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Maandagmorgen briefing (Week 9, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 07-03-2011
In een bijzonder hoog tempo wordt het raamwerk gelegd voor een eventuele
“internationale interventie” in Libië. Sancties, het bevriezen van tegoeden en
wellicht een aanklacht door het internationale strafhof (wat Ghadaffi juist nog
meer zal bewegen om door te vechten). De eerste echte “oorlogsdaad”, een
no-fly-zone” wordt besproken, de scenario’s van de Kosovo/Servië/Irak-oorlog
worden afgestoft. Klaarblijkelijk bevinden zich al buitenlandse troepen in Libië.
Er is het merkwaardige voorval van de drie gevangen genomen Nederlandse
piratenjagers die uit koers waren geraakt, en de diplomatische missie van het
Britse Special Air Service. In tegenstelling tot Jemen, Egypte, Bahrain, Oman, Irak, Koeweit en Saudi Arabië
moeten in Libië “mensenrechten” verdedigd worden. Met alle opties op tafel. Maar de wereld is veranderd.
De BRIC-landen zijn sceptisch over de Amerikaanse bewegingen voor Libië en met hen miljarden die het
“belangenloos” optreden van EU, VS en NATO vooral koppelen aan olie, gas en defensie-industrie.
Niemand die werkelijk weet wat er allemaal in Libië gebeurt. Regeringstroepen slaan terug, nieuwe protesten
in de hoofdstad tripoli, oprukkende rebellen naar het westen maar ook weer beelden van duizenden
Ghadaffi-aanhangers. Propaganda-oorlog, inclusief massagraven met Engelse datumaangave (in een
arabisch land), wapenszwaaiende bendes, de vlag van de koning van Libië (ex-zetbaas voor
koloniaalmachten) en natuurlijk wacko-Ghadaffi himself. Die nu mogelijk wegens oorlogsmisdaden wordt
aangeklaagd. Maar, o ironie, lag daar niet een rapport bij de VN over de voorbeeldigheid van Libië op het
vlak van mensenrechten?
Het enige wat zeker is, is de strijd om Brega: oliestad. Ghadaffi heeft vrijwel alle controle over Libische olie
verloren terwijl de rebellen nog de drive missen om werkelijk in het westen aan te komen. Wat doet een
dictator-in-de-bunker? Alles of niets. Offensief, Voor zo lang er nog brandstof is, zolang hij nog cash heeft
om soldij te betalen en zolang niemand op de deur van de bunker klopt.
Saudi Arabië
Saudi Arabië maakt zich op voor protesten. Het leger, veiligheidsdiensten en politie bewegen zich richting de
overwegend sjiietische noord-oostelijke provincies. Na Bahrain, en de sjiietische roep om gelijke
behandeling aldaar, vreest het koninkrijk een herhaling binnen de eigen grenzen. Laat deze sjiietische
gebieden ook nog de belangrijkse oliewingebieden zijn, en het is duidelijk dat de Saudische regering iedere
opstand met harde hand zal neerslaan.
Onrust in Saudi Arabië is ook een worst-case-scenario voor het westen. Zonder de Saudisch loop in het olieafhankelijke westen alles letterlijk vast.
Bahrain
Met wederom duizenden mensen op straat om het aftreden van de regering te eisen, lijkt ook het eerst
sectarische geweld in Bahrain te zijn losgebarsten. Toch roept de oppositie op tot verzoening tussen sjiieten
en soennieten, en samen zich tegen de regering te strijden.
Irak
Het is stil om Irak. Dat is vreemd want er gebeurt van alles in het land. Ook in het “democratische” Irak gaan
duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen hun regeringen en voor verbetering van het
levenomstandigeheden. Alleen....we horen er bijna niets over. Dat terwijl de Irakese regering met brutaal
geweld tegen de demonstranten optreedt. Het is natuurlijk bijzonder pijnlijk dat Irak de facto een politiestaat
is terwijl daar toch “democratie” gebracht zou worden. Saddam is vervangen door iets dat misschien nog
erger is dan Saddam Hoessein. In ieder geval was Irak niet de uitgebuite en geplunderde puinhoop dat het
nu is.
Egypte
In Egypte gaat de beerput open over de martelgevangenissen nadat de bevolking gebouwen van de
geheime dienst bestormden. Daar ligt interessante informatie bijvoorbeeld over het outsourcen van martelen
door de Amerikanen aan het Egypte onder Mubarak. Tevens zou duidelijk zijn geworden dat het geweld
tegen christen vooral door de regering werd opgezet (joh!).
De protesten in Egypte houden nog altijd aan.
Jemen
Blijft de opstand tegen de regering bijzonder bloedig. Tot nu toe nog geen aanklachten bij het internationaal
stafhof, no-fly-zones of sancties. Ow wacht, daar zit nog steeds “onze man” Saleh.
Afghanistan
In de politiestaat in opbouw richten de, recentelijke, protesten zich niet tegen de erbarmelijke
omstandigheden in het land maar de massaslachtigen van de NATO onder de burgerbevolking.
Israël
Ilan Baruch stapt op. Wie? Een Israelische diplomaat, onderscheiden, met dertig jaar dienst. Heeft geen zin
meer in het simplistisch kritiek op Israël als “antisemitisme” bestempelen. Ziet de buitenlandse politiek van
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Israël als flop. De opmerking van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Liebermann dat Baruch
niet hard genoeg “antisemitist! riep, deed de emmer overlopen.
Synthetisch terreur
De aanslag van een Kosovaar op een Amerikaanse legerbus in Duitsland zou zijn ingegeven door “radicaal
islamitische invloeden”. Bij de schotenwisseling op de luchthaven van Frankfurt kwamen twee soldaten om
en na doorzoeking van de dader zijn computer zou duidelijk zijn geworden dat het “radicaliseerde”. Niet dat
iemand uit Kosovo mogelijk andere motieven heeft om op Amerikanen te schieten. Ondertussen blijkt de
Duitse politie, net als in de Vereingde Staten de FBI, zich vooral met uitlokking van radicaal islamitisch
geweld bezig te houden. Uit het proces tegen Kevin S. uit het Duitse Saarland blijkt een agent de jongen te
hebben aangezet tot het maken van “haatvideo’s”, inclusief de agent-provocateur als commentator.
Guantanamo martelen
Waarom krijgen gevangenen in Guantanamo Bay anti-malaria pillen terwijl malaria helemaal niet op Cuba
voorkomt? Simpel, ze worden misbruikt als proefkonijn en omdat dergelijke medicijnen verschikkelijke
bijwerkingen hebben.
Weer wordt langzaam een stukje meer openbaar wat eigenlijk op Guantanamo gebeurt. Injecties, vreemde
inentingen, een soort farmaceutisch “waterboarden”. Het wordt duidelijk uit het verhaal van ex-gevange
Murat Kurnaz en onderzoek van de website Truthout.
Peakoil
Het energie-arme Duitsland introduceert E10, super met 10% biobenzine, en het goedje flopt. Niet een
beetje maar totaal. De consument wil het niet, is mogelijk slecht voor de auto en koopt de duurdere normale
super, waardoor tekorten dreigen. De olieproducenten produceren niet meer normale bezine omdat ze
anders boetes moeten betalen. Daarnaast worden de prijzen eenvoudigweg weer verhoogd om “op het
niveau van oude super” te komen. Vervolgens wijst de Duitse regering naar “mangelende voorlichting” van
de consument. De olie-industrie wijst weer naar de regering en uiteindelijk komt de auto-industrie en zegt dat
het goedje waarschijnlijk toch een probleem is voor alle autos. Een soap van een slecht voorbereide
introductie van een non-hulpmiddel om minder olieafhankelijk te worden, arrogant top-down bepaald en door
lobby tot stand gekomen en een verschrikkelijke afgang. Gelukkig.
Stuxnet
De ultra-geavanceerde worm Stuxnet is niet ontworpen door Israël maar waarschijnlijk door de Verenigde
Staten. Tot die conclusie komt een artikel in Vanity Fair dat de geschiedenis van het malware in kaart
probeert te brengen. Het virus, gericht op de nucleaire installaties van Iran, wordt door het blad omschreven
als het “Hiroshima van de cyberoorlog”.
Ierland
Verkiezingen in de pocket, de plundering kan doorgaan. Met leuke schaduwfiguren in de “linkse” partijen die
de Ierse verkiezingen hebben gewonnen, moet het Ierse volk nog steeds bloeden voor hun banken. Ook
leuk dat nu nog meer lijken uit de kast vallen. Ierland drukt niet gewoon Euro’s bij, het land blijkt 93 miljard
Euro van de ECB te hebben ontvangen naast 50 miljard uit het zogenaamde hulpprogramma van de ECB. In
totaal zitten de Ierse banken nog op een berg schrotpapier ter waarde van 380 miljard (waarde??), of een
hypotheek van 113.500 Euro per Ier.
Euro
Ondertussen wil de ECB die aankopen van Euro-obligaties weer dumpen bij Euro-regeringen die garant
staan voor het noodfonds van de EU. Draaideur: van de banken naar EBC naar belastingbetaler.
Anyway, de zaken lopen goed.....
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_9_2011/rss
Maandagmorgen briefing (Week 10, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 14-03-2011
In de mediterrane winterzon wordt aan boord van verschillende vliegdekschepen
nog in relatieve rust de dagelijkse routine afgewerkt. Dat in tegenstelling tot de
af-en-aan vliegende AWACS boeings boven hen die de grenzen van het Libische
luchtruim opzoeken en afzoeken. Voor de Noordafrikaanse kust pendelen Britse,
Franse, Duitse en ook Nederlandse marineschepen tussen Tunesie, Egypte,
Malta en het land waar voorlopig “maddog” Ghadaffi nog de scepter zwaait. Zij
zijn daar op een “humanitaire missie”, verschepen vluchtelingen,
samengetrokken vanuit de verschillende missies in het oostelijke Middellandsezee-gebied (Libanon) of voor
de kust van Somalie. “Ghadaffi moet stoppen met het bombarderen van zijn bevolking”, verklaart de NATOsecretaris Rasmussen daags nadat de NATO in Afghanistan tientallen houtsprokkelde burgers met bommen
bestookte. Er moet een no-fly-zone boven Libie worden ingesteld om de bevolking te beschermen. Met of
zonder VN-mandaat. In Washington verschijnen mensen als Ibrahim Sahad bij FOX News of CNN.
Woordvoerders van organistaties als National Conference of the Libyan Opposition (NCLO) of National Front
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for Libyan Salvation (NFLS) waar het keurmerk CIA bovenop gestempeld staat (en die de dag van protest
voor 17 februari twitter op knalden). De zogenaamde “oppositie”, al weet niemand wie nu werkelijk de
oppositie tegen Ghadaffi is. Alles wijst op een Kosovo-achtige Europees-Amerikaanse interventie in
Libie....maar dan gebeurt er niets.
De NATO is voor een no-fly-zone. De NATO is tegen een no-fly-zone. De NATO wil een no-fly-zone met een
VN-mandaat. De NATO onderzoekt de mogelijkheden een no-fly-zone af te dwingen zonder mandaat. De
NATO doet niets zonder VN-mandaat. De verhaallijn verandert per dag. Ergens tussen Washington, New
York en Brussel loopt de opmars naar “hulp” aan de Libische opstandelingen spaak. Of misschien beter:
tussen Peking, Moskou, Brasilia, Pretoria, Beiroet en Tel Aviv. Als de kleine Napoleon Sarkozy samen met
de Britten de lobby voor concrete aanvallen op de troepen van Ghadaffi opent, wordt duidelijk dat Europa en
de Verenigde Staten toch niet zo zeker van hun zaak zijn. Zoals de Duitse minister van Buitenlandse Zaken
Westerwelle het aangeeft: een door het westen afgedwongen no-fly-zone wordt gezien als de zoveelste olieoorlog.
Dat standpunt hebben ook de twee permanente leden van de VN-veiligheidsraad Rusland en China plus de
rest van de BRICS India, Brazilie en Zuid Afrika. Amerika en Europa zijn te gretig met hun humanitaire
missie, de situatie in Libie te onduidelijk en bovendien een burgeroorlog. Na de val van Mubarak in Egypte
komen de opmerkingen van Ghadaffi over Al Qaida en andere radicale groepen in Israel hard aan. Liever
een Ghadaffi in Libie dan een instabiel land met mogelijke invloed van moslims brotherhoods en ander Israel
vijandig tuig.
Gehuld in kleffe propaganda over Bosnie houdt de Amerikaanse president Obama nog “alle opties op tafel”
tegen het regime van Ghadaffi maar de roep om bewapening van de opstandelingen van neocons,
republikeinen en Obama`s eigen vice Biden lijkt niet van de grond te komen. Wapens moeten naar Libie, via,
o ironie, Saudi Arabie, de ex-hoofdleverancier van de muhdjahadin in Afghanistan. Maar er komen geen
wapens aan. Stad voor stad worden de rebellen teruggedrongen. De klok tikt. Voor Ghadaffi, voor de NATO,
voor de rebellen.
Jemen
Knuppels en kogels in Jemen.
Bahrain
De politie heeft het zwaar in Bahrain.
Koeweit
Slavenopstand in Koeweit.
Saudi Arabie
Politiestaat Saudi Arabie
Irak
Martelstaat Irak.
Martelen wikileaks
Nadat een woordvoerder van het Amerikaanse State Department de behandeling van de door het
Amerikaanse leger in staat van beschuldiging gestelde Bradley Manning voor het lekker van legerdocumenten naar wikileaks “dom” heeft genoemd, is hij opstapt. PJ Crowley deed zijn uitspraken tijdens een
speech op een universiteit, nadat hem vragen uit het publiek werden gesteld. Manning wordt opzettelijk
slecht behandeld waarbij binnen de definitie gesproken kan worden van marteling.
Vrijheid wikileaks
Twitter moet de gevens van drie gebuikers aan de Amerikaanse overheid overhandigen. Dit heeft een
rechter bepaald. Rop Gonggrijp is een van de drie. Zij zouden wikileaks ondersteunen (de terroristen!!).
Voedselcrisis
Hoe kan de wereld zorgen voor voldoende voedsel en het honger-probleem oplossen? Zet big-agra buiten
de deur. Zonder corporations en hun “oplossingen” ziet een VN-rapport een kans. Klein en lokaal zijn,
wederom, de sleutelwoorden.
Lehman Brothers
Ow goh. Bij Lehman Brother gebeurde eigenlijk niets illegaals. Tot die conclusie komt de beurswaakhond
SEC. Tsja, het onderzoek is toch een beetje “Slagerij van Kampen keurt...” daar de SEC en de Centrale
Bank FED eigenlijk precies wisten wat er bij Lehman aan de hand was.
Soedan
Het bijna onafhankelijke Zuid Soedan beschuldigt het noorden van samenzwering tegen de nieuwe staat. In
zuid Soedan zijn de afgelopen weken hevige gevechten uitgebroken tussen het “staatsleger” (ex-rebellen)
en rebellen.
Korea
Met Amerikaans-Koreaans militaire oefeningen, de reactie van Noord Korea daarop en meet provocaties
over-en-weer blijft de situatie rond Korea gespannen en is de relatie tussen de twee kemphanen sinds de
koreaanse oorlog niet meer zo slecht geweest.
Wisconsin
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Obama begint al zenuwachtig over wapenwetten te zeveren. Totaal klaar met de corruptie, uitbuiting en het
corporatisme stromen een kleine 100.000 man en vrouw in de Amerikaanse staat Wisconsin de straat op om
te protesteren tegen hun (staats)regering. Vergeet de mediagenieke Tea Party, hier is een werkelijk
Amerikaans protest bezig. Zelfs een verlenging van Bush Jr.`s Patriot Act brengt mensen op de straat. Tahrir
in de USA?
Syrie
De Amerikanen willen dat de IAEA Syrie meer onder druk zet over vermeende nucleaire plannen. Daarbij
haalt het de oude, nogal verdacht ruikende koe van de zogenaamde kernreactor in Dair Alzour.
IAEA
Dat terwijl de atoomwaakhond sinds wikileaks en het gedoe rond Iran weinig geloofwaardig meer is.
Zo, terwijl twee lekkende kerncentrales misschien wel de derde economie ter wereld laat wegsmelten maar
waarschijnlijk niet, gooit de Japanse Centrale bank maar de geldkraan open (Hey, carrytrade in de yen was
grotendeels verantwoordelijk voor de openingssalvo van onze kredietcrisis). Na een tsunami, aardbeving en
meltdown mag niet ook nog eens kapitaal wegrennen.
Daarom, in onze gekke wereld met gek geld: verder met bankje slopen.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_10_2011/

Honderden Europese en Amerikaanse militaire adviseurs gaan rebellen Libië helpen
Gadaffi waarschuwt Europa voor jihadistische moslimstaat in oosten Libië
Libiërs protesteren tegen het bloedvergieten in hun land.
In Cyrenaica, de afgescheiden provincie in het oosten van Libië, zijn
honderden Amerikaanse, Britse en Franse militaire avsieurs aangekomen.
Sinds het uitbreken van de volksopstanden in het Midden Oosten in januari
met de Jasmijn Revolutie in Tunesië is het de eerste keer dat Amerika en
Europa militair tussenbeide komen. De adviseurs -waaronder ook leden
van inlichtingendiensten- werden gisteren met oorlogsschepen bij de
kuststeden Benghazi en Tobruk afgezet.
De Westerse adviseurs gaan de revolutionaire comités die de controle
hebben verkregen over oostelijk Libië helpen met het opzetten van een raamwerk voor een regering, zodat
de circa twee miljoen inwoners van het gebied gebruik kunnen (blijven) maken van basisvoorzieningen en
goederen aangeleverd kunnen krijgen. Daarnaast worden de comités omgevormd tot paramilitaire
eenheden, zodat ze de uit legerdepots gestolen wapens kunnen gaan gebruiken om de orde in de straten te
herstellen en te vechten tegen de troepen van Muammar Gadaffi, die zullen proberen om Cyrenaica te
heroveren. Ook zullen de adviseurs de komst van meer buitenlandse troepen -waaronder mogelijk uit
Egypte- gaan voorbereiden.
Gadaffi kreeg vandaag een forse tegenslag te verwerken toen veel van zijn luchtmachtcommandanten
besloten om niet langer naar zijn bevelen te luisteren. Hierdoor is de Libische leider één van zijn
belangrijkste peilers in zijn gevecht om aan de macht te blijven kwijtgeraakt en wordt het vrijwel onmogelijk
om de oostelijke helft van Libië, waar zich zowel de helft van de olierijkdommen als de belangrijkste
olieterminals van het land bevinden, te heroveren.
Afgelopen dinsdag brachten vrachtvliegtuigen en helikopters van de 22.000 man sterke Libische luchtmacht
loyale stammilitia vanuit de Sahara naar de straten van Tripoli. Gisteren lanceerde Gadaffi een offensief om
de kustplaatsen rondom Tripoli weer onder controle te krijgen. Bij de stadjes Misrata en Zawiya openden
tanks het vuur op posities van de rebellen. Bij bloedige gevechten wisten de rebellen Gadaffi's troepen uit
Misrata te verdrijven, maar het op 30 kilometer van Tripoli gelegen Zawiya werd door hen heroverd, zij het
ten koste van een groot aantal mensenlevens.
Later verklaarden de opstandelingen dat ze Cyrenaica stevig in handen hebben gekregen, inclusief de
belangrijkste olieterminal van Libië in Benghazi. Hoewel het onduidelijk is of ze de olietransporten vanuit de
door Gadaffi gecontroleerde gebieden zullen blokkeren was de verovering van de terminal voldoende reden
om de olieprijs opnieuw de hoogte in te laten schieten. Gisterenavond kostte een vat ruwe olie in Londen $
117 en in New York $ 103.
Zowel de NAVO als de VN Veiligheidsraad komen vandaag in aparte spoedzittingen bijeen om te zien of en
hoe het bloedvergieten in Libië een halt toe kan worden geroepen en Gadaffi gestraft kan worden voor zijn
gewelddadige optreden tegen de demonstranten. Gadaffi geeft de schuld van de opstand van zijn volk aan
al-Qaeda en de Moslim Broederschap, en waarschuwde dat de val van Cyrenaica zal leiden tot de vestiging
van een radicale jihadistische moslimstaat vanwaar er aanvallen op Egypte en Europa kunnen worden
gepleegd. (1)
Xander - (1) DEBKA
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Alarm: schade zonnestorm geraamd op 1500 miljard
De zon wordt de komende twee
jaar steeds actiever en dat zal niet
zonder gevolgen blijven, zo stelt
een groep wetenschappers. We
moeten ons voorbereiden op
storingen in mobiel
telefoonverkeer, stroomuitval,
navigatiekastjes die het af laten weten en forse problemen voor het luchtverkeer.
Z24.nl - foto: epa
De zon was de afgelopen jaren bijzonder kalm, maar zal binnenkort fors meer activiteit laten zien.
Amerikaanse, Britse en Zweedse wetenschappers, dezer dagen bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst van
The American Association for the Advancement of Science in Washington, waarschuwen voor de gevolgen
van heftig ruimteweer, bericht zakenkrant The Financial Times.
Die gevolgen zijn groot. "Onze technologie is veel gevoeliger dan tien jaar geleden", stelt Jane Lubchenco,
de baas van het Amerikaans Oceanografisch en Weerkundig instituut, in de krant. Het laatste hoogtepunt
wat betreft zonnestormen was in 2000. Zonnestormen, die gepaard gaan met plasma-uitbarstingen aan de
oppervlakte van de zon, zorgen voor een elektronenstorm richting de aarde. Het elektronenbombardement
verstoort het communicatieverkeer tussen satellieten en de aarde, en kan zelfs leiden tot permanente
schade aan de satellieten. Zonnestormen veroorzaken ook storingen in het communicatieverkeer tussen
vliegtuigen en kunnen zelfs leiden tot stroomstoringen, omdat ze het elektriciteitsnetwerk kunnen
beschadigen, aldus de wetenschappers. De totale schade zou op kunnen lopen tot 2.000 miljard dollar,
omgerekend 1.459 miljard euro. De zon kent normaal een cyclus van 11 jaar waarin de activiteit van de zon
toe- en afneemt. Op dit moment zou de zon alweer heel actief moeten zijn, maar dat is nog niet het geval.
Wetenschappers verwachten nu dat het hoogtepunt van de zonne-activiteit in 2013 zal zijn.
Lees ook:
Aardschokken: deze economische hotspots lopen gevaar
Bevende hotspots
'Hittegolf kost Rusland 11 miljard euro'
Gps dreigt gammel te worden
http://nieuws.nl.msn.com/economie/alarm-schade-zonnestorm-geraamd-op-1500-miljard

