijk?
Hij is denk ik van de hervormde gemeente en of er huur voor wordt betaald weet ik niet. Of die huur dan
inbegrepen is in de 145 miljoen euro die deze poppenkast ons jaarlijks kosten zou is eveneens onbekend, in
ieder geval volstrekt ondoorzichtig.
Balkenende heeft de kamer wel meer transparantie beloofd, maar of hij woord houdt? Trouwens, hoe lang is
die man nog demissionair premier en hoe gaat zijn opvolger hiermee om? Beatrix heeft trouwens ook
onlangs in (de republiek) Litouwen tegen journalisten gezegd dat zij meer transparantie over de kosten ook
heel belangrijk vindt.
Hier betreft het dan de kosten van de overtreding van de wet op de lijkbezorging. Op 3 plekken in de wet
wordt gesteld dat het gebruik van een grafkelder in een kerk, het balsemen met een lange werkingsduur en
überhaupt deze vorm van lijkbezorging niet is toegestaan, maar aan het eind van de wet wordt voor de
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lijkbezorging van leden van het koninklijk huis en na verkregen toestemming van de minister ook van andere
leden van de koninklijke familie deze wet niet van toepassing is…Zoals de wet op de loonbelasting en
successierecht niet op deze familie van toepassing is.
Een probleem is ook dat er nog maar 3 plaatsen beschikbaar zijn, dus Beatrix kan er nog bij, maar als de
man met de zeis ook voor ”prins” Pieter van Vollenhoven, prinses Margriet etc. langskomt, is er geen plaats
meer. Het lijkt mij beter dat de familie dan zelf maar een grafkelder laat bouwen op eigen terrein, eentje die
niet in een kerk uitkomt, waar ze dan ongebalsemd ingaan, of gewoon in een zandgraf op een eigen
particuliere begraafplaats, op eigen grond/voor eigen kosten.
Waarom iets, lijkbezorging, bij wet zo goed mogelijk regelen, maar voor de leden van een bepaalde familie
daarop een uitzondering maken? De wet begint immers ook met de archaïsche inleiding ”wij Beatrix bij de
gratie Gods hebben goedgevonden en verstaan dat het nodig is nieuwe regelen op te stellen voor de
lijkbezorging” dan moeten ze het ook niet “goed vinden en verstaan” dat ze zelf langdurig gebalsemd in een
grafkelder opgeslagen worden die wel in een kerk uitkomt, wat volgens de wet niet mag.
Met welk doel worden deze mensen verhinderd tot stof te vergaan?
Wat willen we nog met al die stoffelijke overschotten? Bezoeken kunnen we hen niet en wetenschappelijk
onderzoek wordt al evenmin toegestaan. Terwijl wetenschappelijk onderzoek zo interessant kan zijn, zo is
b.v. recent aangetoond dat Tutanchamon uit een incestueuze relatie is geboren en waarschijnlijk daarom zo
vroeg is gestorven.
In ieder geval moet voorkomen worden dat op kosten van de hervormde gemeente, de stad Delft en het
”Rijk” (de noord-Nederlandse rompstaat) een derde grafkelder wordt aangelegd om daarin nog meer
nakomelingen van Douwe Sirtema van Grovestins en Sebastiaan Sigismund de Ranitz op te slaan, om nog
maar helemaal te zwijgen van de nakomelingen van Jorge Zorreguieta, die ik overigens alle 4 nog een lang
leven en daarna een normale lijkbezorging toewens.
Het is immers ook helemaal niet goed voor de rouwverwerking als je niet gemakkelijk en regelmatig naar het
(urnen of zand)graf kunt gaan. Alleen van Juliana is bekend dat zij na de dood van haar vader een paar keer
de grafkelder heeft bezocht, elke psycholoog of pastor kan bevestigen hoe belangrijk dat is.
Met piëteit heeft de opslag van stoffelijke overschotten in een niet gemakkelijk voor de nabestaanden
toegankelijke grafkelder ook al niets te maken.
http://www.geennieuws.com/2010/06/de-deksels-van-oranje/
Originele artikel: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/08/17/het-geheim-van-delft/

Palestina waarschijnlijk in september wereldwijd erkend
Bron / origineel: (c) dawah-tv.nl
AL-QUDS - Wanneer de zaak in september wordt besproken bij de Verenigde Naties
zal de Palestijnse Autoriteit (PA) streven naar een erkenning voor een Palestijnse staat
van meer landen. De Palestijnse Autoriteit zal als eerst bij de VN-Veiligheidsraad
erkenning zoeken. Mocht dit falen, dan zal het zich keren tot de Algemene Vergadering.
Daar zijn de besluiten niet bindend, maar is er ook geen verbod uitvoerbaar, zegt
minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki.
Brazilië, Argentinië, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraquay en Peru hebben afgelopen
december de Palestijnse staat erkend. Guyana heeft deze stap ook al genomen. Er
wordt verwacht dat binnenkort ook Chili zich zal aansluiten aan de landen. De
Israëlische krant Yedioth Ahronoth noemde de stap van Guyana "een duw in de rug van de Palestijnen en
Israëliërs om te onderhandelen over een vredesakkoord".
Ook landen in Azië, Afrika en het Carabisch gebied zullen de Palestijnse staat erkennen, zegt de PA
minister.
"Het Caribisch gebied bestaat uit 12 kleine staten, maar deze landen hebben hetzelfde gewicht bij de
stemming als China in de Algemene Vergadering van de VN," werd hij maandag geciteerd door de
Associated Press.
De Palestijnen spreken met Honduras, Guatemala en El Salvador. Evenzo heeft Spanje een belofte
gemaakt om Palestina in september te erkennen, heeft Maliki gezegd. Het lijkt erop er achter de Palestijnen
een meerderheid staat in de Algemene vergadering, echter is succes niet gegarandeerd, vermeldt Al
Jazeera.
De VS legt automatisch zijn verbod op wat betreft maatregelen die Israël niet gezind zijn. Vorige week heeft
het Amerikaanse huis van Afgevaardigden een beslissing aanvaard die "unilaterale maatregelen ter
erkenning van een Palestijnse staat veroordeelt." Ook de Europese Unie is terughoudend en zegt Palestina
op een 'gepaste' tijd te erkennen.
http://zaplog.nl/zaplog/article/palestina_waarschijnlijk_in_september_wereldwijd_erkend
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Beruchte abortusdokter knipte ruggengraat van baby’s door
januari 20, 2011 By: silviavideler
Dokter Kermit Gosnell. © ap
In Philadelphia worden een beruchte abortusdokter en negen van zijn
medewerkers beschuldigd van de moord op minstens zeven levensvatbare
baby’s. De arts knipte de ruggengraat van de foetussen door nadat hij ze bij de
moeder had afgedreven. Dat meldt het persagentschap Reuters.
De operatietafel in de kliniek van Gosnell in Philadelphia. © ap
‘Family planning’ was een van de diensnten waar je in de kliniek voor terecht
kon. © photo news
Procureur Seth Williams. © ap
Procureur Seth Williams eist de doodstraf tegen dokter Kermit Gosnell voor de
zevenvoudige moord. Williams is er evenwel quasi zeker van dat er honderden
baby’s op gruwelijke wijze werden afgemaakt in de kliniek van Gosnell.
De dokter was ‘gespecialiseerd’ in abortussen bij vrouwen met weinig of geen
financiële middelen. De man was actief van 1979 tot 2010. De beschuldigingen
komen er na een jarenlang onderzoek door een grand jury.
De dokter en zijn medewerkers werden gisteren gearresteerd. Ze worden
beschuldigd van moord, kindermoord, samenzwering en het plegen van abortus
na een zwangerschap van 24 weken. In de staat Pennsylvania zijn dergelijke vruchtafdrijvingen bij wet
verboden omdat ze het leven van de moeder in gevaar kunnen brengen. Er zou ook een vrouw in de kliniek
zijn gestorven door een fout bij de verdoving.
“Ik ben er mij van bewust dat abortus een hekel
thema is”, zei procureur Seth Williams nog op
de persconferentie. “Maar een dokter die de
ruggengraat van ademende, levensvatbare
baby’s doorknipt met een schaar, is volgens mij
bij wet een moordenaar”.
Gosnell rekende zijn klanten een tarief aan dat
varieerde naargelang van de periode dat de
moeder zwanger was. Voor de eerste drie
maanden vroeg hij 325 dollar. Voor een illegale
abortus (langer dan 24 weken) moest de
moeder tussen 1.625 en 3.000 dollar neertellen.
(eb)
Het tarief van de abortus werd bepaald door de
duur van de zwangerschap. © ap
20/01/11 16u22

Euthanasiekliniek dichtbij
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
verwacht in 2012 een kliniek te openen waar mensen met hulp een
einde aan hun leven kunnen maken. Dat bleek uit een uitzending van
Nieuwsuur.
De kliniek is volgens de NVVE mogelijk binnen de huidige
euthanasiewetgeving. Volgens Petra de Jong van de NVVE zijn er in
Nederland 3500 mensen die jaarlijks een einde aan hun leven zouden willen maken. De NVVE verwacht tot
wel duizend hulpvragen per jaar.
Het gaat dan om mensen met een ziekte als kanker of een psychiatrische stoornis. Ook ouderen die dement
beginnen te worden zouden in de nieuwe kliniek terecht moeten kunnen. In Nederland komt het voor dat
mensen geen gehoor vinden bij hun eigen arts als het gaat om het levenseinde.
De kliniek zou de eerste en enige in de wereld zijn van zijn soort. De Jong verwacht dan ook
maatschappelijke onrust en demonstraties. Toch zijn de voordelen voor haar belangrijker en verwacht ze dat
veel mensen blij zullen zijn met de kliniek.
Artsenorganisatie KNMG is tegen de plannen van de NVVE. Volgens de artsenfederatie sluit de kliniek
andere oplossingen dan de dood uit en is de geplande opnameduur van drie dagen te kort. Ook geeft het ten
onrechte het signaal dat euthanasie een recht is.
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De Wifi Doofpot – Studenten ziek door Microstraling
TORONTO- de Minister van Onderwijs Leona Dombrowsky zegt dat de
draadloze technologie van Internet in de scholen veilig is.En logieswant als
Wifi word uitgebannen dan word werelds grootste spionage netwerk om
zeep geholpen nog los van de miljarden die er aan verdiend worden door de
overheid.
Wij van Dwdd roepen het al langer op deze site dat we met ons allen
rondlopen in een grote magnetron, Want wifi straling isde zelfde elektromagnetische straling dan die van u
micro-oven. Inmiddels heeft de Dwdd al vele verzoeken uitstaan om een simpele test uit te voeren, Maar
geen medicus of onderzoeker wil meewerken.
Goedemorgen ,
Ik heb overleg gehad met de heer, E. Kamst, coördinator van de
opleiding Biologie en Medisch.
Lab Onderzoek. Hij geeft aan dat dit niet iets is om er “even
tussendoor” te doen. Helaas hebben
wij momenteel onvoldoende docent-tijd beschikbaar, om een dergelijke
complexe kwestie verantwoord te onderzoeken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Irma Sparreboom, Bureau Externe Betrekkingen - Instituut EAS - 010-7944862
Studenten en Ouders Canada Bezorgd
Ottowa Cananda . Afgevaardigden bespreken of de draadloze netwerken in scholen tot ziektes leiden ‘
Het debat over de potentiële gevolgen voor de gezondheid van wi-FI microgolf transmissies voor kinderen in
scholen word op vandaag behandeld door het Canadese Parlement. De groep ‘ spaar onze Kinderen van
Microgolven’ hield een persconferentie in Ottawa na presentatie wordt een petitie aanboden aan het comité
van volksgezondheid. De leden van het Comité onderzoeken of de draadloze netwerken in scholen
studenten ertoe bewegen om ziek te worden.
Recent onderzoek toont aan dat kinderen gevoeliger zijn voor de elektromagnetische straling omdat hun
hersenen nog groeien, De ethische kwesties verhinderen onderzoekers studies uit te voeren over de
gevolgen van wi-FI voor kinderen. Terwijl Wifi al vaak in verband word gebracht met hersen tumoren en
andere soorten kanker en, recent Europees onderzoek wees uit dat Wifi zorgt voor slecht bladgroen en dode
planten en bomen , En in Spanje ontdekten wetenschapper dat na 4 uur laptoppen je sperma geheel
levenloos is.
Rodney Palmer is een lid van het Comité van de School van de Provincie Simcoe ongeveer 100 het kmnoorden van Toronto, Hij wil dat WIFI wordt uitgezet in de scholen van de provincie,. De studenten en
leraren van de scholen klagen over hoofdpijnen, duizeligheid, Studenten van zijn school maken deel uit van
een microgolfexperiment maar ondanks te bewezen klachten blijven ambtenaren beweren dat Wifi veilig is
Aldus Palmer.
Nog maar weer eens enkele feiten: Straling van DECT telefoon beïnvloedt het hart
Nieuw onderzoek door Dr. Magda Havas en collega’s, gepubliceerd in het European Journal of Oncology
Library (Vol. 5, 2010), laat zien dat straling van draadloze DECT telefoons effect heeft op het hart.
Volgens het dubbelblind uitgevoerde onderzoek reageerden 12 van de 25 proefpersonen op de
hoogfrequente straling van een DECT station. Zij ervaarden hartritmestoornissen of een verhoogde hartslag.
Dit trad alleen op wanneer de proefpersonen werden blootgesteld aan straling (5 microW/cm2 oftewel 0,5%
van de Canadese en US richtlijnen). Zie voor meer informatie www.magdahavas.com.
Bioinitiative Working Group report (2007)
Straling van elektrische apparaten is veel schadelijker dan gedacht, stelt een alarmerend rapport.
Alzheimer, leukemie, hersentumoren, borstkanker: je kunt het allemaal krijgen door de elektromagnetische
straling die vrijkomt bij het gebruik van onder meer mobiele telefoons en draadloos internet. Dat schrijft een
groep van veertien internationale onderzoekers in een recent gepubliceerd rapport. Vooral het lezen van de
public overview summary is zeer aan te raden.
De Bioinitiative Working Group geeft daarin een overzicht van 2000 wetenschappenlijke studies die
wereldwijd zijn uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling (straling die vrijkomt
door het gebruik van elektrische apparaten). De conclusies liegen er niet om: al bij relatief lage doses is er
een sterk verhoogd gezondheidsrisico. De huidige veiligheidsnormen die wereldwijd worden gehanteerd zijn
volgens de onderzoekers duizenden malen te hoog.
Genuis, SJ. Fielding a current idea: exploring the public health impact of electromagnetic radiation.
Elsevier Public Health (2007)
Een uitstekend overzichtsonderzoek van de Medische Faculteit van de Universiteit van Alberta, Canada,
naar de effecten van EM-velden op mensen. Het hele EM spectrum wordt genoemd, van huishoudelijke
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apparaten als computers en beeldschermen tot zendmasten en mobieltjes. Ook lichtnetvervuiling, op de
onafgeschermde koperkabels in huis, door schakelende voeding van PC’s en moderne flatscreen’s komen
aan de orde.
EU Reflex: schade aan cellen en DNA
Uit het Europese Reflex onderzoek blijkt dat zelfs bij een SAR waarde van 1,3 (representatief voor veel
mobiele telefoons) significante biologische schade aangericht wordt in de menselijke cellen en dan
voornamelijk het DNA.
Dit onderzoek, uitgevoerd door 12 universiteiten in 7 Europese landen, is een replicatieonderzoek van een
aantal eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Hiermee is aangetoond dat schade aan cellen en DNA in
laboratoriumsituaties reproduceerbaar is en dus wetenschappelijk bewijs vormt. Het effect van
elektromagnetische straling na een maand, blijkt direct vergelijkbaar met het effect van röntgen straling van
een fractie van een seconde. Vooral deze tijdvertragingsfactor bij niet ioniserende straling wordt in de
huidige Nederlandse normen ernstig onderschat.
The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields
Andrew Goldsworthy, Honorary Lecturer aan het Imperial College Londen, schreef een werkingsmodel over
het effect van elektromagnetische straling op celniveau.
Cross Currents, The Perils of Electropollution (1990)
Dr. Becker beschrijft in zijn boek hoe ons menselijk lichaam en immuunsysteem negatief worden beïnvloed
door elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen, radar, microgolven, radio- en tv-zendmasten,
computerbeeldschermen, huiselijke apparatuur en de elektrische kabels van het lichtnet. Dus nog voor de
komst van mobiele telefonie legt Dr. Becker al een verband tussen straling van door de mens gemaakte EMvelden onder de huidige wettelijke normen en de toename in kanker, geboorteafwijkingen, depressie,
leerproblemen, autisme, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Alzheimer en andere degeneratieve ziekten.
Volg onze eerdere berichtgeving:
1. http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/18/wifi-umts-straling-slecht-voor-sperma
2. http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2010/11/28/umts-kanker-zieke-bomen
3. http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2010/11/23/elektro-vluchtelingen-micro-straling

Hoera! De zeespiegel daalt weer!
Door Hans, gepubliceerd op 19-01-2011
De Prof. Pier Vellinga haalt regelmatig de kranten en het NOS-journaal
met zijn voorspellingen over de zeespiegelstijging. Maar is de Nederlandse
zeespiegel-professor wel goed op de hoogte van zijn vakgebied?
University of Colorado meet de zeespiegel met behulp van satellieten. En
in 2007 concludeerde men uit de metingen dat het zeewater gemiddeld
met 3,5 mm per jaar stijgt. In 2010 meldden de onderzoekers dat de
zeespiegelstijging vertraagt tot 3,1 mm per jaar. Dat betekent slechts 31 cm per 100 jaar. Met de
goedkeuring van Professor Vellinga komt er echter in het rapport van de Deltacommissie te staan dat in het
jaar 2100 de zeespiegel 65 tot 130 cm hoger zal staan dan nu.
Op basis van het aangstaanjagende advies van de Deltacommissie zal er jaarlijks 1,2 tot 1,8 miljard euro
moeten worden toegeschoven aan de kustverdedigingsindustrie.
De laatste metingen van de Jason-satelliet laten echter zien dat de zeespiegel helemaal niet meer stijgt,
maar lichtjes daalt. De langjarige trend staat nog altijd op een stijging met 3 mm per jaar. Maar halverwege
2010 (blauwe meetpunten) staat de zeespiegel lager dan een jaar geleden(rode punten).
originele afbeelding
Ik kan een paar redenen bedenken waarom de zeespiegel niet meer stijgt.
- de oceaan is afgekoeld door de El Nino van 2010 en zet niet meer uit.
- er is heel veel sneeuw gevallen op het Noordelijk Halfrond.
Dat de zeespiegel steeds trager stijgt en nu zelfs eventjes daalt, is heel
goed nieuws voor ons lage natte landje. Ik kan geen enkele reden
bedenken waarom prof. Vellinga dit nieuws niet juichend op de TV komt
vertellen.
Via wattsupwiththat
http://zapruder.nl/portal/artikel/hoera_de_zeespiegel_daalt_weer/rss
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Onthutsende onthullingen over Nederlandse politici
vrijdag 21 januari 2011
De WikiLeaks-onthullingen over Nederland zijn nogal onthutsend. Dat is uit
mijn mond een vreemde bewering. Want deze conclusie trok ik eerder niet
uit de WikiLeaks-berichten over het Midden-Oosten of Afghanistan.
De berichten over Afghanistan of de rest van het islamitische Midden-Oosten
waren niet echt verrassend. Zowerd onthulddat Saoedi-Arabië de
Amerikanen onder druk zet om Iran aan te vallen. Maar dat wisten we al. Sterker nog, er waren eerder al
berichten dat de Golfstaten en Saoedi-Arabië bereid zijn om de kosten van een aanval op Iran te vergoeden.
Verbazingwekkend
Maar er komen steeds meer berichten over Nederland, die nogal verbazingwekkend zijn.
Allereerst moet ik constateren dat de Amerikaanse ambassade ontzettend goed op de hoogte is van de
Nederlandse politieke en economische vraagstukken. Ze zijn zelfs goed op de hoogte van
veiligheidsvraagstukken. Krijgen ze deze berichten via hun inlichtingendienst? Nee, ze krijgen al die
informatie gratis en voor niks van Nederlandse ambtenaren en politici. Is dat normaal? Eigenlijk niet.
Staatsgeheim
Uit de documenten blijkt dat het begrip staatsgeheim in Den Haag niet bestaat. Althans niet in relatie tot de
Amerikaanse ambassade. Letterlijk alles wordt aan de Amerikanen verteld. Natuurlijk, Amerika is onze
bondgenoot. Maar een bondgenootschap betekent niet dat een bondgenoot van alles op de hoogte moet
zijn. Vooral als het een eenrichtingsverkeer betreft. De Amerikanen vertellen weinig tot niets over hun
plannen en bestuurlijke problemen. Amerikaanse politici en topambtenaren gaan niet op de koffie bij de
Nederlandse ambassadeur in Washington om van alles en nog wat aan haar te vertellen.
Conclusie
Wie goed de documenten bestudeert, ontkomt niet aan de conclusie dat de Amerikaanse ambassade in Den
Haag meer kennis draagt van sommige zaken dan het Nederlandse parlement. De kiezer en de Tweede
Kamer wisten niet dat Wouter Bos onder geen beding zou instemmen met de aanwezigheid van
Nederlandse troepen of politie in Afghanistan. De bewering vanBos dat de NAVO met een nieuw voorstel
voor Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan moest komen, blijkt een ordinaire leugen te zijn geweest.
Daarom vroegen de Haagse ambtenaren de Amerikanen om Bos onder druk te zetten.
Gezellig
O zo gezellig praten de Nederlandse topambtenaren met de Amerikaanse diplomaten. De Amerikanen
wisten ook dat de AIVD en de MIVD al van meet af aan tegen de oprichting van NCTb waren.
Op dat moment, dus in 2004, wisten alleen goed ingevoerde deskundigen en politici dat. En degenen die het
wisten, vertelden het niet aan de media.Omdat het niet goed was voor het aanzien van veiligheidsdiensten.
Pas later, in 2007 en vooral 2008 werd dit bericht openbaar. Toen waren er geen ernstige problemen meer.
Huiszoeking
Als de politie in Den Haag met een huiszoeking bezig is, melden ze dat al aan de Amerikanen. Dit is
natuurlijk vreemd. Eerst aanhouden, daarna ondervragen en dan pas informatie-uitwisseling met de
Amerikanen of anderen. Nee, onze mensen willen alles heel snel aan de Amerikanen vertellen. Ze willen
laten zien dat ze braaf en onderdanig zijn. Is dat slim? Nee.
Want een volk dat zich zo onderdanig en braaf toont tegenover een supermacht, verzwakt zijn
onderhandelingspositie. De Amerikanen denken: O, Nederland, daar hoeven we geen moeite voor te doen,
zij doen toch overal aan mee.
Tegen de lamp
De Amerikanen zijn nu tegen de lamp gelopen door het toenemende anti-Amerikanisme in de PvdA. De
PvdA was zelfs niet bereid om de door de socialisten zo ophemelde president Barack Obama te steunen.
Precies om die redenen heb ik vaak geschreven dat het de anti-Amerikanisten uiteindelijk niet om president
George W. Bush te doen was, maar om Amerika zelf.
Ook is uit de onthullingen gebleken dat sommige politici schaamteloos kunnen liegen. Zo heeft Frans
Timmermans aan de Amerikanen verteld dat zijn partij onder geen beding met de SP – ‘de communisten’ –
gaat regeren. Terwijl de PvdA in de media beweerde dat de SP niet wilde meeregeren.
24 zetels
De PvdA, dus niet alleen Bos, heeft in deze zaak gelogen. En dat is een belangrijke zaak. De SP haalde 24
zetels bij die verkiezingen. Maar ze werden zelfs niet voor een serieus gesprek uitgenodigd.
Waarom wilden Timmermans en andere politici de waarheid wel aan de Amerikanen maar niet aan de
Kamer vertellen? Omdat de PvdA’ers de Amerikanen nodig hebben voor internationale functies en banen.
Dan vergeten ze plotseling hun eigen anti-Amerikanisme.
Het ware gezicht van sommige Nederlandse politici is onthutsend.
Shirley
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/21/onthutsende-onthullingen-over-nederlandse-politici/
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Uitwassen van een nog steeds voortschrijdende privatisering: JP Morgan verdient geld aan
voedselbonnen
19 januari 2011
Hoe meer Amerikanen van voedselbonnen leven, des te meer geld verdient grootbank JP Morgan. Met
andere woorden: een slechte economie is goed, lage lonen en hoge werkloosheid is positief voor een van de
hoofdschuldigen van de huidige economische crisis. Hoe kan dat?
Dat kan omdat veel Amerikaanse staten hun privatiseringsdrang zover hebben doorgevoerd dat ze zelfs
delen van hun sociale wetgeving hebben uitbesteed. Grootbank JP Morgan heeft met 26 Amerikaanse
staten een contract om de Amerikanen die daar gezien hun lage inkomen recht op hebben van een
zogenaamde debetkaart te voorzien (een prepaid kredietkaart ofwel chip/protonkaart) waar bij een beperkt
aantal winkels voedingsmiddelen en een beperkt aantal andere producten aangeschaft kan worden.
JP Morgan wordt door de betrokken staten betaald voor elke kaart die het uitgeeft en dat betekent dat een
slechte economie en toenemende armoede goed is voor JP Morgan. Het aantal Amerikanen dat van
voedselbonnen leeft is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld, van 26 miljoen in 2007 tot 43 miljoen (meer
dan 10% van de totale bevolking) nu. Geld verdienen aan armoede betekent dus dat je als grootbank een
reden hebt om de economie te laten verloederen. En dat is precies wat de bank (en een aantal andere
grootbanken) de laatste jaren hebben gedaan.
JP Morgan is naast dit verhaal ook een van de hoofdrolspelers in Foreclosuregate - de mega
hypothekenfraude die de MSM in de VS uit alle macht uit de aandacht te houden - en is al jaren de grootste
manipulator van de zilverprijs. Verder maakt JP MOrgan zich schuldig aan alle andere standaard
grootbankpraktijken, was men in 2008 te groot om om te vallen en betaalde men zijn medewerkers obscene
bonussen van de verschillende reddingspakketten die ze van de Amerikaanse belastingbetalers in hun
schoot geworpen kregen.
De onthulling dat JP Morgan verdient aan de ellende van anderen is niets nieuws en in dit verhaal ook niet
het meest zorgwekkende. Het toont echter wel aan tot welke excessen de onverantwoorde privatisering van
de laatste 30 jaar en de komende jaren kan leiden.
In Nederland zijn onder andere de zorg, de ziektekostenverzekering, het openbaar vervoer en de post
geprivatiseerd. Het heeft geleid tot een slechter product aan een hogere prijs, tot minder service en een
grote ontevredenheid bij de klanten; precies het tegenovergestelde van wat ons destijds werd beloofd.
Daarnaast zou het afstoten van staatsbedrijven leiden tot een daling van de kosten van de overheid en dus
tot een lastenverlaging voor de bevolking. Misschien hebben wij iets gemist, maar van een lastenverlaging
hebben maar wenig Nederlanders iets gemerkt.
Met een ultra-rechts, door toekomstige bankmedewerkers en lobbyisten bezet kabinet dat in Den Haag aan
de touwtjes trekt, dat ook nog eens schatplichtig lijkt aan een vreemde mogendheid in de buurt van Jordanië,
kunnen we ervan uitgaan dat binnen afzienbare tijd ook in Nederland de WW, AOW, WAO en de Bijstand,
de wegen, de bruggen, het gevangeniswezen, de rivieren en de kanalen, ja zelfs het innen van de belasting
zullen worden uitbesteed aan ING of een buitenlandse investeerder.
De tegengestelde en ongezonde belangen die dat gaat opleveren kunnen alleen maar leiden tot nog meer
armoede voor de werkende, productieve mens en nog meer woekerwinsten voor de parasieten van de
banken en hun handlangers in politiek en media.
Het is tijd om wakker te worden.
http://www.zonnewind.be/economie/banken/jp-morgan/verdient-geld-aan-voedselbonnen.shtml