Opgepast! Nieuw Trojaans paard haalt zonder wachtwoord geld van uw rekening
Een nieuw en gevaarlijk Trojaans Paard genaamd OddJob maakt
het criminelen uit Oost Europa mogelijk geld van uw bankrekening
te halen zonder dat ze daarbij in het bezit zijn van uw wachtwoord,
gebruikersnaam, PIN of TAN code. Het Trojaanse paard is in onder
andere Brazilië en Groot Brittannië opgedoken en dus zal het
slechts een kwestie van tijd zijn voordat ook wij ermee
geconfronteerd worden.
In Denemarken, Polen en de VS is het nieuwe Windows-Trojaanse
paard inmiddels grotendeels bekend, maar in Nederland hebben we
er nog nauwelijks iets over gehoord. Mogelijk is het programma hier net als in Duitsland nog niet actief
omdat het zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Toch zullen de Oost Europese criminelen zich
ongetwijfeld ook op ons land gaan richten.
OddJob sluipt als een ongeziene passagier mee als u online gaat bankieren en registreert de gegevens
waarmee banken hun klanten identificeren. Daar merkt u als klant helemaal niets van. U weet niet dat de
criminelen alles kunnen zien wat u bij het online bankieren op uw scherm doet en ziet. Erger nog: als u
uitlogt, dan houdt OddJob zonder dat u het merkt de verbinding open, zodat de criminelen geld van uw
rekening kunnen overschrijven.
Tot nu toe is er geen bescherming tegen OddJob ontwikkeld. Ook laat het Trojaanse paard geen sporen
achter. Met andere woorden: het lijkt erop dat de oost Europese criminelen de perfekte digitale misdaad
hebben uitgevonden die zelfs de vakmensen voor raadsels stelt. Eén ding is zeker: u bent als
nietsvermoedende klant de grote verliezer als u door OddJob wordt getroffen.
Xander - (1) KOPP Online

Nieuwsbrief nr. 120 – 14 maart 2011 - pag. 7

Amerikaanse oorlogsbodems sluiten Iraanse marineschepen in
Archieffoto van het nucleaire vliegdekschip USS Enterprise met
begeleidende schepen in de Rode Zee.
De vele vertragingen en onzekerheid over de doortocht van twee
Iraanse marineschepen door het Suez kanaal in Egypte is het gevolg
van een patstelling die is ontstaan met diverse grote Amerikaanse
oorlogsbodems, die de doortocht van het Iraanse flotilje lijken te
blokkeren.
Op zondag meldde de Iraanse staatstelevisie nog vol trots dat de
marineschepen het Suez kanaal waren gepasseerd en de
Middellandse Zee hadden bereikt. Nu blijken de schepen echter bij de zuidelijke ingang geconfronteerd te
zijn met een sterk Amerikaans eskader dat bestaat uit het vliegdekschip USS Enterprise, de geleide wapen
kruiser USS Leyte Gulf en het snelle bevoorradingsschip USNS Arctic. Een stuk verderop in het kanaal, in
het Grote Bittere Meer bij Ismalia, ligt nog een vliegdekschip, de USS Kearsarge. Daarnaast werden de
vliegdekschepen USS George Washington en USS Carl Vinson naar de Golf van Aden (bij Jemen) gestuurd.
Het vliegdekschip USS Abraham Lincoln voer ondertussen vanuit Bahrein, de thuishaven van de
Amerikaanse Vijfde Vloot in het Midden Oosten, richting de Iraanse kust.
De Iraanse schepen zien zich nu ingesloten en weten niet wat er zal gebeuren als ze besluiten hun toch
voort te zetten en ze voor het eerst in ruim 30 jaar tijd het Suez kanaal proberen op te varen. De
Amerikaanse vlootacties lijken een waarschuwing te zijn aan het adres van Iran om zich niet te bemoeien
met de protesten, demonstraties en revoluties die gaande zijn in diverse Arabische landen. De boodschap
van de regering Obama aan Teheran is dat Amerika niet zal toestaan dat Iran gebruik maakt van deze chaos
om ook maar ergens zijn invloed te vergroten. Al op 16 februari verklaarde een woordvoerder van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat 'als de (Iraanse) schepen door het kanaal varen wij
zullen bepalen waarom dat eigenlijk zo is. Het gaat niet zozeer om de schepen, maar wat ze aan boord
hebben, wat hun bestemming is, wat hun lading is en voor wie dit bestemd is.' Volgens militaire bronnen zou
het Iraanse schip Kharg lange-afstandsraketten voor de islamitische terreurgroepering Hezbollah in Libanon
vervoeren. Onder de huidige VN-sancties tegen Iran is het toegestaan dat de Amerikaanse schepen een
inspectie van de Iraanse schepen eisen. De verwarrende berichtgeving uit zowel Caïro als Teheran over het
wel of niet passeren van de Iraanse schepen door het Suez kanaal wijst mogelijk op de onzekerheid die in
Teheran heerst of de missie nog wel doorgezet moet worden. De doortocht is hoe dan ook uitgesteld tot
morgenavond. Volgt er een nieuw uitstel, een confrontatie met de Amerikaanse marine, of kiezen de Iraanse
schepen eieren voor hun geld en keren ze op hun schreden terug? (1)
Xander - (1) DEBKA
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Geheim nucleair programma Syrië veel verder gevorderd dan gedacht
Iran in het buitenland op zoek naar meer uranium
In 2007 vernietigde de Israëlische luchtmacht deze in aanbouw zijnde
Syrische kernreactor te al-Kibar.
Volgens het Amerikaanse Instituut voor Wetenschap en Internationale
Veiligheid (ISIS) heeft Syrië naast de in 2007 door Israël vernietigde in
aanbouw zijnde kernreactor nog eens vier nucleaire faciliteiten gebouwd.
Hieruit blijkt dat het geheime nucleaire programma van Syrië veel verder
gevorderd was dan tot nu toe werd gedacht. Op drie van de vier locaties
werd nucleair materiaal opgeslagen; de vierde installatie te Marj as-Sultan
betreft een uranium verrijkings fabriek, die oorspronkelijk bedoeld was om yellowcake uranium te verrijken in
uranium tetrafluoride (UF4) voor de al-Kibar reactor. Waar de faciliteit nu voor gebruikt wordt is niet bekend,
maar het ISIS vermoedt dat Syrië na de vernietiging van de al-Kibar reactor de ware aard ervan verborgen
houdt. Opnames van commerciële satellieten zouden dit bewijzen (zie foto hieronder). Ook heeft Syrië
inspectie van de Marj a-Sultan locatie door het IAEA voortdurend geweigerd. De Amerikaanse Wall Street
Journal speculeerde naar aanleiding van het rapport dat er mogelijk meer druk zal komen op Syrië om IAEAinspecteurs toe te laten.
Satellietfoto's uit 2008 laten zien dat op de locaties in Masyaf,
Iskandariyah en Marj As Sultan nieuwe betonnen fundamenten
werden gestort, hoogstwaarschijnlijk met het doel om nucleaire
activiteiten verborgen te houden. IAEA-inspecteurs die in 2008 de
vernietigde al-Kibar installatie bezochten vonden sporen van
uranium, waaruit bleek dat de reactor bijna klaar was. De Syrische
president Assad weigert echter inspecteurs op de andere locaties
toe te laten en ontkende recent nog dat zijn land een geheim
nucleair programma had of heeft. (1)
Het andere land dat er al jaren een clandestien nucleair programma
op nahoudt is Iran. Inlichtingendiensten hebben informatie dat het
land niet in staat is om dit programma op eigen kracht draaiende te houden en in het buitenland op zoek is
naar uranium. Zo had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Salehi onlangs een ontmoeting
met officials van uraniummijnen in Zimbabwe om 'de onderhandelingen te hervatten... ten bate van het
Iraanse uranium programma.' (2)
Xander - (1) Ynet News ; (2) Jerusalem Post

Waarschuwing voor voedselrellen in Engeland
maart 9, 2011 pineut
Een senior econoom bij de wereldwijde bank HSBC heeft gewaarschuwd voor onrust onder de bevolking in
Groot-Brittannië als de voedselprijzen blijven stijgen.
In een interview met “Jeff Randall Live”, senior econoom Karen Ward waarschuwde dat in Engeland
voedselrellen kunnen ontstaan zoals we die in andere landen hebben gezien.
“Zelfs de ontwikkelde landen waar de lonen vrijwel niet meestijgen ten opzichte van de almaar stijgende
prijzen krijgen mensen steeds minder waar voor hun geld. Omdat ze dus niet gecompenseerd worden voor
de hoge voedsel en energie prijzen kunnen we ook in Engeland sociale onrust/rellen krijgen”
Ze vestigde tevens de aandacht op de link tussen de hoge voedselprijzen en de stijgende olieprijzen.
“Steeds meer zien we dat grondstoffen voor voedsel gebruikt worden als brandstof, vooral biobrandstoffen.
Dus ik denk dat de energie markt een aanzienlijke bijdrage leverd aan de enorme voedselprijsstijgingen.”
Deze opmerkingen komen terwijl gelijktijdig de Verenigde Naties waarschuwt dat de voedselprijzen
momenteel het hoogste zijn sinds 21 jaar. Voedselprijzen zijn in de laatste 8 maanden alleen maar
gestegen, de voorspelling van de “National Farmers Union” is dat deze trend zich in heel 2011 zal
voortzetten. De gestegen kosten voor basis voedselproducten wordt veroorzaakt door een toenemende
vraag en extreem weer die diverse oogsten heeft vernietigd en is gedeeltelijk de oorzaak voor de sociale
onvrede in de Arabische wereld Stijgende prijzen droegen bij aan rellen in Noord Afrika en het Midden
Oosten in de afgelopen maanden waardoor de leiders van o.a. Egypte en Tunesië gedwongen moesten
aftreden. Graan is bijna verdubbeld in prijs in de afgelopen 6 maanden en de toenemende vraag naar suiker
heeft gezorgd voor een prijsstijging van 14% in de afgelopen 12 maanden.
http://pineut.wordpress.com/2011/03/09/waarschuwing-voor-voedselrellen-in-engeland/
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Wetenschapper overheid VS luidt noodklok over nieuwe ziekteverwekker in gengewassen
Schimmel maakt 20% melkkoeien onvruchtbaar; 45% spontane abortussen bij rundvee - 'Amerikaanse
graanexport en binnenlandse voedselvoorziening in gevaar'
Een voor het Amerikaanse ministerie van Landbouw werkzame
gezaghebbende wetenschapper heeft minister Tom Vilsack een
'noodwaarschuwing' gestuurd vanwege een nieuwe
ziekteverwekker die is ontdekt in genetisch gemanipuleerd graan en
sojabonen. Wetenschappers hebben ontdekt dat deze van het
beruchte concern Monsanto afkomstige genetisch gemanipuleerde
zaden wel eens de oorzaak zouden kunnen zijn van de hoge
onvruchtbaarheid en spontane abortussen bij de Amerikaanse
veestapel. De gevolgen voor zowel de Amerikaanse
graanproductie- en export als de binnenlandse voedselvoorziening
zouden rampzalig kunnen zijn.
De brandbrief, afkomstig van Don Huber, professor emeritus aan de Purdue Universiteit, lijkt nog voordat
minister van Landbouw Vilsack aankondigde dat hij akkoord ging met het ongelimiteerde commerciële
toepassen van genetisch gemanipuleerd alfalfa (gebruikt voor veevoer) geschreven. Huber hoopte juist dat
hij de minister ervan kon overtuigen een moratorium af te kondigen op het gebruik van Monsanto's Roundup
Ready gewassen, omdat de nieuwe ziekteverwekker hier in hoge concentraties in voorkomt.
Het ontdekte pathogeen heeft unieke eigenschappen en lijkt een 'micro schimmel' te zijn, de eerste in zijn
soort. Tevens lijkt deze nieuwe schimmel verband te houden met ernstige plantenziekten zoals het 'sudden
death' syndroom bij sojabonen en de Goss-verwelkingsziekte (bacterie) bij graan. De gevolgen voor het vee
zijn ronduit alarmerend. Huber refereert aan recente berichten van 20% onvruchtbaarheid bij melkkoeien en
maar liefst 45% spontane abortussen bij rundvee. Het feit dat zowel planten als dieren door de schimmel
worden getroffen is uiterst zeldzaam.
Sceptici van genetisch gemodificeerde zaden en gewassen waarschuwen al jaren voor onvoorziene
bijeffecten. Als Huber en andere wetenschappers gelijk krijgen dan zouden hun ergste nachtmerries wel
eens uit kunnen komen. 'Al meer dan 50 jaar bestudeer ik plantenziekten. Wat we nu zien is een
onvoorstelbare toename van planten- en dierenziekten en -aandoeningen. Deze ziekteverwekker zou er aan
toe kunnen bijdragen dit probleem te begrijpen en op te lossen. Er moet met alle middelen onmiddellijk
aandacht aan worden besteed om een algehele ineenstorting van onze landbouw infrastructuur te
voorkomen.'
Huber, APS-(Landbouw Productie Systeem) coördinator voor het National Plant Disease Recovery System
van het ministerie van Landbouw, waarschuwt voor dramatische gevolgen als er niet heel snel wordt
ingegrepen. 'Dit is zeer gevoelige informatie die zou kunnen leiden tot de ineenstorting van de Amerikaanse
soja- en graan exportmarkten en tot een aanzienlijke verstoring van de binnenlandse voedselvoorziening.'
Xander - (1) Institute of Science in Society

Biobrandstof flopt genadeloos in Duitsland
Complete artikel: www.radiolausitz.de
De Duitse automobilist wil geen biobrandstof voor zijn auto. Zelfs als hij veel meer moet
betalen voor gewone super, weigert hij het zogenaamde "E10" te tanken. Dat is nu
eenmaal de keuzevrijheid van de consument, zou je denken. Fout.
De bio-benzine is massaal op de Duitse markt gebracht en bestaat uit normale super
dat is aangevuld met biobrandstof uit mais, granen en andere biologische grondstoffen.
Het idee is om minder afhankelijk te worden van olie-importen en het zou goed zijn voor het
milieu. Helaas is die laatste stelling allang van tafel geveegd. Bovendien levert biobrandstof lang niet zoveel
energie op als wordt beweerd. Waar "light sweet crude" olie 1:20 scoort, kunnen brandstoffen uit biologische
grondstoffen ongeveer een 1:1,5 op tafel leggen.
Maar de EU en de Duitse regering willen dat automobilsten "bio" tanken. Zozeer zelfs dat
oliemaatschappijen opgedragen zijn om E10 en masse te produceren en boetes moeten betalen indien zij
andere soorten produceren en aanbieden.
Nu blijkt uit tests dat veel auto's niet bestand zijn tegen E10 en de consument wantrouwt het product. Het
gevolg laat zich raden: een run op normale super. De eerste tekorten beginnen nu te ontstaan, en een
verbond van oliemaatschappijen roept de consument nu op om toch vooral het afgedwongen bio-super te
tanken. Weinig overtuigend wordt beweerd dat 90% van alle auto's prima op het spul rijden.
Peak-oil in uitvoering.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/biobrandstof_flopt_genadeloos_in_duitsland
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Media houden bankrun Zuid Korea stil
Iets meer dan een week geleden: honderden klanten verdringen
zich bij Zuid Korea's grootste spaarbank om hun geld van hun
rekeningen te halen.
De Westerse media zwijgen in alle talen over een bankrun in Zuid
Korea, die de afgelopen weken zeker acht banken heeft getroffen.
Op maandag sloot de Domin Bank tijdelijk de deuren vanwege de
enorme hoeveelheden geld die de mensen van hun rekeningen
haalden. In de week ervoor waren al zes andere banken gesloten,
waaronder de Busan Savings Bank, qua activa ($ 3,4 biljoen) de grootste van Zuid Korea (2)(3). In Europa
maar ook in China is men als de dood dat dit nieuws de angst zal voeden dat ook daar de banken wel eens
zouden kunnen omvallen en mensen als gevolg daarvan tijdig hun geld proberen op te nemen.
Het besluit van de Koreaanse Domin Bank kwam als een verrassing, omdat het de eerste keer was dat een
lokale bank zelfstandig besloot om dicht te gaan. Het 'moedige' besluit van Financiële Diensten voorzitter
Kim Seok-dong om $ 17.864 op de rekening van de in problemen gebrachte bank te storten -in de hoop dat
mensen hun vertrouwen zouden behouden- haalde naar het zich laat aanzien niets uit en weerhield de
plaatselijke bevolking er niet van zich te realiseren dat het bankensysteem is gebouwd op een kaartenhuis.
Nadat de Domin Bank door de Financiële Diensten Commissie (FSC) op een lijst was geplaatst met banken
die in de gaten moeten worden gehouden, namen de klanten van de bank sinds vorige week dinsdag $ 28,2
miljoen op, waarvan $ 18,8 miljoen afgelopen maandag. FSC voorzitter Kim Seok-dong was niet blij met het
nieuws en kondigde aan te onderzoeken of 'de sluiting wel legaal' was. Zijn vice-voorzitter Bea Joon-so vond
het in ieder geval 'legaal en moreel verkeerd voor een financieel bedrijf om zoiets te doen.'
Volgens de ethiek van de bankenelite is het klaarblijkelijk 'legaal en moreel verkeerd' om toe te geven dat je
bankroet bent (probeer dat als particulier of bedrijf maar eens als je je schulden niet meer kunt betalen).
Desondanks lukte het de FSC niet om de Domin Bank zover te krijgen om de deuren weer te openen voor
het publiek. Bij de ingangen van de bankfilialen waren briefjes opgehangen met de mededeling dat de
sluiting was bedoeld om de crisis rond de massale geldopnames te verzachten. 'We zullen weer opengaan
nadat we herboren zijn als een gezonde spaarbank door onze kapitaalvoorraad naar 8 procent te vergroten.'
Het is te hopen dat de financiële regulerende instellingen in China, Amerika en Europa het publiek nu
haastig gaan verzekeren dat hier zoiets onmogelijk kan gebeuren, omdat onze banken 'in prima conditie'
verkeren. Een rij van een miljard Chinezen die staan te dringen voor de pinautomaten is namelijk iets
moeilijker te negeren dan de klanten van een paar Zuid Koreaanse banken. In Europa is men er in ieder
geval niet helemaal gerust op; nog maar anderhalve week geleden berichtten we dat een hoog directielid
van de Europese Centrale Bank openlijk zijn vrees uitsprak dat er dit jaar ook in Europa een bankrun zal
komen (4).
Xander - (1) Zero Hedge, (2) The China Post , (3) The Korea Times , (4) 15-02: Europese Centrale Bank
vreest bankrun in 2011

‘Nederlander kreeg te weinig euro’s voor guldens’
AMSTERDAM – Nederlanders hebben te weinig euro’s gekregen voor hun guldens. Dit zegt de SP op basis
van een recent onderzoek van de partij. De gulden zou 4 tot 5 procent te laag zijn gewaardeerd.
U snapt zeker wel waarom zij hier samen zo’n leut hebben?
Financieel woordvoerder Ewout Irrgang van de SP geeft een voorbeeld. Voor een
briefje van 100 gulden kreeg een Nederlander 45,38 euro tijdens de omwisseling in
2001. Hij of zij had eigenlijk 47,52 euro moeten krijgen.
Dit betekent niet dat Nederlanders er op achteruit zijn gegaan, volgens Irrgang.
“Het is dus niet zo dat een te lage waardering een automatisch koopkrachtverlies
van 4 tot 5 procent betekent.”
Door de lage waardering van de gulden kregen Nederlanders te weinig euro’s in
2001, maar tegelijk werden de prijzen ook omgerekend lager.
Export
De Nederlandse export werd in verhouding goedkoper voor het buitenland. De
import voor Nederlanders werd wel duurder. Het onderzoek laat in het midden of
Nederland hier nadeel van heeft gehad.
In het onderzoek heeft de SP de toenmalige prijsniveaus van landen in de eurozone vergeleken in 1999 toen
de wisselkoers voor de euro werd vastgesteld.
In 2005 zei Henk Brouwer, directielid van De Nederlandse Bank, al dat de gulden te goedkoop in de euro
was opgegaan. Later nam hij deze uitspraak terug.
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Prominente rabbi's: Onrust Arabische wereld teken van komst Messias
Nabij zijnde komst Messias al eerder door diverse rabbi's voorspeld
De chaos in het Midden Oosten zou een teken zijn dat de komst van
de Messias nabij is (foto van vandaag, de 'dag van woede' in Irak).
Prominente ultra-orthodoxe rabbi's hebben zo hun eigen
verklaringen voor de golf van onrust en opstanden die door de
Arabische wereld gaat. Rabbi Chaim Kanievsky, één van hun
leiders van wie gezegd wordt dat hij mystieke krachten heeft, gelooft
dat de problemen in deze landen door God zijn veroorzaakt, als
teken van de naderende komst van de Messias. 'We moeten
beginnen ons daar op voor te bereiden en sterker worden,' aldus
Kanievsky.
'Sommige mensen hebben tegen me gezegd dat dit het begin van 'Gog en Magog' (in de Bijbel voorzegde
oorlog in de eindtijd) is, maar dat kunnen we niet weten,' vervolgde Kanievsky. 'Maar het is duidelijk dat er
veel onnatuurlijke zaken aan het gebeuren zijn.' Een andere prominente rabbi, Michel Yehuda Lefkowitz, is
er zeker van dat God de onrust heeft veroorzaakt om de mensen op hun plek te zetten. 'God vernedert
degenen die de zonde van trots begaan,' zei hij. 'Eerst was er een klein vuurtje, toen was er een land dat
dacht groot en sterk te zijn maar plotseling de hulp van de hele wereld nodig had. Geen oorlog, niets
speciaals, gewoon een klein vuurtje.'
'Toen ze bleven denken dat ze slim waren en alles zagen en wisten wat ze moesten doen en hoe, kwam
God en bracht de landen in beroering. En nu zijn ze weer bang, omdat niemand zoiets groots heeft kunnen
voorzien en ze niet weten wat ze nu moeten doen,' voegde Lefkowitz eraan toe. 'God lacht hun uit en wacht
tot ze het gaan begrijpen en wijzer worden.' De mensen die niet erkennen dat God de wereld bestuurt zijn
volgens de rabbi niet zozeer slecht, maar wel dom.
Rabbi Aharon Leib Steinman, leider van de ultra-orthodoxe Litouwse sector in Bnei Brak (bij Tel Aviv) denkt
dat de instabiliteit in het Midden Oosten te maken heeft met de houding ten opzichte van de studie van de
Torah. Daarbij wijst hij op pogingen om de 'wereld van de Torah' te vernietigen. 'Als je probeert iets tegen de
wereld van de Torah te doen, dan doet God iets tegen de wereld.' De rampen in de wereld zouden volgens
hem daar het gevolg van zijn. (1)
Beginnen voorspellingen voor 2011 uit te komen?
Bij het begin van het Joodse nieuwe jaar 5771 in september 2010 voorspelden andere gezaghebbende
rabbi's dat God de wereld in het jaar 2011 zou gaan zuiveren. 'China zal door krachtige stormen van het
wereldtoneel worden weggevaagd. Ook Europa en de VS zullen uiteenvallen. De Aarde is moe geworden
van alle onreinheid in de wereld en daarom zullen er aardbevingen komen,' verklaarde rabbi Nir Ben-Artzi
destijds. Ook voorspelde hij de ondergang van Jordanië en Syrië, ten gunste van Israël.
Rabbi Mordechai Ganot verwachtte dat er in mei of juni dit jaar een belangrijke wereldleider zal sterven en er
een ander in zijn plaats zal komen, wat veel verwarring zal veroorzaken. In maart en april zal er een
gevaarlijk computervirus met de naam 'Chernobyl' de wereld onveilig maken en vanaf januari / februari zou
de wereld 'in rep en roer' gaan raken. Deze laatste voorspelling lijkt met de onrust in het Midden Oosten in
ieder geval al uitgekomen. (2)
De bekendste Joodse profetie die tot nu toe exact is uitgekomen is bijna 800 jaar oud en kwam van de hand
van rabbi Judah Ben Samuel. In het jaar 1217 voorspelde hij dat de Ottomaanse Turken 400 jaar over
Jeruzalem zouden heersen, wat tussen 1517 en 1917 inderdaad het geval was. Daarna zou Jeruzalem 50
jaar lang een niemandsland zijn, waarna het herstelde Israël er eveneens 50 jaar lang de controle over zou
krijgen. Aan het einde van deze 50 jaar zou de lang verwachte Messias komen.
De eerste 50 jaar uit de profetie kwamen exact uit: In 1967 bevrijde Israël namelijk Jeruzalem van de
Arabische bezetting. Het laatste deel van deze profetie eindigt dus in 2017. Krijgt rabbi Juday Ben Samuel
dan opnieuw gelijk en zal dan de Messias op Aarde verschijnen? De in 2006 overleden rabbi Yitzhak Kaduri
profeteerde dat als de inmiddels vijf jaar in coma liggende Israëlische leider Ariel Sharon zou overlijden de
Messias zou komen. Middels een brief die pas een jaar ná zijn dood geopend mocht worden onthulde hij
tevens de identiteit van de Messias: Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus. (3)
Xander - (1) Ynet News, (2) Xandernieuws 17-09-2010, (3) Xandernieuws 27-07-2010

Nieuwsbrief nr. 120 – 14 maart 2011 - pag. 12

Nation of Islam reden waarom Obama niet aandringt op vertrek Gadaffi
Zowel Obama als Gadaffi hebben banden met deze persoon: Louis
Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, die letterlijk een antiAmerikaanse alliantie sloot met de Libische leider.
Veel internationale commentatoren vragen zich af waarom de
Amerikaanse president Obama zo snel was het vertrek van de
Egyptische president Mubarak -al ruim 30 jaar een trouwe bondgenoot
van de VS- te eisen, maar dit, ondanks het feit dat hij al honderden
burgers liet afslachten, nog altijd niet gedaan heeft met de Libische
leider Muammar Gadaffi, die al tientallen jaren juist een antiAmerikaanse houding aanneemt. De reden is dat Gadaffi zowel banden met de racistische dominee
Jeremiah Wright -23 jaar lang Obama's spirituele adviseur- als met de Nation of Islam en diens
controversiële leider Louis Farrakhan heeft, waar ook Obama connecties mee heeft.
Officials van het Witte Huis hebben Gadaffi tot nu toe enkel opgeroepen het geweld tegen burgers te
stoppen, maar sloten tegelijkertijd unilaterale actie tegen Libië uit. Ondertussen neemt vanuit het Congres de
druk op Obama toe om een harder standpunt in te nemen; de voorzitters van de comités Buitenlandse
Zaken van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden roepen op om de economische sancties tegen
Libië, die in 2004 werden opgeheven, opnieuw in te stellen.
Obama heeft echter meerdere nauwe banden met activisten die op hun beurt banden hebben gehad met
Gadaffi. Zo ging Obama's predikant Jeremiah Wright samen met Louis Farrakhan in 1984 bij Gadaffi op
bezoek. Tijdens de presidentscampagne van 2008 merkte Wright zelfs op dat dit bezoek Obama mogelijk in
de problemen zou kunnen brengen. 'Als (Obama's) vijanden erachter komen dat ik in 1984 naar Tripoli ben
gegaan om samen met Farrakhan Gadaffi te bezoeken, zal veel Joodse steun sneller opdrogen als een
sneeuwbal in de hel.'
Anti-Amerikaanse alliantie Gadaffi en Farrakhan
Farrakhan, een goede vriend en collega van Wright, werd gefinancierd door Gadaffi, onder andere door
middel van een rentevrije lening van $ 5 miljoen in 1985. Later in dat jaar sprak Gadaffi via de satelliet
Farrakhans 'Saviours Day' conferentie in Chicago toe en bood hij volgens berichten wapens aan Farrakhan
aan zodat 'een zwart leger in de VS het witte Amerika kan vernietigen'.
In oktober 1995 feliciteerde Gadaffi Farrakhan met het succes van zijn 'miljoen mannen mars'. De Libische
leider zou Farrakhan hebben verzekerd dat ze samen 'hun krachten zouden bundelen om dit te bereiken.'
Volgens het Libische persbureau JANA kwamen beide heren in 1996 overeen om samen te werken bij het
mobiliseren van de 'onderdrukte zwarten, Arabieren, moslims en rode indianen' met als doel het
Amerikaanse buitenlandse beleid te veranderen.
Gadaffi zei dat 'onze confrontatie met Amerika' tot aan het sluiten van zijn bondgenootschap met de Nation
of Islam 'als een gevecht van buitenaf tegen een fort was,' maar dat de alliantie met Farrakhan hem een
'bres verschafte om in het fort te komen en er tegen in opstand te komen.' Farrakhan ging nog veel vaker
naar Libië. Zo kreeg hij in 1996 de Gadaffi Mensenrechten Prijs (!) uitgereikt, waar een bedrag van $
250.000 aan verbonden was. Farrakhan accepteerde de prijs, ondanks de Amerikaanse sancties tegen
Libië.
Marxistische activist persoonlijke vriend van Obama
Zowel Wright als Obama zouden hebben deelgenomen de miljoen mannen mars op Washington, die werd
geleid door Farrakhan en andere prominente zwarte leiders zoals Al Sharpton. Dominee Willie Barrow,
tijdens de presidentscampagne lid van Obama's officiële Faith Outreach Team en Obama's 'superafgevaardigde', is eveneens een goede vriend van Farrakhan en een fervente supporter van de Nation of
Islam. Farrakhan verklaarde in een intervieuw in 2002 dat hij Barrow ontmoet had om de diverse Nation of
Islam platforms te bedenken.
De Marxistische activist Cornel West is een adviseur van Farrakhan en was eveneens adviseur voor
Obama's presidentscampagne. Tevens is West een persoonlijke vriend van de huidige president van de VS.
Gedurende de jaren dat Obama de Trinity United Church van dominee Wright bezocht, waar de
controversiële en volgens velen racistische zwarte bevrijdingstheologie wordt gepredikt, had deze kerk
openlijk banden met Farrakhan en de Nation of Islam. Dominee Wright reikte in 2007 zelfs zijn
'Empowerment Award' uit aan Farrakhan, die tevens meerdere gastpreken verzorgde in deze kerk.
Obama naast Farrakhan op cover magazine
Wright is bij diverse initiatieven van Farrakhan betrokken geweest en noemde hem tijdens een nationale
toespraak, waar diverse Nation of Islam vertegenwoordigers voor uitgenodigd waren, 'één van de
belangrijkste stemmen in de 20e en 21e eeuw'. Obama sierde minstens drie keer de cover van Trumpet
Magazine, dat werd opgericht door dominee Wright. Afgelopen jaar gaf Obama nog een lang en exclusief
aan Trumpet Magazine, waarin Farrakhan regelmatig de loftrompet wordt toegezwaaid. In 2006 waren
Obama en Farrakhan zelfs SAMEN op de cover te zien, naast nog een aantal andere zwarte activisten.
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Opvallend genoeg stond Martin Luther King NIET op deze cover (2)(mogelijk vanwege diens openlijke
sympathieën voor de Joden en voor Israël?).
Tijdens de presidentscampagne in 2008 kwam er een foto boven tafel van Obama's vrouw Michele die
samen poseerde met Farrakhan en Obama's adviseur Barrow. Ook Farrakhans vrouw Khadijah stond op
deze foto.
Zwart Racisme
Nog een connectie tussen Obama en supporters van Farakkhan loopt via David Axelrod, Obama's
hoofdstrateeg politiek. Hoewel Axelrod Joods is heeft hij zitting in het financiële comité van St. Sabina, de
katholieke parochie van Chicago die werd geleid door de controversiële voorganger Michael Pfleger, een
uitgesproken supporter van Farrakhan, die de Nation of Islam leider regelmatig te gast had in zijn parochie.
In 2008 onthief de aartsdiocees van Chicago Pfleger tijdelijk van zijn functie bij St. Sabina omdat deze
beweerd had dat Hillary Clinton publiekelijk had gehuild omdat ze gedacht zou hebben dat ze vanwege haar
blanke huidskleur recht had op de presidentiële nominatie.
Vorige week vrijdag zwichtte Obama voor de overweldigende druk uit het Amerikaanse Congres om de
Palestijnse anti-Israël resolutie in de VN Veiligheidsraad met een veto te treffen. Zal Obama voor de tweede
keer in een week door de knieën gaan voor druk uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, en Gadaffi
alsnog harder gaan aanpakken?
Xander - (1) World Net Daily ; (2) World Net Daily

Het grootste financiële bedrog ter wereld
maart 03, 2011 By: Tom Lassing
Het grootste financiële bedrog ter wereld
Madoff had een Ponzi fraude opgezet dat naar schatting 55 miljard dollar groot was. Hij wordt daarmee als
meesteroplichter gezien, en dit zou dan de grootste fraude ooit zijn. Er is echter een bedrog in de wereld dat
zoveel extreem groter is, dat we ons het niet eens in kunnen denken. Laat staan dat we het ons voor kunnen
stellen.
Kunt u zich indenken dat er een bedrog in de wereld is dat bijna 2.000 triljoen dollar groot is?
$2.000.000.000.000.000.000,- ( 18 nullen!!)
Een bedrog dat zo extreem slim is opgezet dat slechts een paar honderd mensen er ten volle van profiteren
en de rest van de wereldbevolking, dus bijna 7 miljard personen, er het willige slachtoffer van zijn?
Een bedrog dat zo slim is opgezet, dat het overal ter wereld in wetten is vastgelegd en daarmee een legale
status heeft verkregen?
Zou zoiets kunnen?
Ja, zoiets kan, wat dat is in feite ons hele geldsysteem.
Het is één groot bedrog. De euro in uw portemonnee heeft u verdiend door er voor te werken. Ze werd
echter gecreëerd uit niets en staat voor niets. U heeft in feite voor niets gewerkt!
De bankier die deze euro uit het niets creëerde kreeg er een enorme bonus voor. De eigenaars van de
Centrale Banken lachen in hun vuistje. Ze hoeven niet te werken. Ze creëren geld uit niets en laten de rest
van de wereld er rente over betalen.
Is dit niet altijd al zo geweest?
Neen, pertinent niet. Geld was ooit gebaseerd op een onderliggende waarde. Pas toen geld uit niets
gecreëerd mocht worden, is het bedrog ontstaan. Het is daarna gelegaliseerd.
Uiteraard wordt het tijd dat dit bedrog stopgezet wordt, alleen de eigenaren van het bedrog hebben alle
machtsmiddelen in handen en houden de hele wereldbevolking in gijzeling.
Als ze onder druk gezet worden, dan zullen ze alle middelen inzetten om hun positie te handhaven.
De enige manier om hieruit te komen, is het creëren van een geldsysteem met een onderliggende waarde.
Pas als steeds meer mensen dat echte geld gaan gebruiken zal het bedrog tot staan gebracht kunnen
worden.
Het mag geen verrassing zijn dat wereldwijd werkelijk alles gedaan zal worden om de creatie van echt geld
tegen te gaan.
Echt geld, bijvoorbeeld op basis van goud… Maar eventueel ook echt geld gebaseerd op andere echte
bezittingen. Het makkelijkst zou goud echter als onderliggende waarde zijn.
Het voordeel en nadeel daarvan zou zijn dat er geen geld meer bijverzonnen kan worden. Dat is een
voordeel, want geld is dan ook echt wat waard en kan er voor ingewisseld blijven worden. Het is ook een
nadeel, want de economie kan dan veel minder gestuurd worden. Een economische neergang wordt dan
ook echt gevoeld. Dat is iets wat vrijwel niemand graag wil. Daarom zijn we niet zo tegen dat bedrog geld.
We kunnen er namelijk niet alleen onszelf, maar ook de economie een beetje mee voor de gek houden.
Helaas willen veel mensen dat liever, dan dat ze de knoet van de echte economie voelen en er een eerlijk
geldsysteem is dat iedereen gelijk zal behandelen.
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De Amerikaanse Economie: EEN GROTE PONZIFRAUDE
maart 01, 2011 By: silviavideler
Het wordt duidelijk dat het stelen van de rijken veel zwaarder wordt
bestraft dan het stelen van de armen.
( Overgenomen van Niburu)
Terwijl mensen nog altijd hun huizen en hoop verliezen blijven de
bankiers winsten maken. Jarenlang kon zakenman Bernie Madoff
ongezien zijn gang gaan terwijl journalisten hadden moeten weten wat
hij aan het doen was. Er zijn veel vraagtekens omtrent zijn proces.
Meer onderzoek zou meer details over zijn werkwijze naar boven hebben gebracht.
Een journalist van The New York Times schrijft een boek over Madoff en laat weten dat Madoff van mening
is dat de banken waar hij zijn zaken mee deed hadden moeten weten van zijn praktijken. Het bedrog heeft
hem na al die jaren ver gebracht en hij is niet bereid namen te noemen van mensen met wie hij
samenwerkte.
De Securities and Exchange Commission en andere toezichthouders hadden er iets aan kunnen doen.
Wellicht geldt dit ook voor The New York Times. Doordat Madoff bekende tegenover zijn zonen is hij
uiteindelijk in de gevangenis beland, terwijl zijn penthouse, huizen en jachten in beslag zijn genomen en dat
zonder enige inhoudelijke aandacht in de pers.
Geloof niet alles wat je leest
Er wordt zelfs getwist over het de informatie van de New York Times journalist. Zo meldt de New York Post:
“De belangenbehartiger van duizenden van Madoff’s slachtoffers ontkende de uitspraak dat hij Madoff zelf
iets zou hebben aangedaan.”
“Er is geen directe communicatie geweest tussen hen,” zei David Sheehan raadslid van belangenbehartiger
Irving Picard, nadat The New York Times had gepubliceerd dat Picard en Madoff elkaar afgelopen zomer
hadden ontmoet.
“The Times veranderde later een citaat van Madoff en pastte het artikel aan zodat het leek alsof Picard
Madoff persoonlijk had ontmoet in de gevangenis van Butner, North Carolina, waar hij een gevangenisstraf
uitzit van 150 jaar. Picard ontkende niet dat zijn team ontmoetingen had met Madoff.”
Madoff doet nog altijd geen boekje open over het internationale netwerk van bondgenootschappen dat hij
had. Zwitserse en Oostenrijkse connecties zijn bekend, maar wat te denken van Israël, waar zijn handlanger
bekend was vanwege zijn connecties met joodse instituten.
Op hetzelfde ogenblik verdienen de mensen die onderzoek doen naar Madoff een klein fortuin. De Financial
Times: “Het leger aan advocaten en adviseurs die helpen om geld boven tafel te krijgt na de fraude van
$19,6 miljard ontvangt meer dan $1,3 miljard aan vergoedingen, zo blijkt uit nieuwe cijfers omtrent de
Ponzifraude.”
De commentaren van lezers onder het artikel van The Times blijken informatiever dan de rapporten van de
krant zelf. Zo laat een lezer uit Texas weten: “Ik heb het eigenlijk met de beste man te doen. Hij deed precies
wat alle andere investeringsmaatschappijen tegelijkertijd deden. Hij werd vastgezet als zondebok, terwijl vele
anderen nog altijd hetzelfde doen. Wanneer worden al die andere duizenden mensen aangeklaagd die het
land bewust naar een financiële crisis hebben geleid?”
Banken steunen elkaar
Madoff stelt dat de banken die hem van dienst waren niets wilden weten over de Ponzifraude. The Times
meldde: “Hij sprak uitgebreid over zijn zaken met diverse banken en hedge funds, waarbij hij wees op het feit
dat ze graag de andere kant op wilden kijken.”
“Ze moesten het weten,” zei Madoff. “Maar hun houding was: Als je iets verkeerds doet willen we het niet
weten.”
De Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), evenals de 9/11 en Warren Commission, vermeden de
belangrijkste onderwerpen en niemand werd aangeklaagd. Het rapport van de commissie was informatief,
maar vertelde alleen wat men wist.
De Republikeinen willen nu de regulering voor derivaten aan banden leggen in de Dodd-Frank
hervormingswet, omdat het volgens de partij ten koste gaat van banen.
The New York Times rapporteerde: “Democraat Stephen Lynch waarschuwde: Denk je dat reguleren duur
is? Wat dacht je van de $7 biljoen die we verloren door de derivatenmarkt niet te reguleren?” Zijn collega’s
hadden hier geen antwoord op.
Wie gaat er iets aan doen?
Rechts verandert het liefst van onderwerp terwijl links noch de tijd noch de energie heeft om te werken aan
het probleem, zelfs nu peilingen laten zien dat de economie het grootste probleem is in de Verenigde Staten.
Econoom Jeff Sachs waarschuwt dat er weinig wordt gedaan aan de economische tegenstellingen en het
stijgende aantal armen in de Verenigde Staten. Hij vraagt zich af of de mensen die de touwtjes in handen
hebben in het land een ‘tweede Egypte’ willen.
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In Egypte gebruikten de jongeren het internet om zich te organiseren en te mobiliseren. In de Verenigde
Staten lijkt het internet te functioneren als een manier om stoom af te blazen, om met elkaar te praten en de
overheid te bekritiseren.
De overheid ondersteunt vrij gebruik van het internet in het buiteland maar beperkt en bespioneert het in
eigen land. In geval van een noodgeval kan de federale regering het internet afsluiten.
De passiviteit van het volk is een resultaat van de overvloed aan propagerende media en het op een
effectieve manier achterhouden en onderdrukken van informatie.
Zoals Noam Chomsky het zegt: “De bevolking van de Verenigde Staten is boos, gefrustreerd en angstig.
Maar de mensen op Wall Street maken het allemaal goed. Zij creëerden de huidige crisis. Zij komen er rijker
en sterker uit dan ooit tevoren. Maar alles is prima, zolang de bevolking maar passief is.”
Vertaling: Robin – www.niburu.nl
Bron: Aljazeera.net