Spuitje voor hond bij niet betaalde belasting
januari 11, 2011 By: silviavideler
-------------------------------------------------------------------------------(Novum/AP) – Hondenbezitters in het Zwitserse dorp Reconvilier, in het
noordwesten van het land, moeten zich ernstig zorgen gaan maken over hun
trouwe viervoeter als ze geen belasting betalen. Het gemeentebestuur van het
dorp wil honden laten inslapen, als de eigenaren weigeren de jaarlijkse
hondenbelasting van 39 euro te betalen. Met deze drastische maatregel hoopt de
gemeente onder andere honderdduizenden euro’s achterstallige belasting te innen, zo verklaarde ambtenaar
Pierre-Alain Nemitz.
Volgens Nemitz beroept de gemeenteraad zich op een wet uit het jaar 1904, die het college toestemming
geeft de hond te euthanaseren als zijn baasje weigert te betalen. De autoriteiten hebben sinds de maatregel
van kracht werd meerdere doodsbedreigingen ontvangen. “Er zal heus geen massa-executie van honden
gaan plaatsvinden”, zo verdedigde Nemitz de maatregel. “Het is slechts een middel waarmee druk kan
worden uitgeoefend op onwillige burgers.”
http://boinnk.nl/blog/?p=11564
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Bericht van Micha Kat: Klokkenluider off line
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Micha Kat, Rechtsstaat NL op 12
januari, 2011
Website Klokkenluideronline uit de lucht, reden tot alarm
Met nieuwste filmpjes van JDTV
door Micha Kat
Gistermiddag is onze site Klokkenluideronline uit de lucht gehaald. De reden zou
liggen in een ‘technisch probleem’ bij het hostingbedrijf dat reeds eerder
opgelost zou zijn, maar dat bleek niet zo. Erg vaag, maar meer uitleg hebben we op dit moment niet
beschikbaar. Volgens onze staf zou de site vandaag of morgen weer in de lucht kunnen zijn. Er zou geen
verband zijn met de inhoud en dus ook niet met de recente actie van Justitie tegen webmaster Micha Kat die
een oproep kreeg zich te melden wegens ‘belediging’, maar wat is zeker? Wat speelt er werkelijk?
Cruciaal moment
Het moment van deze ellende is alarmerend. De site trekt meer bezoekers dan ooit en was
juist begonnen met een vernieuwde campagne tegen de pedofiele Justitie-SG Joris
Demmink wiens delicten aan de orde zullen komen op het proces van het OM tegen Micha
Kat op 11 februari. Kat staat dan onder meer terecht voor het bekladden van het huis van
Demmink met de woorden ‘pedo’ en ‘gevaar’ om de ouders van kinderen uit de buurt te
waarschuwen. Ook de zaak tegen de corrupte rechter Hans Westenberg begint voor de
Staat steeds rampzaliger vormen aan te nemen waarbij een patroon komt bloot te liggen
van een tot op het bot gecorrumpeerde rechterlijke macht die in feite functioneert als een
mafiose bende. Ons koningshuis tenslotte, een derde onderwerp waarover de site
veelvuldig kritisch berichtte, is bezig aan een vrije val zowel qua eigen moraal als qua steun onder de
bevolking. Reden te over kortom voor de macht de site uit de lucht te nemen. Maar nogmaals: zekerheid
over wat er speelt hebben we niet.
Misschien kan iedereen even naar de reden vragen aan de provider van Klokkenluideronline: XS4ALL.
Het is oorlog
Zoals Alex Jones reeds tien jaar geleden ontdekte bij de lancering van zijn website Infowars.com: het is
oorlog. Inzet is thans niet gebied of geld, maar iets veel fundamentelers en belangrijkers: de waarheid.
Overal ter wereld zien we thans dat de waarheid wordt bevochten en vernietigd omdat de macht het schelle
licht van de feiten niet langer kan verdragen en dit licht een te grote bedreiging gaat vormen voor de uitvoer
van de misdadige NWO-agenda. “Het eerste slachtoffer van elke oorlog is de waarheid” zo luidt een bekend
gezegde. Dat thans overal ter wereld websites op zwart gaan en er wordt gesproken over draconische
nieuwe ‘media-wetten’ duidt zonder enige twijfel op een naderende oorlog. Het is de vraag of deze tsunami
van staats-censuur Klokkenluideronline reeds nu heeft bereikt of dat er iets anders aan de hand is. Mocht
dat laatste het geval zijn, lijkt dat in elk geval slechts te duiden op uitstel van executie.
Geen fair play
Een ander overtuigend argument voor de naderende oorlog is natuurlijk dat er consequent geen eerlijk spel
wordt gespeeld door de macht. Dus geen openlijke verantwoording als sites uit de lucht worden gehaald,
geen openbare processen over vermeende smaad en/of bedreiging, maar intimiderende ‘bezemwetten’ die
de macht de bevoegdheid geven sites naar eigen inzicht op zwart te zetten als ze het ‘algemeen belang’ te
zeer zouden ‘schaden’ of woorden van gelijke strekking. In dit licht ziet het er ook somber uit voor het
naderende proces tegen Micha Kat -waarin ondermeer ook de bekladding van het Bilderberg-hoofdkwartier
in Leiden aan de orde komt- omdat de president tot nu toe geen camera’s heeft willen toestaan. Rechtspraak
in het duister is geen rechtspraak, maar als de Staat geen zaak heeft is er geen andere keuze.
MSM
Om deze oorlog te kunnen voeren is meer nodig dan het publiceren van stukken op websites -zolang dat
nog kan. Er dient ook actie te worden gevoerd. In de laatste uitzending van KLOA wordt hier nader op
ingegaan. Een van de voornaamste targets zou de MSM moeten zijn. Juist omdat het vooral gaat om een
‘informatie-oorlog’ dienen de brengers van de leugens en de dienaren van de NWO het eerst te worden
aangepakt. Bovendien is in de VS bewezen dat een aanval op de MSM succesvol kan zijn: alle grote kranten
en nieuwszenders hebbende afgelopen jaren rond de helft van hun publiek verloren en worden door steeds
minder mensen gezien als betrouwbaar.
Nieuwste filmpjes van JDTV
Kijk hier (het Demmink-syndroom) en hier (de zaak-Westenberg) naar de laatste filmpjes van JDTV die
gepubliceerd zouden worden via Klokkenluideronline. De corrupte rechter Westenberg maakt -op
staatskosten- inmiddels gebruik van de advocaat van Beatrix en herhaalde op de laatste zitting opnieuw zijn
leugens. De rechterlijke macht lijkt nu de ‘autoriteit’ en de macht van Beatrix te willen gaan inzetten om onze
rechterlijke macht een reddingsboei toe te werpen.
http://www.boublog.nl/2011/01/12/bericht-van-micha-kat-klokkenluider-off-line/
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'Niet congreslid, maar anti-Obama rechter* was doelwit schietpartij Arizona'
Obama nu machtig genoeg om Amerika per decreet te regeren
Was niet congreslid Gabrielle Giffords (links), maar rechter John McCarthy
Roll (rechts) het werkelijke doelwit van Jared Loughner (midden)?
Zowel in de mainstream- als alternatieve media is de laatste dagen veel
aandacht besteed aan de moordaanslag door Jared Loughner op het
Amerikaanse Democratische congreslid Gabrielle Giffords, eergisteren in
Tucson, Arizona. De door het Witte Huis gecontroleerde massamedia
schoven de schuld onmiddellijk in de schoenen van de 'Tea Party' kringen
die fel tegen Obama zijn, hoewel na verder onderzoek duidelijk bleek dat Loughner juist een links-extremist
is en dat één van de twee YouTube kanalen waar Giffords op geabonneerd is uitgerekend dat van Loughner
is (2). Waar echter vrijwel iedereen ervan uit gaat dat Giffords het doelwit was, is er nog een andere
mogelijkheid, die juist vanwege het feit dat het totaal genegeerd wordt zeker zo aannemelijk is: één van de
gedode 'omstanders' was een rechter die nauwelijks 3 dagen eerder Obama's macht om zonder enig bewijs
al het geld van iedere Amerikaan in beslag te nemen, wilde blokkeren. (1)
De omgekomen federale rechter John McCarthy Roll was de hoofdrechter van de Districtsrechtbank voor
Arizona. Afgelopen vrijdag deed hij een voorlopige uitspraak in een zaak die handelde over het door Obama
-middels een de normale wetgeving passerend 'uitvoerend bevel'- toegeëigende recht om cash geld dat
Amerikanen naar het buitenland willen brengen of smokkelen in beslag te nemen. Het argument dat de
regering gebruikte was dat eerder president Franklin D. Roosevelt in 1933 -eveneens via een uitvoerend
bevel- het goud van de Amerikanen in beslag liet nemen en dat dit destijds 'grondwettelijk' werd verklaard.
Als rechter Roll in het voordeel van de regering Obama zou besluiten, dan zou hiermee de weg vrijkomen
om al het geld dat de Amerikanen bezitten -inclusief hun pensioenen en bankrekeningen- zonder opgaaf van
redenen in beslag te nemen. In zijn voorlopige oordeel liet Roll echter weten zich tégen deze macht te zullen
gaan uitspreken. Met, naar gisteren bleek, fatale gevolgen. De 'gestoorde' 22 jarige Jared Loughner schoot
hem en vijf andere omstanders -waaronder het op 9/11/01 geboren meisje Christina Taylor Green- dood.
Mind-Controlled moordenaar?
De media stortte zich echter vrijwel uitsluitend op de zwaar gewond geraakte Gabrielle Giffords en natuurlijk
op de geschifte fanaticus Loughner, die op zijn YouTube kanaal allerlei krankzinnige tirades afsteekt tegen
de overheid en de gevestigde orde. Loughner zou overigens een handlanger hebben gehad, een man die
tussen de 40 en 50 jaar oud zou zijn, maar die is nog steeds spoorloos.
Of Loughner toegevoegd kan worden aan de lange lijst veronderstelde CIA/militaire 'mind controlled'
moordenaars zal waarschijnlijk nooit helemaal duidelijk worden. Dat de Amerikaanse overheid al tientallen
jaren geheime experimenten uitvoert met het 'besturen' van mensen is echter geen nieuws en blijkt
bijvoorbeeld ook uit een rechtszaak die honderden Amerikaanse veteranen aanspanden tegen de CIA omdat
ze in het verleden electrodes kregen ingepland waarmee men probeerde hun gedrag te controleren (3).
Volgens de veteranen zouden ze vantevoren niet op de hoogte zijn gesteld van de grote risico's die hiermee
gepaard gingen. In november 2010 beval rechter James Larson dat de CIA de gegevens van tussen 1950
en 1975 verrichte experimenten op duizenden soldaten moest overhandigen. De geïmplanteerde gevallen
vielen daar echter (nog) buiten.
Obama kan per decreet regeren
De CIA verzet zich uit alle macht tegen openbaarmaking en beweert dat het geen wettelijke verplichting
heeft om aan de eis van de rechter gehoor te geven. Hoe dan ook, sinds het aantreden van Obama in
januari 2009 is de VS in extreem versneld tempo een politiestaat geworden waarin Obama zich door middel
van 'uitvoerende bevelen' onttrekt aan het democratische besluitvormings- en controleproces door het
Congres. Zo heeft Obama zichzelf inmiddels het recht gegeven iedere willekeurige Amerikaan zonder enige
aanklacht en zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd te laten opsluiten of zelfs te laten vermoorden als
hij iemand als een 'bedreiging' ziet. De recente macht om alle financiële bezittingen van de Amerikanen
eveneens zonder aanleiding te kunnen confisqueren lijkt één van de laatste stappen die vooraf gaat aan de
steeds dichterbij komende economische ineenstorting van het land (ondanks misleidende berichten in de
media dat het weer de goede kant op zou gaan met de Amerikaanse economie(4)).
Vooral sinds het historische verlies van de Democraten bij de Congresverkiezingen in november 2010 eigent
Obama zich zoveel macht toe dat hij inmiddels in staat is om Amerika per decreet te regeren, zodat hij het
Congres daarmee volledig buitenspel kan zetten. 'Voor een Obama bureaucraat... is de wil van het Congres
niet meer dan een snelheidsheuveltje,' merkte de bekende Washington Post columnist Charles
Krauthammer daarover op. Al een jaar geleden creëerde Obama -middels uitvoerend bevel 13528- een raad
van door hem persoonlijke uitgekozen gouverneurs die in een het geval van een ramp of noodsituatie onder
leiding van de president over het hele land de zeggenschap krijgt.
Over wat zo'n 'ramp' zou kunnen zijn wordt al lang gespeculeerd. Dat de Amerikanen ergens op worden
voorbereid blijkt wel uit een nieuwe overheidscommercial die door het ministerie van Homeland Security op
TV wordt uitgezonden en die als titel 'De Wereld Ondersteboven' heeft. In het filmpje bevindt een doorsnee
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gezin zich in hun huis als plotseling de zwaartekracht het begeeft en alles en iedereen chaotisch begint te
zweven, waarna bijvoorbeeld de TV weer kapot op de grond valt. De kijkers worden vervolgens
gewaarschuwd om zich 'voor te bereiden'. Maar waarop?
Xander - (1) What Does It Mean** ; (2) YouTube ; (3) Raw Story ; (4) NU.nl
* Rechter Roll was niet noodzakelijk permanent 'anti-Obama', maar in dit specifieke geval wel. Vandaar dat
voor deze kop is gekozen.
** Zoals ik wel eens vaker heb geschreven een zeer zelden door mij aangehaalde bron. Sorcha Faal staat volgens eigen zeggen door toedoen van de CIA- bekend als de hoax koningin van het internet. Niettemin zijn
er zelfs op de meest fantastische en absurdistische complottheorie sites wel eens zaken te vinden die
redelijk geloofwaardig, waarschijnlijk en onderbouwd zijn. In dit geval vind ik het 'ondekte' verband tussen
Giffords en aanslagpleger Loughner (het YouTube kanaal) een beetje té toevallig - alsof alles is gedaan om
de link tussen die twee ook door de alternatieve media te laten bevestigen.
(Reactie) Ter Informatie :
De neergeschoten Gabrielle Gifford heeft een eigen youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/giffords2
daarop was te zien dat zij geabonneerd was op haar schutter. http://www.youtube.com/classitup10
Deze is nu nog te vinden op pagina 7 als één van haar abonnees. E.e.a. lijkt me nogal bizar, kenden ze
elkaar? Waarom zou deze neergeschoten jonge dame geabonneerd zijn op het youtube kanaal van haar
mogelijke moordenaar? Wie het weet mag het zeggen, maar de MSM doet er verder het zwijgen toe.
Inmiddels is het abonnement op de schutter van het youtubeaccount verwijderd.
Kennelijk wordt het youtubeaccount beheerd door één van haar partijgenoten.
Er zijn echter screendumps en filmpjes over gemaakt zodat de bewijzen nog getoond kunnen worden.
Bij deze 2 filmpjes en het forum met de vele screendumps waarin e.e.a. wordt gefileerd.
http://www.jackbloodforum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=27779
Ingezonden
De Europese ‘president’ Herman van Rompuy was eind december 2010 op bezoek in Hongarije, maar
zweeg over de antidemocratische ontwikkelingen en de nieuwe zeer omstreden mediawet in dat land.
Dat Van Rompuy zweeg is echter niet zo vreemd want ook de machthebbers in Brussel streven ernaar
‘lastige’ burgers naar believen af te kunnen afsluiten van internet en andere vrijheden aan banden te
leggen. Dit is niet langer een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de
voetnoten van het Verdrag van Lissabon. De machthebbers in Brussel, die stuk voor stuk zijn benoemd
en niet door de burgers gekozen, hebben hun zinnen gezet op 'Project Indect', een toezicht- en
controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites, discussieforums,
p2p netwerken en individuele computers te monitoren, maar ook toezichtcamera’s kan gebruiken om het
gedrag van burgers te observeren. Bovendien bevat Project Indect ook de mogelijkheid om privé
(telefoon-)gesprekken massaal af te luisteren. Stephen Booth, analist bij 'Open Europe', beschrijft
Project Indect als 'Orwelliaans' en een 'enorme schending van onze privacy,' waarbij hij aantekent dat
de door de Europese burgers betaalde belasting gebruikt gaat worden voor een systeem dat hen allen
bedreigd en hen schuldig acht totdat het tegendeel is bewezen.
Van Rompuy noemt Eurosceptici een gevaar voor de vrede. Ook zegt hij dat in de ogen van Brussel het
idee van een nationale staat binnen de grenzen van Europa geen bestaansrecht meer heeft. De
ingeslagen weg naar een Europese superstaat is in volle gang en niet meer te stoppen. Daarom blijft ook
de deur voor landen die zich willen aansluiten, wagenwijd openstaan. Kom maar jongens; allemaal onder
de paraplu van de Europese Unie. Wat Hitler en Stalin niet voor elkaar hebben gekregen, zijn de
Europese landen nu zelf aan het doen.Allemaal samen in de smeltkroes. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Hoe groter de Europese Unie, hoe machtiger zo is de filosofie.
Vanaf 1 januari 2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums meer nodig om de
Europese landen binnen te komen. Omdat Macedonië, Servië en Montenegro in 2010 dezelfde privileges
kregen, betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang hebben
gekregen tot Europa. Ook de inwoners van de door Europa en de Verenigde Staten gecreëerde
islamitische maffiastaat Kosovo – zullen naar verwachting in de nabije toekomst eveneens geen visum
meer nodig hebben. In 1999 ondersteunden dezelfde landen nog de VN resolutie 1244 waarin Kosovo
werd omschreven als een onlosmakelijk onderdeel van Servië.
Een van de eerste uitspraken van de ongekozen ‘president’ van Europa van Rompuy na zijn aanstelling
was te willen gaan werken aan de installering van een Nieuwe Wereld Orde. Hij is dus openlijk
voorstander van een werelddictatuur waar geen plaats meer is voor de mening van de individuele mens.
Het is een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der duisternis. Er bestaan heel wat zaken in deze
wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. De manier waarop de macht in Brussel
zich ontwikkeld, is onrustbarend.
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Crisis in Libanon; VS en Frankrijk sturen marineschepen, Israël alert
Slechts 10 landen ter wereld kunnen zich meten met vuurkracht Hezbollah
Om Hezbollah af te houden van een machtsgreep stuurt Amerika het
nucleaire vliegdekschip USS Enterprise met bijbehorende aanvalsgroep
richting Libanon.
In Libanon is een crisissituatie ontstaan nu de islamitische terreurgroep
Hezbollah met steun van Iran vandaag plotseling uit de Libanese
éénheidsregering is gestapt. De stap werd genomen vanwege de op
handen zijnde aanklacht tegen Hezbollah door het Speciale VN-tribunaal voor Libanon voor de moord op de
Libanese premier Hariri in 2005, en lijkt de weg vrij te maken voor een machtsgreep in Beirut. Israël, de VS
en Frankrijk bereiden zich voor op een mogelijk militair ingrijpen, waarbij de twee laatstgenoemde landen
reeds besloten om extra marineschepen naar de oostelijke Middellandse Zee te sturen.
Daniel Bellemare, de aanklager van het Speciale Tribunaal, zou binnen enkele dagen of uren de voorlopige
aanklacht overhandigen met daarin de namen van de Hezbollah officials die worden verdacht van de moord
op Hariri. Hezbollah laat al lange tijd weten de aanklachten te zullen verwerpen en geen enkel lid te zullen
laten uitleveren aan het Tribunaal om vervolgd te worden. Ook dreigden de moslimterroristen regelmatig met
een burgeroorlog in Libanon als ze inderdaad officieel in staat van beschuldiging zouden worden gesteld.
President Obama, de Franse president Sarkozy en de Saudische koning Abdullah hebben spoedoverleg
gevoerd met de huidige Libanese premier Saad Hariri ('de zoon van') om een gezamenlijk front te vormen
tegen mogelijke uitbraken van door Iran gesteund geweld door Hezbollah en zijn bondgenoten in Beirut. De
Iraanse opperleider ayatollah Ali Khamenei heeft herhaaldelijk verklaard dat het Speciale VN-Tribunaal en
de eventuele aanklachten 'van nul en generlei waarde' zijn omdat ze enkel het belang van het buitenland
zouden dienen.
In een poging om een machtsgreep door Hezbollah te voorkomen heeft de VS het vliegdekschip USS
Enterprise met bijbehorende aanvalsgroep met 6000 mariniers en 80 gevechtsbommenwerpers naar de
oostelijke Middellandse Zee gestuurd. Het geleidewapen fregat USS Bainbridge is daar reeds aanwezig.
Ook de Fransen versterken hun marine aanwezigheid in de regio. Het doel is om het regime in Teheran
duidelijk te maken dat Amerika bereid is om desnoods met militaire middelen de regering Hariri te
beschermen tegen een staatsgreep.
Afgelopen maandag sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton haar 'grote
bezorgdheid' uit over de pogingen van Iran en Hezbollah om Libanon te destabiliseren en zei ze dat alles
gedaan moest worden om dit te voorkomen. Hezbollah leek vooralsnog niet onder de indruk en besloot dus
vandaag om -samen met zijn christelijke bondgenoot Michel Aoun- uit de Libanese regering te stappen,
waarmee het land een forse stap dichter bij een burgeroorlog is gekomen.
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu wees er gisteren op dat er inmiddels 60.000 raketten en
projectielen -allen van Iraanse en Syrische afkomst- op Israël staan gericht. Afgelopen week waarschuwde
het voormalige hoofd van de Mossad Meir Dagan bij zijn afscheidsrede dat slechts 10 landen in de wereld
een vergelijkbare vuurkracht hebben als Hezbollah. Bronnen vrezen dan ook dat Iran en Hezbollah een
militaire reactie van de VS en Frankrijk zullen uitlokken, als voorwendsel om een oorlog tegen Israël te
beginnen. Dat zou Israël echter de gelegenheid geven om het enorme rakettenarsenaal van Hezbollah te
vernietigen.
Xander - Bron: DEBKA