Primeur: Britse Defensie geeft X-files vrij over aliens en ufo’s
Deze foto werd genomen door een RAF-officier op pensioen in
maart 2004 in Sri Lanka. Een ufo? © ap
Duizenden dossiers over ontvoeringen door aliens en
waarnemingen van ufo’s werden voor het eerst in Longen
vrijgegeven door het Britse ministerie van Defensie. De aanvankelijk
geheime informatie behelst meer dan 8.500 bladzijden, die
aantonen dat het bestaan van ufo’s wel degelijk tot in de hoogste
regeringskringen wereldwijd besproken werd.
De ‘X-files’, zo weet Sky News, bevatten ook heel wat foto’s en ze beschrijven onder meer hoe een incident
à la ‘War of the World’ in 1967 gedurende enkele uren écht werd beschouwd als een mogelijke invasie van
buitenaardse wezens in het Verenigd Koninkrijk. De bevolking had zes kleine ‘vliegende schotels’ gezien en
de telefoons daarover stroomden binnen bij het RAF. Vier politieteams, de bomopruimingsdienst, het leger
en de staatsveiligheid werden gemobiliseerd. Later bleek het om een studentengrap te gaan.
In 1979 debatteerde het House of Lords zelfs over het ufo-onderwerp, zo blijkt ook uit de documenten.
Een van de opmerkelijkste onthullingen is dat er enkele maanden vóór de terroristische aanslagen van 11
september 2001 vijftien niet-geïdentificeerde vliegtuigen, op weg naar het Verenigd Koninkrijk, door de radar
gedetecteerd werden. Eentje werd zelfs gespot op de dag van de terreuraanvallen zelf.
Verder vertelde een man in 1998 bijvoorbeeld aan Defensie dat hij dacht naar een buitenaardse
vliegmachine gestraald te zijn geworden vanuit zijn huis in Barnes bij Londen.
Uiteraard bulkt het in de X-files van ufo-waarnemingen, foto’s en
tekeningen. Maar ook van de onderzoeken van de UK Royal Air
Force, van de ongewone radarbevindingen, van de briefings aan
politici en – een primeur! – van de documenten die de houding van
de regering over ufo’s duiden. (jv)
Een sketch van een ruimtetuig dat verantwoordelijk zou zijn voor het
fenomeen van de graancirkels. © ap
03/03/11 16u55
Brussels Airport voert intiemer fouilleren af
donderdag 03 maart 2011 - Bron: belga - Auteur: bvb
De luchthaven van Zaventem heeft een nieuwe procedure van intiemer fouilleren al na een week afgevoerd,
na heel wat klachten van veiligheidsagenten en personeelsleden. Dat bericht vtm donderdagavond in Het
Nieuws. Vorige week kregen de veiligheidsagenten van Brussels Airport nieuwe richtlijnen voor het
fouilleren. Zo moest er veel strenger gecontroleerd worden op intieme plaatsen, waarna de luchthaven heel
wat klachten ontving, ook van werknemers die dagelijks de fouilleringen moeten ondergaan.
Een aantal veiligheidsagenten zou volgens vtm daardoor ook ontslag overwogen hebben.
"G4S wilde een andere techniek van fouilleren invoeren, die de beveiligingsmaatschappij ook op andere
luchthavens hanteert", zegt vakbondsman Thierry Vuchelen (ACLVB) aan Belga.
"Heel wat mensen vonden die fouilleringen echter veel te ver gaan en beschouwden ze als
handtastelijkheden. Op een luchthaven is veiligheid bijzonder belangrijk, maar het privéleven van de mensen
is dat ook. Hier is een gulden middenweg nodig", besluit hij.
http://zaplog.nl/zaplog/article/brussels_airport_voert_intiemer_fouilleren_af
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De laatste dagen van de dictators in het Midden Oosten
Uit het nieuws 02-03-2011 (Aflevering: 444): Door: Franklin ter Horst
Verwant artikel: Tien redenen waarom de Wall Street ‘banksters’
nog vrij rondlopen
maart 01, 2011 By: silviavideler - Bron: Aljazeera.net - niburu.nl
Dictators in het Midden-Oosten wankelen als dronkenmannen
De Bijbel maakt duidelijk dat in de tijd dat het Joodse volk weer naar
het aloude thuisland zal zijn teruggekeerd en de slapende volken in
het Midden Oosten tot ontwaken zijn gekomen, er een woelige tijd
van ontreddering, chaos en beroering zal aanbreken. Is de wereld in
deze fase aangekomen gezien de opstanden tegen de dictatoriale regimes in het Midden-Oosten?
Opvallend is ook de onmacht waarmee de Verenigde Naties, en de leiders in Brussel en Washington met de
huidige problemen omgaan. De onderdrukte en getiranniseerde bewoners in de Arabische wereld
schreeuwen om hervormingen en eisen democratie maar daar zal in de praktijk niets van terechtkomen.
Moslimextremisten zullen de macht overnemen en zullen dat niet alleen beperken tot het Midden-Oosten
maar zijn eveneens uit op een wereldwijde dominantie. Hun streven is de oprichting van wereldwijd Kalifaat
met de Sharia als wetgeving.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak de wens uit dat de relatie met Egypte onveranderd zou
blijven maar waarschuwde tevens “op het ergste voorbereid te zijn”.
Netanyahu herinnerde aan de Iraanse revolutie in 1979 die de
middeleeuwse Ayatollah Komeiny aan de macht bracht en de
omwenteling in Libanon in 2005 waar de radicale terreurbeweging
Hezbollah sindsdien de bevolking in gijzeling houdt. Terwijl de
onrust zich verspreid in de Arabische wereld blijft Israël onder
immense druk staan van de internationale gemeenschap en eisen
de wereldleiders van Israël naar de onderhandelingstafel terug te
keren, terwijl de werkelijke schuldigen in Ram-allah gezocht moeten
worden. Zo beschuldigde de Duitse Bondskanselier Angela Merkel
Benjamin Netanyahu ervan tijdens een telefoongesprek “niets te doen om het vredesproces te bevorderen”.
De Israëlische krant “Haaretz“ meldde op 25 februari 2011 dat het tot harde stellingnamen en woorden
gekomen was.
Egypte heeft nu zijn eigen Khomeini
Moebarak is verjaagd, de militairen hebben voorlopig de macht overgenomen en de moslimextremist
Youssef al-Qaradawi is in triomf naar Egypte teruggekeerd waar hij hartstochtelijk door honderdduizenden
Egyptenaren is toegejuicht. Hij is als een dief in de nacht binnengeslopen en heeft bij klaarlichte dag
miljoenen Egyptenaren opgestookt de “revolutie” te beschermen. Vanwege zijn opruiende taalgebruik werd
Qaradawi door de voormalige Egyptische president Gamal Abdul Nasser drie keer in de gevangenis gegooid
en in 1961 verbannen naar het oliestaatje Qatar. Onder bescherming van de daar heersende Sjeik Hamad
bin Khalifa al-Thani -een fel supporter van de Palestijnse terreurbeweging Hamas- wist Qaradawi zijn fatwaimperium niet alleen over de hele moslimwereld te verspreiden, maar ook in Europa en de Verenigde Staten
waar Barack ‘King’ Hoessein Obama hem ongestoord zijn gang laat gaan. Dat is op zich niet zo vreemd
want Obama staat bekend om zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de
“Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”. Ronduit
verbijsterend is dat Obama zich zelfs laat adviseren door leden van de Moslimbroederschap inzake zijn
Midden-Oosten politiek. Zelfs de leiders van de FBI ,CIA en hooggeplaatse militaire leiders kletsen politiek
correct om de baas niet te irriteren. De Egyptische revolutie had tot nu toe gebrek aan een echte leider maar
deze heeft zich met de komst van Youssef al-Qaradawi aangediend en dat belooft niet veel goeds. Tijdens
een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf hij een voorproefje van wat
Egypte en de wereld te wachten staat. Voor een menigte van naar schatting een miljoen toehoorders, riep hij
op tot “bevrijding van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem” waarop de menigte scandeerde: “Met miljoenen
martelaren op naar Jeruzalem”. Qaradawi staat bekend om zijn wekelijkse haatpredikingen op de
moslimzender Al-Jazeera die bekeken wordt door 60 miljoen moslims. Met regelmaat roept hij de god van de
islam op de Joden tot de laatste man uit te roeien en prijst hij Hitler voor de vernietiging van het Joodse volk.
Hij noemt de Holocaust een mythe en heeft de belofte afgelegd, dat wanneer hij aan de macht zal komen,
een van zijn eerste acties zal zijn het vredesverdrag met Israël nietig te verklaren en Egypte terug te
brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. Verder riep hij het Egyptische leger op de grens naar
Gaza open te stellen. Ook vaardigde hij na zijn terugkomst een fatwa uit waarin hij het vermoorden van de
Libische dictator Moeammer Gaddafi tot een religieuze plicht verhief. Het is een moslimextremist die de
massa kan mobiliseren. Ook staat hij bekend om de honderd door hem geschreven boeken en wordt mede
daardoor gezien als een levende legende. Het Moslim Broederschap is inmiddels een campagne begonnen
om de aan Moebarak gelieerde Moslim geestelijken te vervangen door haar eigen imams.
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De Egyptische moslimextremist Youssef al Qaradawi tijdens een
massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011.
Hij predikt de oprichting van een islamitische Unie als de moderne
vorm van het Kalifaat, en islamisering van het Westen. “Islamisering
is het proces van de omvorming van een samenleving naar een
islamitische theocratische dictatuur en bijbehorende wetgeving. Het
gaat om een bestuursvorm waar geestelijken (mullahs) als dictators
het bestuur domineren.” Volgens Qaradawi heeft de val van het
dictatoriale bewind van Moebarak “niets te maken met het verlangen
van de bevolking naar een Westerse vorm van democratie, maar een verlangen om terug te keren naar een
echte islamitische staat”. De Moslimbroederschap mag thans rekenen op support van 60% van de
Egyptenaren.
Hij beheert een fonds genaamd: “The Union of Good” maar dat is niets anders dan een dekmantel voor
sponsoring van terreur. Onder het mom van een ‘liefdadigheidsinstelling’ worden allerlei islamitische
terreurgroepen gesponsord waaronder de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Zo is de
Moslimbroederschap zowel in Europa als in Amerika betrokken bij de smokkel van wapens naar Gaza. Ook
waren ze betrokken bij het terreurschip de Mavi Marmara in mei 2010. Qaradawi wil Egypte gaan besturen
naar het voorbeeld van de voormalige Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini die eveneens terugkwam
na gedwongen verblijf in het Frankrijk. Met een overweldigende meerderheid stemde het Iraanse volk vóór
de instelling van de islamitische republiek en op 1 april 1979 werd de ‘Islamitische Republiek Iran’ uit
geroepen. Khomeini gaf de opdracht de gevangenissen snel en massaal te zuiveren van politieke gevangen
en richtte daarvoor een commissie op, dat gebeurde in 1988. Deze “Commissie van de Dood” kreeg de
opdracht duizenden mensen om het leven te brengen. De meeste politieke gevangenen dachten
aanvankelijk dat ze vrij gelaten zouden worden maar werden in de beruchte Ewin-gevangenis in Teheran
opgehangen en in massagraven begraven. De islamitische revolutie heeft onder Khomeini in totaal 80.000
Iraniërs het leven gekost.
Gebruikmakend van nieuwszenders als Al Jazeera die dag en nacht de huiskamers binnenkomen, internet,
twitter en facebook, worden zelfs de meest passieve kijkers opgehitst. Al deze netwerken worden tevens
door de Moslimbroederschap gebruikt om ook elders in het Midden-Oosten de boel op stelten te zetten, met
de bedoeling de bestaande dictators te verjagen om uiteindelijk zelf de macht over te nemen.
Israël heeft helemaal niets met al die demonstraties te maken, toch scandeerden duizenden moslims in
onder meer Tunesië, en andere Arabische landen “Dood aan de Joden”. Het anti-Israël geschreeuw en hoe
groot hun god wel is, is niet van de lucht. In Tunesië was zelfs een demonstratie georganiseerd waarbij de
meute niet alleen “Dood aan de Joden” scandeerden maar ook “Joden let op, het leger van Mohammed
keert terug.” Vanuit Egypte komen nieuwe berichten over moordpartijen op Koptische christenen. Het
Egyptische leger schoot met scherp tijdens de verwoesting van een omheining om een Koptisch klooster. Dit
werd gefilmd door een amateurfilmer. Een Koptische priester werd met 22 messteken door islamieten om het
leven gebracht, en daarna zijn huis verlieten onder het schreeuwen: ‘Allah Hu Akhbar’. Onze wereld wordt
bedreigd door chaos en een aanstaande werelddictatuur. Achter alles wat vandaag gebeurd zit een plan en
velen zien Obama als één van de hoofdrolspelers in dit plan. Op 13 januari 2009 publiceerde Henry
Kissinger een opiniestuk getiteld ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een
tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken. Een duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine
“Orde uit Chaos”.De huidige wereldcrisis past precies in het straatje wat de NWO-ers voor ogen hebben
gehad. Volgens Kissinger zal onder Obama de Nieuwe Wereld Orde definitief worden ingevoerd.
Obama vernederde zijn moslim bontgenoot Moebarak die tientallen
jaren de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten heeft
verdedigd. Hij heeft heel bewust de kant van de islamfascisten
gekozen. Niet meer zeuren over het verleden toen de
Moslimbroederschap de voormalige Egyptische president Anwar
Sadat vermoordde. Dat de blinde Sheikh Rahman heeft opgeroepen
om overal waar mogelijk Amerikanen te vermoorden, alle
Amerikaanse ambassades te verwoesten, schepen te laten zinken
en vliegtuigen neer te schieten, ook daar blijkt Obama zich niet echt
druk over te maken. Het was in Egypte dat de beide terreurleiders
Sheikh Omar Abdel-Rahman en Ayman al-Zawahiri -de tweede man van het terreurnetwerk van Osama bin
Laden -deze plannen formuleerden om Amerika op de knieën te krijgen. Hun aanhangers zijn getraind op
het slagveld Irak en Afghanistan.
De ‘King’ meent dat wanneer de Palestijnse staat eenmaal een feit is, alle problemen in het Midden-Oosten
in één klap zijn opgelost. Alsof de bloedige conflicten tussen Soenitische en Shiitische moslims in de
Arabische wereld en ook daarbuiten, iets met Israël van doen hebben. Er gaat geen dag voorbij dat deze
moslimgroepen elkaar in gruwelijkheden naar de kroon steken. Obama deed geen enkele moeite de
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doortocht van de twee Iraanse marineschepen door het Suez kanaal te voorkomen of zelfs maar de lading te
inspecteren. Naar verluid zit het Iraanse bevoorradingsschip vol met wapentuig waaronder raketten bestemd
voor de Syrische dictator Bashar al-Assad en natuurlijk niet te vergeten de Libanese terreurbeweging
Hezbollah. De voormalige Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur James Jones zei op maandag 7
februari 2011, op de Herzliya conferentie in Israël, te geloven dat het Gods wil is dat president Barack
Obama aanstuurt op een twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en dat dit vrede zal
brengen in de wereld! Nee, u droomt niet, de man heeft het werkelijk gezegd!
Het binnenlandse beleid van de ‘King’ is tot dusver al even rampzalig als zijn bemoeienis met de
internationale politiek. Moslims krijgen onder zijn leiding alle ruimte om de niet-moslimmedeburgers te
irriteren. Het aantal moslims in de VS groeit zo snel dat de moskeeën de aanwas niet meer aankunnen dus
bivakeren ze tijdens het vrijdagmiddaggebed tussen 14.00 en 16.00 uur op Madison Avenue en andere
straten in New York City. Dat beeld is trouwens ook al in Europese landen te zien.
Op 25 september 2009 was de ‘King’ persoonlijk aanwezig op de “Nationale dag van gebed voor de Moslims
in de Verenigde Staten op Capitol Hill”, in het bijzijn van 50.000 moslims.