Genoegen nemen met bescheiden leven word aangepakt
Wie spaart voor de oude dag of wie uit vrije keuze onder zijn stand leeft (door
bijvoorbeeld tevreden te zijn in een klein huis terwijl je eigenlijk een grotere zou
kunnen betalen) wordt de komende tijd aangepakt.
Volgens minister Donner is het schadelijk voor de economie als mensen
genoegen nemen een bescheiden leven. Immers: geld op de spaarrekeningen van consumenten is (volgens
dit kabinet) in weze nergens goed voor. Als je een huis van 800 euro in de maand kunt betalen is het
eigenlijk crimineel om in een woning van 400 euro per maand te blijven wonen.
Daarom komt het kabinet met een voorstel om dergelijke “spaar terroristen” hard aan te pakken. Zo moeten
burgers als de nieuwe wet er doorkomt 5% meer belasting gaan betalen als ze
niet op tijd verhuizen naar een duurdere woning op het moment dat ze dit kunnen betalen.
De boodschap van het kabinet lijkt duidelijk: Geef al je geld uit! Houdt u vooral niet bezig met de toekomst.
Vertrouw op uw overheid en als er iets misgaat zorgt de staat voor u….
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/18/genoegen-nemen-met-bescheiden-leven-word-aangepakt/
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Wij tegen de '33': Is dit wel een eerlijke krachtmeting?
13 januari 2011 Door Activist Post en Willem Huntelaar
Volgers van het Project Avalon (PA) hebben het misschien al gezien, voor wie niet: hier een samenvatting
van een intrigerend interview dat Bill Ryan had met 'Charles', een fikser van de elite - of de '33' zoals ze in
het interview ook wel genoemd worden. In het interview kwam op zich niet veel nieuws naar voor, maar de
koele en zakelijke manier waarop Charles over de handelingen en beweegredenen van de '33' sprak was
wel een bevestiging van vermoedens voor hen die op zoek zijn naar de werkelijke machtsstructuren op deze
planeet.
Charles bevestigde de plannen en de motieven van de elite voor het reduceren van de bevolking; het
invoeren van een mondiale munteenheid met het opheffen van de financiële grenzen; de verregaande wijze
waarop grote voedselproducenten de voedselvoorziening beheersen; de ongelooflijke technologie waarover
de de bovenste laag van de heersende klasse beschikt (inclusief modulaire - uit meerdere delen bestaande driehoekige vliegmachines; het gegeven dat we de kosmos moeten beschouwen als een oceaan vol met
leven en het idee van geld en tijd als een illusie (zoals dat ook in The Wave zo sterk naar voor komt).
Charles beweert in het interview dat hij er in eerste instantie door zijn werkgevers op uit werd gestuurd om
Ryan te belemmeren nog meer vooruitgang te boeken in het onthullen van bepaalde waarheden. Zo claimt
hij dat hij verantwoordelijk was voor de split van Ryan en Kerry Cassidy en ervoor had gezorgd dat ze
afzonderlijk verder werkten.
Maar hij beweert ook dat hij na verloop van tijd de drang kreeg om eens open en eerlijk uit de doeken te
doen wat er allemaal staat te gebeuren, en het publiek een "eerlijke waarschuwing" te geven. Volgens
Charles geloven de '33' dat zij e verantwoordelijke beschermheren zijn van de Firma Aarde en het
menselijke genoom, dat zo pafferig is geworden en dusdanig kapot is dat "men zich van het overschot moet
ontdoen". Het overschot aan mensen werd gecreëerd door de "machine zelf", zo stelt hij, en nu dient er een
"eliminator" aangesteld te worden om de boel af te laten slanken.
Charles stelt dat hij, net als zijn "werkgevers", gelooft dat de planeet "kapot" is en dat ze gerepareerd moet
worden. Hij gebruikt daarbij de analogie van een vader die in een sbel stromende rivier zijn kinderen moet
redden. Maar als hij ze allemaal probeert te redden zal hij zelf mee ten onder gaan. De vest zwemmer van
de kinderen kan hem echter tegemoet komen en zo kan hij en één van zijn kinderen overleven. De '33'
geloven ten zeerste in het Darwinistische wereldmodel en het overleven van de sterkste.
Volgens Charles zijn drie plannen serieus te nemen:
1. Het in diskrediet brengen van de alternatieve media
2. Het creëren van grote hongersnood op de planeet
3. Het in scene zetten van een zeer grote aanval van buitenaardse wezens om de mensen achter het
leiderschap van de elite te scharen
Hij stelde ook dat er nooit een nucleaire oorlog zal komen als het aan de '33' ligt, omdat zo'n oorlog geen
onderscheid maakt tussen vriend en vijand, het milieu ruïneert en de kosten van de wederopbouw te
omvangrijk zijn.
Hoe boosaardig deze plannen ook mogen lijken; Charles zegt wel dat er een morele code is onder de '33'
om iedereen een eerlijke kans te geven zich op de komende slachting voor te bereiden. Zij die slim en
wakker genoeg zijn om de tekenen des tijds te herkennen en uit de grote hoeveelheid 'ruis' die de media
verspreiden waarheid te filteren, in staat zullen zijn te overleven. Hij beweert dat de gemiddelde mens "de
waarheid niet aankan".
Wellicht heeft hij gelijk dat de overgrote meerderheid nog niet in staat zal zijn met de waarheid om te gaan.
Het moge duidelijk zijn dat hun plannen en tactieken voor het "schiften van de kudde" alleen maar als
"boosaardig" kan worden beschouwd door de sociaalvoelende mensen, wiens ogen pas recent zijn geopend.
Het is de woede - eerst over het feit dat ze voorgelogen zijn en vervolgens door hun gebrek aan inzicht om
de drastische maatregelen te kunnen rechtvaardigen - die de juist ontwaakte individuen er instinctief toe
aanzetten de heersers te bestrijden.
Het lijkt er echter op dat deze giftige boosheid juist gewenst is door de '33', omdat het ze helpt de negativiteit
van de meerderheid uit te vergroten (ze te verlammen) en de schifting te vereenvoudigen. Een en ander past
ook in een eerdere redenering dat ze het internet nooit werkelijk zullen belemmeren omdat het voor de elite
een veel te handig controlemiddel is. Het gevaar dat de mensen bedreigt kan dus niet afgewend woden door
de heersers te bestrijden, want dat maakt het voor hen alleen maar makkelijker om de mensen te verdelen
en over ze te heersen. Charles zegt in het interview dat de '33' zich een hoedje lachen over de alternatieve
media en de meest dwaze en uiteenlopende theorieën die ze verspreiden. Alleen zij die te dicht in de buurt
van de waarheid kwamen worden gericht aangepakt.
Maar is deze waarschuwing van Charles de fikser wel werkelijk 'fair play'? Heeft de gemiddelde mens
werkelijk een kans om uit te vissen wat er gaande is wanneer hij door de vele media dagdagelijks wordt
overstelpt door tsunami's aan misinformatie, misleiding en afleidingsmanoeuvres? Wanneer de elite beschikt
over veel meer kennis en middelen? Wanneer ze beschikken over buitenaardse technologie die onze
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huidige "commerciële" technologie honderden of misschien wel duizenden jaren vooruit is? Biedt dat
uitgangspunt de mensheid een reële kans op een toekomst in evenwicht met de planeet?
Gezien hun absolute controle over al de verborgen kennis, hun materiële rijkdom, over de
orologsmachinerie, de media en hun uiterst geavanceerde technologie zou het kunnen lijken alsof ze
onverslaanbaar zijn - of toch in ieder geval een groot en oneerlijk voordeel hebben. Toch erkende Charles
dat de weerstand van de mensen tegen verplichtte vaccinaties tijdens de in scene gezette paniekgriep hen
wel verbaasd had en dat ze hadden ingezien dat het getal nog steeds machtig is.
Het is begrijpelijk dat er mensen zijn die menen dat we de boosaardige elite moeten vernietigen om onze
vrijheid te herwinnen. Maar als we eerlijk zijn moeten we erkennen dat we op een subtiele wijze uiterst
afhankelijk zijn geworden van de door de elite volledig geconsolideerde systemen van voedsel-, energie- en
watervoorziening binnen de huidige matrix. Daarom, wanneer de massa het systeem op een revolutionaire,
ingrijpende wijze omver gooit zal het menselijk lijden veel groter gaan en sneller verlopen dan een door de
'33' gecontroleerde implosie. Ook dit beschreven we al in een eerder artikel. Dit betekent niet dat hun
misleidende en huiveringwekkende tactieken gerechtvaardigd zijn, maar het stelt elke weldenkende mens
wel voor een dilemma.
Wanneer de '33' menen dat ze duidelijke indicaties en statistieken hebben dat de planeet Aarde als geheel
in crisis verkeert en dat er bijgestuurd moet worden, dan hebben alle mensen het recht om toegang tot deze
informatie te krijgen, zodat de juiste beslissingen over de te nemen maatregelen genomen kunnen worden
door zowel pragmatici als idealisten.
De mens is zover geraakt door die unieke samenwerking van realisme en excentriciteit, van de linker en de
rechter hersenhelft, maar ook van subtiel vernuft en brute kracht. In deze tijden van problemen waarmee de
mensheid nog niet eerder is geconfronteerd is het een onjuiste beslissing om het oplossen ervan over te
laten aan de eenzijdige en verwrongen visie van de bovenste lagen van een elite die er überhaupt voor
gezorgd heeft dat het zover heeft kunnen komen.
***
Deze samenvatting verscheen eerder op Activist Post
Vertaling, aanpassingen en toevoegingen door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/elite/de-33.shtml

Federal Reserve boekt $ 81 miljard winst
vr, 14/01/2011 - Ivo
De Federal Reserve boekt een historische superwinst. De fed heeft het vorig jaar gepresteerd uit te groeien
tot de winstgevendste bank in de geschiedenis. In 2010 maakte de 'centrale bank' van Amerika 81 miljard
dollar winst. De Amerikaanse schatkist profiteert er geweldig van. De enorme pakketten leningen die de
Federal Reserve opkocht om de economie aan te zwengelen, blijken een geweldige cashcow.
In 2010 hebben de investeringen in dit papier $ 76,2 mrd (euro 59 mrd) opgebracht, 94% van de totale winst
van de Fed. 'De Fed opereert als een hedgefonds.' Het Amerikaanse stelsel van centrale banken lijkt de kip
met de gouden eieren gevonden te hebben.
Minister Timothy Geithner van financiën krijgt van de instelling $ 78,4 mrd toegeschoven, meldde de Fed
maandagavond. Niet eerder heeft een aandeelhouder een dergelijk bedrag tegemoetgezien. Volgens
analisten dekt de uitkering van de Fed aan de Treasury bijna 40% van de nettorente die de federale
overheid vorig jaar moest betalen op haar staatsschuld. 'Dit is rente die de Treasury dus niet aan de
Chinezen hoeft te betalen', schertste Fed-voorzitter Ben Bernanke voor een commissie van het Congres.
Over 2009 bedroeg de bijdrage van de Fed aan de schatkist nog $ 47,4 mrd. Dat was ook al een record.
Voor de Nederlandse Staat zit zo'n meevaller er niet in. Weliswaar kocht de ECB, waarin de Nederlandsche
Bank een belang heeft, ook leningen in de markt op, maar bij lange na niet zo veel als de Fed. Daar komt bij
dat vorige maand besloten is dat alle centrale banken van de eurolanden juist geld moeten bijstorten om het
eigen vermogen van de ECB op te krikken. De Nederlandse centrale bank moet tot eind 2012 euro 200 mln
overmaken aan Frankfurt. Hoeveel winst de ECB heeft gemaakt met haar liquiditeitssteun voor de banken, is
nog niet duidelijk, maar Fed-achtige bedragen worden niet verwacht.
Overigens is de uitkering die Geithner krijgt, niet direct een reden voor de ECB om het Amerikaanse
voorbeeld te volgen. 'De Fed opereert als een hedgefonds, zij het op rekening van de belastingbetaler',
stelde John Cochrane van de universiteit van Chicago tegen The New York Times. 'Ze leent kort geld tegen
heel lage rentes en investeert dat in langlopende staatsleningen, hypotheekobligaties en ander risicovol
papier. Vorig jaar leverde dat veel geld op, maar onvermijdelijk komt de dag dat er juist geld verloren wordt.'
Volgens Charles Plosser, president van de centrale bank van Philadelphia, komt die dag snel. Hij is bang
voor inflatie, wat het uitvoerend comité van de Fed dan dwingt hard op de rem te trappen. De rente kan flink
oplopen en dan is het snel gedaan met de winst. Het recente nieuwe opkoopprogramma van staatsleningen
moet daarom volgens Plosser worden gestaakt. Bron: biflatie.nl
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Joodse en christelijke leiders willen actie tegen 41% abortussen New York
Dankzij abortus is de buik van een vrouw voor kinderen één van de meest
onveilige plaatsen ter wereld geworden. (foto: anti-abortus demonstratie in
Den Haag)
In 2009 eindigde maar liefst 41% van alle zwangerschappen in New York
in een abortus, twee keer zo hoog als het nationale gemiddelde in de VS.
Vorig jaar werden in totaal 87.274 New Yorkse baby's vóór hun geboorte
vermoord. Onder zwarten was het percentage nóg hoger, namelijk bijna
60%. Zowel Joodse als christelijke leiders vinden dat het zo niet langer
kan. 'Abortus is gewoon een methode voor geboortecontrole geworden,'
aldus rabbi David Zwiebel, uitvoerend vice-presient van Agudath Israël of America.
Op een nieuwsconferentie verklaarden Zwiebel, aartsbisschop Timothy Dolan, rooms-katholieke bisschop
van Brooklyn Nicholas DiMarzio en anderen dat het hun er niet om te doen was om abortus volledig uit te
bannen, maar om het enorm hoge percentage naar beneden te brengen. Zwiebel: 'Kan iedereen met een
goed vertrouwen en geweten ontkennen wat deze cijfers duidelijk laten zien, namelijk dat abortus gewoon
een methode voor geboortecontrole is geworden? En kan iemand met goed vertrouwen en geweten
ontkennen dat dit ons als humane, beschaafde maatschappij naar beneden haalt?' Tussen 2000 -toen er
94.466 abortussen werden uitgevoerd- en 2009 werd in New York aan meer dan 900.000 ongeboren
kinderen op gruwelijke wijze het leven ontzegd. Aartsbisschop Dolan zei dat het onwaarschijnlijk is dat
abortussen zullen verdwijnen, maar voegde er aan toe dat 'we de mensen moeten laten weten wat er hier
gebeurt. Eerlijk gezegd schaam ik me ervoor dat ik lid ben van een gemeenschap waar 41% van alle
zwangerschappen wordt beëindigd.' Rabbi Zwiebel sprak zich nog duidelijker uit. 'We kunnen er over
debatteren of abortus onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd is en wat deze omstandigheden dan
zouden kunnen zijn... Maar ondanks onze verschillende opvattingen zijn we het er allemaal over eens dat er
iets verschrikkelijk mis is als abortus een methode voor geboortecontrole wordt.' 'Ieder van ons kan zo zijn
eigen ideeën hebben over hoe het abortuspercentage naar beneden te brengen,' vervolgde hij. 'Vanuit het
perspectief van Agudath Israël of America en onze ervaringen in de orthodoxe Joodse gemeenschap is de
beste methode te proberen om de cultuur waar jonge mensen in opgroeien te veranderen. Die cultuur
verheerlijkt vrije seksualiteit en spot met verantwoordelijkheid. Op z'n minst zouden we de beïnvloedbare
jeugd moeten beschermen voor de kwalijke invloeden van die cultuur.'
In de VS is president Obama altijd een groot voorstander van abortus geweest. Pal na zijn aantreden was
één van de eerste dingen die hij deed meer geld vrijmaken voor een campagne om abortus te promoten.
Destijds verdedigde hij op TV zijn standpunt door te stellen dat hij zijn dochters 'niet met een zwangerschap
zou willen straffen' als ze seks hadden gehad.
In 2008 werden er in Nederland 32.983 kinderen geaborteerd, 8,6% van het totaal aantal zwangerschappen
(2). In één derde van alle gevallen ging het om vrouwen die al vaker een abortus hadden laten uitvoeren. Bij
vrouwen van Afrikaanse of Antilliaanse afkomst heeft zelfs al meer dan de helft eerder een abortus gehad. In
de hele wereld gaat het jaarlijks om circa 42 miljoen ongeboren kinderen die nooit het levenslicht zien.
Xander - Bron: Arutz 7 ; (2) Medisch Info
Voormalig FBI chef Ted Gunderson over Chemtrails
januari 17, 2011 By: vader Jakob
Voormalig FBI-chef, Ted Gunderson legde een verklaring af met betrekking tot de chemtrail ‘dead dumps “,
ook wel “air crap” genoemd, op 12 januari 2011. Ted zei het volgende: “De dead dumps, ook wel bekend als
chemtrails, worden gedropt en gespoten in de Verenigde Staten en Engeland, Schotland, Ierland en NoordEuropa. Ik heb ze persoonlijk gezien, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in Mexico en in Canada.
Vogels sterven over de hele wereld. Vissen sterven met honderdduizenden over de hele wereld. Dit is
genocide. Dit is vergif. Dit is moord door de Verenigde Naties. Het element wat binnen onze samenleving is
die dit doet, moet worden gestopt. Ik weet toevallig van twee van de locaties waar de vliegtuigen zijn die
deze troep op ons dumpen. Vier van de vliegtuigen zijn van de Air National Guard in Lincoln, Nebraska. En
de andere vliegtuigen zijn uit Fort Sill, Oklahoma. Ik heb met eigen ogen de vliegtuigen gezien die opgesteld
stonden in Nebraska -- Lincoln, Nebraska -- bij de Air National Guard. Ze hebben geen markeringen. Ze zijn
enorm, bomber-achtige vliegtuigen zonder markeringen. Dit is een misdaad: een misdrijf tegen de
menselijkheid, een misdaad tegen Amerika, een misdaad tegen de burgers van dit geweldige land. Het moet
worden gestopt. Wat is er mis met het Congres? Dit heeft een invloed op de bevolking, en hun volk, en hun
vrienden, en hun familieleden, en zichzelf. Wat is er mis met hen? Wat is er mis met de piloten die deze
vliegtuigen besturen en deze troep, dit gif, op hun eigen gezin dumpen? Iemand moet iets doen. Iemand in
het Congres moet naar voren stappen en iets doen.”
Youtube
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Alarm: bedreiging van de vrije meningsuiting
Hans Vogel, 13 januari 2011
Vorige week was GEENNIEUWS.COM enige tijd uit de lucht. Eergisteren
bleek plotseling Klokkenluideronline.nl niet meer bereikbaar. Deze site, met
10.000 dagelijkse bezoekers de belangrijkste alternatieve website in
Nederland, bleef vervolgens een etmaal lang onbereikbaar. In beide gevallen
was de storing officieel te wijten aan technische problemen.
In 2009 probeerde de schietgrage advocaat mr. H.F.C. Kuijpers (motto:
'eerst schieten, dan praten') met juridische chicanes de uiterst goed
geïnformeerde site van Kleintje Muurkrant onderuit te halen.
Zonder succes overigens, maar de collega's van Kleintje werden gedwongen tot betaling van exorbitante
dwangsommen à raison van tienduizenden euro's. Sinds vorige zomer ligt ook Pro Republica onder vuur,
namelijk van een obscuur firmaatje genaamd cozzmoss, dat inmiddels alweer ter ziele is. Dit bedrijfje is
opgegaan in de in Eindhoven gevestigde firma Auxen, die zich specialiseert in het beschermen van het
auteursrecht. Een nobel doel zonder twijfel, maar het gaat hier om een firma die er geld mee wil verdienen.
Dat geeft de zaak meteen al een iets minder nobel aureool. Want zegt u nu zelf: een bedrijf dat geld verdient
aan het opsporen van zogenaamde schendingen van het auteursrecht, heeft er toch belang bij dat het
auteursrecht wordt geschonden? En als dat niet het geval is, zal zo'n firma zich storten op grensgevallen of
zelfs partijen aanvallen die zich op geen enkele manier aan de schending van auteursrechten schuldig
maken. Zo niet dan komt er immers geen geld binnen. Als iedereen zich braaf aan de regels op het gebied
van het auteursrecht houdt (en rekent u er maar op dat wij van Pro Republica dat minutieus doen), heeft een
bedrijfje als Auxen geen bestaansrecht.
Waarom wordt Pro Republica voor de rechter gesleept? Wel, omdat vorig jaar is gelinkt naar artikelen op de
sites van De Volkskrant en Trouw. Dat zou niet mogen volgens de dames en heren van cozzmoss (nu dus
Auxen). Dat zou namelijk een inbreuk zijn op het auteursrecht. Welnu, het hele internet hangt aan elkaar van
dergelijke links, daarom is het namelijk het internet. Wie iets beweert zonder bewijs wordt niet serieus
genomen, dus wie iets voor het web schrijft MOET verwijzen. In de wetenschap gaat het net zo. Volgens de
redeneertrant van Auxen zouden dus ook voetnoten in (wetenschappelijke) publicaties en rapporten een
inbreuk vormen op het auteursrecht. Dat is natuurlijk de grootste denkbare flauwekul.
Op 25 januari vindt op de rechtbank Den Bosch een comparitie plaats. Het is de bedoeling dat er dan een
minnelijke schikking wordt getroffen. De mannen van Auxen willen natuurlijk gewoon poen zien, liefst veel.
Beweerd wordt immers dat door de links van Pro Republica de twee zieltogende dagbladen financieel
zouden zijn benadeeld. Maar de abonnees lopen toch al bij bosjes weg, daar helpt geen moedertjelief aan.
Natuurlijk hebben De Volkskrant en Trouw geen enkel verlies geleden door onze paar linkjes! De websites
van die kranten zijn bovendien ook nog eens gratis, dus wat is het probleem?
Het is echter opvallend dat juist Pro Republica, dat zich net zo netjes gedraagt als vele tienduizenden
andere sites en weblogs, voor de kadi wordt gesleurd door een firma die op haar eigen website geen enkele
informatie biedt over wie de eigenaren zijn, wie er de baas is en evenmin (zoals veel bonafide bedrijven)
jaarrapporten op pdf ter inzage biedt. Wat ons betreft gaat het in zo'n geval om een obscuur bedrijf, een
firma die haar ware gezicht voor de buitenwereld verborgen wil houden.
Wij kunnen derhalve geen andere conclusie trekken dan dat de actie van cozzmoss (nu dus Auxen) geen
ander doel heeft dan om Pro Republica het zwijgen op te leggen. Een vorm van censuur dus, al zal dat door
de anonymi achter Auxen uiteraard in alle toonaarden worden ontkend.
Het zou ons niets verbazen als achter Auxen lieden schuilgaan, die directe of indirecte banden hebben met
de familie Amsberg. Per slot van rekening bevinden zich in de jongere generatie van die familie tal van
lieden die het zakenleven onveilig maken. Het zal dan wel niet gaan om 'prinses Mabel' want die heeft het te
druk met de louche ondernemingen van George Soros en zijn gekleurde revoluties; ook niet om haar man
Friso of haar zwager Constantijn.
Het zou bijvoorbeeld wel eens 'Maurits van Oranje' kunnen zijn. Auxen lijkt precies het soort bedrijfje dat
door Maurits zijn firma The Source BV zou kunnen worden gesteund. Bovendien: The Source heeft niet eens
een website.
Een ding is echter voor ons zeker: er zit een luchtje aan de vervolging van het fatsoenlijke Pro Republica.
Het is een politiek proces. Zeker nu. Want onder wier portret zitten de rechters in Den Bosch die straks
vonnis wijzen? Precies!
Prorepublica.nl
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EU-voorschriften
Oskar Freysinger - 13 januari 2011
De eigenaar van hotel "De Gele Ster" nam de voorschriften van Brussel zeer ernstig
op. Nog voordat ze verplicht dreigden te worden stelde hij zich er al op in en begon
in zijn etablissement al met de nodige verbouwingen van de toiletgerieven. Als eerste
werden de toiletruimten voor mannelijke en vrouwelijke gebruikers gerenoveerd.
Daarna werd begonnen met de veeleisende nieuwbouw van extra WC`s. Eerst die
voor mannelijke gehandicapten, daarna die voor vrouwelijke gehandicapten. Maar nu
werd het nog gecompliceerder: Eerst werden de toiletten voor vrouwelijke gehandicapte en mannelijke
gehandicapte rokers er bijgebouwd. Vervolgens verder met die voor lesbische en homoseksuele klanten. Dit
werden de toiletten voor gehandicapte maar niet rokende en gehandicapte maar rokende lesbische
gebruikers, als ook die voor gehandicapte maar niet rokende en gehandicapte maar rokende homoklanten.
Ten slotte kwamen de toiletten voor de islamitische en joodse gebruikers, onderscheidenlijk voor vrouwelijke
en mannelijke gebruikers. Ook zo ontstaat, door de WC`s voor de rokende, maar niet gehandicapte en de
rokende, maar gehandicapte vrouwelijke en mannelijke klanten van joodse en islamitische origine, alsook
door verdere WC`s voor de niet rokende gehandicapte mannelijke en de niet rokende gehandicapte
vrouwelijke klanten van de genoemde religies, een verrijking.
Van de toiletten voor de lesbische en homo-islamitische of -joodse gehandicapten, of niet gehandicapte
rokers of niet rokers, moest echter afgezien worden, omdat in de herberg "De Gele Ster" intussen in het
geheel geen plaats meer voor de gastentafels overbleef en het toilettenareaal dientengevolge tot
onbenutting gedoemd was.
Dit moet in principe toegejuicht worden, omdat wie weet hoeveel klanten anders, op zoek naar de juiste
deur, vertwijfeld en volledig tegen de voorschriften in zouden handelen, om hun bevrijdingsdrang in het
eerste het beste toilet de vrije loop te laten.
Toen, na het te voorziene faillissement van de overeenkomstig de wet omgebouwde herberg, de toiletten
weer gedemonteerd moesten worden, ontdekte men in een van de WC`s voor islamitische gehandicapte,
niet rokende mannelijke klanten het skelet van de vermiste bouwheer. Hij was weliswaar noch moslim, noch
gehandicapt, noch rokend, maar had echter uit vertwijfeling over de niet bereikte omzet, de afschuwelijke
dood door zelfverdwaling in het EU-compatible toilettenlabyrint gekozen.
Zijn resten werden niet doorgespoeld, maar overeenkomstig de zeden op het kerkhof bijgezet. En wel in het
gebied bestemd voor christelijke, katholieke, mannelijke, niet rokende, niet gehandicapte en
Schengenvisumbezittende overledenen. Maar dat verhaal kennen we al.
Maar, nog iets: Een van de toiletten werd als symbool en waarschuwingsteken op het graf geplaatst.
Vertaald uit het Duits door een lezer. Oskar Freysinger.

Na de bijen, de vogels, de krabben, en de vissen, zijn dan nu de bomen aan de beurt?
januari 10, 2011 By: silviavideler
Ook dit artikel binnengekregen van Ricky. Het betreft het teloor gaan van tienduizenden bomen!!
Sudden death for thousands of trees
A deadly disease described as the “foot and mouth” of trees is wiping out forests across the
country.
Trees are under threat from the fungal disease for which there is no known curePhoto: ALAMY
By Louise Gray,
Sudden oak death arrived in Britain from America, where it decimated the oak population, just under a
decade ago via imported plants.
In Britain the disease, officially known as phytophthora ramorum, spared oaks and jumped to rhododendrons
and Japanese larch trees. In the last year it has taken hold along the west of the country in larch plantations,
including more than 120 Forestry Commission sites, 20 National Trust properties and two Woodland Trust
reserves.
Already 4 million trees have been felled or marked for destruction.
More are expected to be chopped down in the coming years because the warmer, wetter conditions
expected with climate change encourage the spread of the disease.
In the latest cull, a landowner in the Quantock Hills in Somerset was forced to cut down 50,000 trees, while
the National Trust chopped down 10,000 larch trees in the area. Landowners face crippling costs for felling
sick trees, while walkers are urged to disinfect boots to stop P. ramorum, which is a fungal disease,
spreading on their feet.
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Cohen? Wat een waanwijs, pedant persoon!
Dirk van de Poel - 19 december 2010
Job Cohen, de sjlemiel kon het weer niet laten. Met het grootste gemak
gebruikt hij weer zijn eigen afkomst en de Tweede Wereldoorlog om zieltjes
te winnen. Wat hij er over heeft om een bepaalde bevolkingsgroep achter
zich te krijgen is buiten alle proportie. Hoe kan deze bijgoochem nog serieus
genomen worden door het Nederlandse volk of en, dat vraag ik mij echt af,
zijn eigen achterban? Maar ja, dat is niet zo moeilijk aangezien zijn achterban voor een groot gedeelte uit
niet-westerse allochtonen bestaat.
Wat mankeert Job Cohen? Misschien moeten hij en zijn partij zich gaan afvragen waar ze mee bezig zijn.
Diegenen die tweespalt veroorzaken in de maatschappij zijn diegenen die constant verkondigen dat de PVV
een nazipartij is. Die constant verkondigen dat Geert Wilders en zijn 1.800.000 stemmers en/of volgelingen
nazi’s en fascisten zijn.
De Heer Wilders heeft vele malen verkondigd dat er voor allochtonen die zich NIET wensen aan te passen
geen plaats is in Nederland. Je moet je kop toch wel erg ver in het zand steken om dit niet te willen horen of
zien. Job Cohen is hier het grote voorbeeld van.
De vergelijking met de Tweede Wereldoorlog gaat totaal niet op, en wel om deze redenen:
Wie zich tegenwoordig met een keppel op straat vertoont wordt in elkaar geslagen, bespuugd en beledigd.
Homo’s die jaren gevochten hebben voor hun vrijheid worden in elkaar geslagen, bespuugd, beledigd en
dienen van flatgebouwen gegooid te worden.
Vrouwenrechten, een groot goed in Nederland, worden met voeten getreden. Deze in mijn ogen misdaden
tegen bepaalde bevolkingsgroepen worden vooral gepleegd door de aanhangers van de islam.
Dit gold destijds niet voor de joden. Deze hebben zich 3 kwart eeuw geleden aan dit soort misdaden nooit
schuldig gemaakt. Adolf Hitler kwam met een plan dat niemand ooit had overwogen: de uitroeiing van het
hele Joodse volk!
En wel omdat in zijn ogen de Joden de schuldigen waren voor de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog, en
gewoon minderwaardige mensen waren.
De PVV heeft nooit verkondigd dat de niet-westerse allochtonen minderwaardig zijn, integendeel. Als een
allochtoon integreert en volwaardig meedoet aan deze maatschappij wordt hij gezien en behandeld als een
volwaardig lid van deze maatschappij.
Bij de sommige patijen staat doodknuffelen en blindheid hoog in het vaandel, net als voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog, wat een hoop Joden onnodig het leven heeft gekost.
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12608

Sneeuw gijzelt New York, 4.000 vluchten geannuleerd
Uitzonderlijk: sneeuw in 49 van de 50 VS-staten
New York gaat sinds dinsdagnacht schuil onder een dik sneeuwtapijt.
Duizenden vluchten zijn geannuleerd, het openbaar vervoer staat op losse
schroeven en burgemeester Michael Bloomberg heeft een weeralarm
afgekondigd. Dat meldt The New York Times vandaag.
© reuters
Het stadsbestuur heeft 365 strooiwagens en 1.700 sneeuwschuivers op
pad gestuurd om de metropool toegankelijk te houden. Bovendien ronselt
de stad inwoners die de sneeuwruimers voor 12 dollar (ruim 9 euro) per
uur een handje willen helpen.
Enkel Florida sneeuwvrij
De sneeuwval in New York veroorzaakt volgens meteorologen de
uitzonderlijke situatie dat in 49 van de vijftig staten sneeuw ligt. Het zuiden
van de Verenigde Staten wordt geteisterd door een hardnekkige storm en
zelfs op de toppen van een vulkaan op Hawaii zijn enkele sneeuwvlokken
neergedwarreld. Alleen Florida is volledig sneeuwvrij.
Op 26 december trof een sneeuwstorm New York ook al. Toen gingen de straten schuil onder meer dan een
halve meter sneeuw en raakte de stad ernstig ontwricht. De aanpak van die sneeuwstorm kwam
burgemeester Bloomberg op veel kritiek te staan. Hij kondigde toen geen weeralarm af en zou te weinig
gedaan hebben om de stad toegankelijk te houden.
Het optreden van Bloomberg stond in schril contrast met het optreden van de burgemeester van het
nabijgelegen Newark. De burgemeester, Cory Booker, maakte zich toen zeer populair door ingesneeuwde
inwoners persoonlijk uit te graven. (anp/kve)
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Voorbeeldbrief - Verwijder-Vingerafdruk
Vrijbit heeft een voorbeeldbrief samengesteld voor haar leden en iedereen die zich gedwongen heeft gezien
om, ter verkrijging van een paspoort of ID/kaart, zijn vingerafdrukken door de overheid te laten opslaan en
deze uit de gemeentelijke reisdocumentenadministratie verwijderd wil zien. U kunt deze brief uitprinten en
ingevuld opsturen naar de burgemeester van uw woonplaats.
Een voorbeeldbrief om de minister te vragen de opslag te doen verwijderen van de vingerafdrukken die zijn
opgeslagen ter verwerking in de paspoort-ID/kaartdocumenten zelf is in voorbereiding.
Download voorbeeldbrief als .TXT
Download voorbeeldbrief als .DOC
Voorbeeldbrief Verwijder-Vingerafdrukken
Deze brief wordt u aangeboden door de vereniging Vrijbit- www.vrijbit.nl
Doel: Na aanmaak van paspoort en/of ID-kaart de registratie van vingerafdrukken laten verwijderen uit de
gemeentelijke reisdocumentenadministratie.
Handleiding:Brief richten aan de burgemeester van de gemeente waar u woonachtig bent. Nederlanders die
niet in een gemeente staan ingeschreven dienen het verzoek aan de burgemeester van Den Haag te richten.
Vergeet niet de brief van uw handtekening te voorzien. Bewaar zelf een kopie van de brief.
Als u ter kennisgeving een afschrift aan Vrijbit wilt sturen stellen we dat zeer op prijs.
Nota Bene: Wie wil dat de vingerafdrukken ook verwijderd worden uit de ‘ paspoort/ID-kaart-documentenaanmaak- administratie’ (RAAS-systeem) dient dit aan de verantwoordelijke minister van Binnenlandse
Zaken kenbaar te maken.
Vanaf hier invullen en opsturen, dit en bovenstaande tekst kunt u verwijderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: datum:
Adres:
Woonplaats:
Aan de burgemeester (naam…………………………………) van………. (gemeente)
Onderwerp: Verzoek tot verwijdering vingerafdruk-registratie
Geachte mevrouw/heer (……….naam burgemeester),
Principieel ben ik gekant tegen het moeten afgeven van mijn vingerafdrukken ter verkrijging van een geldig
paspoort of ID-kaart. De eis hiertoe, op grond van de Paspoortwet uit 2009, acht ik strijdig met de
fundamentele grondrechten op bescherming van mijn persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit,
zoals o.a. vastgelegd in onze Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Desondanks zag ik mij na 21 september 2009 genoodzaakt om mijn unieke lichaamskenmerken door de
overheid te laten registreren, omdat ik:
o Over een geldig reisdocument dien te beschikken.
o Een geldig reisdocument blijk nodig te hebben om aan nationale identiteitsverplichtingen te kunnen
voldoen.
Aankruisen welke optie of opties van toepassing zijn.
Nu ik inmiddels kan beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart, verzoek ik u, daar u in dezen het
bevoegd gezag uitoefent en verantwoordelijk bent voor de opslag en het beheer van deze gegevens, de
registratie van mijn vingerafdrukken uit de reisdocumentatie-administratie te laten verwijderen.Vanwege het
risico dat deze gegevens in handen van (al dan niet bevoegde) derden terecht komen en de (eventueel
onherstelbare) schade die dit mij kan berokkenen, verzoek ik u erop toe te zien dat de verwijdering zo
spoedig mogelijk- doch uiterlijk binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn -plaatsvindt.
Ik baseer dit verzoek zowel op de artikelen in het EVRM waarmee de opslag principieel in strijd is, als op de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het bijzonder op de artikelen uit de Wbp die, ook in het geval
dat er een rechtsgeldige grondslag zou zijn voor de opslag van de vingerafdrukken (artikel 8 Wbp), de
verwerking slechts toestaat voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen waarvoor de registratie
plaatsvindt. Nota bene betreft het hier gevoelige persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 16 Wbp,
waarvoor de eisen die aan een verwerking worden gesteld nog strenger zijn.
Tevens wil ik in kennis worden gesteld of er gedurende de tijd dat de vingerafdrukken waren opgeslagen, er
door veiligheids- of inlichtingendiensten gebruik is gemaakt van gegevens over mij die zijn vastgelegd in de
databank, of dat politie/justitie op enige wijze deze databank bevraagd heeft in verband met een identiteitsvaststellingsverzoek en of onbevoegde derden een poging hebben gedaan om zich toegang tot deze
gegevens te verschaffen.
Ik wens hierover schriftelijk te worden geļnformeerd en baseer dit verzoek eveneens op de Wbp, die mij het
recht geeft om te kunnen controleren welke gegevens er over mij zijn opgeslagen in de digitale
overheidsdatabank, wie er toegang tot die gegevens heeft en waar deze gegevens voor worden gebruikt.
Daarnaast steunt dit verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), vanuit het perspectief dat er in
Nederland discussie plaatsvindt met betrekking tot de (on)wenselijkheid van opslag van vingerafdrukken die
afgenomen zijn in het kader van de paspoort/ID-kaart-uitgifte, en het antwoord op het verzochte daarin een
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rol kan spelen. In dit verband verzoek ik u om een afschrift van alle verzoeken tot raadpleging van de met
betrekking tot mijn persoon opgeslagen gegevens in de hiervoor genoemde databank, welke schriftelijk of
langs elektronische weg zijn gedaan, alsmede de telefoonnotities, memo’s en brieven die met betrekking tot
dergelijke op mijn gegevens betrekking hebbende verzoeken zijn opgemaakt en/of verzonden.
Ik vertrouw erop dat u alles in het werk zult stellen om zo snel mogelijk aan mijn verzoek tot verwijdering van
mijn vingerafdrukregistratie tegemoet te komen. Ik verzoek u mij hier een bevestiging over te doen
toekomen.
Hoogachtend/ Met vriendelijke groet/ In afwachting van uw reactie,
Verblijf ik,
Naam
Handtekening

Honderdduizend doden meer of minder per jaar, who cares?
Bron: Vrijspreker.nl
Dit is er een uit de oude doos maar daarom niet minder nuttig. Ongeveer een
halve eeuw geleden begon een grootschalige campagne om een bepaalde
chemische stof te verbieden. De campagne was succesvol, er werd voldoende
ingespeeld op angstgevoelens. Wetenschap werd selectief toegepast. Politici
benaderd. Tegenstanders verketterd. We kennen intussen de procedure.
In dit artikel behandel ik de gevolgen van het verbieden van deze stof. De politici die het verboden hebben
als bate een kortstondig positief politiek electoraal effect gehad door het verbieden van deze stof. De
actievoerders hebben voor hun kameraden hun progressiviteit bewezen. Dat is de bate. Wie dragen de
kosten van het verbieden? En hoe groot zijn deze? Het betreft hier DDT. DDT heeft voor en nadelen. DDT
werd sinds WO II massaal ingezet tegen insecten als verdelgingsmiddel. Hier en daar wellicht te
enthousiast. Samen met andere bestrijdingsmiddelen die zich ophoopten in lichaamsvet van prooidieren
werd dit een bedreiging voor met name roofvogels. De grootste bate van DDT betreft de effectiviteit tegen de
malaria mug. Dood de malaria mug en malaria krijgt geen kans. DDT heeft malaria uitgeroeid, of in ieder
geval een rol gespeeld in het uitroeien van malaria, in de VS, de Balkan, delen van Noord Afrika, Noord
Australië, Taiwan, en grote delen van de Pacific. Dit zijn gebieden waar naast het toedienen van DDT ook
meestal een voldoende ontwikkelde gezondheidszorg was om ziektegevallen te behandelen.
Na het verbod op DDT in de VS in 1971-1972 was DDT een besmet product geworden dat ook buiten de VS
minder en minder werd ingezet. Er werd zelfs een wereldwijd verbod overwogen. Een groot gevaar is dat
DDT zijn effectiviteit verliest doordat insecten resistent worden tegen de inzet van DDT. In onder meer Sri
Lanka was dit het geval. De WHO was zeer succesvol in het terugdringen van malaria op dit eiland. Een
teruggang van 3 mln patiënten per jaar naar maar 29 patiënten in 1964 is niet anders dan als een
spectaculair succes te kwalificeren. En toont de kracht van DDT aan. Men stopte het DDT programma, en 4
jaar later waren er weer 600 duizend patiënten. Op dat moment waren er intussen resistente muggen. En
was DDT veel minder effectief dan daarvoor. Het totaal aantal besmettingen en dodelijke malaria
slachtoffers is lastig in te schatten, cijfers variëren van 200-300 mln patiënten per jaar en tussen de 800
duizend en 3 mln jaarlijkse doden. Het op vooral emotionele gronden totaal verbieden van dit insecticide
binnen de VS, en daarna verketteren van dit middel daarbuiten waardoor het veel minder is ingezet dan
anders het geval was zou eigenlijk als een van de grotere misdaden van de vorige eeuw moeten worden
gezien. Robert Gwadz van the National Institutes of Health (US) heeft een aantal van 20 mln doden
genoemd die het gevolg zijn van het niet doorzetten van het gebruik van DDT. In mijn titel ben ik wat
conservatiever. In India en in enkele andere gebieden is men doorgegaan met het gebruik van DDT,
ondanks alle ophef. Echter dan vooral als insecticide voor op het land. Met als gevolg dat er intussen
resistente muggen zijn, en de effectiviteit afneemt. Wil men malaria overwinnen dan kan men dat niet met
alleen maar DDT, daar is meer voor nodig. Aan de andere kant wordt het wel een stuk lastiger om malaria te
overwinnen zonder DDT. DDT wordt thans wel binnenshuis ingezet in Afrika waar de binnenmuren van het
huis worden besproeid. Voor haar bloedconsumptie rust de mug even uit op een muur, en sterft.
Waar het mij in dit artikel vooral om gaat is de immoraliteit aantonen van zich op morele superioriteit
beroepende activisten en politici. De onbedoelde gevolgen van het DDT beleid zijn niet anders dan
catastrofaal te noemen. Keer op keer staan dit soort moraal ridders op. Die parasiteren op onze angsten. Of
het nu angsten voor terrorisme, Islam, DDT, CO2 of werkloosheid betreft. Deze angstzaaiers gecombineerd
met de waangedachte dat een overheid ons wel kan beschermen middels afgedwongen maatregelen
verzieken de maatschappij. En kosten ons miljoenen doden en heel veel welvaart. Ook de iets mildere vorm
van collectivisme die we hier hebben kost veel mensenlevens. Mao en Stalin zijn bekend als
massamoordenaars. Mildere vormen van collectivisme eisen echter ook hun jaarlijkse dosis slachtoffers.
Zoals ik in dit artikel probeer aan te tonen. Links: link 1 ; link 2 ; link 3 ; link 4
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Britse ID-kaart en biometrische databank RIP
Persbericht
Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan
gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.
Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de
belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan
gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity&
Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed
within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process
of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.
Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de
macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is
een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van
Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als
‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet
in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006)
heeft kunnen doen.
Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de
Identity card validity countdown.
‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de
Britse burgerrechten organisatie NO2ID.
Analyse Vrijbit
Britse staatsburgers die een reisdocument nodig hebben om buiten de landsgrenzen te kunnen reizen
moeten daarvoor een paspoort hebben. In het Vereningd Koninkrijk zijn de Britten daarmee grotendeels
gevrijwaard van het afgeven van hun biometrische gegevens aan de eigen overheid. De vingerafdruk in het
Britse paspoort is voorlopig geschrapt. Dit is mogelijk omdat de Britten niet gebonden zijn aan de Europese
Verordening uit 2004 om biometrische gegevens, zijnde zowel een gedigitaliseerde pasfoto en 2
vingerafdrukken, in de chip van het paspoort te verwerken.
Er bestaat nog wel steeds een aparte infrastructuur voor het paspoort met de ingescande pasfoto's van
paspoorthouders. Deze reisdocument-gegevens kunnen ook voor opsporingsdoeleinden worden gebruikt.
De pasfoto's kunnen ook aan grensposten met E border facilities worden doorgegeven.
We feliciteren de Britse bevolking met een regering die het machtevenwicht wil herstellen tussen de overheid
en de bevolking. Die de opdracht tot bescherming van hun burgers opvat als een kwestie van herstel van de
fundamentele burgerrechten en het belang inziet van Vrijheid. De Nederlandse regering zou daar een
voorbeeld aan dienen te nemen door zo snel mogelijk de opslag van biometrische gegevens van de
bevolking in een dé- danwel centrale databank stop te zetten en terug te draaien.
Het bericht is een hart onder de riem voor de Nederlandse ‘vingerafdrukweigeraars’ en algeheel bezwaarden
tegen biometrische identificatiemethoden.
We roepen alle betrokkenen hier ten lande op om onder ogen te zien dat de discussie in Nederland niet
beperkt moet worden tot het al dan niet doorgaan van de plannen om een 24-uurs online bevraagbare
centrale databank in te richten. Ook niet beperkt tot de omstreden kwestie dat biometrische gegevens ter
beschikking worden gesteld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en voor justitieel gebruik. Het gaat in
essentie niet over de wijze van opslag en het verstrekkingsregiem.
Maar over het principe dat een overheid zich geen lichaamskenmerken van de burgers dient toe te eigenen.
Alleen wie strafbare feiten pleegt zou daarmee zijn recht op algeheel respect voor zijn of haar lichamelijke
integriteit (deels) kunnen verspelen.
De discussie dé-danwel centrale opslag is in wezen een non-discussie. Lichaamskenmerken maken een
onlosmakelijk deel uit van iemands identiteit. En laten we dat vooral zo houden.
Ofwel zoals de Britten stellen: Everybody is unique- Let’s keep it that way!
Zowel in de bestuursrechterlijke procedures als in de civiele rechtzaak wordt principieel strijd geleverd zowel
tegen het verplicht moeten afstaan en opslaan van vingerafdrukken als tegen de opslag van deze gegevens
samen met de gezichtsscan. Tegen opslag überhaupt, ongeacht of dit centraal danwel dé-centraal gebeurd.
Tot slot nog een praktische opmerking over de logistieke en financiële aspecten:
Uiteraard heeft het ongeldig verklaren van de huidige in omloop zijnde IDcards die als reisdocument worden
gebruikt grote gevolgen voor Britten die met zo’n kaart buiten hun land in Europa verblijven of binnenkort op
reis gaan. Ook zal met het vernietigen van de kaarten een financiële afwikkeling gepaard gaan omdat
mensen betaald hebben voor een kaart die voortijdig ongeldig wordt.
Maar daarbij is het aardig te bedenken dat de Britse regering becijferd heeft dat de nodeloos gemaakte
kosten een kapitaalvernietiging vormen van 292 miljoen pond. Maar dat daar tegenover staat dat het
schrappen van het geld dat gereserveerd was voor toekomstige investeringen 835 miljoen pond bedraagt.
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Misschien dat de Algemene Rekenkamer ook eens een doorberekening zou kunnen maken van het huidige
Nederlandse Paspoortwet- drama.
Vereniging Vrijbit ondersteunt iedereen die de strijd aangaat om de Nederlandse Paspoortwet te doen
intrekken danwel buiten werking te doen stellen.
Steun onze vereniging om dit werk te kunnen voortzetten en help bekendheid geven aan de petities:
Tegen vingerafdruk in digitaal overheidregister en tegen biometrische opslag in de chip van reisdocumenten.
Vrijbit.nl

Het rommelt ENORM in de Arabische wereld
januari 18, 2011 By: silviavideler
Met een meer dan buitengewone belangstelling volg ik de ontwikkelingen in de Arabische wereld op de voet.
Profetisch gezien; dus vanuit de Bijbel kunnen de rellen,opstanden en revoluties weleens uitmonden in de
oprichting van één van de tien voorspelde staten van de z.g. 10-Statenbond die straks de wereld zal tellen
volgens het boek Openbaring.
De bijbel is er duidelijk over: Er komen, en dat binnen afzienbare tijd, een tiental staten, federaties
desgewenst, in de wereld.
Sprak men enkele decennia terug nog van een 1ste, 2de en een z.g. 3e wereld. Die tijd is voorgoed voorbij!
De aarde, de wereld is zich aan het opmaken om zich als 10 staten 10 eenheden, tien koningen dus, te gaan
presenteren.
Helemaal exact en duidelijk zijn die groepen van landen en volkeren (stammen) nog niet aan te geven maar
grosso modo mag men wel stellen dat de contouren zich aardig beginnen af te tekenen.
De tien staten (de tien-statenbond) bevatten de volgende eenheden. (vooralsnog met enige reserve en mijns
inziens!)
1. de E.U.
2. Noord Amerika (het samenvloeien van Canada, de V.S. en Mexico) eventueel aangevuld met wat
eilandstaatjes.
3. Zuid-en midden Amerika
4. Zwart Afrika
5. Rusland met eventueel enkele trouwe volgelingen.
6. India als opkomende macht met ook enkele landen zoals Sri Lanka, Nepal en Bhutan in het gevolg.
7. Het Chinese Rijk (Mongoolse rijk) incl. de z.g. Aziatische tijgers
8. De Turkse Rijk, incl. Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tjadjikistan, Azerbeidsjan enz.
9. Het Perzische rijk, in wezen die landen die Sjiïtisch moslim zijn.
10. Het Arabische (kalifaat) Rijk. (Alle Arabisch sprekende landen!)
Deze tiende staat nu nog verdeeld in Marokko, Algerije, Tunesië, Mauretanië, en deels Niger, Tsjaad, Mali
en díe landjes die vroeger tot het z.g. Frans West en/of Equatoriaal Afrika behoorde, alsmede Lybië, Egypte,
Jemen, Oman, Noord Soedan, Saoudi Arabië en de div. oliestaatjes waaronder Koeweit de grootste is, zijn
één van taal en op enkele stammen na in West-Afrika, ook één als volk en al helemaal één in de Islamitische
RELIGIE.
Stuk voor stuk zijn dit landen die NIET democratisch geregeerd worden, niet één! Maar……ook niet op een
volgens de koran en hadith voorgeschreven islamitische wijze. S.Arabië benadert het dat dan enigszins.
Een democratische regeringsvorm zullen deze landen wellicht nooit echt verkrijgen. (bereiken) Men heeft het
nooit ervaren, nooit beleefd en men heeft er de kracht ook niet voor om dit binnen redelijke termijn te
verwezenlijken. De altijd aanwezige en sterk dominante religieuze krachten in deze landen zullen de kans
grijpen naar de macht en er een eenheid van maken zoals de koran ook voorschrijft; een KALIFAAT. Dit ten
koste van de seculiere krachten die gewoon een stukje meer welvaart en vrijheid willen genieten.
Zoals we nu vandaag (18/1) gehoord hebben dat ook Mauretanië zich gaat roeren, in Egypte al diverse
protest-zelfverbandingen hebben plaatsgevonden op strategische plaatsen en in Libië regeringsgebouwen
zijn aangevallen door het ‘gepeupel’, het volk dus. Dan zien we dat dergelijke ontwikkelingen heel, heel snel
kunnen plaatsvinden. En wie weet ziet de kaart er over enkele maanden geheel anders uit dan dat wij met
de jaarwisseling, nog maar amper achter ons, voor ogen hadden.
Opm. Irak en Syrië reken ik NIET tot de Soennitische Islamitische meerderheid. Irak is voor een groot deel
Sjiitisch, net zoals Iran (Perzië) en Syrië, en dat vergeten de meeste mensen, is voor een zeer groot deel
ALEWITISCH, een zeker lichtzinnige en ‘vrije vorm van de Islam maar wel aan de Sjiitische loot hangende.
(Dus duidelijk NIET Soennitisch!) Zeg maar de Sjiieten van Iran staan qua geloofsbeleving net zo ver van de
Syriërs af, als de Gereformeerde Gemeente van de Vrijzinnige Protestantenbond, maar ze zijn beiden wél :
protestant. Zo zijn zíj, beiden: Sjiitisch!
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Obama en Sarkozy verwachten voedselrellen
januari 17, 2011 By: vader Jakob
Het is nu mainstream: we hebben een voedselcrisis.
En ja, daarom een gezamenlijke speciale militaire eenheid van VS-Europa
om eventuele rellen de kop in te drukken.
Mensen die nu nog beweren dat het allemaal nog niet zo’n vaart loopt,
kunnen beter intrek nemen in een struisvogelverblijf ….
Bron: e-wallstreeter
Obama Orders Military To Prepare For Spring Food Riots
A grim report prepared by France’s General Directorate for External Security (DGSE) obtained by Russia’s
Foreign Intelligence Service (SVR) states that president’s Obama and Sarkozy have “agreed in principal” to
create a joint US-European military force to deal exclusively with a Global uprising expected this spring as
our World runs out of food.
According to this report, Sarkozy, as head of the G-20 group of developed Nations, called for and received
an emergency meeting with Obamathis past Monday at theWhite Housewherein he warned his American
counterpart thatthe shockrise infood pricesoccurring due to an unprecedented series of disasters was
threatening the stability of the entire World and could lead to the outbreak of Total Global War.
Just last week FrenchPrime MinisterFrancois Fillonunderlined that one of France’s top G-20 priorities was to
find a collective response to “excessive volatility” infood pricesnow occurring, a statement joined by Philippe
Chalmin, a top economic adviser to the French government, whowarned the World may face social unrest
including food riots in April as grain prices increase to unprecedented highs.
The fears of the French government over growing Global instability was
realized this past week after food riots erupted inAlgeria andTunisia and
left over 50 dead. So dire has the situation become in Tunisia that their
governmentthis morning rushed in massive amounts of troops and tanks to
their capital city Tunis and instituted a Nationwide curfew in an order to
quell the growing violence.
The United Nations, also,warned this past Friday that millions of people
are now at risk afterfood priceshit their highest level ever asGlobal wheat
stocks fell to 175.2 million tons from 196.7 million tons a year ago; Global
corn stocks are said may be 127.3 million tons at the end of this season, compared with last month’s
USDAoutlookfor 130 million tons; and Global soybean inventories will drop to 58.78 million tons at the end of
this season, from 60.4 million tons a year earlier.
Robert Zoellick, president of the World Bank, further warned this past week that risingfood pricesare “a threat
to global growth and social stability” as our World, for the first time in living memory, has been warned is just
“one poor harvest away from chaos”.
Important to note about how dire the Global food situation has become is to understand the disasters that
have befallen ourWorld’s top wheat growing Nations this past year, and who in descending order are: China,
India, United States, Russia, France, Canada, Germany, Ukraine, Australia and Pakistan.
From China’s disaster: 2010 China drought and dust storms were a series ofsevere droughts during the
spring of 2010 that affected Yunnan, Guizhou, Guangxi, Sichuan, Shanxi, Henan, Shaanxi, Chongqing,
Hebei and Gansu in the People’s Republic of China as well as parts of Southeast Asia including Vietnam
and Thailand, and dust storms in March and April that affected much of East Asia. The drought has been
referred to as the worst in a century in southwestern China.
From India’s disaster:A record heat wave and growing water crisis in India are forcing politicians to
consider implementing user fees and other measures to conserve water. Sri Lanka’s President Mahinda
Rajapaksa yesterdayinstructed ministers and officials to prepare a strategic plan to face an impending food
crisis as there were signs that the World is to confront a food shortage by next April.
From Russia’s disaster: (10% of total World’s output, 20% for export) they were hit by the highest recorded
temperatures Russia has seen in 130 years of recordkeeping; the most widespread drought in more than
three decades; and massive wildfires that have stretched across seven regions, including Moscow.
From France’s disaster: The French governmentlowered their wheat crop forecast by 2.7% over last year
due to drought and cold weather.
From Canada’s disaster:Record setting drought has affected their main grain producing provinces in the
Western part of their Nation.
From Ukraine’s disaster: (the World’s top producer of barley and sixth biggest of wheat) hit as hard as
Russia by fire and drought to the point they have halted all their exports of grains in 2011.
From Australia’s disaster: Fears of a Global wheat shortage have risen after the Queensland area of
Australia was hit by calamitous flooding. Andrew Fraser, Queensland’s State Treasurer, described the floods
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as a “disaster of biblical proportions”. Water is covering land the size of France and Germany. It is expected
to reach over 30 feet deep in some areas in coming days.
From Pakistan’s disaster: Floods have submerged17 million acres of Pakistan’s most fertile crop land,
have killed 200,000 herd of livestock and have washed away massive amounts of grain and left farmers
unable to meetthe falldeadline for planting new seeds, which implies a massive loss of food production in
2011, and potential long term food shortages.
Not only have the vast majority of our World’s top wheat producers been affected, but also one of the main
grain producing regions on the Planet, South America, has been hit by disasters too where an historic
drought has crippledArgentina andBolivia, and Brazil, that regions largest Nation, has been hit with
catastrophic floods that havekilled nearly 400 people in the past few days alone.
Even the United States has been hit as a catastrophic winter has seen49 of their 50 States covered by snow
causingunprecedented damage to their crops in Florida due to freezing weather, andrecord setting
rainsdestroying massive numbers of crops in their most important growing region of California.
And if you think that things couldn’t get any worse you couldn’t be more mistaken as South Korea (one of the
most important meatexportersin Asia) has just this past weekhad to destroy millions of farm animals after an
outbreak of the dreaded foot-and-mouth disease was discovered.
To how horrific the Global food situation will become this year was made even more grim this past month
when the United Statesreported that nearly all of their honey bee and bumblebee populations have died out,
and when coupled with the“mysterious” die-off of the entire bat population in America means that the two
main pollinators of fruit and vegetable plants will no longer be able to do their jobs leading to crop losses this
report warns will be “biblical and catastrophic”.
Chillingly to note is that after meeting with Sarkozy, Obama began implementing his Nation’s strategy for
keeping the truth of this dire events from reaching the American people byordering all US citizens to have an
Internet ID so that they can be tracked and jailed should they begin telling the truth.
And so today, as agricultural traders and analystswarn that the latest revision to US and Global stocks
means there is no further room for weather problems, anew cyclone is preparing to hit Australia, brutal winter
weather in India haskilled nearly 130, andmore snow is warned to hit America, and we’re not even two full
weeks into 2011… may God have mercy on us all.
Laatste nieuws uit de Arabische wereld
januari 17, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Niet alleen oproer en geweld in Tunesië.
Ook in Jemen, Jordanië, Algerije, en zelf in het dictatoriaal geleide Libië van Gadaffi én in Egypte is sprake
van relletjes. protestdemonstraties om meer vrijheid, om lagere prijzen voor het basisvoedsel en reële
kansen. In Libië zouden al diverse regeringsgebouwen in brand zijn gestoken.
Er zijn al geluiden dat men streeft naar een Arabisch Kalifaat en alle bestaande regeringen binnen de
Arabische wereld zullen dan het veld moeten ruimen. Nadere berichten volgen nog.