De verhalen dat de wereld in snel tempo afstevent op de laatste fase van ons huidige wereldbestel, zijn bijna
dagelijks terug te vinden. Ook in Israël vragen een aantal prominente rabbijnen zich af of de demonstraties
in de Arabische wereld de voorbode zijn van ontwikkelingen die de eindtijd inluiden en of deze
ontwikkelingen de voorbode is van dramatische gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten voorzegd.
Het is heel goed mogelijk dat de laatste jaren van het huidige wereldbestel een aanvang hebben genomen
en dat de terugkomst van de Here Jezus nooit lang meer kan duren.
Volgens Rabbijn Michel Yehuda Lefkowitz zijn de huidige ontwikkelingen een duidelijk
teken dat de komst van de Messias nooit ver meer weg kan zijn en dat de huidige
onrust Gods manier is om de leiders in Israël en het Westen wakker te schudden uit
hun droomwereld. Lefkowitz zegt te geloven dat noch Israël noch de wereldleiders de
boodschap hebben begrepen. “Zolang ze blijven geloven dat ze goed bij de les zijn, en
menen alles met kennis en bekwaamheid te overzien, zal God de naties schudden, en
zie wat er vandaag gebeurt, ze staan nog wel op het wereldtoneel maar hebben geen
enkele controle meer over de gebeurtenissen.” Ze praten en praten maar lossen in
hun grootheidswaanzin niets meer op. Ze kennen God niet en daarom begrijpen ze
niets van de huidige ontwikkelingen. God lacht om hen, en geeft ze nog tijd om wakker
te worden.
Overal over het Midden-Oosten wankelen dictators als dronkenmannen en rukken
moslimfundamentalisten aan grondvesten van de samenleving. Tussen al die gillende en moordende
massa’s die om het hardst hun god aanroepen, bestaat er een eiland van stabiliteit- de enige echte
democratische staat in die regio en dat is Israël. Maar zowel Washington als de leiders in Brussel zijn bereid
het kleine landje Israël aan de wolven over te leveren. Men doet er het zwijgen toe wat betreft de bijna
dagelijkse raket en mortierbeschietingen op de Joodse gemeenschappen in de westelijke Negev waaronder
Beersjeva de grootste stad in het zuiden van Israël. Sinds begin januari 2011 zijn er al ruim 50
Kassamraketten en mortiergranaten vanuit Gaza afgevuurd. Het gaat bij de wereldleiders om een complete
afwijzing van Israëls recht van bestaan. Het is niets anders dan een felle aanval op de bedoelingen van God
met dit land. Ze maken echter een zeer ernstige fout die hen duur te staan zal komen.
Klik op Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven
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Pastor Riley overtuigd van komst Planeet-X vanaf oktober 2011
De Amerikaanse christelijke pastor F.M. Riley, die eerder opzien
baarde met zijn stelling dat president Barack Obama de antichrist zal
worden en de in de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking reeds
begonnen is, schrijft in een recent epistel dat hij er mede op grond van
diverse Bijbelteksten van overtuigd is dat 'Planeet-X' echt is en dat dit
mysterieuze hemellichaam vanaf oktober 2011 grote verwoestingen op
Aarde zal gaan aanrichten. Omdat de komst van 'Planeet-X' (of
'Nibiru') ook volgens veel niet-christelijke groeperingen aanstaande is, kunt u bij deze voor uzelf bepalen of
de redenaties en bewijzen die Pastor Riley aandraagt geloofwaardig zijn of niet.
Riley houdt zich sinds 2001 intensief bezig met het bestuderen van Planeet-X, ondanks het feit dat hij
hierdoor veel spot en hoon op zijn hals haalde, met name van medechristenen. Voor zichzelf weet hij in
ieder geval 100% zeker dat het bestaan van Planeet-X al sinds 1983 doelbewust voor het grote publiek
verborgen wordt gehouden. Planeet-X werd volgens Riley in 1981 voor het eerst gefotografeerd door de
Infrarode Electronische Telescoop van het Jet Propulsion Laboratory. De ontdekking haalde destijds grote
kranten zoals de New York Times en de Washington Post.
Nadat Planeet-X verder bestudeerd werd kwamen wetenschappers echter tot de schrikbarende ontdekking
dat de geschriften van de oude Sumerische beschaving gelijk hadden en de planeet, die vijf tot zes keer zo
groot als de Aarde zou zijn en de baan van een komeet volgt, binnen 25 tot 30 jaar vlak bij de Aarde zou
komen, een gebeurtenis die iedere 3630 jaar herhaald wordt. Door zijn krachtige magnetische veld duwt de letterlijk- duistere planeet allerlei rotsblokken en ander ruimtepuin voor zich uit en laat het een 'staart' van wel
een miljoen kilometer of meer achter zich.
Wetenschappers berekenden dat het naderbij komen van Planeet-X enorme rampen op Aarde zal
veroorzaken, zoals verwoestende aardbevingen en enorme tsunami's, die over hele continenten zullen
razen. Ook zullen het weer en het klimaat naarmate Planeet-X dichterbij komt steeds erger van slag raken.
Hun conclusie was dat er vele miljoenen mensen zullen omkomen.
Elite besloot bestaan Planeet X stil te houden
Om die reden zouden astronomen en wetenschappers in 1983 een geheime bijeenkomst hebben
georganiseerd met 's werelds belangrijkste politieke, militaire, financiële en zakelijke vertegenwoordigers.
Iedereen was het er over eens dat dit nieuws nooit aan het grote publiek mocht worden verteld, omdat er
anders massale paniek zou uitbreken. Er werd besloten tot strenge geheimhouding en tevens tot het
bouwen van enorme ondergrondse bunkers en installaties, waar de elite zich pal voor de komst van PlaneetX in zal terugtrekken, in afwachting van de verwoesting van het aardoppervlak en daarmee de dood van het
overgrote deel van de mensheid.
Riley schrijft dat na verloop van tijd sommige aanwezigen zich bezwaard voelden en vonden dat het publiek
het recht had om geïnformeerd te worden over Planeet-X. Daarom zouden zij regelmatig nieuws naar de alternatieve- media hebben gelekt. De elite ging dit onmiddellijk tegen door tegelijkertijd valse informatie over
Planeet-X rond te strooien, zoals bijvoorbeeld de aangekondigde komst van de planeet bij de Aarde in mei
2003. Toen dat niet gebeurde bestempelden velen Planeet-X als een hoax en begonnen ze iedereen die er
nog wel in geloofde belachelijk te maken.
Volgens Pastor Riley is het niets anders dan een actie van de duivel zelf om de mensen onwetend te
houden over de komst van Planeet-X, omdat anders veel mensen de waarheid van de Bijbel zouden
erkennen en zich zouden bekeren. De ultra-rijke elite werkt hier volledig aan mee door in alle stilte
schuilplaatsen te bouwen in de bergen en onder de grond, en daar hun enorme rijkdom in onder te brengen
en uiteindelijk ook zichzelf. Als Planeet-X dan na een jaar of zeven -precies de periode van de Bijbelse
Verdrukking- weer verdwenen is, dan denken ze uit hun bunkers te kunnen komen en als koningen te
heersen over wat er is overgebleven van de mensheid en de beschaving.
Sterrenwachten speciaal voor Planeet X gebouwd
In alleen al Amerika zou het bestaan van ruim 200 van deze ondergrondse installaties -'projecten voor de
nationale veiligheid' die ieder enkele duizenden mensen kunnen bevatten- zijn bewezen. Daarnaast zou de
Hubble ruimtetelescoop speciaal voor het bestuderen van Planeet-X zijn ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor
grote nieuwe observatoriums in Texas en Arizona. De sterrenwacht in Arizona zou zelfs met miljoenen
dollars zijn gefinancierd door het Vaticaan, dat in Planeet-X de in het Bijbelboek Openbaring beschreven
hemellichaam 'Wormwood' (Alsem, of 'Bitter') zou zien.
Omdat Planeet-X vanaf de 'onderkant' van onze planeet op ons af komt werden er ook op de Zuidpool twee
observatoriums gebouwd. Dit zouden de meest geavanceerde sterrenwachten ter wereld zijn. In 2007 werd
er informatie naar de alternatieve media gelekt dat Planeet-X vanaf de lente van 2010 met goede gewone
telescopen te zien zou zijn. Sinds die tijd zijn er inderdaad grote aantallen foto's en filmpjes verschenen
waarop Planeet-X te zien zou zijn. Deze werden echter stuk voor stuk gedebunked en belachelijk gemaakt,
onder andere door reguliere wetenschappers.
'Planeet X vanaf april zichtbaar'
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Verder van belang is de bewering dat Planeet-X vanaf april dit jaar voor het eerst met het blote oog of met
een verrekijker te zien zal zijn. Vervolgens zal het kleine stipje steeds groter worden en in oktober 2011 als
een heldere ster aan de hemel schitteren, voor iedereen duidelijk zichtbaar. Vanaf dat moment ontstaan er
massale vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami's en zal de elite zich beginnen terug te trekken in
hun bunkers en de rest van de mensheid aan hun lot overlaten, schrijft Riley. Tevens zal de Aarde
gebombardeerd worden met kleine en grote asteroïden uit de ruimte.
Voor de Verenigde Staten dreigen dan vier enorme natuurrampen: (1) Een aardbeving onder de San
Andreas breuklijn in Californië; (2) Een uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan in Wyoming; (3) Een
aardbeving onder de New Madrid breuklijn langs de Mississippi rivier, en (4) de door mensen veroorzaakte
olie/methaan tijdbom onder de bodem van de Golf van Mexico. Het is niet onwaarschijnlijk dat één van deze
natuurrampen een kettingreactie teweeg zal brengen en de andere rampen zal veroorzaken.
'Bijbel spreekt van komst Planeet X'
De effecten van planeet X zullen volgens Riley nu heel snel voelbaar worden en hun hoogtepunt bereiken in
de tweede helft van 2012. Onze hele planeet zal getroffen worden door ongekende verwoestingen, geen
land of continent uitgezonderd. Het zal het begin zijn van de 'vreselijke dag des HEREN', zoals beschreven
in onder andere Jesaja 2:12-22, Haggaï 2:21 en Hebreeën 12:26-29. In Jesaja 13:1-14 is te lezen dat op
deze 'dag des Heeren' -de Grote Verdrukking- de verwoesters van 'het einde des hemels' zullen komen en
de 'werktuigen zijner gramschap' zijn, 'om de gehele aarde te verderven.' Volgens Riley slaat dit op de komst
van Planeet-X.
'Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een
woestijn te maken en haar zondaars van haar te verdelgen... Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken
en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de
hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de
mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar
plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.'
(vs.9-13)
Ook Jezus zou volgens Riley impliciet over Planeet-X hebben gesproken toen Hij zei: 'De hemel en de aarde
zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.' (Mat.24:35). Het Griekse woord dat is
vertaald met 'voorbijgaan' is parerchomai. Dit woord komt 31 keer in het Nieuwe Testament voor en betekent
letterlijk 'passeren' of 'voorbijkomen', als bij een beweging. Riley denkt dat Jezus bedoelde dat de 'hemel' en
de 'aarde' letterlijk 'bewogen' zullen worden en dat dit zal gebeuren bij de komst van Planeet-X.
'Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!... De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de
aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding
drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.' (Jesaja 24:17+19-20)
In het boek Lucas spreekt Jezus over de gebeurtenissen pal die op Aarde aan Zijn terugkomst zullen
voorafgaan:
'Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen zijn, en nu hier,
dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.... En
er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege
het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over
de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.' (Lucas 21:10-11+25-26)
De apostel Petrus spreekt eveneens over deze vreselijke tijd:
'Maar de dag des HEREN zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.' (2 Petrus
3:10)
In de Bijbel staat zelfs voorzegd dat de rijken en machtigen zich zullen proberen te verschuilen, precies
zoals ze van plan zijn met hun bunkers en onderaardse installaties:
'Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN
en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dage zal de
mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de
ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten...' (Jesaja 2:19-21)
Veel zal het niet helpen, getuige wat er over hun lot geschreven wordt:
'Zij zullen stof likken als een slang, als dieren (KJV: wormen) die kronkelen over de grond. Sidderend zullen
ze uit hun burchten (KJV: holen) komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen U vrezen!' (Micha
7:17, NBV)
Verlossing nabij
Of Planeet-X (of Nibiru) nu wel of niet bestaat zal -afgaande op wat Pastor Riley en talloze anderen
verkondigen- in de rest van dit jaar duidelijk worden. Is dat iets om bang voor te worden? Dat hangt er vanaf.
De oprechte christenen kunnen zich vasthouden aan de belofte van Jezus:
'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing
genaakt.' (Mat.24:28)
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Gezien de steeds groter wordende onrust in het Midden Oosten, in het weer, in de hele maatschappij, en de
almaar erger wordende christenvervolgingen in met name de moslimwereld kan de conclusie eigenlijk niet
anders zijn dat al deze dingen nu écht 'voor de deur' staan. Aangezien de gebeurtenissen die Jezus
voorzegde nu overduidelijk zijn begonnen, betekent dat automatisch dat de door Hem beloofde verlossing de Opname van de Gemeente, de wegrukking van de gelovigen- nu inderdaad heel dichtbij moet zijn*.
* Wat inhoudt dat het op ieder moment kan plaatsvinden, maar ook over een paar jaar.
Xander - Bron: His-Forever (PDF)
Reactie
In de "normale" media zeggen ze nu reeds dat er weldra 2 zonnen te zien zullen zijn. De reden hiervoor is
een supernova van 600 jaar geleden. Een mooie uitvlucht voor de mensen die van niets weten, knap
bedacht door de eigenaar van 80% van alle TV-zenders van de wereld, The Rothschilds.
Planeet X komt te zien van achter de zon, je ziet ze al, maar je ogen verbranden als je er NU met het blote
oog naar kijkt.