Chemtrails: Interview met Peter Vereecke 8 jan 2011
Door Redactie op 23 januari 2011
Een interview met Peter Vereecke over chemtrails, geo-engineering, case
orange, de Belfort-groep en meer.
Peter Vereecke, oud-burgemeester van Evergem, België. Begin juli 2009
kwam hij ‘in the picture’ van zowel de (schrijvende) pers als de (regionale)
tv omdat hij als ex-burgemeester in de gemeenteraad aandacht had
gevraagd voor het zorgwekkende fenomeen van de chemtrails.
Toen een krantenartikel hierover door een door hem onbekend iemand
ook op internet gezet werd (o.a. in het Engels) begon hij heel wat reacties
te krijgen (zelfs vanuit Amerika !) : “eindelijk iemand die zijn nek uitsteekt en dit schandalig fenomeen
aanklaagt!”. Dit is dus een zaak die veel meer mensen beroert dan dat hij oorspronkelijk dacht.
Sindsdien heeft hij zich nog verder en dieper geïnformeerd, en contacten gelegd met tal van
overheidsdiensten en is zijn verontwaardiging-onrust nog verder toegenomen.
Meer informatie over het werk van Peter Vereecke:
http://www.argusoog.org/?s=Peter+Vereecke&x=13&y=9
Bron(nen): Samertje, http://www.youtube.com/user/samertje
Deel 5: http://www.youtube.com/watch?v=JAyX9fsOstg&feature=related

Nieuwsbrief nr. 115 – 23 januari 2011 - pag. 68

Slapende vulkanen na 1000-den jaren wederom actief
januari 16, 2011 By: silviavideler
Dit grafiekje laat u zien hoe opvallend veel vulkanen, die al sinds mensen heugenis ‘sliepen’ nu weer opeens
volop actief zijn.
Name of
VEI Continent
Country
Location
Last eruption Last activity
Volcano
Australia & New~26,500
Lake Taupo
8
New Zealand North Island
06.01.2011
Zealand
years ago
Indonesian
~74,000
Lake Toba
8
Indonesia
Northern Sumatra
01.01.2011
Archipelago
years ago
Australia & New~254,000
Whakamaru
8
New Zealand North Island
06.01.2011
Zealand
years ago
Yellowstone
USA (Pacific
640,000
8
North-America
State of Wyoming
01.01.2011
Caldera
Region)
years ago
Island Park
USA (Pacific
2.1 million
8
North-America
State of Idaho
01.01.2011
Caldera
Region)
years ago
La Garita
USA (Pacific
~27.8 million
8
North-America
State of Colorado
No data
Caldera
Region)
years ago
Indonesian
Mount Tambora 7
Indonesia
Sumbawa Island
1815
..
Archipelago
Baekdu
The border North
7
Asia
China
~969 CE
No data
Mountain
Korea and China
Osumi Islands,
~6,300 years
Kikai Caldera
7
Asia
Japan
..
Kagoshima
ago
Prefecture
Rhineland~12,900
Laacher See
7
Europe
Germany
23.12.2010
Palatinate
years ago
~22,000
Aira Caldera
7
Asia
Japan
Island of Kyushu
No data
years ago
~39,280
Campi Flegrei 7
Europe
Italy
Naples
13.01.2011
years ago
Reporoa
Australia & NewTaupo Volcanic
230,000
7
New Zealand
29.12.2010
Caldera
Zealand
Zone
years ago
Island of Kyushu,
~80,000
Mount Aso
7
Asia
Japan
..
Kumamoto
years ago
Prefecture
Long Valley
USA (Pacific
~760,000
7
North-America
State of California
10.01.2011
Caldera
Region)
years ago
Arenal
Eruption Orange
Costa Rica
1405-033
Stratovolcano
Bagana
Eruption Orange
Papua New-Guinea
0505-02=
Lava cone
Barren Is.
Eruption Orange
India
0600-01=
Stratovolcano
Alert
Batu Tara
Eruption
Indonesia
0604-26=
Stratovolcano
Level 2
Chaiten
Eruption Red
Chile
1508-041
Caldera
Concepcion
Eruption Orange
Nicaragua
1404-12=
Stratovolcano
Alert
Dukono
Indonesia
0608-01=
Complex volcano Eruption
Level 2
Eyjafjallaj kull
Eruption Orange
Iceland
1702-02=
Stratovolcano
Fuego
Eruption Orange
Guatemala
1402-09=
Stratovolcano
Alert
Gaua
Eruption
Vanatu
0507-02=
Stratovolcano
Level 2
Ibu
Eruption Level 2
Indonesia
0608-03=
Stratovolcano
Karymsky
Eruption Orange
Russia
1000-13=
Stratovolcano
Kilauea
Eruption Orange
USA
1302-01Shield volcano
Alert
Kirishima
Eruption
Japan
0802-09=
Shield volcano
Level 2
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Kliuchevskoi
Mt. Erebus
Mt. Etna

1000-26=
1900-02=
0101-06=

Eruption Orange
Stratovolcano
Eruption Orange
Stratovolcano
Stratovolcanoes Eruption Orange

0203-02=

Shield volcano

Eruption Orange

Ol Doinyo Lengai
Pacaya
Planchon Peteroa
Poas
Popocatepetl

Russia
Antarctica
Italy
Democratic Republic of
Congo
Tanzania
Guatemala
Chile
Costa Rica
Mexico

0202-12=
1402-11=
1507-04=
1405-04=
1401-09=

Eruption
Eruption
Eruption
Eruption
Eruption

Rabaul

Papua New-Guinea

0502-14=

Reventador

Ecuador

1502-01=

Stratovolcano
Complex volcano
Stratovolcanoes
Stratovolcano
Stratovolcanoes
Pyroclastic
shield
Stratovolcano

Sakura-Jima

Japan

0802-08=

Stratovolcano

Eruption

Sangay
Santa Maria

Ecuador
Guatemala

1502-09=
1402-03=

Stratovolcano
Stratovolcano

Eruption
Eruption

Semeru

Indonesia

0603-30=

Stratovolcano

Eruption

Sheveluch
Stromboli
Suwanose-Jima
Tungurahua

Russia
Italy
Japan
Ecuador

1000-27=
0101-04=
0802-03=
1502-08=

Stratovolcano
Stratovolcano
Stratovolcano
Stratovolcano

Eruption
Eruption
Eruption
Eruption

Ulawun

Papua New-Guinea

0502-12=

Stratovolcano

Eruption

Nyamuragira

Eruption
Eruption

Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Alert
Level 2
Orange
Alert
Level 2
Orange
Orange
Alert
Level 2
Orange
Orange
Orange
Orange
Alert
Level 2

Democratie wereldwijd op z’n retour
door Hans van der Lugt
In 25 landen is het democratisch gehalte van het bestuur het afgelopen jaar aanmerkelijk achteruit gegaan
zonder veel serieus verzet van de democratische wereld. Dat stelt de organisatie Freedom House in een
later vandaag te publiceren rapport, zo meldt persbureau AP.
Het is het vijfde achtereenvolgende jaar waarin politieke rechten op hun retour zijn. “Onze tegenstanders zijn
niet alleen bezig met wijd verspreide repressie, ze doen dit met ongekende agressiviteit en zelfvertrouwen”,
zegt David J. Kramer, directeur van de organisatie. “En de democratische wereld pikt de uitdaging niet op.”
Met name China, Egypte, Iran, Rusland en Venezuela gaan door met het uitbreiden van repressieve
maatregelen zonder enig protest van betekenis van de democratische wereld. Op een totaal van 194 landen
en 14 “gebieden” telt de wereld nu nog slechts 115 democratieën met een gekozen regering – het laagste
aantal sinds 1995. Sinds 2005 zijn acht democratieën weer verdwenen.
Toenemende bravoure autoritaire regimes
“De machtigste autoritaire regimes handelen met toenemende bravoure”, aldus het rapport. Een voorbeeld is
de druk van China op landen om de ceremonie van de ‘uitreiking’ van de Nobelprijs voor de Vrede aan de
gevangen gezette dissident Liu Xiaobo te boycotten. Ook Rusland wordt als voorbeeld genoemd wegens de
“flagrante veronachtzaming” van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij de veroordeling van
voormalig olie-magnaat Mikhail Khordokovsky, een tegenstander van premier Poetin.
In de tussentijd streeft de regering-Obama, ook al spreekt zij zich publiekelijk uit voor mensenrechten, de
economische banden met China en Rusland juist aan te halen. “Authoritaire regimer hebben veel meer
vrijheid om binnenlandse critici de mond te snoeren als de buitenwereld zich niet verzet”, zedgt Arch
Puddington, directeur onderzoek van Freedom House.
De 25 landen met achteruitgaande niveaus van vrijheid zijn: Afghanistan, Bahrein, Burundi, Cambodja,
Ivoorkust, Djibouti, Egypte, Ethiopië, Fiji, Frankrijk, Guinee-Bissau, Haïti, Hongarije, Iran, Koeweit, Letland,
Madagaskar, Mexico, Rwanda, Sri Lanka, Swaziland, Thailand, Oekraïne, Venezuela en Zambia.
Nrc.nl
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Opbeurende ontwikkelingen
Hallo lieve mensen! Daar was ik dan weer eens. Omdat ik mij de laatste paar
weken behoorlijk verwonder over ontwikkelingen die ik her en der op het internet
bespeur, leek het me aardig weer eens een soort van ouderwets stukje te
schrijven. Maar dan ietsjes bondiger en eentje waar zowaar…*tromgeroffel* een
sprankje optimisme in schuilt. Het moet niet veel gekker worden. Oh ja, tevens
zonder overdaad aan aanklikbare linkjes (lees: geen). Google (of uw geheugen)
gebruiken kunt u zelf tenslotte ook prima.
Het hiervoor omschreven gevoel van verwondering komt voort uit het steevast
lezen van commentaren op nieuwssites, een wat onpraktische gewoonte die ik tot
op de dag van vandaag nog steeds niet heb kunnen onderdrukken. Normaal
gesproken was het zo dat het merendeel van de reacties mijn beeld van de doorsnee Nederlander alleen
maar bevestigde: door het krankzinnige leven van alledag totaal murw gebeukt, geestelijk reeds in een
eerder stadium kapot gemaakt door consumeerleerfabrieken, geconditioneerd door televisie, in een
constante staat van slavernij verkerend en daarom apathisch tot op het bot. Normaal gesproken dus.
Recentelijk lijkt het tij dan toch echt te keren.
Ik bespeur op fora als NuJij.nl namelijk ineens een heel andere – en wat mij betreft opbeurende – tendens.
Heel veel reaguurders die afgeven op het alsmaar falende politieke en sociale stelsel waarin zij gevangen
zitten. Commentaren op de Telegraaf.nl die van breindood herhalen van door mainstream media
voorgekauwde “feiten” en meningen zijn veranderd in emotionele betogen van pisnijdige medebewoners die
zich kapot ergeren aan het doodzieke systeem dat voor hun ogen in hoog tempo in mekaar dondert. Eerst
waren het voornamelijk vaak tenenkrommende uitlatingen van zij die het gangbare Staatsreligie aanhingen,
nu wordt er door bezoekers steeds vaker getwijfeld aan de Haagse priesters en zien mensen daadwerkelijk
in dat men te maken heeft met psychopaten en hun ziekelijke neiging tot zwaar misbruiken van de vrome
volgelingen.
En dat werd goddomme ook wel es tijd. Ik vraag mij tegenwoordig zelf niet meer af of dingen nog veel
gekker kunnen worden dan ze reeds waren en gelukkig maar; de afgelopen maanden hingen namelijk weer
es aan elkaar van de meest troosteloze voorbeelden van onze door corporatisme gedomineerde
samenleving, voorbeelden waar ik mij bijna dagelijks de vraag “Kan dit nog veel gekker?” bij had kunnen
stellen.
Het drama rond Afghanistan als zomaar een voorbeeld. U heeft ons hier op de site al tijdenlang horen
roepen dat we als dapper landje gewoon weer naar deze regio met schijnbaar gevaarlijke mensen zullen
afreizen om ons daar als de Westerse redders die wij natuurlijk zijn, te gaan doen gelden. Dat het daarbij
eigenlijk gaat om belangen op toch iets andere gebieden zoals die van olie, drugs en mineralen, heeft u ons
tevens veelvuldig horen verkondigen. Met de aankomende “politiemissie” waar nagenoeg niemand –
behalve natuurlijk de corporate sector – op zit te wachten is maar weer eens aangetoond wie er nu precies
de touwtjes in handen hebben. Het kabinet mag dan zogenaamd vallen over dit soort materie, aan het eind
van de rit en na het zoveelste vertoon van minachting van de burger in de vorm van “verkiezingen” zitten er
gewoon weer iets andere handpoppen te kwaken die braaf en slaafs het vooraf reeds lang en breed
uitgestippelde beleid dat door de corporaties dezer wereld vervaardigd wordt, ten uitvoer brengen. Denk in
dit kader ook nog even aan 7,6 miljard kostende kleinigheidjes als die 85 JSF-toestellen waar tevens – wat
een enorme verrassing – niemand behalve de ondertussen reeds beruchte kliek op zit te wachten. Et cetera,
et cetera.
De ontwikkelingen omtrent dat oh zo gevaarlijke (lees: “criminele en terroristische” - of eigenlijk: bedreiging
voor corporatistische belangen) internet doen mij tevens regelmatig in schaterlachen uitbarsten. De
voorspelbaarheid is werkelijk hilarisch. Ik kan me herinneren dat ons “nieuwe” kabinet zich zogenaamd hard
zou gaan maken voor een open en vrij internet. Uhuh. Van die mooie beloften in het gedoogde
regeerakkoord enzo. Ik verwijs u nu dan graag naar websites van organisaties als Bits of Freedom om eens
te kijken hoeveel er nou werkelijk van die beloften waar gemaakt wordt. Met hoofdonderwerpen als “Vrije
internettoegang ook in Nederland onder vuur” heb ik in ieder geval vast een heel erg donkerbruin
vermoeden.
Nog eentje dan. Werd er een tijd geleden door bepaalde politieke partijen nog heel hard moord en brand
geschreeuwd aangaande de invoer van kastjes in auto’s in verband met kilometerheffing, op dit moment –
terwijl men rijkelijk op het pluche gesetteld is - lijken die uitlatingen weer lang en breed vergeten. Oldfashioned dictatoriaal bespioneren van de bevolking kan tenslotte veel makkelijker: op naar camera’s die
altijd en overal “het gevoel van veiligheid” bij de burger zullen moeten gaan versterken. Alle automobilisten
onder surveillance, waarom niet? De voorstellen liggen er. En die woningovervallen van tegenwoordig
toch… Zijn camera’s rond woonhuizen misschien een goed idee?
En ga zo maar verder. De verwondering waar ik in het begin van dit artikel echter over sprak, komt voort uit
het feit dat bovenstaande kritiek zo maar in allerlei commentaren op de eerder aangehaalde websites te
vinden is. Niet langer hoeft u op zoek naar obscure en marginale weblogs als Anarchiel.com om met
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enigszins begripsvolle medestanders uw gal te kunnen spuien, nu kunt u gewoon onder de vaak sterk
manipulatieve schrijfsels van mainstream media uw gelijken vinden. Dat verdient wat mij betreft toch wel een
klein feestje. Met of zonder roze tutu, wat u wilt.
Ter afsluiting: zo’n flinke brand als in Moerdijk doet de parasitaire laag van Nederland trouwens ook niet veel
goeds, dat was u misschien ook opgevallen. Het stelletje elitaire prutsers schreeuwt bijna dagelijks hoog en
laag wat betreft “veiligheid en bescherming” wanneer het sterk verwrongen en meesterlijk overschatte
geestescreaties als “terrorisme” betreft maar wanneer er dan eens een keertje echt stront aan de knikker is
(of – de gruwel – het een paar dagen sneeuwt), faalt men weer in alle toonaarden. Van niet-functionerende
crisis-websites tot aan het opzettelijk achterhouden van essentiële informatie aangaande de mogelijke
schadelijkheid van een ramp, het is weer eens van hetzelfde ambtelijk laken een pak. Leugenachtige
hypocrisie waar een weldenkend mens zich kapot voor schaamt. Maar ja, een overheid bestaat nou eenmaal
uit een verzameling van parasiterende luilakken die werkelijk geen idee hebben waar ze met zijn allen mee
bezig zijn. Waarvan wederom in allerlei vormen akte.
En de cumulatie van al deze ellende die u en de rest van onze medebewoners steeds verder verstikt, lijkt nu
dus zelfs de voorheen altijd brave burger te gortig te worden. Hoera. Ik voel mij verheugd en verblijd. Ik hoop
dan ook van harte dat het glibberige gespuis in Den Haag de komende tijd nog flink de broekriem aan blijft
trekken om daarmee hun corporatistische partners gelukkig te stellen. Laat de politieke parasieten de boel
nog wat verder beliegen en bedriegen. Knal er rap nog wat meer overduidelijke uitingen van neo-fascisme
tegenaan. Zet het gas onder dit kokende kikkerlandje nog snel een tandje hoger en wie weet… Misschien
dat de Nederlandse kikkers uiteindelijk over meer ruggengraat blijken te beschikken dan de weekdieren
waar ik ze altijd voor aan zag. Ik kijk de onvermijdelijke ineenstorting van onze “beschaafde” samenleving
voorlopig in ieder geval met onverwachte blijdschap – en weer stilletjes vanaf de zijlijn – tegemoet.
Een aangename voortzetting!
Door Anarchiel op 15-01-2011

Bankroete Grieken willen nieuwe WO-2 herstelbetalingen Duitsland
De Griekse premier George Papandreou en de Duitse bondskanselier
Angela Merkel.
De wanhoop moet de bankroete Griekse regering wel nabij zijn nu het land
serieus van plan is om de komende weken Duitsland opnieuw aan te
klagen voor de in de Tweede Wereldoorlog geleden schade, ondanks het
feit dat Duitsland al voor circa € 22,4 miljard bijdraagt aan het € 110 miljard
kostende hulppaket om Griekenland overeind te houden. Daarnaast gaf
Duitsland Griekenland al in 1960 een schadevergoeding voor WO-2 en werd middels een verdrag
afgesproken dat van toekomstige aanspraken zou worden afgezien. Daar lijkt de socialistische Pasok partij
van premier Giorgos Papandreou nu echter geen boodschap meer aan te hebben.
Op de 'Dag van de Duitse Eenheid' in 2010 stak Josef Ackermann, topman van de Deutsche Bank, nog de
loftrompet over de Griekse premier Papandreou en kreeg deze zelfs de jaarlijkse Qaudriga prijs uitgereikt
vanwege het feit dat hij een internationaal voorbeeld van 'oprechtheid' zou zijn. Nu Papandreou -tevens de
huidige voorzitter van de Socialistische Internationale- echter eist dat de Duitse belastingbetaler opnieuw
dokt voor wat de Nazi's zo'n 70 jaar geleden in zijn land hebben aangericht, zal de chef van de Deutsche
Bank zich nog wel eens over zijn hoofd krabben.
Hoe brutaal en absurd het ook moge zijn -zeker gezien de enorme financiële fraude die de Grieken jarenlang
pleegden-, het is de Grieken bloedserieus. Volgens het Atheense persbureau ANA wil Papandreou de
komende weken bij het VN Tribunaal in Den Haag van Duitsland nieuwe herstelbetalingen eisen voor de
toenmalige bezetting door de Nazi's. Dat bedrag zal vermoedelijk in de vele miljarden lopen.
Het grootste deel van de Griekse bevolking staat achter de premier. De Griekse oppositie kwam overigens al
in het voorjaar van 2010 met het voorstel om opnieuw een schadevergoeding van Duitsland te eisen, om zo
de dramatische Griekse staatsfinanciën te saneren. Destijds wimpelde premier Papandreou het voorstel af,
maar dat was nog vóór het EU/IMF reddingspakket van € 110 miljard.
Zoals gebruikelijk is in failliete landen zoeken ook de Grieken een zondebok, en dat zijn in dit geval (weer)
de Duitsers. In de media wordt steeds vaker opgeroepen om Duitse producten te boycotten. De Grieken
nemen het Duitsland vooral kwalijk dat er harde voorwaarden werden verbonden aan het verstrekken van de
financiële noodhulp, waardoor de regering in Athene forse bezuinigingen moest doorvoeren en al veel
Grieken hun baan verloren.
Xander - Bron: Kopp Online
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Massale bijensterfte hebben we te ‘danken’ aan de amerikanen
januari 19, 2011 By: silviavideler
Uitgelekt document: EPA heeft willens en wetens een bijen dodend bestrijdingsmiddel goedgekeurd
(Vrij vertaald René Voogt)
(NaturalNews) Een imker uit Colorado verkreeg onlangs een uitgelekt document waaruit blijkt dat het
Amerikaanse Milieu Agentschap (EPA) een populair gewassen bestrijdingsmiddel kent dat verantwoordelijk
is voor het sterven van de bijen, maar ze stonden het wel toe er een goedkeuring aan te verlenen. Ondanks
het verzet van haar eigen wetenschappers, gaven EPA ambtenaren voor het eerst in `93 een A-goedkeuring
af voor het giftige bestrijdingsmiddel clothianidine van Bayer dat gebaseerd werd op een eigen gebrekkig
onderzoek naar veiligheid door Bayer zelf. Maar nu is gebleken dat de EPA al lang wist over de gevaren van
clothianidin en dus besloot om het gewoon te negeren.
De meeste mensen weten inmiddels dat de honingbijen met een ongelofelijke snelheid aan het uitsterven
zijn. Een Coloniale ineenstortingstoornis (CCD), is een aandoening waardoor bijen verdwalen en nooit meer
hun weg terug kunnen vinden naar de korf, en dat doet miljoenen natuurlijke bestuivers elk jaar de das om.
Eerdere studies lokaliseerden verschillende milieu-toxinen als de primaire daders, met inbegrip van giftige
bestrijdingsmiddelen, zoals clothianidin
(http://www.naturalnews.com/028429_colony_collapse_disorder_chemicals.html)
Het gelekte document, dat geschreven werd door het Bureau EPA voor chemische veiligheid en voorkoming
van verontreiniging, verklaart duidelijk dat de grootste bezorgdheid van “clothianidin uitgaat naar het welzijn
van de insecten (honing bijen)” en dat “een acute toxiciteitsstudie onder honing bijen liet zien dat clothianidin
zeer giftig is zowel op basis van alleen contact als ook op orale basis”. De brief kwam als reactie op een
verzoek van Bayer om de goedkeuring van clothianidine uit te breiden voor het gebruik op katoen en
mosterd als aanvulling op de andere goedgekeurde toepassingen.
Dus als clothianidine een aanzienlijke bedreiging voor de bijen vormt, en de EPA heeft dit al die tijd geweten,
waarom werd het op de eerste plaats dan ooit goedgekeurd? En als de in eerste instantie geleverde
veiligheid-studies van Bayer aangetoond hebben in tegenspraak te zijn met de werkelijke wetenschap,
waarom heeft de EPA dan gefaald om achter Bayer aan te gaan voor valsheid in geschriften betreffende de
veiligheid? Kennelijk hebben degenen die de uiteindelijke beslissingen nemen bij de EPA totaal geen
interesse in de waarheid en ondersteunen ze eerder zakelijke belangen ten koste van de volksgezondheid.
Verschillende Europese landen hebben het gebruik van clothianidin verboden, waaronder Duitsland,
Frankrijk, Italië en Slovenië. Amerikaanse telers van conventionele gewassen, blijven echter de gevaarlijke
chemische stof gebruiken wat we te danken hebben aan de corrupte ambtenaren van EPA. Wanneer de
honingbijen uitgestorven zijn, en er geen bestuivers meer zijn om ons te verbouwen voedsel te bestuiven,
dan zijn deze zelfde EPA ambtenaren verantwoordelijk voor de massamoord op miljoenen mensen.
Bronnen voor dit verhaal zijn:
http://www.fastcompany.com/1708896/wiki-bee-leaks-epa-document-reveals-agency-knowingly-allowed-useof-bee-toxic-pesticide
Gerelateerde video: http://naturalnews.tv/v.asp?v=F124A719C906C8018550AC39F40584B3
Articles Related to This Article:
• EPA, American Chemistry Council Conspire to Remove Toxicologist Deborah Rice from Panel on Flame
Retardant Safety
• EPA may approve neurotoxic pesticide that harms children
• EPA uses nanotech regulation ploy to target colloidal silver while ignoring all other nanotech particles
• Pentagon Is Fighting the EPA About Pollution Clean Up Efforts
• Human medical experimentation in the United States: The shocking true history of modern medicine and
psychiatry (1965-2005)
• Thousands Exposed to Poison by Government’s Aerial Spraying
Learn more: http://www.naturalnews.com/030921_EPA_pesticides.html#ixzz1A9zjIwRh
Originele artikel:
http://www.naturalnews.com/030921_EPA_pesticides.html
http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2011/01/06/leaked-document-epa-knowingly-approved-beekilling-pesticide/
Hoe zit het nou werkelijk met ‘ons’ koningshuis?
januari 19, 2011 By: silviavideler
Op de zéér informatieve site van René Voogt vindt u een aantal uitgebreide documentaire- achtige
verhandelingen die u meenemen in de geschiedenis van het koningshuis en u de waarheid omtrent dit
gebeuren op een duidelijke, genuanceerde, eerlijke en verantwoorde manier laat zien. Zie link:
http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/
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Uitwassen van een nog steeds voortschrijdende privatisering: JP Morgan verdient geld aan
voedselbonnen
19 januari 2011
Hoe meer Amerikanen van voedselbonnen leven, des te meer geld verdient grootbank JP Morgan. Met
andere woorden: een slechte economie is goed, lage lonen en hoge werkloosheid is positief voor een van de
hoofdschuldigen van de huidige economische crisis. Hoe kan dat?
Dat kan omdat veel Amerikaanse staten hun privatiseringsdrang zover hebben doorgevoerd dat ze zelfs
delen van hun sociale wetgeving hebben uitbesteed. Grootbank JP Morgan heeft met 26 Amerikaanse
staten een contract om de Amerikanen die daar gezien hun lage inkomen recht op hebben van een
zogenaamde debetkaart te voorzien (een prepaid kredietkaart ofwel chip/protonkaart) waar bij een beperkt
aantal winkels voedingsmiddelen en een beperkt aantal andere producten aangeschaft kan worden.
JP Morgan wordt door de betrokken staten betaald voor elke kaart die het uitgeeft en dat betekent dat een
slechte economie en toenemende armoede goed is voor JP Morgan. Het aantal Amerikanen dat van
voedselbonnen leeft is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld, van 26 miljoen in 2007 tot 43 miljoen (meer
dan 10% van de totale bevolking) nu. Geld verdienen aan armoede betekent dus dat je als grootbank een
reden hebt om de economie te laten verloederen. En dat is precies wat de bank (en een aantal andere
grootbanken) de laatste jaren hebben gedaan.
JP Morgan is naast dit verhaal ook een van de hoofdrolspelers in Foreclosuregate - de mega
hypothekenfraude die de MSM in de VS uit alle macht uit de aandacht te houden - en is al jaren de grootste
manipulator van de zilverprijs. Verder maakt JP MOrgan zich schuldig aan alle andere standaard
grootbankpraktijken, was men in 2008 te groot om om te vallen en betaalde men zijn medewerkers obscene
bonussen van de verschillende reddingspakketten die ze van de Amerikaanse belastingbetalers in hun
schoot geworpen kregen.
De onthulling dat JP Morgan verdient aan de ellende van anderen is niets nieuws en in dit verhaal ook niet
het meest zorgwekkende. Het toont echter wel aan tot welke excessen de onverantwoorde privatisering van
de laatste 30 jaar en de komende jaren kan leiden.
In Nederland zijn onder andere de zorg, de ziektekostenverzekering, het openbaar vervoer en de post
geprivatiseerd. Het heeft geleid tot een slechter product aan een hogere prijs, tot minder service en een
grote ontevredenheid bij de klanten; precies het tegenovergestelde van wat ons destijds werd beloofd.
Daarnaast zou het afstoten van staatsbedrijven leiden tot een daling van de kosten van de overheid en dus
tot een lastenverlaging voor de bevolking. Misschien hebben wij iets gemist, maar van een lastenverlaging
hebben maar wenig Nederlanders iets gemerkt.
Met een ultra-rechts, door toekomstige bankmedewerkers en lobbyisten bezet kabinet dat in Den Haag aan
de touwtjes trekt, dat ook nog eens schatplichtig lijkt aan een vreemde mogendheid in de buurt van Jordanië,
kunnen we ervan uitgaan dat binnen afzienbare tijd ook in Nederland de WW, AOW, WAO en de Bijstand,
de wegen, de bruggen, het gevangeniswezen, de rivieren en de kanalen, ja zelfs het innen van de belasting
zullen worden uitbesteed aan ING of een buitenlandse investeerder.
De tegengestelde en ongezonde belangen die dat gaat opleveren kunnen alleen maar leiden tot nog meer
armoede voor de werkende, productieve mens en nog meer woekerwinsten voor de parasieten van de
banken en hun handlangers in politiek en media.
Het is tijd om wakker te worden.
http://www.zonnewind.be/economie/banken/jp-morgan/verdient-geld-aan-voedselbonnen.shtml