Reporter: “Iemand heeft mijn identiteit aangenomen”
Complete artikel: www.onjo.nl
Wie het slachtoffer wordt van identiteitsfraude belandt in een
horrorscenario, waarin deurwaarders, incassobureau’s en
opsporingsambtenaren verbeten jacht maken op een schaduw die
altijd naar jou wijst. Probeer het systeem dan maar eens van je
onschuld te overtuigen. KRO Reporter spreekt met de slachtoffers.
Over wat er met je gebeurt als een ander je identiteit kaapt.
Opeens staat er een deurwaarder op de stoep met een stapel
onbetaalde rekeningen van postorderbedrijven, en je hebt geen idee
wie er voor duizenden euro’s aan electronica-bestellingen op jouw
naam heeft gezet. Of de politie stormt ’s morgens vroeg naar binnen omdat je een bekende politicus
telefonisch hebt bedreigd met een op jouw naam geregistreerde gsm waarvan je geen weet hebt. Op
Schiphol word je, in bijzijn van zakenrelaties, door de Koninklijke marechaussee aangehouden vanwege een
openstaande gevangenisstraf in verband met drugsdelicten, terwijl je nog nooit van je leven voor de rechter
hebt gestaan.
Het gebeurt, en vaker dan we denken. In de Verenigde Staten is identiteitsdiefstal een van de snelst
groeiende vormen van criminaliteit, met elke vier seconden een nieuw slachtoffer. Maar in Nederland is
iemands identiteit evenmin veilig. Dat erkennen nu ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Ze hebben zelfs een speciaal meldpunt identiteitsfraude opgericht, waar zich in de afgelopen 11 maanden al
bijna 200 slachtoffers hebben gemeld. Mogelijk nog maar het topje van een ijsberg, want aan de oprichting
van het meldpunt is opzettelijk niet te veel ruchtbaarheid gegeven door de initiatiefnemers, omdat een te
grote toeloop ineens de start van het meldpunt zou kunnen bemoeielijken.
KRO Reporter spreekt met slachtoffers over de nachtmerrie waarin ze verzeild raakten toen een ander er
met hun identiteit vandoor ging. Er werden energiecontracten op hun naam afgesloten door grootverbruikers
als hennepkwekers; aan de stroom postorderbestellingen leek geen einde te komen; ze bleken bij de Kamer
van Koophandel geregistreerde bedrijven op hun naam te hebben staan; er waren schulden bij banken en
kredietverstrekkers; openstaande boetes; niet uitgezeten celstraffen. “Bij een toevallige verkeerscontrole
werd ik meteen in de boeien geslagen, omdat ik nog een straf van een jaar moest uitzitten. Ik wist van niets!”
En dan begint het eigenlijk pas. Hoe krijg je je naam gezuiverd? Want aanvankelijk worden slachtoffers door
geen mens geloofd. “Hier staat het toch echt, hoor, uw personalia kloppen.”
In Reporter komt een slachtoffer aan het woord die “zes jaar lang” bezig is geweest om de door zijn
identiteitsdief achtergelaten sporen gewist te krijgen uit de databanken van overheidsdiensten en private
instellingen, zoals banken en telecombedrijven. “Een verschrikkelijk gevecht was dat, waarbij ik nul hulp heb
gekregen, ik heb het allemaal zelf moeten doen. En toen ik dacht dat al die vervuilde informatie gewist was,
en een hypotheek aanvroeg, werd me die geweigerd. Volgens de bank zou ik tot mijn nek in de schulden
zitten. Pas toen bleek dat al die onbetaalde rekeningen nog steeds in de computer stonden van het Bureau
Krediet Registratie. Kon ik wèèr beginnen.”
Reporter - 26 februari 2011 - 22:40 uur - Nederland 2
Uitzending afspelen
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/reporter_iemand_heeft_mijn_identiteit_aangenomen
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'Turkije wil Libië aanvallen in ruil voor lidmaatschap EU'
Vrees dat Gadaffi 10 ton mosterdgas zal gebruiken tegen oppositie Voormalige Libische minister: 'Gadaffi zal alles achter zich
verbranden'
Libische demonstranten verbranden een karikatuur van hun leider
Gadaffi. Volgens de Amerikaanse krant The Herald Tribune heeft
Turkije aangeboden om aan het hoofd van een NAVO
interventiemacht Libië aan te vallen in ruil voor het lidmaatschap van
de Europese Unie (1). Diplomaten verklaarden dat de Amerikaanse
president Barack Obama achter het Turkse initiatief staat.
Gadaffi roept de NAVO en de VN juist op om te gang van zaken in zijn land te onderzoeken. Volgens de
Libische leider is er complot gaande om de olie van Libië in handen te krijgen. Ook vergeleek hij de rebellen
die tegen zijn regime vechten met 'de Israëlische tanks in de straten van Gaza' en met de gebeurtenissen in
Afghanistan. 'Ik daag u uit vreedzame demonstranten te vinden die werden vermoord. In Amerika, Frankrijk
en overal wordt geschoten op mensen die militaire opslagplaatsen aanvallen en wapens proberen te stelen,'
aldus Gadaffi in een toespraak. Aan Gadaffi trouwe troepen hebben een tegenoffensief gelanceerd tegen de
rebellen in het oosten van Libië. Woordvoerders van de rebellen verklaarden dat er daarom mogelijk
buitenlandse militaire interventie nodig is om Gadaffi af te zetten - iets dat Turkije dus graag zou willen doen.
Ondertussen beweerde Gadaffi dat hij eigenlijk geen echte president is en daarom niet kan aftreden. Ook
heeft Libië geen parlement dat ontbonden kan worden. 'Het Libische systeem is van het volk en niemand
kan tegen de autoriteit van het volk ingaan... De mensen zijn vrij de autoriteit te kiezen die ze willen. Daarom
wijzen we degenen die beweren dat Libië niet door het volk wordt geregeerd terecht,' aldus Gadaffi op TV
tegenover een applaudiserende menigte. Er komen tegenstrijdige berichten uit Libië. Arabische TV-stations
en officieren van de rebellen zeiden dat het leger een olieterminal bij Marsa El Brega heeft veroverd op de
rebellen, maar een woordvoerder van de oppositie verklaarde juist dat ze met succes aanvallen van
Gadaffi's troepen habben afgeslagen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice zal de VS net
zolang druk blijven uitoefenen op Gadaffi totdat hij aftreedt 'en de burgers van Libië zich vrij kunnen uiten en
hun eigen toekomst kunnen bepalen.' De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens vreest dat
Muammar de 10 ton mosterdgas die hij volgens hen heeft opgeslagen tegen de oppositie zal gaan
gebruiken. De voormalige VN-wapeninspecteur Tim Trevan bevestigde tegenover Fox News dat Libië
ondanks de verplichting het gas -eigenlijk een zeer vluchtige vloeistof- te vernietigen nog 9,5 ton heeft
opgeslagen in een locatie zo'n 600 kilometer verwijderd van Tripoli. Afgelopen vrijdag waarschuwde ook de
voormalige Libische minister van Justitie, Mustafa Abdel-Jalil, dat Gadaffi wel eens biologische en
chemische wapens tegen burgers zou kunnen inzetten. Tegenover Al-Jazeera riep hij de internationale
gemeenschap op om dit te voorkomen. 'Ik denk dat Gadaffi anders alles achter hem zal verbranden.'
Xander - (1) Ynet News ; (2) Arutz 7
Reactie
Libië en Egypte waren vroeger delen van het Ottomaanse Rijk geweest!! Eerst viel Egypte onder Selim I aan
Turkije en Libië werd door Soleyman de Grote ondergeworpen. Daarom wil Turkije Libië en Egypte graag
'heroveren' en de oude glorie van het vroegere Ottomaanse rijk in ere herstellen!! Als Turkije inderdaad een
lid van Europa wil worden, zijn haar motieven echter heel anders. In werkelijkheid wil Turkije heel Europa tot
de Islam bekeren! Het voltooien van het islamiseringsproces kan alleen mogelijk zijn wanneer Turkije een lid
van de EU wordt en de hele EU tot Eurabië volledig omgeturnd zal worden! Echter voorspelt de Bijbel dat er
straks een verbond van tien staten zal komen waaruit de antichrist zal voortkomen. Turkije, Syrië, Irak, Iran
en nog enkele landen, waaronder de EU als mogelijke kandidaat, zullenaan het tienstatenverbond
deelnemen.
Wat gaat de regering van de V.S. nú doen?
De Amerikaanse staatsschuldenberg is vandaag, kort na 11.00 uur onze tijd de ‘grens’ gepasseerd van: $
14.300.000.000.000,Dit haast niet voor te stellen bedrag werd maanden geleden benoemd door de Amerikaanse regering ZELF,
als zijnde de uiterste grens. Hoger mocht het bedrag ABSOLUUT niet worden!
We zien echter, met de snelheid waarop het nú gaat, dat deze schuld PER DAG met maar liefst ruim 4
MILJARD stijgt.
De vraag die dus nu opkomt is: Waren dit loze woorden van de Amerikaanse overheid, enige maanden
terug, of staan we nu aan de letterlijke vooravond van een rigoureus ingrijpen of nog erger:
Stevenen we nu direct af op de totale ineenstorting van het (fed) financiële systeem?
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Sharia4 beweging wil VN vervangen door internationale Sharia rechtbank
Sharia4America wil onder andere dat de vlaggen van alle landen
worden weggehaald en vervangen worden door die van de islam.
De door de islamitische denktank Anjem Choudary / New York
Islamic Thinkers Society geleide Sharia4America beweging -die ook
in Nederland actief is onder de naam Sharia4Holland- wil dat de
Verenigde Naties in zijn huidige vorm worden opgeheven en worden
vervangen door een internationale Sharia rechtbank, waarin niet
alleen de leiders van de VS, Groot Brittannië en Israël terecht zullen
moeten staan, maar ook die van de Arabische dictators die
decennialang de islamisering van hun land hebben ingeperkt. Het uiteindelijk doel van de Sharia4-beweging
is de hele wereld onderwerpen aan de islam.
De Egyptische president Mubarak, de Libische leider Gadaffi en de Jemenitische koning Abdullah Saleh zijn
volgens Sharia4America slechts marionetten van de VS en zijn Westerse bondgenoten geweest. Deze
volgens hen 'onislamitische' leiders zouden hun volk jarenlang hebben onderdrukt en moeten worden
berecht in een nog op te richten Internationale Sharia Rechtbank. Datzelfde lot moeten ook Westerse leiders
ondergaan, omdat 'zelfs gewone niet-islamitische Britten en Amerikanen al lang oproepen tot het berechten
van hun leiders voor de illegale oorlog in Irak.'
Democratie niet geschikt voor Sharia
Het feit dat niet-moslims in de door de islam beheerste landen massaal gediscrimineerd en onderdrukt
worden vindt de Sharia4America beweging het vermelden klaarblijkelijk niet waard. Met de verwijzing naar
de oorlog in Irak proberen ze bij niet-moslims de indruk te wekken dat de Sharia geen bedreiging voor hen
is.
'De belangrijkste doelen van de Shariah zijn het oplossen van geschillen tussen mensen en het beschermen
van het bloed, de rijkdom, eer en verstand van het volk en de islamitische religie. Dit omvat het beschermen
van hun rechten tegen misbruik door hun leiders,' aldus de beweging. Het democratische systeem is daar
niet geschikt voor: 'In de islam is dit een serieuze zaak en niet iets dat aan verkiezingen die om de 4-5 jaar
worden gehouden moet worden overgelaten, als de mensen de 'keuze' hebben de minst slechte dictator te
kiezen om zich door hem de volgende paar jaar te laten onderdrukken.'
'Vecht tegen hen die niet in Allah geloven'
Wat deze 'bescherming' écht inhoudt valt bijvoorbeeld te lezen in het eerste deel van de Bukhari Hadith
(boek 2:25): 'Allahs apostel zei: Ik heb de opdracht gekregen (van Allah) om tegen de mensen te vechten,
totdat ze getuigen dat niemand anders het recht op aanbidding heeft dan Allah en dat Mohammed zijn
profeet is, en ze hun gebeden perfect verrichten en de verplichte gaven geven, zodat als ze dat doen ze binnen de islamitische wetten- hun leven en bezit van mij redden, en dan zullen ze door Allah worden
vergolden.'
Volgens de beweging is de Sharia bij uitstek geschikt om de' tirannieke en corrupte' leiders, die hun volk
onderdrukken, te berechten. Er is echter géén voorziening om de onderdrukking van niet-moslims te
voorkomen, aangezien de Sharia dit juist gedoogd:
'Vecht tegen hen die niet in Allah of de Laatste Dag geloven, noch verboden houden die door Allah en zijn
boodschapper werden verboden, noch de religie van Waarheid erkennen, (zelfs al zijn het) mensen van het
Boek, totdat ze de Jizya betalen met gewilde onderdanigheid en ze zichzelf onderworpen voelen.' (Koran
9:29, Yusufali)
VN opheffen, Sharia rechtbank in de plaats
Sharia4America: 'Een ideale plaats voor zo'n rechtbank in de Islamitische Staat Amerika zou het overbodige
hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York zijn. Aangezien de autoriteit en soevereiniteit van de VN
door de islam niet erkend worden, zou dat hoofdkwartier niet langer welkom zijn op de oevers van de
Islamitische Staat van Amerika. De gebouwen, die in 1952 in oostelijk Manhattan werden voltooid en ruim 7
hectare in beslag nemen, zouden een ideale locatie voor de Islamitische Rechtbank zijn.'
'Deze plek wordt nu beheerd door de lidstaten van de VN en heeft zijn eigen veiligheidsmacht. Buiten de
belangrijke gebouwen zijn de vlaggen van alle lidstaten te zien. Deze zullen onmiddellijk worden verwijderd.
Dan zal de autoriteit van de Islamitische staat duidelijk worden voorgeschreven. De Verenigde Naties, hun
leden, de veiligheidstroepen, de brandweer en de postdienst zullen er allen uitgezet worden, waardoor de
Islamitische Rechtbank bijna onmiddellijk zijn eerste Internationale Oorlogsmisdaden Rechtszitting kan
houden.'
En wat nu als er mensen zijn die de invoering van de Sharia in hun land helemaal niet zien zitten? Zal het
islamitische oorlogstribunaal ook moslims gaan vervolgen die niet-moslims hebben vermoord?
'Overwinning door terreur'
'Aangezien de voormalige dictators van de moslimwereld al bekend zijn in deze gebouwen met het
regelmatig bezoeken van hun Amerikaanse meesters, kunnen ze -net als hun Amerikaanse, Britse en
Israëlische leiders- terugkeren naar deze gebouwen om er terecht te staan voor hun daden van tirannie,

Nieuwsbrief nr. 120 – 14 maart 2011 - pag. 24

terrorisme, oorlogsmisdaden, martelingen, ontvoeringen en moorden die tegen moslims over de hele wereld
zijn begaan. In tegenstelling tot in 'democratische' landen van de wereld van vandaag staan heersers en hun
handlangers niet boven de wet en kunnen ze het gerecht niet ontsnappen.'
Zou Mohammed, als hij in onze tijd zou leven, in deze rechtbank ook berecht worden vanwege terrorisme?
'Allahs apostel zei: "Ik ben met de kortste woorden met de breedste betekenis gestuurd, en mij is de
overwinning gegeven door terreur ((/angst), veroorzaakt in de harten van de vijanden), en terwijl ik sliep
werden de sleutels van de schatten van de wereld tot mij gebracht en in mijn handen gelegd." Abu Huraira
voegde hieraan toe: Allahs apostel heeft de wereld verlaten en nu brengt u, volk, deze schatten voort.'
(Bukhari deel 4, boek 52:220)
Kettingen om onze nekken?
En om aan alle twijfel over de doelstellingen van Sharia4America/Holland/...vul maar in... een einde te
maken: 'Het vers: "Jullie (trouwe moslims) zijn de beste mensen die ooit in de mensheid zijn opgestaan"
betekent dat wij de beste mensen voor de mensen zijn als jullie hen met kettingen om hun nekken
aanvoeren, totdat ze zich overgeven aan de islam.' (Bukhari deel 6, boek 60:80, Abu Huraira). (1)
Moslims die de Sharia willen invoeren lijken niet alleen vergeten dat hun twee eerdere veroveringspogingen
van Europa (Poitiers en Wenen) mislukten, maar ook dat op dit sluimerende continent twee wereldoorlogen
zijn ontstaan en uitgevochten. Ga dus vooral door met het proberen op te leggen van de racistische Sharia
wetten, want dat zal de langzaam weer wakker wordende Europese volksgeest van vrijheid doen herleven.
En die geest zal zich niet opnieuw een juk laten opleggen, zeker niet dat van de islam.
Xander - (1) Family Security Matters

Chinese TV laat opname van twee zonnen zien - Planeet X?
Afgelopen woensdag lieten we in het artikel 'Pastor Riley overtuigd
van komst Planeet X vanaf oktober 2011' het al dan niet bestaan
van dit mysterieuze hemellichaam, dat op korte termijn dood en
verderf zou komen zaaien op Aarde, terecht aan de beoordeling van
de lezers over. Nu is er op YouTube een filmpje geplaatst van een
nieuwsuitzending van het Chinese TTV-News waarin aandacht
wordt besteed aan een video opname waarop duidelijk TWEE
zonnen te zien zijn. De beelden laten zien dat het niet om een
weerspiegeling in een raam kan gaan, zoals in dit filmpje dat gemaakt is in Bangkok, Thailand. Is de tweede
zon slechts een reflectie in de cameralens, een bijzonder goed zichtbare atmosferische verstoring, of is dit
misschien dan toch Planeet X?
In een andere, 39 minuten durende video is onder andere een opname uit Libië te bekijken waarop
eveneens twee zonnen te zien zouden zijn (vanaf 2 minuut 14 sec.), ieder op een totaal andere plek aan de
hemel. De maker van de video, die suggereert dat het hier mogelijk om de aanstormende komeet Elenin
gaat, vraagt zich af of dat misschien de echte oorzaak is van de rellen in het Noord Afrikaanse land. De
beelden laten echter zien dat het hier om een (vroege) avondopname gaat, waardoor de eerste 'zon' ook
een reflectie of anders een grote lichtmast zou kunnen zijn. Pal na deze beelden is nog een andere opname
te zien van twee zonnen, gemaakt op een onbekende locatie.
Een opmerkzame lezer maakte me attent op een vrijelijk te verkrijgen (let op: New Age) boekje met de titel
'Hercolubus of Rode Planeet', geschreven door de in 2000 overleden Colombiaan V.M. Rabolú (1).
'Hercolubus' is een andere naam voor Planeet-X of Nibiru en zou in de oudheid een einde hebben gemaakt
aan de beschaving van Atlantis en de oorzaak zijn van alle Zondvloed verhalen die in diverse culturen -en
natuurlijk ook in de Bijbel- voorkomen. Rabolú's verhaal is zo'n beetje hetzelfde als de theorie over Planeet
X: het naderbij komen van deze 'Rode Planeet' zal zorgen voor vulkaanuitbarstingen, aardbevingen,
tsunami's en epidemieën en het letterlijk mentaal gestoord worden van talloze mensen, van wie er miljoenen
het leven zullen laten.
Los van het feit dat er nog geen vertaling is van het Chinese filmje bewijzen de opnames helemaal niets.
Over ruim een half jaar zullen we echter kunnen constateren of Planeet-X inderdaad één grote hoax is, of
dat deze onverhoopt toch blijkt te bestaan. Is dat laatste het geval dan moet nog maar blijken of het op
waarschijnlijk vele miljoenen kilometers passeren van dit hemellichaam inderdaad de door velen voorspelde
massale verwoestingen op Aarde zal veroorzaken.
Komeet Elenin bestaat in ieder geval écht. Halverwege oktober zal Elenin het dichtst onze planeet genaderd
zijn, tot op zo'n 30 miljoen kilometer - volgens astronomen een véél te grote afstand om, zoals op allerlei
bekende complottheorie websites wordt beweerd, enige invloed op de Aarde te kunnen uitoefenen. We
zullen zien wie er gelijk heeft.
Xander - (1) Hercolubus.tv
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Wetenschappers: Beperkte kernoorlog kan Global Warming tegengaan
Klimaat'experts' denken ook aan verplichte rantsoenen en één-kind politiek voor ontwikkelde landen
Een kernoorlog om het Global Warming spook te bestrijden?
Afkoelen doet het in ieder geval wél...
Hoe meer bewijs er komt dat door mensen veroorzaakte (Co2)
Global Warming totale onzin is en hoe meer ogen hiervoor geopend
worden, des te vaster bijt de gevestigde orde, die er alle baat bij
heeft dat de wereld in deze schandalige leugen blijft geloven, zich
erin vast, zodat hun 'voorstellen' om Global Warming tegen te gaan
hoe langer hoe krankzinniger en onmenselijker worden. Zo hebben
bijvoorbeeld wetenschappers van onder andere de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA berekend dat een beperkte
kernoorlog, waarbij er 'niet meer dan 50 tot 100' Hiroshima-achtige atoombommen worden gebruikt, Global
Warming kan doen omkeren in Global Cooling.(1)
Het bekende internationale maandblad National Geographic schrijft dat de wereld volgens NASAwetenschappers na een kleine kernoorlog in de 2 tot 3 jaren erna zo'n 1,25 graden zal afkoelen. In tropische
gebieden kan de temperatuursdaling zelfs oplopen tot 4 graden. Dat komt omdat er als gevolg van de
kernexplosies zo'n vijf miljoen ton roet en rook in de atmosfeer komt, wat het zonlicht zal tegenhouden. De
milde nucleaire winter die dan ontstaat zal echter verwoestende gevolgen hebben voor de oogsten en
hongersnoden veroorzaken. De wereldwijde neerslag zal met 10% afnemen en de ozonlaag zal zwaar
beschadigd worden, waardoor schadelijke ultraviolette straling tot het aardoppervlak kan doordringen.
Is een kernoorlog misschien dan toch niet zo'n goed idee, dan bevat de koker van de internationale
milieufanatici nog wel een paar andere waanzinnige ideeën om het fictieve spook van door Co2
veroorzaakte Global Warming tegen te gaan. Wat denkt u bijvoorbeeld van dit voorstel dat sommige 'experts'
in 2010 op de internationale klimaatconferentie in Cancun deden: voer voor alle bewoners in de ontwikkelde
landen Tweede-Wereldoorlog achtige rantsoenen in, zodat de uitstoot van Co2 beperkt wordt.
Vanzelfsprekend zal dit alleen de gewone burger raken en niet de elite die het zogenaamd 'het beste met de
wereld' voor zou hebben.
Een derde hersenspinsel komt oorspronkelijk uit China en werd in 2009 nota bene door het dunbevolkte
Canada overwogen: verbied mensen om meer dan één kind te krijgen. De invoering van dergelijke
wetgeving zal gepaard moeten gaan met gedwongen abortussen en andere verschrikkelijke
vrijheidsbeperkende maatregelen. Feitelijk wordt het basisrecht op leven weggenomen en de mens
ondergeschikt gemaakt aan de duistere depopulatie agenda van de Nieuwe Wereld Orde machtselite en de
door hen opgezette milieubewegingen. Als dit gruwelijke idee u wél aanspreekt dan zou u zich eens grondig
moeten afvragen hoe gehersenspoeld u al bent en hoeveel -of weinig- menselijkheid er daardoor nog in u is
overgebleven.
Andere luchtbalonnen om Global Warming tegen te gaan zijn bijvoorbeeld belasting heffen op de
internationale banksters (zinloos omdat ú die belastingen gaat betalen, en niet zij) en het al jaren clandestien
toegepaste geo-engineering, waar bijvoorbeeld 'chemtrails' onderdeel van uitmaken. In Cancun werd serieus
overwogen om, als het niet zou lukken internationale verdragen over het terugdringen van Co2 te sluiten,
over te gaan op 'plan B' en -volgens critici giftige concentraties- stoffen zoals aluminium en barium in de
atmosfeer te (blijven) sproeien, waarmee men het zonlicht hoopt af te weren. (2)
Klimaatverandering bestaat, maar dat de paar procent Co2 die de mens uitstoot hier ook maar iets mee te
maken heeft is volgens steeds meer wetenschappers kolder. Er zijn echter inmiddels al zoveel overheden,
milieugroeperingen en bedrijven gebaat bij hoge milieubelastingen, royale subsidies, emissierechten (waar
banken miljarden aan verdienen), investeringen in windmolens en andere peperdure en zinloze vormen van
alternatieve energie, dat de Co2-leugen koste wat het kost wordt vastgehouden en zelfs wordt beweerd dat
de extreme kou afgelopen winter, die in veel landen records brak, het gevolg is van de opwarming van de
Aarde.
Het internationale Co2-klimaatbeleid is dan ook enkel een middel om uiteindelijk de hele mensheid
gedwongen akkoord te doen gaan met een alomvattend en alles controlerend fascistisch éénwereldsysteem. Daarnaast wordt de bevolking van onze planeet ermee voorgespiegeld dat er 'iets gedaan
kan worden' aan de verandering van het klimaat, terwijl de zon in combinatie met het fluctuerende
magnetische veld en straling uit de ruimte de échte, maar onmogelijk te beïnvloeden oorzaken zijn.
Xander - (1) The Huffington Post ; (2) Activist Post
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Een VOLLE, ZEER VOLLE MAAN a.s. 19e maart
maart 04, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Gaat Extreme Super (Volle) Maan zorgen voor Chaos?
maart 4, 2011 Overgenomen van de zeer interessante én
aanbevelenswaardige site van: http://pineut.wordpress.com
19 Maart aanstaande is het volle maan, maar dit keer is het geen gewone volle
maan, maar een Super Volle Maan. De reden is dat op die dag de maan het
dichtst bij de aarde staat sinds 18 jaar. (dit wordt ook wel een perigeum
genoemd).
Een nieuwe of volle maan die op 90% of meer perigeum is en dus het dichtste bij de aarde staat wordt ook
wel een Super Maan genoemd zegt astronoom Richard Nolle. De term is recent door andere astronomen
opgepikt. Een extreme Super Maan is wanneer het zowel volle maan is en de maan op 100% van z’n
perigeum, dichtste afstand tot de aarde, is. Bij deze definitie zijn de volle maan van vorige maand alsook die
van de volgende maand Super Manen.
Ik heb verscheidene “new age” weersvoorspellingen gelezen en die gingen o.a. over : “Extreme Super Maan
deze maand (Maart 2011) zal zware aardbevingen en stormen en/of ongebruikelijke klimaat patronen
veroorzaken”. Google zelf maar eens op Super Maan Maart 2011 en zie wat er tevoorschijn komt. De
waarde van dit soort voorspellingen zijn uiteraard niet al te serieus te nemen.
Voorgaande jaren dat er Super Manen te zien waren : 1955, 1974, 1992 en 2005 waren echter wel jaren met
extreem weer. Is een Super Maan en extreem weer toeval ? Net als Eb en Vloed veroorzaakt door de Maan
is het heel goed mogelijk. Sommigen beweren dat het zo is, maar anderen denken dat het niet mogelijk is.
Dus wat kunnen we verwachten komende dagen en weken ? Aardbevingen ? Vulkaan uitbarstingen ?
Stormen ? Extreme koude op het noordelijk halfrond en extreme hitte op het zuidelijk halfrond ? De tijd zal
het leren.
Saillant detail is wel dat afgelopen dagen de planeet Uranus net als Jupiter in het teken Ram is gaan lopen.
Met Jupiter (Economie/Religie) in Ram beloofde dat al niet veel goeds wat zich inmiddels al heeft bewezen.
(Zie ook 2011 het jaar van de Ram) Maar nu Uranus (Chaos/onverwachte wendingen) daar nog bijkomt
kunnen we meer dan anders in 2011 onverwachte heftige botsingen op verschillende gebieden gaan
meemaken.
De Volle Maan a.s. 19 Maart staat in het teken Maagd ! (zie ook maankalender 2011)
(en voor hen die het willen weten volgens de Chinese kalender is 2011 het jaar van het konijn)

Wikileaks documenten tonen verband aan tussen genetisch
gemanipuleerd voedsel en Amerikaanse regering
Geplaatst door: Redactie Earth Matters ; Bron: Crisis Boom
(Crisis Boom) Uit recente wikileaks documenten is gebleken dat er een
samenwerking is tussen bedrijven als Monsanto en de Amerikaanse regering.
De documenten tonen aan dat de Amerikaanse regering kosten wat kost GMO
voedsel zo veel mogelijk wereldwijd verspreid wil zien worden. ongeacht de
mogelijke tegenstand of commentaar. Er zijn zelfs wraakacties geplanned tegen een aantal tegenstanders
van het het invoeren van GMo in Europa. Vooral Frankrijk lijkt het doelwit te zijn of worden van de Verenigde
Staten.
Blijkbaar heeft de Amerikaanse regering erg veel geïnvesteerd in bedrijven als Monsanto en GMO voedsel.
Zo veel dat ze de wereld, desnoods onder "lichte" dwang, aan de genetisch gemanipuleerde voedsel wil
hebben. Als het aan de VS en Monsanto licht, zal er over niet al te lange tijd geen enkele natuurlijke bron
van voedsel zijn.
Niet alleen is er een duidelijke samenwerking tussen de Amerikaanse regering en Monsanto, maar enkele
diplomaten van de Verenigde Staten blijken letterlijk voor Monsanto te werken! Ook lijkt Monsanto geregeld
gebruik te maken van de beruchte Blackwater organisatie, nu Xe Services genoemd.
De VS is blijkbaar vastbesloten om de hele wereld aan de genetisch gemanipuleerde voeding te krijgen. Het
lijkt ze ook te gaan lukken, gezien in de VS het al zo goed als verboden is om je eigen groenten en fruit te
verbouwen. (Momenteel alleen verboden om die te verkopen) Dit zelfde gaat vanaf 1 april 2011 ook in
Europa in, voor je het weet mag men zijn eigen groenten niet eens voor eigen gebruik verbouwen.
Lees het onderstaande originele artikel voor meer informatie...
Originele artikel via: http://www.earth-matters.nl/110/1789/politiek/wikileaks-gmo-voedsel-vs.html
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Het grootste financiële bedrog ter wereld
maart 03, 2011 By: Tom Lassing
Madoff had een Ponzi fraude opgezet dat naar schatting 55 miljard dollar groot was. Hij wordt daarmee als
meesteroplichter gezien, en dit zou dan de grootste fraude ooit zijn. Er is echter een bedrog in de wereld dat
zoveel extreem groter is, dat we ons het niet eens in kunnen denken. Laat staan dat we het ons voor kunnen
stellen.
Kunt u zich indenken dat er een bedrog in de wereld is dat bijna 2.000 triljoen dollar groot is?
$2.000.000.000.000.000.000,- ( 18 nullen!!)
Een bedrog dat zo extreem slim is opgezet dat slechts een paar honderd mensen er ten volle van profiteren
en de rest van de wereldbevolking, dus bijna 7 miljard personen, er het willige slachtoffer van zijn?
Een bedrog dat zo slim is opgezet, dat het overal ter wereld in wetten is vastgelegd en daarmee een legale
status heeft verkregen?
Zou zoiets kunnen?
Ja, zoiets kan, wat dat is in feite ons hele geldsysteem.
Het is één groot bedrog. De euro in uw portemonnee heeft u verdient door er voor te werken. Ze werd echter
gecreëerd uit niets en staat voor niets. U heeft in feite voor niets gewerkt!
De bankier die deze euro uit het niets creëerde kreeg er een enorme bonus voor. De eigenaars van de
Centrale Banken lachen in hun vuistje. Ze hoeven niet te werken. Ze creëren geld uit niets en laten de rest
van de wereld er rente over betalen.
Is dit niet altijd al zo geweest?
Neen, pertinent niet. Geld was ooit gebaseerd op een onderliggende waarde. Pas toen geld uit niets
gecreëerd mocht worden, is het bedrog ontstaan. Het is daarna gelegaliseerd.
Uiteraard wordt het tijd dat dit bedrog stopgezet wordt, alleen de eigenaren van het bedrog hebben alle
machtsmiddelen in handen en houden de hele wereldbevolking in gijzeling. Als ze onder druk gezet worden,
dan zullen ze alle middelen inzetten om hun positie te handhaven. De enige manier om hieruit te komen, is
het creëren van een geldsysteem met een onderliggende waarde. Pas als steeds meer mensen dat echte
geld gaan gebruiken zal het bedrog tot staan gebracht kunnen worden. Het mag geen verrassing zijn dat
wereldwijd werkelijk alles gedaan zal worden om de creatie van echt geld tegen te gaan. Echt geld,
bijvoorbeeld op basis van goud… Maar eventueel ook echt geld gebaseerd op andere echte bezittingen. Het
makkelijkst zou goud echter als onderliggende waarde zijn. Het voordeel en nadeel daarvan zou zijn dat er
geen geld meer bijverzonnen kan worden. Dat is een voordeel, want geld is dan ook echt wat waard en kan
er voor ingewisseld blijven worden. Het is ook een nadeel, want de economie kan dan veel minder gestuurd
worden. Een economische neergang wordt dan ook echt gevoeld. Dat is iets wat vrijwel niemand graag wil.
Daarom zijn we niet zo tegen dat bedrog geld. We kunnen er namelijk niet alleen onszelf, maar ook de
economie een beetje mee voor de gek houden. Helaas willen veel mensen dat liever, dan dat ze de knoet
van de echte economie voelen en er een eerlijk geldsysteem is dat iedereen gelijk zal behandelen.

San AndreasBreuklijn
maart 13, 2011 pineut
Zojuist is er een aardbeving van 4.6 op de schaal van Richter
waargenomen in de Golf van Californië.
Net als in Japan verwacht men al een hele lange tijd in Californië
de grote klap, die volgens wetenschappers mogelijk de hele
landmassa van Californië in zee kan doen laten verdwijnen. Ook in
die regio is er al een lange tijd beweging in de aardkorst
waargenomen met kleine trillingen van rond de 2 op de schaal van
Richter.
Na de grote klap op 11 Maart in Japan echter nemen de schokken
niet alleen toe in Californië, ze worden ook zwaarder. Naast Californië heeft Amerika nog 2 grote plekken
waar men zich grote zorgen over maakt. Het allom bekende Yellowstone Park, waar de laatste tijd ook een
seismische toename is waargenomen, en de Madrid Breuk Lijn. In al deze regio’s neemt men de laatste
weken een toename waar van bevingen.
Wetenschappers verwachtten niet op korte termijn dat er iets mis kan gaan, maar kennelijk logenstraft hun
eigen federale management de feiten, want de FEMA houd binnenkort een enorme grote oefening in het
geval Amerika door een enorme aardbeving of ontploffing van de Supervulkaan Yellowstone wordt getroffen.
Overigens gaan de aardschokken in Japan per minuut gewoon door varierend van 4.5 tot 6.1 in kracht op de
schaal van Richter !
http://pineut.wordpress.com/2011/03/13/san-andreas-breuk/
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Demmink en Dutroux
In 2004 schrijft de Duitse krant Die Welt op haar webpagina dat
Marc Dutroux, de Belgische ontvoerder, verkrachter en moordenaar
van diverse meisjes, "deel uitmaakt van een internationaal
pedofielennetwerk." Een onderzoeksrapport dat in opdracht van
Michel Bourlet, de aanklager van Dutroux, is geschreven "laat
slechts de volgende conclusie toe: Dutroux heeft met een
pederastennetwerk samengewerkt dat in heel europa aktief was.
Het centrum van de ring bevond zich op de Amsterdamse wallen,
waar Dutroux volgens meerdere getuigen gezien is."
"De samenvatting van het rapport," aldus Die Welt: "Dutroux en zijn
helpers ontvoerden meisjes, de andere ring kleine jongens."
Centrale figuur in deze laatste ring is volgens Die Welt ene Robby
van der Plancken, "die in 1993 getuige is van de ontvoering van de
dan 12-jarige Berlijnse jongen Manuel Schadwald in Nederland." Vier jaar later beschikken Nederlandse
journalisten over diverse getuigenverklaringen die erop lijken te wijzen dat Manuel aan het werk was gezet in
een van de Rotterdamse bordelen die gerund werden door de Duitser Lothar Glandorf.
In Glandorfs clubs zouden, zo schrijft stelling.nl in december 2003, ook hooggeplaatsten hun opwachting
maken. "Bijvoorbeeld een hoge ambtenaar van het ministerie van justitie die altijd met een taxi arriveerde en
zijn entrée maakte met een zak over zijn hoofd. Oeps. Wie kan dat nou zijn geweest?" Het lijkt hier te gaan
om Joris Demmink, de huidige secretaris-generaal van justitie, die twee maanden eerder in opspraak was
gekomen door een gezamenlijke reportage van Panorama en Gaykrant (p148) waarin hij beschuldigd werd
van misbruik van minderjarige jongens.
Hiermee is de, ietwat fragiele link tussen Dutroux - via Robby van der Plancken, Manuel Schadwald en
Lothar Glandorf - en Joris Demmink gelegd. Maar er is meer. April 1998 besteedt het
actualiteitenprogramma Netwerk aandacht aan het Handel-in-kinderen-team (HIK-team), dat in 1994 door de
Rotterdamse politie werd opgericht om Manuel Schadwald op te sporen.
In de reportage wordt een door acteurs ingesproken tapverslag van het HIK-team ten gehore gebracht
(06:28). "De man die u in dit gesprek hoorde vragen om kinderen, is een ambtenaar die een hoge positie
heeft bij de overheid," zegt de voice-over terwijl in beeld het tapverslag van het gesprek tussen "Loth." en
"Joris" verschijnt. "Loth." staat voor Lothar Glandorf, maar is deze "Joris" Joris Demmink?
In 2004 komt de uitzending onder de aandacht van klokkenluideronline.nl dat navraag doet bij Netwerkredacteur Roelf van Til. "Van Til meldt echter dat deze Joris naar zijn beste herinnering bij VWS werkt en na
zijn veroordeling geen enkele sanctie heeft gekregen. [...] Bij VWS weet de persvoorlichter uit het blote hoofd
slechts een Joris op te lepelen, maar dat is volgens haar niet echt een topambtenaar maar ‘slechts een
afdelingshoofd’." Misschien werkte "Joris" toen al niet meer voor VWS - of heeft hij er nooit gewerkt?
Drie jaar later doet de in 2002 tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin aangifte tegen Joris
Demmink van pedofilie, wederrechtelijke vrijheidsberoving van hemzelf, en deelneming aan een criminele
organisatie. EénVandaag besteedt hier aandacht aan en laat in de uitzending een gesprek tussen Lothar en
Joris horen (03:24) dat negen jaar eerder ook in Netwerk te beluisteren was. Deze keer heeft de voice-over
het echter over "een hoge ambtenaar van justitie". Gaat het dan toch om Joris Demmink?
Journalist Micha Kat belt drie weken later met Bas Haan, die tussen 2000 en 2006 voor Netwerk gewerkt
heeft. Deze verzekert hem dat “[d]e uitzending over het HIK-team wel degelijk over Joris Demmink van
justitie [ging]." Ook publicist Stan de Jong spreekt rond die tijd een (anonieme) journalist. "Hij vertelde mij dat
zijn Netwerk-collega´s hem hebben verzekerd dat de hoge ambtenaar Joris, die aan bod komt in de
Netwerk-uitzending over het Rotterdamse HIK-onderzoek (Handel In Kinderen) van 1994, inderdaad Joris D.
is. Van een huiveringwekkende persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris zou geen sprake
zijn."
Toch Joris Demmink dus, of niet? Vijf dagen later draait Stan bij. De Joris in de Netwerk-uitzending is toch
niet Demmink, zo weet zijn anonieme bron, "een nauwbetrokkene bij het toenmalige HIK-team (Handel In
Kinderen) van de politie Rotterdam-Rijnmond," hem te vertellen. "Welaan," oreert Stan, "kennelijk heeft
EénVandaag te snel conclusies getrokken dat de Jorissen dezelfde waren en heeft het geheugen van de
makers van Netwerk hen op dit punt wat in de steek gelaten." Misschien, maar echt betrouwbaar komen
Stan en zijn anonieme bronnen niet over.
Ook Lidy Nicolasen sluit zich in de Volkskrant hier bij aan. "Er is een (nagespeeld) telefoongesprek, waarin
een bekakte stem vraagt naar voor die avond beschikbare jongens," schrijft Lidy. "De suggestie ligt er dik op,
hier spreekt Demmink, de stem hoort toe aan ene Joris." Wat Lidy echter niet vermeldt, is dat het volgens
EénVandaag om een "hoge ambtenaar van justitie gaat." En de bekaktheid van de stem doet natuurlijk niet
ter zake. "De bekakte stem is die van een onbekende," vervolgt Nicolasen, "dus ook niet van de Joris die wél
is veroordeeld tot een taakstraf. Dat gebeurde in 1998. Die Joris was een lagere, inmiddels ontslagen
ambtenaar van WVC [het voormalige VWS]." EénVandaag had het dus mis volgens Lidy, maar dat krijgen
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we van haar niet te horen. En dat EénVandaag zich heeft vergist, is nog begrijpelijk, maar waarom zou
Netwerk, voordat Joris Demmink in opspraak was geraakt, dan spreken van een "hoge ambtenaar?"
Nicolasen heeft nog meer pijlen op haar boog: "Demmink werd op 1 november 2002 secretaris-generaal, na
screening van de AIVD. De geheime dienst kan een gerechtelijke veroordeling niet missen en een
veroordeelde kan nooit de hoogste baas van Justitie worden. Afdoend bewijs? Nee, want de
fluistercampagne zegt dat Demmink ook de AIVD aan een touwtje heeft." Volgens Panorama (p154) echter,
menen "hoge ambtenaren" zeker te weten dat "[m]inister Donner" een negatief rapport van de AIVD en de
Rijksrecherche terzijde [zou] hebben geschoven." Geen gemiste veroordeling dus. En niet de AIVD, maar de
minister aan een touwtje.
De opvolger van Donner, minister Hirsch Ballin, heeft inmiddels op kamervragen, van nota bene o.a. Fred
Teeven, de huidige staatsscecretaris van justitie en veiligheid, geantwoord dat de screening van de AIVD
"leidde tot een afgifte van geen bezwaar." Tevens ontkent hij dat de "topambtenaar van justitie" in het HIKonderzoek voorkwam. Als Panorama echter gelijk heeft, en Hirsch Ballin dus over de screening gelogen
heeft, zou hij natuurlijk ook over het HIK-onderzoek gelogen kunnen hebben.
"Er werd ons daadwerkelijk verteld door Berlijnse rechercheurs dat zij van hun Nederlandse collega's te
horen hadden gekregen dat de zoektocht naar Schadwald nergens toe leiden zou," schrijft Die Welt. "'Ik
moest verklaren niets meer over de zaak te zeggen. Laat deze zaak rusten,' adviseerde de Amsterdamse
rechercheur vriendelijk. En dan voegt hij deze treffende zin toe: 'De zaak Schadwald staat onder een slecht
gesternte.'" Moest deze rechercheur zwijgen, zodat anderen ongestoord konden liegen als dat nodig was?
Liegen over wie de "Joris" uit het HIK-onderzoek was bijvoorbeeld?
http://zaplog.nl/zaplog/article/demmink_en_dutroux

Iran gaat net als Rusland permanente marinebasis in Syrië bouwen
Russische kruisraketten voor Syrië
Rusland gaat moderne Yakhont grond-zee kruisraketten aan Syrië
leveren.
Slechts twee dagen na de aankomst van twee Iraanse oorlogsschepen
in de Syrische havenstad Latakia hebben Iran en Syrië een akkoord
getekend over de bouw van een permanente marinebasis aan de
Middellandse Zee, inclusief een groot wapendepot voor de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een
erecermonie voor de Iraanse admiraal Habibollah Sayyari verklaarde deze dat de eerste keer sinds 32 jaar
dat Iraanse oorlogsschepen de Middellandse Zee zijn opgevaren 'Israël zal verlammen.'
Om plaats te bieden aan grote Iraanse oorlogsschepen en onderzeeërs zal de haven van Latakia worden
verdiept, verbreed en voorzien worden van nieuwe 'kustinstallaties'. Naast het feit dat het de eerste Iraanse
marinebasis aan de Middellandse Zee wordt is het tevens de eerste permanente Iraanse militaire basis in
Syrië. Tijdens een mogelijke nieuwe oorlog in het Midden Oosten kan de haven dienen voor de aanvoer en
stationering van Iraanse troepen.
De zogenaamde 'kadetten' aan boord van het bevoorradingsschip Kharg blijken feitelijk de eerste
bouwvakkers te zijn die onmiddellijk aan de slag gaan met de aanleg van de nieuwe havenfaciliteiten, die
zich op slechts 287 kilometer afstand van de noordelijkste Israëlische kustplaats Nahariya bevinden.
Naast de steeds nauwer wordende militaire samenwerking met Iran had Syrië nog wat te vieren, namelijk
een contract met Rusland voor de levering van Russische Yakhont grond-zee kruisraketten, die een bereik
hebben van 300 kilometer en onder de vijandelijke radar kunnen vliegen. Militaire analisten zien de verkoop
van de kruisraketten aan Syrië als de goedkeuring van Moskou voor de nieuwe Iraanse marinebasis, die
zich op 72 kilometer afstand bevindt van de permanente marinebasis die Rusland bouwt in Tartous, een
andere Syrische havenstad.
De Russen zijn bereid om bij te dragen aan de verdediging van de Iraanse haven en kijken uit naar de
samenwerking met de Iraanse en Syrische vloot, als tegenwicht voor de regelmatige aanwezigheid van de
Amerikaanse Zesde Vloot in het oosten van de Middellandse Zee. Voor de VS is dit een nieuwe strategische
uitdaging; voor Israël is het weer een nieuwe bedreiging, die door de huidige minister van Defensie Ehud
Barak echter weggewuifd werd. Hij ging er echter geheel aan voorbij dat Egypte 30 jaar lang de doortocht
van Iraanse schepen heeft geweigerd, maar er na de recente volksopstand plotseling wél mee akkoord is
gegaan (1). Het feit dat Rusland, Syrië, Iran, Egypte en daarnaast ook Turkije een steeds sterker wordende
anti-Israëlische as beginnen te vormen zal de regering in Jeruzalem echter ongetwijfeld de nodige zorgen
baren.
Xander - (1) DEBKA
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Olieramp in de Golf heeft bacteriën veranderd
Bron / origineel: (c) www.demorgen.be
De olieramp met de Deepwater Horizon heeft de samenstelling van
bacteriën en plankton veranderd en kan zo een invloed hebben op
het hele ecosysteem. Dat blijkt uit onderzoek in het
wetenschappelijke tijdschrift Nature Precedings.
Het team wetenschappers van de Universiteit van Houston
onderzocht DNA van micro-organismen dicht bij de kust en
vergeleek de gegevens voor en na de olieramp.
"De zichtbare gevolgen voor dieren en ecosystemen zijn het meest
evident," schrijven de onderzoekers. "Maar de belangrijkste
gevolgen kunnen misschien op het meest fundamentele niveau van
de ecosystemen gevonden worden: in de populaties van bacteriën en plankton. Abrupte en ernstige
veranderingen in het microbiologische metabolisme kunnen effecten op lange termijn veroorzaken in het
hele ecosysteem."
Stijging cholerabacterie
De wetenschappers onderzochten maar enkele varianten en kunnen geen uitspraken doen voor alle
bacteriën, maar de steekproef wijst duidelijk op veranderingen op het microbiologische niveau. Ook de
populaties zelf vertoonden veranderingen. Vibrio cholera, de bacterie die cholera veroorzaakt, vertoonde een
sterke stijging na de ramp. Hetzelfde bleek het geval voor Rickettsiales, dat onder meer tyfus verspreidt.
Lange termijn
Het is ook nog te vroeg om te besluiten of er op lange termijn gevolgen zijn voor het ecosysteem, maar de
onderzoekers maken zich zorgen. "Microbiologische gemeenschappen zijn een essentieel maar kwetsbaar
onderdeel van elk ecosysteem", schrijven ze. "De schade voor het ecosysteem, inclusief de voedselketen, is
onzeker en vergt verder onderzoek."
De publicatie van het onderzoek komt er op een belangrijk moment, nu de Amerikaanse overheid onder druk
staat om de beperkingen op nieuwe boringen in de Golf van Mexico te versoepelen.
http://zaplog.nl/zaplog/article/olieramp_in_de_golf_heeft_bacterien_veranderd