Overheid achter massale vogelsterfte stadje VS
© AP
YANKTON - In het Amerikaanse stadje Yankton zijn deze week grote
aantallen dode vogels gevonden. Ditmaal hoeven aanhangers van
complottheorieën weinig moeite te doen om de schuld in de schoenen
van de overheid te schuiven, want de autoriteiten hebben zelf
toegegeven dat zij de dieren hebben vergiftigd, berichtte de
Amerikaanse televisiezender NBC. Sinds het begin van dit jaar zijn op verscheidene plekken in de
Verenigde Staten en Europa gevallen van massale vogelsterfte gemeld. Godsdienstfanaten zagen dat als
een teken dat het einde der tijden nabij is. Anderen opperden dat klimaatverandering, buitenaards leven of
een of ander supergeheim overheidscomplot de oorzaak zouden kunnen zijn.
In Yankton bleek de oplossing simpel. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw meende dat er te veel
spreeuwen waren in het gebied en dat de vogels een plaag vormden voor de landbouw en veeteelt. Daarom
is gif gebruikt om de populatie uit te dunnen. (ANP)
21/01/11 - Ad.nl
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Enemy of the State – Camp Fema deel2
januari 20, 2011 pineut
Het lang verwachte vervolg van de indringende
documentaire “Camp Fema” is inmiddels
uitgebracht. In deel 1 “Camp Fema” wordt de kijker indringend geconfronteerd hoe de opzet in Amerika
werkt die uiteindelijk leidt tot de FEMA Concentratiekampen.
Hoewel vele sceptici er niet aan willen dat zoiets in de verste verte maar mogelijk is, bewijzen de makers van
deze en andere documentaire films, al enkele jaren dat het wel degelijk mogelijk is en daadwerkelijk onder
onze neuzen gebeurt. Om geen hysterie en opstanden vooraf te creeëren worden de FEMA kampen aan de
buitenwereld uiteraard voorgesteld als een positieve zaak waarbij de regering alleen maar het beste voor
heeft met haar onderdanen. Er zijn er velen (en dat worden er met de dag steeds meer) die daar al heel lang
niet meer intrappen. De regering die het goed voor heeft met haar onderdanen ? Vergeet het
maar………………….
Waar het 1e deel eindigt gaat het 2e deel verder, bent u een vijand van de staat ?
Het is allemaal te zien in het pasgeleden uitgebrachte 2e deel van “Camp Fema” : “Enemy of the State –
Camp Fema deel 2″
Bijgaand de trailer en de torrent link om de film via een dedicated high speed server te kunnen downloaden
en bekijken. (wees er wel snel bij want het is onbekend hoelang deze server online zal zijn)
Was deel 1 al een eye-opener naast de andere documentaire films, in deel 2 wordt de diepte van het
konijnenhol helemaal griezelig duidelijk.
De film heeft de rating voor 16 jaar en ouder. Overgevoelige personen kunnen deze documentaire beter niet
bekijken zonder begeleiding. De inhoud is niet alleen schokkend, de inhoud is angstaanjagend eng en het
ergste is, het gebeurt echt !!
Download Torrent

Draadloos internet beschadigt zaadcellen?!
Ingevoerd:
18-01-2011 - Geplaatst door: Miguel Estevez
Bron:
Beperk de straling
Een studie vorig jaar toont aan dat draadloos internetten op een laptop de
spermacellen en dus de vruchtbaarheid beschadigt, zo bericht de Spaanse
krant “La Voz” afgelopen jaar.
De studie stelde een groep gezonde mannen bloot aan de straling die een
laptop uitzendt wanneer men draadloos surft. De onderzoekers vonden dat
de spermacellen een sterk verminderde beweeglijkheid hadden en bovendien bleek het DNA van de
zaadcellen beschadigd.
Hoofdonderzoeker Conrado Avendaño, een biochemicus gespecialiseerd in de mannelijke vruchtbaarheid,
licht toe: “Na 4 uur blootstelling bleek een groot percentage zaadcellen van de blootgestelde mannen
aangetast. We zagen onder andere een significante toename van DNA-breuken.”
De vastgestelde effecten kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid en miskramen. Van DNA-schade
aan de zaadcellen is ook geweten dat het een impact heeft op de gezondheid van het nageslacht: ze kan de
oorzaak zijn van kinderkanker en neurologische ziekten zoals autisme en schizofrenie.
De bevindingen sluiten aan bij tientallen eerdere studies die vinden dat gsm-straling de kwaliteit van het
sperma aantast (4). Maar nu blijkt dus dat ook WiFi-straling, die veel zwakker is dan gsm-straling, de
vruchtbaarheid kan beschadigen.
Eerdere onderzoeken brachten ook reeds een mogelijk mechanisme aan het licht: de schade blijkt namelijk
te ontstaan door oxidatieve stress; een overdaad aan vrije radicalen die de cellen beschadigen. Oxidatieve
stress kan onder andere ontstaan door roken, overmatig alcoholgebruik en infecties, maar wetenschappers
wijzen nu ook op elektromagnetische straling als mogelijke oorzaak.
Het onderzoek werd uitgevoerd in ‘Nascentis’, een Argentijns centrum voor reproductieve geneeskunde en
ste
de resultaten zullen later dit jaar gepresenteerd worden op het 66 congres van de Amerikaanse
Vakvereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
Bron: www.beperkdestraling.org
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Crisis VS-Israël nabij: Obama lijkt VN-resolutie Jeruzalem niet te blokkeren
Abbas: Overeenstemming met Barak over Jeruzalem als één verenigde gezamenlijke hoofdstad
Archieffoto van protesterende Joden die al aanvoelden wat voor vlees ze
in de kuip hadden.
De tot nu toe grootste crisis in de relaties tussen Israël en de VS sinds de
wederoprichting van de Joodse staat in 1948 is mogelijk nabij nu president
Barack Obama vastbesloten lijkt om een Palestijns-Arabische resolutie
waarin de Israëlische bouwactiviteiten in de 'nederzettingen' op de
Westelijke Jordaanoever -inclusief Oost Jeruzalem- illegaal worden
verklaard, niet te blokkeren. Als Obama niet van gedachten verandert zal
hij de eerste Amerikaanse president in de geschiedenis worden die een
anti-Israël resolutie door de VN Veiligheidsraad laat passeren.
Het aannemen van de resolutie zal de relaties tussen Israël en de VS, de VN en de Europese Unie in een
diepe crisis storten. De Israël vijandige Palestijnen en Arabische-islamitische landen zullen zich erdoor
gesterkt voelen en de VN Veiligheidsraad blijven bestoken met nieuwe resoluties om de legitimiteit van het
bestaan van de Joodse staat verder te ondermijnen. Het éénzijdig erkennen van een Palestijnse staat
binnen de -overigens nooit officieel vastgestelde- grenzen van 1967 zonder dat er een verdrag met Israël ligt
zal ongetwijfeld één van die toekomstige resoluties zijn.
Voor de buitenwereld houdt het Witte Huis de facade overeind dat de verhoudingen met Israël nog steeds
normaal zijn. Afgelopen week overlegden Dennis Ross, Obama's adviseur voor Iran en het Midden Oosten,
en Fred Hof, adviseur voor Syrië en Libanon, nog met de regering Netanyahu over de voorwaarden voor een
mogelijk vredesakkoord met de Palestijnen. Als Obama echter geen veto uitspreekt over de Palestijnse
motie ten aanzien van Oost Jeruzalem en de 'nederzettingen' in Judea en Samaria legt hij feitelijk de
toekomstige grenzen van een Palestijnse staat aan Israël op, zonder dat de regering in Jeruzalem er nog
iets over te zeggen heeft.
Geen enkele politieke partij in Israël - zelfs niet de linkse Kadima- zal dit kunnen accepteren, aangezien dit
de klok zal terugdraaien naar de periode van voor de oorlog van 1967, tot nu toe één van de meest
gevaarlijke in de geschiedenis van Israël. Iedere Israëlische regering -rechts of links- heeft er sindsdien op
gestaan dat in een eventueel vredesverdrag veilige en verdedigbare grenzen voor Israël moeten worden
opgenomen.
Minister van Defensie Ehud Barak, die afgelopen week de Arbeiderspartij verliet en een nieuwe partij
('Onafhankelijkheid') oprichtte, lijkt ondertussen met iets totaal anders bezig te zijn. Hij houdt vol dat hij de
Arbeiderspartij splitste omdat er zich een unieke mogelijkheid aandiende in gesprekken met een niet nader
geïdentificeerde Palestijnse groepering en de regering op dat moment niet in staat was om deze 'historische
kans' te grijpen. Barak lijkt inmiddels premier Netanyahu en zelfs minister van Buitenlandse Zaken Avigdor
Lieberman hiervan overtuigd te hebben. (1)
Mogelijk heeft dit iets te maken met de verklaring van Mahmoud Abbas dat hij al vóór de anti-terreuroperatie
Cast Lead eind 2008/begin 2009 met Barak was overeen gekomen dat Jeruzalem de verenigde hoofdstad
van zowel Israël als Palestina zou worden, met in ieder deel van de stad twee gemeentehuizen. De hele
stad zou daarbij vrij toegankelijk blijven voor beide volken, maar zowel Israël als de Palestijnen zullen ieder
voor hun eigen deel verantwoordelijk blijven voor de veiligheid. (2)
Mochten de bronnen van dit nieuws in Washington echter gelijk krijgen dan zal iedere christen met enige
kennis van de Bijbelse profetieën onmiddellijk weten dat de laatste fase van de eindtijd -de (Grote)
Verdrukking- met zevenmijlslaarzen dichterbij is gekomen. De Bijbel voorzegt immers dat de hele wereld
zich tegen Israël zal keren vanwege Jeruzalem. Als de VN Veiligheidsraad de Israëlische aanwezigheid in
het Oostelijke deel van hun hoofdstad illegaal verklaard, dan zullen de Palestijnen en Arabieren een
internationaal gelegitimeerde reden hebben om -precies zoals bijvoorbeeld de profeet Zacharia heeft
beschreven- te proberen de stad met geweld te veroveren. Dit zal volgens de Bijbel onder andere leiden tot
een grote en verwoestende oorlog, waarbij de volken die tegen Israël en Jeruzalem optrekken totaal
vernietigd zullen worden.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7
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Westerse diplomaten woedend op Iran; Tony Blair noemt Obama te soft en oppert harde actie
Tony Blair, de speciale afgevaardigde voor het Midden Oosten, is de softe
houding van het Westen beu en eist vastberaden actie.
Westerse diplomaten zijn zwaar gefrustreerd en ronduit woedend op Iran omdat
de Iraanse diplomaten tijdens de gisteren in Istanbul hervatte gesprekken met
de zes wereldmachten weigerden te praten over hun nucleaire programma en
het alleen over Israëls vermeende nucleaire arsenaal wilden hebben. Toen de
invloedrijke Iraanse delegatieleider Saeed Jalili demonstratief weg wilde lopen,
ging EU-hoofd Buitenlandse Zaken Catherine Ashton zelfs demonstratief voor de deur staan en verhinderde
hem te vertrekken. De speciale afgevaardigde voor het Midden Oosten Tony Blair lijkt het Iraanse spelletje
eindelijk door te hebben en is de 'te softe' opstelling van president Obama zat.
Naar verluid zouden de Westerse diplomaten zeer ondiplomatieke taal hebben gebruikt bij het uiten van hun
frustratie en woede over de houding van de Iraanse officials tegenover het zoveelste door Amerika geleide
voorstel om de controverse over Irans nucleaire programma op te lossen. Na de actie van Caterine Ashton
herinnerde een niet nader genoemde diplomaat zich hoe toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse
Zaken Madeleine Albright op 5 october 2000 in Parijs de poorten van een terrein liet afsluiten om te
verhinderen dat PLO-terrorist Yasser Arafat weg zou lopen van een ontmoeting met de Israëlische premier
Ehud Barak. Washington probeerde toen -tevergeefs- een nieuwe Palestijnse opstand te voorkomen.
In London uitte de speciale afgevaardigde voor het Midden Oosten Tony Blair zich in krachtige
bewoordingen over de halsstarrige houding van Iran. 'Ik zeg dit met de grootst mogelijke woede - op een
bepaald moment moet het Westen het naar mijn idee slechte beleid en de verontschuldigende houding dat
wij er de oorzaak van zouden zijn wat de Iraniërs doen vaarwel zeggen. Wij zijn niet de oorzaak. Het feit is
dat ze dit doen omdat ze het fundamenteel oneens zijn met onze manier van leven, en ze zullen het blijven
toen tenzij ze geconfronteerd worden met de vereiste vastberadenheid en, indien noodzakelijk, geweld.'
'De impact en de invloed van Iran is overal,' zei Blair vanuit zijn ervaring als speciale afgezant voor het
Midden Oosten. 'Het is negatief, destabiliserend, ondersteunt terreurgroeperingen en doet alles wat het kan
om het vredesproces in het Midden Oosten te verhinderen.' Blair zei verder openlijk dat hij president Obama
'te soft' vindt ten aanzien van Iran. Zijn kritiek was daarmee tevens gericht op de Israëlische regering
Netanyahu, die zijn Iran-beleid zorgvuldig afstemt op dat van Washington. Daarnaast hebben de
tegenstanders van een militaire aanval op Iran de laatste tijd steeds meer invloed gekregen in de top van het
Israëlische leger. (1). In Iran melden de doorgaans enkel desinformatie verspreidende staatsmedia dat de
gesprekken over 'samenwerking' met het Westen goed verlopen en wordt het woord 'nucleair' niet eens
genoemd. Aan de vooravond van de ontmoeting in Istanbul verklaarde opperleider ayatollah Khamenei nog
dat '100.000 resoluties (sancties) ons niet van onze koers zullen afbrengen.' Eerder deze week liet Iran aan
het buitenland weten dat het een reserve uraniumverrijkings installatie in Fardo heeft gebouwd, voor het
geval de andere installaties worden aangevallen. Tevens publiceerde de Britse krant The Guardian een
WikiLeaks cable waaruit bleek dat Iran al in 2009 over de technologie beschikte om hoog verrijkt uranium nodig voor kernwapens- te produceren. (2) - Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7
Farmaceuten verkopen ook begeleidende ziekten bij pillen
North America Selling Sickness onderzoekt de ongezonde relaties tussen de
samenleving, de medische wetenschap en de farmaceutische industrie als ze
hun nieuwe wondermiddelen promoten, ze verkopen niet alleen medicijnen maar
ook de nieuwste begeleidende ziekten. De huidige medicijnfabrikanten
financieren agressieve marketing campagnes die ontworpen zijn om het publiek
bewust te maken van voorheen onbekende ziekten, of bekend onder minder dramatisch namen.
Verlegenheid wordt daarmee gebrandmerkt als een “sociale fobie,” constante bezorgdheid wordt een
“generaliseerde angststoornis” en premenstruele spanning heet nu “premenstruele depressie”. De verkoop
van SSRI antidepressiva, die gebruikt worden om deze en andere ziekten te behandelen, zoals Seroxat,
Zoloft en Prozac, is uitgegroeid tot een 20 miljard dollar markt per jaar. Selling Sickness besteed speciale
aandacht aan commentaar van betaalde medische adviseurs aan de farmaceutische bedrijven, patiënten,
onderzoekers, adverteerders, advocaten en psychiater dr. David Healy, een criticus van de farmaceutische
industrie. De film onderzoekt ook het misleidende gebruik van klinische proeven die gesponsord zijn door de
farmaceutische bedrijven, het sterk verslavende karakter en de vele bijwerkingen (zoals suïcidale neigingen
bij adolescente patiënten) van de populaire SSRI antidepressiva. Tijdens een FDA hoorzitting in
Washington, DC, benadrukte de getuigenissen van ouders die hun kinderen verloren hadden door zelfmoord
sterk de behoefte aan meer regulering van deze zwaar gepromote en voorgeschreven antidepressiva.
Bron en video: http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/23/farmaceuten-verkopen-ook-begeleidendeziekten/

Nieuwsbrief nr. 115 – 23 januari 2011 - pag. 77

Amerikaanse overheid geeft vergiftigen miljoenen vogels en andere dieren toe
Een onderdeel van het mysterie is het feit dat de weerradar in Arkansas rond de
tijd dat een groep merels dood uit de lucht viel een plotselinge vreemde vlek liet
zien.
Afgelopen week was het weer raak: in de Amerikaanse staat Zuid Dakota
werden ruim 200 dode spreeuwen gevonden (2). Zij konden worden toegevoegd
aan de steeds langer wordende lijst mysterieuze, soms massale sterfgevallen
van vogels, vissen en andere diersoorten die de afgelopen weken over de hele
wereld werden waargenomen. De Amerikaanse overheid heeft nu niet alleen toegegeven dat het de
spreeuwen in Zuid Dakota heeft vergiftigd, maar heeft tevens een document gepubliceerd waaruit blijkt dat
het de afgelopen jaren vele miljoenen vogels eenzelfde lot heeft doen ondergaan.
Mike Adams van de website Natural News spreekt zelfs van een 'vogel holocaust' die werd uitgevoerd door
het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA). Op de officiële website van de USDA is een PDFdocument geplaatst over het zogenaamde Bye Bye Blackbird programma, waardoor er alleen al in het jaar
2009 ruim 1,2 miljoen Europese spreeuwen, 1 miljoen bruinkoppige koevogels, 966.000 roodgevleugelde
merels, 96.000 duiven, 93.000 Noord Amerikaanse merels (grackles) en ruim 24.000 duizend ganzen
werden vergiftigd. Het aantal op dezelfde wijze omgebrachte kraaien, eenden, valken, havikken, mussen en
talloze andere vogelsoorten beloopt in de tienduizenden.
Daarnaast doodde de USDA in 2009 zo'n 27.000 bevers, 81.000 coyotes, 30.000 wilde zwijnen, 20.000
eekhoorns, 12.000 wasberen en duizenden exemplaren van andere diersoorten zoals vossen, lynxen en
wolven. Zo'n 5000 spreeuwen in Zuid Dakota zouden afgelopen week zijn vergiftigd omdat ze hun behoefte
deden in veevoer, waardoor ze een bedreiging zouden vormen voor de volksgezondheid. Officials van het
ministerie verklaarden dat ze verbaasd waren dat de dieren na vergiftiging nog zo'n eind hadden gevlogen.
Tevens verzekerden ze dat de vergiftigde spreeuwen geen gevaar vormden voor andere dieren of voor
mensen.
Sinds de start van het Bye Bye Blackbird programma in de jaren '60 bracht de USDA minstens 100 miljoen
in de VS levende dieren om. Hoewel Mike Adams er alle begrip voor heeft dat boeren in sommige gevallen
roofdieren die bijvoorbeeld hun kippenstal bedreigen of hun gewassen vernielen moeten afschieten, begrijpt
hij er niets van waarom er zulke enorme aantallen vogels, die geen enkele bedreiging vormen, moeten
worden afgemaakt. Hij vreest dan ook dat door het massaal vergiftigen van vogels en andere dieren de
balans van het hele ecosysteem in Amerika ontwricht raakt.
Adams vraagt zich eveneens af wat er gebeurt als ook de menselijke populatie in de ogen van de overheid
te groot wordt. Ondergaan de mensen dan dezelfde behandeling als de dieren? En gebeurt dat misschien nu
al, door middel van feitelijk giftige toevoegingen aan voedingsmiddelen, vaccins, farmaceutische producten
en fluoride in drinkwater? 'De overheid noemt dit echter geen 'moord', maar 'euthanasie'. Het enige verschil
is dat de mensen op een langzamere manier vermoord worden.' (1)
Wat veroorzaakt het wereldwijde sterven van dieren?
Hoewel sommige groepen dode vogels in de VS inderdaad vergiftigd zouden kunnen zijn door het
Amerikaanse ministerie van Landbouw, geeft dat geen verklaring voor het wereldwijd plotselinge omkomen
van niet alleen vele vogels, maar ook van tienduizenden vissen, krabben en kwallen. Dat deze soms
macabere serie sterftegevallen veelal met extreme weersomstandigheden te maken heeft blijkt bijvoorbeeld
uit de minstens 10.000 stuks vee die de afgelopen week in Vietnam omkwamen als gevolg van de
ongewoon strenge winter. (3)
Diverse deskundigen denken daarnaast dat bepaalde ziekten de oorzaak zijn van de vele doden dieren en
dat de gevallen niet met elkaar in verband staan. Dat verklaart echter niet waarom er op de weerradar van
de National Weather Service in North Little Rock (Arkansas, VS) rond dezelfde tijd dat er een groep vogels
zomaar dood uit de lucht viel plotseling een vreemde vlek was te zien. Eén uitleg is dat dit de groep merels
was die zou zijn geschrokken van vuurwerk en daardoor gedesoriënteerd recht omhoog zou zijn gevolgen,
waar ze door het te lage zuurstofniveau zouden zijn gestikt. (4)
Dat lijkt een plausibele verklaring, ware het niet dat de kauwen die in Zweden dood op de grond vielen rond
dezelfde tijd stierven als de merels in Arkansas, namelijk circa een half uur vóór middernacht (31 december
2010) (5). Toeval? Of was (/is) er iets anders aan de hand? Sommigen denken dat de vogels stierven door
sterke elektromagnetische stralen of door een plotseling ontstaan 'plasma'veld, mogelijk als gevolg van
testen met een (HAARP) wapen (6). Hoe dan ook, zolang er om de paar dagen nieuwe berichten komen
over grote aantallen dode dieren zullen de speculaties over het hoe en waarom nog wel een poosje
aanhouden.
Xander - (1) Natural News ; (2) The Huffington Post ; (3) The Huffington Post ; (4) News Net 5 / WEWS
(5) Birdflu 666 ; (6) Before It's News - Zie ook:
21-01: Weerbeïnvloeding realiteit: 50 stortbuien Abu Dhabi dankzij HAARP installatie
06-01: 10 theorieËn over wereldwijde massa's dode vogels, vissen en andere dieren
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Na vissen en vogels nu dode koeien en zeehonden
Hosea 4:3 Daarom zal het land jammerlijk staan en zal het alwat het
bewoont kwalijk gaan; want ook de dieren des velds en de vogels des
hemels en de vissen in de zee zullen weggeraapt worden.
Stockton 16-1-2011(Californië) Eerder berichtten wijal over diverse
gevallen van massale vogel-, vis- en krabsterfte, maar dit mysterie krijgt
nog een staart.verleden weekend zijn er meldingen gekomen over 200
dode koeien, en honderden zeehonden die aanspoelen. Voor we het vergeten eerst even een bijbelse
context er bij halen voor de gene die geloven dat god zijn woede loslaat overdevogeltjes de vissen en nude
koeien.. hier komt ie:Hosea 4:3 Daarom zal het land jammerlijk staan en zal het alwat het bewoont
kwalijk gaan; want ook de dieren des velds en de vogels des hemels en de vissen in de zee zullen
weggeraapt worden.
Over de koeien wordt gerapporteerd dat ze zijn overleden aan een mysterieuze infectie. Na onderzoek in
laboratoria in Madison zijn de officials niet instaat om de exacte oorzaak te identificeren. Wel “weten” ze dat,
wat het ook is geweest, de kans erg klein is dat het andere dieren of mensen in deze regio treft. (waar is dat
dan op gebaseerd?)De lokale media word detoegang geweigerd tot de boerderij waartoe te koeien
behoorden. dit is wat de Main stream media berichtte (26 seconden!)
In een andere zaak melden inwoners, aan de noordkust van het Canadese Labrador, dat ze “een groot
aantal dode zeehonden” hebben zien aanspoelen.
Het Canadese “Department of Fishing and Oceans” (DFO) is nog testen aan het uitvoeren op de karkassen.
Een theorie is dat in het gebied de populatie zeehonden te groot is geworden, wat zou resulteren in de
massasterfte. Wat ik persoonlijk niet geloofwaardig vind. Als dit waar zou zijn, gebeurt dit NOOIT in 1 dag.
In beide gevallen geloven wetenschappers dat er een rationele verklaring moet zijn, echter door de vele
andere gevallen van mysterieuze massasterfte in de afgelopen weken blijven de vragen omtrent samenhang
naar voren komen.
Andere gevallen
Sinds het begin van dit jaar zijn er gevallen van massale vogelsterfte gerapporteerd in Arkansas, Alabama,
Kentucky, Louisiana, North Carolina, Texas en Florida.
Ook is er gerapporteerd over massaal dode vissen en krabben.
Andere, niet verklaarde dierensterfte, is gerapporteerd in Ontario, Canada, Italië, Brazilië, Zweden, de
Filippijnen, Groot-Brittannië, Haïti, Australië en Nieuw Zeeland.
Het aantal verschillende gevallen van dode vissen en vogels in de wereld wordt overal anders uitgelegd.
Totaal uiteenlopende verklaringen worden er gegeven over de oorzaak.
Meer speculatieve oorzaken als vuurwerk, locale hagel, stroom kabels, of andere tijdelijke fenomenen,
waardoor de vogels in paniek zouden zijn geraakt en tegen elkaar opvlogen zijn, lijken niet geloofwaardig.
Tevens verklaren deze niet de overeenkomstige gevallen overal ter wereld.
Ook wordt dit nieuws verdacht UIT de main stream media gehouden (??)
Als het wordt benoemd, is het een item van enkele seconden, en wordt één van bovenstaande redenen
genoemd.
Misschien dat nu er ook grotere dieren sterven, er meer aandacht aan wordt geschonken
In de Amerikaanse media duiken berichten op dat de overheid toegeeft op grote schaal dieren te vergiftigen,
Het zogenaamde Bye Bye Blackbird programma heeft al miljoenen dierenlevens gekost. Maar ofde koeien
ook het slachtoffer werdenblijft gissen.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/23/na-vissen-en-vogels-nu-dode-koeien-en-zeehonden/

Blair loog, Balkenende volgde
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 20-01-2011
De conclusie van het Neerlandse onderzoek naar de steun van de kabinetten Balkenende (Davids) aan de
Amerikaanse Irakoorlog kort samengevat: “Balkenende en de Nederlandse politiek hebben er per ongeluk
een rommeltje van gemaakt”. In het Britse onderzoek (Chilcot Inquiry) komt nu naar voren dat Tony Blair het
Britse parlement keihard heeft voorgelogen (joh!). Eindelijk vertelt Lord Goldsmith, Blair’s juridisch adviseur,
dat hij eigenlijk Blair heeft gewaarschuwd dat Groot-Brittannië niet zonder VN-resolutie een oorlog kan
beginnen. Blair negeerde het advies en verklaarde voor het parlement dat het geen probleem was om Irak
binnen te vallen. Goldsmith zelf verklaarde op 17 maart 2003 opeens dat er wel een wettelijke basis voor de
oorlog was. Voor Nederland interessant omdat Balkenende voor de Tweede Kamer voortdurend naar de
Britse juridische onderbouwing voor de oorlog verwees. Dit ter notitie en voor de geschiedenisboeken. De
Commissie Davids heeft de vuile was al door de Haagse wasmachine gehaald.
http://zapruder.nl/portal/artikel/blair_loog_balkenende_volgde/rss
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Geheime-Genootschappen: Wat zich werkelijk achter de BP-ramp afspeelde..!!
Door GuidoJ. ⋅ januari 23, 2011

Dr. Len Horowitz
Dr. Leonard Horowitz is wereldwijd bekend geworden door het boek Emerging Viruses,
Aids en Ebola (1996). Hierin toonde hij o.a. aan dat Amerikaanse wetenschappers
(waaronder de mede-ontdekker vanhet aidsvirus Dr. Robert Gallo) al in de jaren zestig van
de vorige eeuw in geheime projecten (Special Virus Cancer Programme) gevaarlijke
recombinante virusknutselarij hebben bedreven, waarbij ook aidsachtige virussen zijn
gecreëerd. Het sprookje over AIDS dat van apen afkomstig zou zijn is hiermee tevens en
uiterst gedegen wetenschappelijk weerlegd.
President Obama zette vlak voor de verkiezingen de zwartedominee Wright aan de kant, toen deze bleef
verwijzen naar het genoemde boek ‘Emerging Viruses’ van Horowitz, dat ookbetoogt dat de zwarte
bevolking en homosexuelen targets voor aids zijn geweest van de Amerikaanse regering, in opdracht van
o.a. Henry Kissinger (zie de website The Origin of Aids en hier op WantToKnow deze artikelen).
Horowitz onthult de manipulaties achter de BP-ramp!
Op vrijdag 10 dec, j.l heeft de bekende Amerikaanse ex-senator van Minnesota, Jesse Ventura,een TVuitzending verzorgd op TruTV, waarin hij de onderzoeksjournalisten Harvard graduate Dr. Leonard Horowitz
en ex-Fox-journaliste Sherri Kane, ruchtbaarheidhebbengegeven aan hun onderzoeksrapport dat met 30
punten laat zien dat de BP-olie ramp in de Golf van Mexico een misdadig geënsceneerde ramp was, waarbij
als één van de hoofdschuldigen o.a. Dick Cheney betrokken was. (Horowitz’ melding van dit bericht HIER)
Zie hun oorspronkelijke rapport op deze link
Dr. Len Horowitz maakt overigens ook deel uit van de regeringscommisie die moet bepalen wie
verantwoordelijk is geweest voor het verzenden van de anthraxbrieven vlak na de aanslag op de twintowers.
Hieronder het artikel over de olieramp in het Nederlands vertaald.
***
De olieramp in de Mexicaanse Golf en het ‘Rothschild-bankiersgilde’..
x
30 bewijzen van de vooropgezette ramp met het olieplatform ‘Deepwater Horizon’
x
Dr Len Horowitz
vertaling Guido Jonkers © januari 2011 / WantToKnow.nl
x
Dit artikel legt uit wat er precies gebeurde in de Golf van Mexico, wie er precies verantwoordelijk is voor de
explosie op het booreiland, en hoe de massale vernietiging er voor zorgde dat investeringsbanken werden
gediend met dit drama. Banken die aandelen over de wereld
verhandelen, markten maken of breken, en banken die deze crisis ook
hebben gepland en een serie catastrofes hebben gecreëerd, teneinde
voortgang te boeken met de geopolitieke financiële agenda voor hun
Nieuwe Wereld Orde..
Introductie
Het Rothschild-imperium is een niets-ontziend misdadig netwerk
geworden; een familie die heerschappij over onze Aarde claimt.
De oorlog is verklaard aan ‘We the People’… Maar, er is geen enkel
leger of land dat de VS te hulp schiet. Geheime infiltraties en corruptie
in overheden door de ‘Rothschild Club’, die bestaat uit bankiers en
‘private investeerders’, zorgen er nu voor dat onze lichamen worden
vergiftigd, onze geesten, onze planeet. Maar passend militair of
gewapend verzet is verboden.. “Rothschild League”
Zogenaamde crisis-kapitalisten zorgen voor petrochemische
massaslachtingen op ons en op ons milieu. Zij hebben
propagandamechanismen ontwikkeld evenals massa-mediabeïnvloeding om hun werkelijke intenties en wereldwijde vernietiging te
camoufleren..!
De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water dat we
drinken, is verontreinigd om ‘winstgevende ziektes op te leveren,
evenals de-populatie, daarbij een ‘verschroeide-aarde-politieke oorlog’
voerend.
Burgeraanhouding, gerechtelijke onderzoeken door de Grand Jury,
criminele tenlasteleggingen, en zelfs oorlogsmisdaden zijn uiterst
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noodzakelijk, doch verboden. De enorme inzet van het angstwapen, depressie, vermoeidheid, en apathie
ondermijnd onze defensie, helpt de tegenstanders en stelt ons bloot aan ziektes en vroegtijdige sterfte.
Gebaseerd op de volgende, onweerlegbare feiten, blijkt de zogenaamde ‘ongelukkige explosie’ in de Golf
van Mexico een aanval van het consortium Transocean/Halliburton/BP (British Petroleum)/Goldman-Sachs.
Vooralsnog een van de laatste onbesproken oorlogsmisdaden van het Anglo-Amerikaanse ‘Rothschild
bankiersgilde’.
De definitie en de functie van oorlog..
Oorlog wordt gedefinieerd als ‘een strijd tussen naties of staten, uitgevoerd door een macht, … voor de groei
van handel, … om de superioriteit te behalen en te vestigen , daarbij de ander te overheersen.’ (HIER)
Overweeg daarbij het feit, dat ‘er geld nodig is om geld te maken’. Door alle beschavingen heen, blijkt
vandaag de dag, dat je leningen van banken nodig hebt, om industriële productiegoeden aan te schaffen of
bedrijven te laten groeien. Feitelijk wordt de manier waarop burgers, staten en zelfs landen economisch
voortschrijden, vastgelegd en ondertekend door de bancaire industrie..
Op deze wijze is oorlog dus ook ALTIJD gefinancierd door banken, en wordt dienovereenkomstig afbetaald
door belastinggeld van een staat of land. Als je de onderstaande feiten doorleest, overweeg daarbij dan de
methodes, waarop ‘We the People’ op dit moment op een nachtmerrie-achtige wijze verslaafd zijn geworden
aan een systeem van woekerrentes van een wilde con-sum-tie. (Overigens een woord dat staat voor
‘aftakeling’ door een dodelijk ziekte; een totaal-som)
Overweeg de manier waarop de ‘investeringsbanken’ de aandelenmarkten verzorgen en zich op geen
enkele wijze bekommeren over hoeveel soorten uitsterven, inclusief mogelijkerwijze het menselijke soort..
Denk daarbij ook aan het citaat van de dichteres Dorothy Parker: ‘Als je wilt weten hoe God denkt over
geld, hoef je alleen maar te kijken naar de mensen aan wie hij het geeft’..
Vandaag de dag heeft het ‘Rothschild-gilde’, naast het genereren van winsten, zoals hieronder aangegeven,
en het behouden van overheersing van de globale economieën, haar massa-manipulaties, haar depopulatieprogramma én de vernietiging van het wereldwijde milieu verder uitgebreid als een bescherming tegen ‘We
the People’.. Want langzamerhand zijn wij aan het ontwaken, als een slapende reus. Onze berispingen van
hun daden, zijn langzamerhand een bedreiging aan het worden voor hun plannen voor wereldcontrole..!
Dit zijn de 30 ijzingwekkende FEITEN, die bewijzen dat ‘We the People’ worden aangevallen door het
‘Rothschild-bankiersgilde, die één vuile en vooral laffe oorlog voeren, die niet aan ons werd bekendgemaakt.
1) De media blijken in grove mate de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico te censureren. Het is
de bedoeling dat de giftige stoffen (olie en het Corexit-bestrijdingsmiddel) zich over de hele aardbodem
verspreiden, waarbij eerlijke berichtgeving niet is toegestaan en onafhankelijke verslaggevers zelfs worden
gearresteerd. Want kijk eens naar deze YouTube, voor een uiterst accurate berichtgeving vanuit de Golf van
Mexico door een private partij..
2) De programmering van het nieuws via de verschillende netwerken, is een vorm van ‘mind control’ die
wordt georchestreerd door de ‘partners’ van het ‘Rothschild bankiersgilde’, waaronder we Goldman Sachs,
JPMorgan-Chase en USB mogen rekenen. Deze 3 banken hebben een ongemeen grote invloed op deze
bedrijven: BP, Transocean, Halliburton, de grote schoonmaakbedrijven, Corexit leveranciers. Hierbij worden
zelfs de aankondigingen van diverse TV-zenders gebruikt voor propaganda. Dit gaat met name via partnerinvesteerders, die zwaar vertegenwoordigd zijn in de Partnership for New York City (PFNYC), ooit gesticht
door (jawel!) David Rockefeller en goedgekeurd door de Engelse Koninklijke familie.
Alles bij elkaar genomen, heb je met deze ‘partners’een keur aan formidabele economische macht in de
wereldgeschiedenis.
3) Een steeds maar erger wordende milieverwoesting, is al een tijdje een van de topagendapunten van dit
‘Rothschild-bankiersgilde’, in ieder geval sinds eind jaren 1960, hetgeen op te maken valt uit hun uitgelekte
economic agenda. Door het vernietigen van het milieu, worden wereldwijde rampen gecreëerd, waarbij de
rol/functie van wereldwijd vertakte bankiers onredelijk lijkt, maar uiterst reëel is, bij het bestrijden van deze
rampen.
4) De catastrofe in de Golf van Mexico laat zien dat deze gebeurtenis één van de 3 belangrijke vervangers
voor het genereren van financiële bronnen boven het voeren van oorlogen. Op dit moment, minder urgent
dan milieubedreigingen, zijn de ruimte-gebaseerde dreigingen. (bijv. zonnevlammen, buitenaards leven dat
zich bekend maakt en inslaande astroïden). Het derde, en de minst in het oog springende winstmaker, naast
oorlogsvoering, is de petrochemische-farmaceutische verslaving.
Alle 3 deze prikkels en doelen voor totale wereldheerschappij, het gereedstaan tijdens noodgevallen en een
winstgevend militair apparaat en de reacties van het ‘Homeland Security’, ‘draagt het gewicht van een
aanzienlijke en actuele opoffering van leven’.. (een citaat uit het ‘Rapport van Iron Mountain’, The Report
From Iron Mountain een uitgelekt rapport waarvan geclaimd wordt dat het door propagandisten van het
‘Rothschild Bankiersgilde’is gemaakt; een instructief, serieus, niet-satirisch, niet-fictioneel rapport, waarin
ook media-dekundigen een satire blijken).
5) De tactische propaganda-zet die het meest gebruikt is, in het geval van de olieramp in de Mexicaanse
Golf, evenals in alle crises, is om schijnboeven op het toneel te brengen en hen de schuld te geven.
Wanneer Obama de schuld krijgt bijvoorbeeld van de oliecrisis, dan bevlekt dit ‘ongeluk’ ook de
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Democratische Partij. Wanneer Haliburton de schuld krijgt, dan straalt dit op de Republikeinen af. Deze
tactiek van verdeel-en-heers, trekt massa’s idioten naar zich toe, brengt de onafhankelijke intelligentie van
de media in diskrediet en doet dié mensen het schaamrood naar de kaken stijgen, die claimen dat we een
‘vrije en verantwoordelijke’ pers hebben.
6) Het ‘Deepwater Horizon’ (Mississippi Canyon 252) olieplatform dat explodeerde, is het eigendom van
‘Transocean’, en dus niet van British Petroleum (BP); en beide bedrijven zijn financieel onder ‘voogdij’ van
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, en de investeringsbank ‘UBS’, toevallig banken die allemaal opereren
onder het Rothschild “League” of banks.
7) Heel toevallig, of eigenlijk heel monsterlijk…, explodeerde de cementprop om de bron af te sluiten,
precies op de verjaardag van Adolf Hitler, en juist op tijd om de Wereld-Aarde-dag te vergiftigen, door de
‘inzet’ van het bedrijf dat door Transocean was gecontracteerd, het beruchte bedrijf Halliburton Company
van de ‘fameuze’ werknemer Dick Cheney, werkzaam onder George Bush jr.
Halliburton op haar beurt, heeft toegegeven voor een congrescommissie, en later in een verklaring
ondertekend, dat het aannemelijk was dat hun cement-afdichtings-klus bij het olieplatform, zou gaan
exploderen.. (Zie hier de verklaring: Congressional testimony)
Lloyd Blankfein, voorzitter van de raad van bestuur van Goldman Sachs. Dé bank die
telkens weer de spin in monstreuze financiële complotten blijkt te zijn.
9) Kadermensen van Goldman Sachs (GS), wisten kennelijk dat het olieplatform zou
gaan exploderen, toen het dat deed..! Zij gokten met miljoenen dollars op de
aandelenbeurzen, enkele dagen voordat het olieplatform de lucht in ging. (HIER) Ene
meneer Lloyd Blankfein, voorzitter van de Raad van Bestuur van GS, gaf opdracht
om maar liefst 4,6 miljoen aandelen van BP (44% van hun bezit!!) te dumpen op de
aandelenbeurzen, 3 weken voordat de explosie plaatsvond..! (HIER)
10) Niet geheel als verrassing, bleek ‘Transocean’ al in 2007 in haar huidige positie
te zijn gemanouvreerd door Goldman Sachs (ook genaamd: ‘Government Sachs’)
11) David Sidwell, voorzitter van de verzekeringsraad van UBS, (de rijkste, Zwitserse bank in het ‘Rothschild
bankiersgilde’ of – alliantie van zogenaamde ‘concurrerende banken’) en tevens manager van ’s werelds
grootste ‘goede doelen’-manager, dumpte ook BP-aandelen, op massale wijze. (maar liefst 99% van het BPaandelenpakket dat de bank onder zich had, of 2,1 miljoen aandelen!!). En ook deze bank Wachovia/Wells
Fargo, haalde hetzelfde ‘truucje’ uit.
12) Wat algemeen bekend is geworden, is dat meneer Tony Hayward, de voorzitter van de Raad van
Bestuur van BP, maar liefst 1/3 van zijn aandelenpakket had verkocht, op 17 Maart 2009, en dat waren maar
liefst 223.288 aandelen! (HIER het bericht!)
13) Misschien is het goed hier even aan te halen, dat Goldman Sachs, één paar dagen voor 9/11 hetzelfde
truucje uithaalde met luchtvaartaandelen. En juist vóór de Golfcatastrofe, stookte GS het onroerend goedbubbel-vuurtje danig op, door ‘short’ te gaan met haar bedrijfsaandelen als onderpand. (Vert.: Short gaan is
een uitdrukking voor het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van
een daling van de beurskoers.)
Nieuwe schokkende feiten!
14) Precies op de dag van de explosie van het olieplatform ‘Deepwater Horizon’, op 20 April 2010, besloot
het bestuur van de Eurex Stock Exchane én de Raad van Bestuur van de Duitse Eurex Clearing Ag, om een
zg. equity option te introduceren op aandelen van het bedrijf Transocean Ltd. (kijk naar deze LINK)
Dankzij Dr. Len Horowitz en journaliste Sherri Kane is het lugubere spelletje openbaar
gemaakt? Wat doe jij ermee?
Dit gaf handelaren die ‘kennis van zaken’ hadden, een volle dag de tijd om hun
‘onverzekerde’ aandelen in Transocean te dumpen, voor de hoogst mogelijke prijs van
de hand te doen, vóór dat de rest van de aandeelhouders op Wall Straat in staat zou zijn
hun aandelen in dit bedrijf te verkopen. Hierdoor kregen de ‘crisis-kapitalisten’ de kans
om hun geld opnieuw te investeren, verzekerd van de hogere prijs van Transocean..
Maar het idiote is dat de functionarissen van de genoemde aandelenbeurzen, GEEN
ENKELE REDEN publiceerden voor dit nieuwe aandelenoptie-plan in Transocean, dat
het witte-boorden-criminelen mogelijk maakte om ‘beschermende putopties’ uit te
schrijven, en hierdoor vele tientallen miljoenen te verdienen..!
Met andere woorden, door het betalen van een relatief klein bedrag (vergeleken met de kort daarop in elkaar
stortende waarde van de aandelen Transocean), WIST het ‘Rothschild Bankiersgilde’, dat –hoe ver de
waarde ook zou dalen van het aandeel ‘Transocean’, dit aandeel voor de originele prijs verkocht zou kunnen
worden, vóór 20 April 2012.
Dit is een aanvullend bewijs van voorbedachte moord én de financiële motieven van de Zwitserse/Duitse
bankbonzen, die de meest actieve Europese aandelenbeurzen beïnvloeden. Deze inside-verraders en
industriële saboteurs, die financiële controle hadden over Transocean, Halliburton én BP, pleegden de
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meest afschrikwekkende misdaad van alle tijden, met heel duidelijk vooropgezette plannen om te profiteren
van de massa-moord op mensen en het aanrichten van vernietiging in de Golf van Mexico.
15) En het is op déze manier, dat er verschrikkelijk veel geld verdient werd aan deze duidelijke manier van
sabotage. Nádat UBS haar 2.100.000 aandelen BP had verkocht, juist vóór de explosie, werd de genoemde
‘put-optie’op BP-aandelen ook nog eens door UBS uitgeoefend, namelijk op 7 Juni, toen het bankbedrijf
8.600.000 stuks aandelen BP terugkocht.. HIER
16) Terry Bonno was Vice-president Marketing van Transocean, en hij ontmoette op 27 Mei 2010 diverse
functionarissen van UBS, Aldus een zwaar gecensureer rapport van Thompson Reuter’s (HIER hier om het
te lezen.). Bonno sprak de bankofficials bemoedigend toe, dat ‘de Ultra-Deepwater markt zal zich op de
lange termijn herstellen’.
17) Dus weken ná de explosive schreeuwde het ‘Rothschild bankiersgilde’ het uit, naar iedereen die ze maar
konden bereiken, dat men BP-aandelen moest kopen, waarbij werd vermeld dat de kosten voor de
opruimwerkzaamheden, uiterst miniem zouden blijken te zijn, vergeleken bij de investeringen die
BP/Transocean zou gaan doen, en de bedrijfswinsten die BP zou gaan maken. Buy! Buy! Buy! BP stock
18) De volgende financieel-technische uitspraak inzake BP-bank-aandelen zegt het eigenlijk allemaal:
‘Wanneer u vandaag aandelen koopt, en daarenboven ook nog opties schrijft voor het bedrag van US$ 55,voor afloop Januari 2012, dan legt u de basis voor een uitmuntende cash-op-cash winst, als BP slechts 14%
terugvalt de komende 21 maanden. In het mooiste scenario verdient u 98% op uw feitelijke inleg.’ (Kun je het
je voorstellen wat een ongelooflijke psycho-pathisch gedrag..? Blinde arrogantie, een moordzuchtige
hebzucht middels investeringen, of her-investeringen, in bedrijven die ons vermoorden en onze planeet
vernietigen!)
19) Net als de plotseling gefabriceerde investeringsoptie in Transocean-aandelen, juist vóór de explosie van
het BP-boorplatform, verzekerde het zg. BP-aandelen-verzekeringsplan, ook nog eens deze financiële
belofte, over de op hande zijnde vernietiging in de Mexicaanse Golf heen: “In het slechtste geval, is het
resultaat van deze investering, dat u 2x het aantal BP-ADR’s, tegen een gemiddelde kostprijs van US$ 42,62
of minder” aldus de zogenaamde aandelen-goeroes. “En dat is een lagere kostprijs dan de jaarlijkse
minimumkoersen van BP gedurende de periode 2004 tot en met 2007.”
(Vert. ADR’s zijn American Drawing Rights, als het ware formele aandelen die als alternatief voor
buitenlandse aandelen (in British Petroleum (BP) in de VS eenvoudig verhandeld kunnen worden)
De trotse profiteurs van de Media-tovernaarskunsten.
De olie-tovenaars, trekken ook aan de touwtjes van de media-propaganda, wat het beste tot uitdrukking
komt in de bestuursinvloed van Goldman Sachs’s CEO, Lloyd Blankfein. (HIER) Deze Blankfein zorgde er
voor dat ABC/Disney and Miramax met elkaar fuseerden, maar niet zonder dat hij daarbij een uiterst
belangrijke vinger in de pap had gekregen.De partner van Blankfein’s is Rupert Murdoch, en samen zijn ze
voorzitter van de PFNYC. (Partnership for New York City) Murdoch kennen we natuurlijk als grote baas van
FOX News, Time-Warner en persbureau AP (Associated Press).
David Rockefeller, de nietsontziende hebzuchtige multi-miljardair blijkt telkens als een
wraatzuchtige spin in het financiële web zijn kansen uit te buiten.
Een van de andere partners in deze organisatie, die ooit door David Rockefeller werd
opgericht, is de president-directeur van Thompson Reuters, Thomas Glocer.
Deze PFNYC-organisatie was verantwoordelijk voor de ‘financiële verzoeningsactie’
rondom 11 September 2001, daarbij fondsen tevoorschijn toverend, die het nieuwe
World Trade Centrum moeten gaan financieren. Dit geld werd tevoorschijn getoverd
van New York tot ‘het bedrijf ‘MGM’, bestuurd door het in Las Vegas gevestigde Apollo
Management.
Het bijzondere is dat dit investeringsbedrijf, tevens eigenaar is van het oliebedrijf
Nalco/Corexit, tesamen met… juist Goldman Sachs..
Deze PFNYC is ook nog eens door het Britse Koninklijk Huis mede-oprichting, waardoor ook nog eens
NBC/Comcast en General Electric in dit gehucht zijn toegetreden. En ‘last but not least’, sloot CBS-eigenaar
Sumner Murray Rothstein (Redstone), zich bij deze club aan, via zijn CBS-Viacom-stal van bedrijven.
20. De sabotage die door Halliburton werd verricht met het uitermate waardeloze werk dat ze deden aan het
‘vergeefs’ afdichten van de oliebron, waardoor de hele milieu-apocalypse in de Golf kon ontstaan, diende
ook nog eens perfect synchroon in de financiële plannen, om via de aandacht voor de BP-ramp, de
aandacht af te leiden van de inspanningen van Lloyd Blankfein’s/Goldman Sachs, om via financiële
manipulaties, de Amerikaanse huizenmarkt verder onder druk te zetten.
Hierdoor komt de a.s. economische ineenstorting van de VS dichterbij en wordt het toneel vrijgemaakt voor
de ‘nieuwe deal’ van de New World Order. HIER
21. En juist toen we dachten dat we het nu wel gehad hadden met de invloed van Goldman Sachs (GS) op
de olie-catastrofe in de Golf van Mexico, kregen we de bewijzen onder ogen, van de controllerende invloed
die GS heeft op het reilen en zeilen van het bedrijf Nalco Company, dat het uiterst giftige oliebestrijdingsmiddel Corexit produceert..
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22. Het ‘Rothschild bankiersgilde’, bleek alle andere concurrenten voor de bestrijding van de olieramp in de
Golf opzij gezet te hebben. Ondanks het feit, dat deze concurrenten BEWEZEN HADDEN, dat hun
middelen, uiterst effectiever zijn EN VEEL MINDER GIFTIG.. Aldus een rapport van Paul Quinlan in de New
York Times. (Lees HIER het artikel.) Om reden van…
23. Nalco is een bedrijf dat werd gevormd, in 1994, door een joint venture van het door David Rockefeller
gecontrolleerde Exxon Chemical Co. En toen . . .
24. In 2003, werd Nalco gekocht door The Blackstone Group, Apollo Management L.P., and Goldman Sachs
Capital Partners, voor het bedrag van US$4.3 miljard. Alle 3 de bedrijven waren partners in het door
Rockefeller opgerichtte, en door de Britse Koninklijke Familie gegrondveste PFNYC.
25. Ironisch genoeg, Aldus de Nalco website, is het bedrijf..’ Een bedrijf dat zich bezig houdt met water-,
energie- en luchtbescherming’ Zij claimen dat ze het leidende bedrijf in de wereld zijn, dat
waterzuiveringsmethodes beheert. Maar hun uiterst giftige sproeimiddel ‘Corexit’ is niet hun voornaamste
product. Het is naar hun zeggen: ‘Een eerste-hulp-middel, dat er altijd was, maar dat feitelijk nog nooit
gebruikt is’…! HIER
26. Corexit bleek al gauw vergiftigingsverschijnselen te veroorzaken bij de mensen die met de olieschoonmaak bezig waren, waar nier- en leverbeschadigingen optraden. Overigens precies zó als tijdens de
‘première’ van het gebruik van Corexit; tijdens het opruimen van de olie-rotzooi ná de ramp met de ExxonValdez in 1989. Volgens Nalco bleek de component 2-butoxyethanol deze problemen te veroorzaken; deze
stof zou verwijderd worden uit Corexit; hetgeen op een enkele wijze waar bleek..!!
27. Het aan Dick Cheney/George Bush gelinkte bedrijf Halliburton Company bleek heel toevallig, slechts 3
weken vóór het ‘natuurlijke gaslek’ het olieverwijderingsbedrijf ‘Boots & Coots’ te hebben overgenomen. Dat
moment loopt synchroon met het begin dat de bankiers maakten met het verkopen van aandelen BP en
Transocean en het kopen van opties om hun investeringen te verzekeren. Andere grote aandeelhouders in
Nalco zijn de miljardair Warren Buffet, Maurice Strong, Al Gore (!!) en George Soros.
28. De geschiedenis leert dat het ‘Homeland Security’ (vert. de Binnenlandse veiligheidsdienst) contracten
met Halliburton (HIER) heeft afgesloten voor het opzetten van detentie-kampen voor ‘politieke dissidenten’
en gevluchtte bewoners via haar dochtermaatschappij KBR. Ook in KBR zijn weer de hiervoor genoemde
oorlogsmakers vertegenwoordigd. Namelijk Credit Suisse Securities (USA) LLC;Goldman Sachs & Co., UBS
Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. enWachovia Capital Markets, LLC. (HIER) Het zijn precies
deze financiële instellingen die we weer terug zien bij het manipuleren van de aandelen BP en Transocean..
Verder..
29. Blijkt de keuze die het Homeland Security’s heeft gemaakt voor de campers voor het onderbrengen van
de gevluchtte burgers, dezelfde campers zijn, die werden verboden ná de ramp met Catrina in New Orleans.
Om de simpele reden dat deze campers sterk formaldehyde afgeven, vanuit de spaanplaat wanden. (HIER
het artikel)
30. Medische medewerkers van het Homeland Security blijken nu ook betrokken te zijn bij het fraudematig
promoten (via Alex Jones) van een ‘camouflage-product’, dat bedoelt is voor de markt voor infectieziekten.
Dit goedje Silver Sol is ook in te zetten als middel tegen overbevolking en uitermate winstgevend. Kijk HIER
voor het schokkende verhaal.
Conclusie en de oplossing
Vergelijkbaar met de conclusies die we konden trekken naar onze onderzoeken naar de gefabriceerde
H1N1-varkensgriep angstcampagne en de daarop volgende frauduleuze vaccinatie-campagne, waren ook
daar dezelfde kwaadaardige krachten achter de schermen werkzaam, die we hier in het geval van de Golfolieramp zien. (Zie HIER)
Zij die de controle hebben over de ‘Pharma Media’, zijn de grote WallStreet-giganten, allemaal partners in
het schijnbaar lieflijke PFNYC PFNYC en het ‘Rothschild Bankiersgilde’.
Kijk naar dit artikel: PHARMAWHORES: The SHOWTIME Sting of Penn & Teller.)
‘We the People’ hebben heel rap een nieuw banksysteem nodig, dat volledig die hierboven genoemde
criminelen uitsluit. Het nieuwe systeem dient investeringen in permacultuur en duurzame productie te
stimuleren, niet de vernietigende en vervuilende consumptie-middelen. Het systeem dient het
petrochemische-farmaceutische giftige systeem te ontmoedigen, een systeem dat ons doodt en ook andere
levende soorten op Aarde. Het nieuwe financiële systeem moet investeren in alternatieve energiebronnen,
inclusief waterstof en Tesla-technologiën, die weggehouden zijn voor het algemeen nut, door de huidige
financiële paradigma-architecten die de mensheid afhankelijk hebben gemaakt.
Het nieuwe banksysteem moet de waarde van de biologische diversiteit op waarde schatten en spiritualiteit
die gebaseerd is op Liefde voor elkaar en onze planeet, boven de geilheid voor een geldgedreven economie,
die hier afbreuk aan doet en is gebaseerd op verbruik.
Een van de suggesties is om een speurtocht (‘posse‘) te doen om de leiders te vinden die dit criminele
bankkartel-systeem besturen, zoals Lloyd Blankfein en David Rockefeller. Wetsdienaren dienen arrestatieaanklachten te krijgen van burgers, die tevens landelijk worden gepubliceerd, daarbij gebruik makend van de
feiten in bijv. dit artikel, die een duidelijke criminele samenzwering aantonen. Op deze wijze zullen
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Hoofdofficieren van Justitie in staat zijn hun beroep kracht bij te zetten, door ‘We the People’ te
beschermen..
Het lijkt erop dat we anders een wonder nodig hebben om de financiële industrie tot stoppen te dwingen, met
datgene dat zij ons en onze planeet aandoen. Let wel, dit is geen religieuze verklaring, het is niets meer,
maar zeker niets minder!, dan een accurate beschouwing.
Jezus stelde zijn leven in de waagschaal door precies déze zelfde zaken te prediken. Hij bracht de
manipulatie van de minder-menselijken onder de aandacht, door te laten zien dat zij ervoor zorgden dat
mensen financiële slaven werden, door het toepassen van woekerrentes, het opleggen van onderdrukkende
godsdiensten en het vals preken van een ‘ware natie onder God’.
Om onszelf en Moeder Aarde te beschermen, hebben ‘We the People’ op dit moment geen andere redelijke
keuze, dan deze massamoordenaars te neutraliseren, hun dodelijke gifpraktijken en milieuverwoestingen
aan te pakken.
Wij bidden dat het muzikaal communiceren van Liefde in de geheime 528 Hertz-frequentie, mag helpen
om deze absoluut urgent noodzakelijke transformatie van onze economie en onze maatschappij te
realiseren. Daarbij ook een einde makend aan de psycho-pathologische uitoefening van hebzucht, en het
verzekeren van een permacultrurele duurzaamheid en een waar, voortdurend geluk.
End
Over de auteurs van dit artikel:
Dr. Leonard Horowitz is de auteur van 16 boeken, waaronder 3 bestsellers in de VS.
- Emerging Viruses: AIDS & Ebola–Nature, Accident or Intentional?,
- Healing Codes for the Biological Apocalypse, en
- Healing Celebrations: Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern
Science.
Journaliste Sherri Kane met Dr. Len Horowitz
Dr. Horowitz, is ook de oprichter van de Healthy World Organization (HWO),
daarbij een alternatief biedend voor de uiterst twijfelachtige WHO-club..! (World
Health Organization).
Sherri Kane is onderzoeksjournaliste die om ‘ethische redenen’ weg ging bij FOX
News, Los Angeles. Zij schreef veel over de geschiedenis van Barack Obama’s, en
heeft onlangs de ‘PharmaMedia’ doorgelicht waarbij zij een duidelijk beeld schetst
van de banden tussen de rijkste WallStreet-investeerders in de massa-media en de
farmaceutische industrie.
***
Jesse Ventura en de olieramp in de Mexicaanse Golf.
Ook oud-gouverneur Jesse Ventura heeft zich verdiept in de krankzinnige feiten die zich openbaren achter
de ramp met de Deepwater Horizon, het BP-olieplatform, dat een milieucatastrophe veroorzaakte.
Hier kun je de 45 minuten durende aflevering van zijn programma ‘Conspiracy Theories’ zien, dat over zijn
onderzoek gaat naar de feiten, zoals ook Horowitz en Kane deze in het bovenstaande artikel hebben
geopenbaard.
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/overige/wat-zich-werkelijk-achter-de-bp-ramp-afspeelde/

Ilulissat (Groenland)
januari 13, 2011 By: Polleke
Op 11januari 2011 werd dit bericht vanuit Groenland de wereld ingestuurd:
“Normaal komt de zon nieteerder dan13 januari terugnaar Ilulissat, maar
opeens scheen hij in de verte, twee dagen eerder dan normaal. -Hij
verscheen om12:56:57. We waren met meerdere mensen; velen hebben
het gezien. Het is fijn en we kunnen u bevestigen dat de zon nog steeds
rond is en niet vierkant, ” zeide heer Petersen lachend. De 74-jarige Holger
Sivertsen, een van Ilulissats oudste inwoners, is verbaasd dat de zon zo vroeg terug is. “Dat klinkt zeer
vreemd. Hier in het dorp komt de zon niet eerder dan 13 januari. Januari. Er moet iets aan de hand zijn als
hij al op 11 januari komt’, zegt hij. Als hem gevraagd word wat hij denkt dat het kan zijn, zegt hij kortaf :
”Geen idee”. Er is veel te doen over een verschuiving van de polen. Zo zou West-Europa opschuiven richting
de Noordpool. Volgens de wetenschapwordt het aardmagnetisch veld VERMOEDELIJK gevormd door de
magnetische mineralen en elementen in de aardkern. Zeker weten doen ze het dus niet. Er wordt tevens
beweert dat de aarde kantelt, wat volgensveel new age-aanhangersmet de poolverschuiving samenhangt.
Het bericht uit Groenland zou kunnen duiden op zo’n kanteling omdat de zon zich daar opeens eerder laat
zien.
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Veroorzaakt de BP-ramp een ijstijd?
Door Desiree Rover op 23 januari 2011
Loop Current in de Golf van Mexico dood, warme Golfstroom naar Europa
gestopt
Al sinds het uitkomen van Al Gore’s boek probeer ik iedereen die
ongecontroleerd diens onzinnige mantra van ‘global warming’ napraat, te
laten inzien dat we juist een koude tijd tegemoet gaan. Eerste aanleiding
daartoe is de verandering in de zonne-activiteit, maar de BP-ramp heeft de
komst van barre kou aanzienlijk versneld — de zware sneeuwval begon dit
jaar in ons land niet zomaar al in de vroege decemberdagen…
Mijn waarschuwing resulteert bij mijn toehoorder meestal in een blanco blik, waarna h/zij zich zo snel
mogelijk uit de voeten maakt. Maar hoe kunnen mensen anders reageren, wanneer hen de informatie
ontbreekt om de grotere patronen te kunnen herkennen?
De meesten van ons zijn misleid door de Al Gore’s van deze wereld, die simpelweg voortborduren op de
gemanipuleerde ‘kennis’ die wordt doorgegeven in openbare educatieve systemen, ingericht op het
afleveren van monddood arbeids- en belastingvee…Wie kan zich dan nog realiseren dat de Golf van Mexico
onlosmakelijk onderdeel is van het grote geheel, en direct in verbinding staat met de Zeven Zeeën?
Bovendien heerst er rond de gebeurtenissen in de Golf van Mexico nog steeds niet alleen een streng
gecontroleerde mediastilte, ook hele kustdelen worden nog altijd hermetisch afgesloten gehouden, op
sommige plaatsen zelfs door gewapende door Blackwater huurlingen (tegenwoordig onder de naam ‘Xe’
eigendom van gentech gigant Monsanto!).
Dus de meeste Europeanen horen nooit hoe het sproeien van
miljoenen liters Corexit talloze kustbewoners zeer ernstige
ziekten heeft bezorgd, en hoe dit hun vis, vee, fruit en
voedingsgewassen heeft vergiftigd of gedood. We horen
evenmin dat er buiten het oog van de wereld massa’s
kadavers van grotere zeedieren, waaronder honderden
dolfijnen, in stukken gehakt in verbrandingsovens zijn
vernietigd. En al helemaal niet bekend is dat de explosie op de
Deepwater Horizon een afleidingsmanoeuvre was, wèg van
het feit dat de aangeboorde olievulkaan al lang voor de
explosie van de Deepwater Horizon olie aan spugen was.
Direct daarna schreef ik een uitgebreid artikel over de (geënsceneerde) ondergang op 20 april 2010 (Hitlers
verjaardag) van dit olieplatform dat in de Golf van Mexico op
onverantwoordelijke diepten opereerde. Wie in de non-mainstream
media de feiten rond die ramp is blijven volgen, weet dat die
gebeurtenis het startsein was voor een ongekende mondiale
ecologische en klimatologische ramp, met als zeer reëel mogelijk
gevolg de teloorgang van het mensdom.
Immers, de Loop Current in de Golf van Mexico is al sinds 28 juli
2010 gestopt. Deze lusstroom is als aanvoerlijn van warm water voor
de Warme Golfstroom naar onze streken (van de Caraïben tot aan
de Noordzee) een cruciaal onderdeel van het mondiaal
stroomsysteem, en bepalend voor ons klimaat.
Vanuit de Yucatan Current komt deze lusstroom binnen in de Golf
van Mexico, draait daar letterlijk een opwarmrondje, en stroomt
vervolgens tussen Florida en Cuba door, de Amerikaanse Oostkust
langs, en vandaar als de Warme Golfstroom door naar Europa.
Het sterven van de Loop Current in beeld
In de zomer van 2010 meldde de Italiaanse professor Gianluigi Zangari, van de Frascati National
Laboratories (LNF) van het National Institute of Nuclear Physics (INFN), hoe hij in de bestudering van
satellietdata van de afgelopen 10 jaar ontdekte dat de Loop Current in de Golf van Mexico aanzienlijk aan
kracht heeft ingeboet. Nature schreef al in 2005 dat de Warme Golfstroom sinds 1957 met 30% is
afgenomen. Op 28 juli 2010 meldde prof. Zangari dat de Warme Golfstroom op de 47e breedtegraad abrupt
was gestopt, dat de temperatuur van het oceaanwater daarin met maar liefst 10 graden Celsius was
gedaald, en dat de snelheid en energie zodanig waren afgenomen (van 10 naar 5 knopen) dat men vanuit
de satelliet van de Warme Golfstroom nog maar éénderde deel kon waarnemen.
Zangari ontdekte vervolgens dat de data van verschillende satellieten — CCAR Colorado, NOAA en US
Naval data — ineens niet meer met elkaar overeenkwamen, waar zij dat tot 12 juni 2010 nog wel hadden
gedaan.
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Ondanks de manipulaties van de CCAR-data bleef Zangari bij
zijn conclusie dat door de BP-ramp de Loop Current ernstig is
verstoord, en dat vanwege de gevolgen daarvan voor de
Warme Golfstroom nu een ijstijd op gang is gekomen —
onvermijdelijk, maar onvoorspelbaar in de snelheid waarmee
deze zich ontwikkelt.
Een deel van de Yucatanstroom gaat voorbij aan de Golf van
Mexico en stroomt nog mee naar boven, maar aangezien er al
olie uit de Golf van Mexico is terechtgekomen in wat er nog over
is van de Warme Golfstroom, zal de afbraak van die laatste
steeds sneller gaan. En dat heeft desastreuze gevolgen voor
het klimaat op de wereld, vooral in Europa: er is nu geen
bescherming meer tegen de kou vanuit de Noordpool.
Dit kan resulteren in een ijzig strenge winter, die misschien pas
ophoudt tegen mei of juni… ver voorbij de tijd dat
voedingsgewassen moeten zijn geplant. Behalve een
energiecrisis zal dit dus ook een voedselcrisis opleveren.
De reden dat de Loop Current in de Golf van Mexico is gestopt,
is rechtstreeks te wijten aan de BP-ramp. Het gevolg van olie in
kouder water met daarin een warmwaterstroom, is dat de
begrenzing van de warmwaterstroom vervaagt.
Terwijl er direct na 20 april vanuit de hele wereld allerlei
milieuvriendelijke oplossingen werden aangereikt, wees BP
deze integraal af, en besloot de oliespuiter op de bodem van de Golf van Mexico te lijf te gaan met Corexit,
een zeer giftig chemisch vet oplossend middel. Dit product doet ruwe olie uiteenvallen in kleine vetbolletjes,
die vervolgens onder het wateroppervlak zinken en zich uit het zicht wijd verbreiden. Deze chemische gigasproei-operaties werden vermomd met namen als ‘Cement OPS’ en ‘Rig Move’.
De enorme hoeveelheden Corexit — die zowel onder water rechtstreeks in de gutsende oliebro(nen)
werden/worden gespoten, als op de oppervlakte en in de kustgebieden werden/worden gesproeid — hebben
ervoor gezorgd dat van de olie die sinds de ramp met de Deepwater Horizon ontsnapte, nog altijd 78% in de
Golf van Mexico aanwezig is, zij het onder de oppervlakte.
De zeebodem van de Golf van Mexico is met duizenden actieve olieboorplatforms een speldenkussen, de
zeebodem rond de Macondo boorplaats (deze naam betekent
Voedsel van de duivel ) is vol scheuren, kieren en gaten. En
overal lekt niet alleen ruwe olie uit, maar ook methaangas.
Methaangas, gemengd met zeewater en modder wordt tot een zeer
corrosieve substantie. Onder druk vindt deze elke zwakke plek in de
rots- en sedimentformaties. Hoe langer dat proces kan voortduren,
des te groter de kieren en gaten in de zeebodem worden. Met alle
gevolgen van dien.
Geen technologie die dat verwoestende proces kan keren…
Dat het gat op 15 juli 2010 werd gedicht, is niet meer dan één van de
vele fabels die de Amerikaanse overheid en BP hebben verspreid.
De boring en de explosie hebben gezamenlijk zoveel schade
aangericht in de geologische situatie ter plaatse en in de omgeving (pal naast een zoutzuil en in de buurt van
een breuklijn), dat er in een ruime straal rond het gedichte boorgat dagelijks meer olie de Golf van
Mexico in lekt dan ooit tevoren (zie figuur 1h). Ook breuklijnen staan mondiaal met elkaar in verbinding.
Zoals Matt Simmons uitlegde, zal de lekkage van het aangeboorde gigantische oliereservoir nooit kunnen
worden gedicht. Dat hij zijn vrijpostig delen van die waarheid met de
dood heeft moeten bekopen, spreekt boekdelen.
De misdaad van BP is dat de hebzucht iedere ratio heeft overstemd,
waardoor men is gaan boren in de zijkant van een onderzeese
teervulkaan. Goed om te weten is dat BP zorgt voor 83% van de
brandstof van het Amerikaanse leger. Dat verklaart voor een groot
deel de media leugens en black-out.
Olie is enerzijds een vloeistof, betrokken bij de bewegingen van de
tektonische platen in de aardkorst, en anderzijds een mondiaal
betaalmiddel.
Die twee gegevens staan met elkaar op gespannen voet.
Al sinds tijden houden de oliebaronnen iedere vorm van energie
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tegen, anders dan gas, kolen en olie; en systematisch hebben zij de uitvinders van vrije energievormen
vermoord. Nu met de gecreëerde financiële crisis het einde van de dollar in zicht is, is deze misdadige oliegarchie bezig om in een laatste spurt nog zoveel mogelijk olie en gas aan de aarde te onttrekken voordat
haar geosystemen helemaal instorten. Dit gaat gepaard met het
nemen van onverantwoorde risico’s.
Olieboringen in de Golf van Mexico sinds 1942
De tsunami in Indonesië was geen toeval, net zomin als de ramp
met de Deepwater Horizon. 18 Maanden voor de ramp in de Golf
van Mexico beleefde BP een gaslek in Azerbadjan van soortgelijke
gigantische omvang. BP hield dit zelfs geheim voor haar partners in
dit gasveld. De president van Azerbadjan schijnt BP te beschuldigen
van het stelen van 10 miljard dollar aan olie van zijn land, en van de
inzet van blackmail voor het verkrijgen van de rechten om de grote
gasreserves te mogen ontwikkelen in het gebied van de Kaspische
Zee.
Dus los van de huidige afname in zonne-activiteit, hetgeen een eerste reden zou kunnen zijn voor een
komende ijstijd, is de BP-ramp in de Golf van Mexico schuldig aan het stoppen van de Warme Golfstroom.
En daarmee de veroorzaker van een ijstijd?
Micropaleontoloog dr. Viera Scheibner geeft daarover in een persoonlijke e-mail aan mij een geruststellend
commentaar.: “Ik herinner me, en deze feiten zijn ook gedocumenteerd, hoe er in de jaren 1940-1945 in
Centraal- en Noord-Europa dezelfde ernstig koude winters plaatsvonden die we nu beleven. Toen werd er
niet gesproken over door mensen gemaakte opwarming van de aarde, en zelfs niet over de dynamiek van
de Golfstroom. We zijn nu simpelweg getuige van de lange termijn
weer/temperatuurpatronen van de interglaciale periode waarin we
ons bevinden. Die houdt in de fluctuatie in de Golfstroom activiteit;
deze zal 5 tot 10 jaar aanhouden, en dan weer normaal worden.
Het blijvend opwarmen of afkoelen van het mondiale klimaat duurt
veel langer dan waarover de ‘global warmers’ nu zwetsen.
Maar de hier geschetste realiteit doet natuurlijk geen geld vloeien in
de zakken van de grijpgrage politici. De laatste droogte in Australië
werd door hen geweten aan global warming. Nu we onder water
staan (vanwege la niña) zijn ze daar opvallend stil over.”
• Tom Termotto, Special Report on the BP Gulf Oil Spill,
http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/
• Professor Zangari, http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf
• http://www.morningliberty.com/2010/09/08/gulf-oil-stream-gulfocean-is-dead-gulf-stream-has-stopped/
• http://phoenixrisingfromthegulf.wordpress.com/2010/08/03/anautopsy-of-the-bp-gulf-oil-well-at-the-macondo-prospect/
• http://bklim.newsvine.com/_news/2010/07/19/4704785-the-highrisk-of-capping-bps-gushing-well-from-the-top
• http://www.nu.nl/algemeen/2131277/de-zon-dood.html
Auteur: Désirée L. Röver

EUROPA deelt haar ‘agenda’ uit
januari 13, 2011 By: Polleke
Voor het schooljaar dat nu loopt hebben 3,2 miljoen middelbare scholieren
een schoolagenda gekregen van de Europese Unie.
Met die agenda is iets eigenaardigs aan de hand. Alle feestdagen van de
Islam staan er uiteraard netjes in. De Hindoes krijgen hun plaats, de
feestdagen van de Chinezen staan vermeld. Het gaat over Ghandi, over
de ontdekking van de tomaat in Peru en Antarctica.
Maar de Europeanen zijn een paar dingen vergeten. Kerstmis
bijvoorbeeld. En Pasen. En Pinksteren. En Hemelvaartsdag.
En wat hebben de omissies gemeen: het zijn de christelijke feestdagen. De oorspronkelijk Europese, zou je
kunnen zeggen.
“Het gaat hier om een vrij grote fout.” zegt de Europese Commissie. Dat dan weer wel.
Bron: WIK
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