Magnetische noorden verschuift richting Rusland
Bron / origineel: www.presstv.ir
Onderzoeken tonen dat de magnetische noordpool sneller beweegt en alles,
van de veiligheid van moderne transportsystemen tot de traditionele
navigatieroutes van migrerende dieren, in gevaar brengt.
Wetenschappers zeggen dat het magnetische noorden, dat twee eeuwen in
de ijzige wildernis van Canada lag, zich op dit moment verplaatst naar
Rusland met een snelheid van ongeveer 64 km per jaar, meldde The
Independent.
De snelheid van de verplaatsing is in het afgelopen decennium met een
derde toegenomen en veroorzaakte speculaties dat het veld zou kunnen
kantelen waardoor kompassen zouden kunnen omkeren en naar het zuiden wijzen in plaats van naar het
noorden, iets dat tussen de drie en zeven keer per miljoen jaar gebeurt.
Het fenomeen veroorzaakt reeds problemen op het gebied van de luchtvaart, voegde de Britse krant toe.
Het huidige tempo van de verplaatsing van het magnetische noorden van Canada's Ellesmere Island
verschuift kompassen met ongeveer een graad per vijf jaar.
Geologen denken dat de magnetische noordpool (die verschillend is van de ware noordpool, de as waarom
de aarde draait) ronddraait als gevolg van veranderingen in gesmolten planeetkern die vloeibaar ijzer bevat.
Ze hebben het voor het eerst gelokaliseerd in 1831 en hebben sindsdien geprobeerd om de voortgang te
volgen.
Gegevens geven aan dat de locatie van de pool zich in de eerste decennia nauwelijks verplaatste maar rond
1904 begon het zich richting noordoosten te verplaatsen met een snelheid van ongeveer 15 km per jaar.
Deze snelheid is rond 1989 aanzienlijk gestegen, mogelijk vanwege een "pluim" van magnetisme diep onder
de grond. De pool verplaatst zich, naar men aanneemt, nu in de richting van Siberië met ongeveer 64 km per
jaar.
"Het magnetisch veld van de aarde veranderd door de tijd. En voor zover wij weten veranderd het altijd door
de tijd", werd geofysicus Jeffrey Love van de US Geological Survey in Colorado geciteerd door de Britse
krant.
http://zaplog.nl/zaplog/article/magnetische_noorden_verschuift_richting_rusland
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E-nummers, vaak puur vergif en waarom?
maart 07, 2011 By: silviavideler
E-nummerboekje al snel best-seller
De eerste oplage van 7000 exemplaren van het boekje over E-nummers
”Wat zit er in je eten?” kwam in 2007 van de pers. De handzame, uit het
Frans vertaalde gidsjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Inmiddels zijn
er ruim 90.000 exemplaren over de toonbank gegaan.
Will en Anka Jansen kunnen zich er nog over verbazen. Samen runnen ze
uitgeverij Bouillon in Bilthoven. Tijdens een culinaire reis in Frankrijk in 2007
ziet Will in een boekwinkel een gidsje liggen over E-nummers. Hij is onder de
indruk van de overzichtelijke aanpak en legt contact met de schrijfster,
Corinne Gouget. „Ze was getrouwd met een man die bij een Engelse
voedingsmiddelengigant werkte. Op een dag kwam hij thuis en vertelde zijn vrouw dat ze bepaalde
producten van dit bedrijf beter niet meer aan de kinderen kon geven, gezien de toevoegingen die erin zaten”,
aldus Will, tevens hoofdredacteur van het culinair-literaire tijdschrift Bouillon.
Die opmerking vormde voor Gouget het sein voor een jarenlange zoektocht; wereldwijd vroeg ze dossiers op
over onderzoek naar de veiligheid van voedseladditieven. Daaronder vallen ook de zogeheten E-nummers,
waarbij de E staat voor in de Europese Unie goedgekeurde hulpstoffen voor voedingsmiddelen.
Gouget vergeleek alle informatie en turfde wat ze in studies naar voedseladditieven tegenkwam. Zijn van
een stof de meeste onderzoeken geruststellend, dan krijgt die een groene kleur. Lijkt de waarheid in het
midden te liggen, dan wordt het oranje. Is de informatie vooral negatief, dan belandt de stof in de categorie
rood. Dat betekent: echt vermijden. Zo is in het boekje ”Wat zit er in uw eten?” snel te zien of een E-nummer
in de optiek van Gouget veilig is of niet. Een bondige tekst ernaast biedt inzicht in de achtergronden en
eventuele risico’s van de desbetreffende stof.
Will Jansen heeft de deal voor een Nederlandse uitgave snel rond. Hij koopt de rechten op en laat Gougets
boekje vertalen. Anka Jansen: „We hadden geen idee of het zou gaan lopen. De eerste 7000 exemplaren
vlogen echter de deur uit. De teller staat inmiddels op 90.000 en nog wekelijks verkopen we een kleine
honderd gidsjes.” Inmiddels is de vertaalde tekst in latere drukken verbeterd en waar nodig aangepast aan
de actualiteit. „We zijn hier om ideële redenen mee begonnen, niet vermoedend dat er zo veel belangstelling
voor dit boekje zou zijn.”
Onder consumenten én producenten is een omslag gaande, merkt Anka. Ze vertelt van een recente
ontmoeting op een beurs. Ze werd aangesproken door een vertegenwoordiger van Unilever Foodsolutions,
wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van producten voor de professionele keuken. „Hij keek
me aan en zei: „Kijk nou, het beruchte zwarte boekje.” Ik antwoordde: „We gaan hier nú toch geen moeilijk
gesprek voeren?” Tot mijn verbazing luidde zijn antwoord dat hij het juist een goed boekje vond. En, zo
vertrouwde hij me toe: „Je weet niet half hoeveel opschudding jullie gidsje bij ons heeft veroorzaakt. Wij
maken onze producten zo ingewikkeld en voegen van alles toe. We moeten meer terug naar de basis.”
Kortom, het werd een goed gesprek.”
Zijn er binnen de voedingsmiddelenindustrie veranderingen merkbaar als het gaat om het terugdringen van
hulpstoffen en daarmee van E-nummers? Will: „Ik denk het wel. Zo wil Unilever zijn producten in 2020 Enummervrij hebben. Dat gaat de goede kant op. Hun marketeers weten heel goed dat een niet weg te
gummen deel van de consumenten problemen heeft met deze additieven. Daar houden ze toch rekening
mee.”
Anka: „In januari had ik een huisarts aan de lijn. Hij bestelde 500 boekjes. Ik was verbaasd. Hij zei: „We
moeten als artsen veel meer op de voeding gaan letten bij patiënten met bijvoorbeeld maagklachten. Nu
schrijven we pillen voor, maar met goede voeding is ook veel te bereiken. Collega’s zijn dat meestal met me
eens, maar toch gaan ze veelal door in hetzelfde spoor. Daarom koop ik die boekjes. Ik ga ze verspreiden
op congressen.””
Ook werd de uitgeversvrouw onlangs gebeld door een oncoloog uit een ziekenhuis in Haarlem. Hij bestelde
tien boekjes voor zijn patiënten. „Hij zei: „We zien de laatste jaren een forse toename van slokdarmkanker,
dikkedarmkanker en prostaatkanker.” Hij was ervan overtuigd dat dit met voeding te maken heeft.”
Will: „Voor de nieuwe versie van haar boekje heeft Gouget E-nummers aangewezen die genotoxisch zijn.
Dat betekent dat het erfelijk materiaal in cellen beschadigd kan worden. Het zijn vooral de zoetstoffen en de
smaakversterker MSG –ook wel E 621 genoemd– die verdacht zijn.”
Will en Anka Jansen adviseren industrieel bereide voedingsmiddelen en lightproducten zo veel mogelijk te
mijden omdat daar altijd stoffen aan worden toegevoegd om kleur, smaak en houdbaarheid te verbeteren.
„Een voedingspakket dat vooral bestaat uit kant-en-klaarproducten bevat veel hulpstoffen. „Ons advies: eet
vers, veel groente en fruit en zo veel mogelijk onbewerkte producten.”
Het uitgeversduo wil daarin niet te fanatiek zijn. „Let vooral op producten die je dagelijks eet. Dat is
belangrijk. Op voedingsmiddelen die je zelden gebruikt, kun je minder kritisch zijn. Het moet geen cultus
worden.”
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Mede n.a.v.: ”Wat zit er in uw eten? De gids die u alerter maakt op al die E-nummers”
door Corinne Gouget; uitg. Bouillon, Bilthoven, 2007; ISBN 978 907 778 8288; 96 blz.; € 9,90.
Aspartaam (E 951) en MSG (E 621)
Aan twee veelgebruikte stoffen besteedt het boekje ”Wat zit er in uw eten?” extra aandacht: de kunstmatige
zoetstof E 951 (aspartaam) en de smaakversterker E 621 (mononatriumglutamaat, MSG).
Gouget noemt aspartaam de controversieelste toevoeging aan voedingsmiddelen ter wereld. Het wordt in
verband gebracht met ruim negentig bijwerkingen, variërend van hoofdpijn, haaruitval, darmaandoeningen,
slapeloosheid, hyperactiviteit en verzwakking van het afweersysteem tot een verhoogd risico op miskramen
en hersentumoren. Inmiddels heeft producent Sears, onderdeel van multinational Monsanto, een nieuwe
variant op de markt gebracht, neotaam (E 961). Die staat nog niet vermeld in het boekje van Gouget.
De auteur wijst op onderzoek uit 2005 van de Britse toxicoloog-patholoog Vyvyan Howard, expert op het
gebied van foetale groei en ontwikkeling. De toxicoloog keek onder meer naar het effect van de combinatie
van aspartaam en chinolinegeel (E 104) op zenuwcellen van muizen. De gebruikte concentratie van de
stoffen was gelijk aan het niveau in het bloed na consumptie van enkele glazen lightfrisdrank. E 951 en E
104 komen daar beide vaak in voor. De combinatie van de twee stoffen gaf een zeven keer sterker effect
dan afzonderlijke blootstelling. De groei van de zenuwcellen stopte. Ook raakte de uitwisseling van signalen
tussen de zenuwcellen verstoord.
De combinatie van de smaakversterker MSG en Briljantblauw FCF (E 133) leidde tot een vier keer sterker
effect dan van de stoffen afzonderlijk.
De Amerikaanse neurochirurg en voedingskundige dr. Russel Blaylock stelt in zijn boek ”Excito-toxins, the
taste that kills”, dat aspartaam het zenuwstelsel aantast. Bovendien is het kankerverwekkend.
Hetzelfde geldt voor de smaakversterkter MSG, dat ook geldt als een migraine-uitlokkende stof, aldus
Blaylock.
De smaakversterker MSG zit in duizenden voedingsmiddelen, zoals chips, soepen en sauzen. In Chinese
producten staat het bekend als ve-tsin. Het is eetlustbevorderend. In Zweden is de stof inmiddels verboden.
In Duitsland mag de smaakversterker niet in babyvoeding worden verwerkt.
„Regels etikettering nogal vrij”
In Nederland zijn de regels rond etikettering vrijer dan in andere Europese landen, stelt Will Jansen, uitgever
van het boekje ”Wat zit er in uw eten?”. De vermelding van E-nummers is bijvoorbeeld niet verplicht. „Zo
schrapten sommige fabrikanten na verschijning van ons gidsje de E-nummers van hun etiket en vermeldden
de naam van de stof. Dat staat beter.”
Will laakt het feit dat fabrikanten mogen volstaan met het vermelden van het woord ”aroma’s”, terwijl deze
bestaan uit mengsels van heel verschillende groepen chemische verbindingen. Aroma’s hebben om die
reden geen E-nummer. „In plaats van ‘aroma’s’ zouden ze die stoffen moeten vermelden. Dan weet je wat je
eet. We zijn toch zo voor transparantie?”
Auteur Corinne Gouget wijst er in haar boekje op dat etiketten zelden weergeven hoe groot de percentages
zijn van een bepaalde toevoeging. „Dat blijft voor de consument een geheim. Ingrediënten worden wel vaak
gerangschikt op basis van de gebruikte hoeveelheden, van hoog naar laag. Dat biedt enig houvast.”
„Additieven geen probleem”
Instanties zoals het Voedingscentrum in Den Haag, de Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit EFSA en
voedingswetenschappers hebben over het algemeen geen moeite met de gangbare E-nummers. Zo stelt het
Voedingscentrum dat additieven verantwoord zijn als ze de kwaliteit en de veiligheid van een product
verbeteren.
Van de consumenten maakt de helft zich zorgen over E-nummers in voedingsmiddelen, zo bleek in
december 2010 uit onderzoek van de Consumentenbond onder 800 Nederlanders.
Emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan stelt in zijn in 2008 verschenen boek ”Wat is nu gezond?”
dat E-nummers redelijk goed zijn onderzocht en geen kwaad lijken te doen. Was dat wel het geval, dan
zouden ze verboden zijn. „Overheden weten immers dat kiezers hier zorgen over hebben. Er wordt dan ook
veel geld gestoken in onderzoek naar deze stoffen en in de controle erop.”
Elders in zijn boek meldt hij echter dat voedingsonderzoek moeizaam verloopt en dat de resultaten
gebrekkiger zijn dan veel buitenstaanders denken. Grootschalige en langlopende onderzoeken zijn veelal
niet mogelijk omdat ze te duur zijn. Bovendien wijst Katan erop dat een mens veel ingewikkelder in elkaar zit
dan een Boeing 747. „Reden waarom wij onderzoekers er vaak naast zitten.”
Will wijst op een inventarisatie uit 1999 van 160 studies naar de zoetstof aspartaam in The Journal of the
American Medical Association. „Daaruit kwam naar voren dat de helft van de onderzoeken uitmondde in de
conclusie: niets aan de hand. Uit de andere helft bleek wel een nadelig verband. Het bleek dat de
geruststellende studies vaak waren gefinancierd door de voedingsmiddelenindustrie.”
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De bastille van Hare Majesteit de Koningin
Bron / origineel: english.pravda.ru
Dus jij dacht dat Nederland een democratie was? Jij dacht dat
mensenrechten gerespecteerd werden in ons kleine kikkerlandje aan de
Noordzee? Helemaal mis. Nederland als vriendelijke constitutionele
monarchie met vrolijke, loyale onderdanen die de schoenen poetsen van
hun leiders is lariekoek. Koningin Beatrix von Amsberg leid haar rijk met
ijzeren hand. Er is uiteraard wel een constitutie, maar in de praktijk komt
daar weinig van terecht.
Buiten Nederland staat Beatrix het beste bekend als presidente van de Bilderberg groep, een organisatie die
in de schaduw werkt aan een nieuwe wereld orde. Ze is niet alleen de president van deze organisatie, ze is
ook het enige lid dat tegelijkertijd leider is van een soevereine natie.
Momenteel geven de polls onder haar onderdanen ("Nederlanders") zo'n 50% "approval rate". Ware het niet
dat die polls door haar eigen regering zijn opgezet en het werkelijke getal waarschijnlijk wat lager uitvalt. Om
het anders te stellen: De meeste Nederlanders zien het koningshuis liever verhuizen naar het sprookjesbos
van de Efteling. Dat was overigens anders in de dagen van haar aantreden. Maar in haar 40-jarige
regentschap is ze bij de meerderheid van het volk haar appeal als koningin kwijt geraakt. En net als bij alle
andere autoritaire en dictatoriale figuren was Beatrix haar reactie op afnemende populariteit wraakzuchtig en
wreed. Op 21 September 2010, toen ze onderweg was naar de opening van het parlementaire jaar, gooide
ene Erwin Lensink (29) een glazen kandelaar naar de gouden koets. Het "projectiel" trof doel, maar echt
schade had het nooit niet kunnen doen; onder dat bladgoud zit namelijk behoorlijk wat pantser. Lensink werd
meteen bedolven door politie agenten, geboeid en en de gevangenis gegooid.
Zowel democraties als dictatoriale regimes behandelen mensen die zo hun woede jegens het systeem uitten
op deze manier. Maar vanaf dit punt gaat het in een democratie anders dan in een dictatuur. Vanaf dit punt
worden mensen humaan behandeld in een democratie. In een dictatuur krijgen ze een wrede behandeling
die tegen martelen aanschurkt. Gezien Nederland voor democratie doorgaat zou je verwachten dat Lensink
na z'n arrestatie netjes behandeld is. Jammer maar helaas, dat blijkt niet het geval.
Lensink zit al vijf maanden in Hollands best beveiligde gevangenis wachtende op zijn rechtzaak. De
rechtzaak, waarin hem belaging en poging tot moord ten laste is gelegd, staat gepland voor 15 maart. Elke
keer dat Lensink klaagde over zijn behandeling werd hij in isolement gegooid. Onder zowel Nederlands recht
als de universele verklaring van de rechten van de mens is het verboden om mensen in voorarrest voor
onredelijk lange tijd vast te houden terwijl ze hun rechtzaak afwachten.
De aanklacht is zwaar overtrokken. Met geen mogelijkheid had Lensink z'n kandelaar enig gevaar kunnen
vormen voor Beatrix, Alexander of Maxima. Daarvoor is die gouden koets veel te goed bepantserd. Ondanks
dat hangt Lensink een meerjarige straf boven het hoofd. En de rechtzaak kan nooit een eerlijke worden
gezien rechters door de koningin worden aangesteld. Daarbij moeten zowel rechters als advocaten trouw
zweren aan de Koningin voor ze hun beroep mogen uitoefenen. Ofwel de tafel is duidelijk naar een kant
gelicht. En het is niet Lensink z'n kant.
Maar dat is nog niet alles. Lensink heeft nog wat anders wat hem een speciaal geval maakt. Hij stelt namelijk
dat de koningin helemaal geen recht heeft op de troon. De reden daarvoor is dat ze helemaal geen
afstammeling is van onze laatste koning, Willem de derde. Willem III, die stierf in 1890, had namelijk flink
syfilis onder de leden. Dat maakt het nogal onwaarschijnlijk dat hij datzelfde jaar nog Wilhelmina (Beatrix
haar grootmoeder) verwekt heeft. Tevens is Beatrix helemaal niet de eerste dochter van Juliana. Juliana's
eerste dochter is verwekt door haar eigen vader, Prins Heinrich von Mecklenburg, door wie ze regelmatig
verkracht werd. Toen Juliana 18 jaar oud was is daarvan een dochter ter wereld gekomen, die snel is weg
gemoffeld naar een koningshuis ver van het Nederlandse vandaan.
Het is deze eerste, weggemoffelde dochter uit een incestueuze relatie, die recht had op de troon. Niet
Beatrix. Toen Juliana met pensioen ging in 1980 is Beatrix onrechtmatig aangetreden.
Alsof de aantijgingen over de illegaliteit van Beatrix nog niet genoeg waren stelt Lensink ook dat zijn
grootvader is opgeofferd voor Wilhelmina. Terwijl de Nazi's Nederland binnenvielen gooide het Nederlandse
leger alles in de strijd om ze te stoppen. Een bij voorbaat verloren strijd gezien het Duitse leger veel
geavanceerder en groter was. Ondanks dat vochten ze voor koningin en vaderland, een strijd die velen
betaalden met hun leven. Maar ondertussen kneep Wilhelmina er richting Engeland tussenuit, met al het
goud uit de nationale bank. Effectief zijn al die soldaten gewoon opgeofferd om de Oranjes wat meer tijd te
geven. Waaronder Lensink zijn opa.
Met andere woorden: Beatrix heeft alle redenen om Lensink onschadelijk te maken. Zijn acties zijn zelfs een
gevaar voor het voortbestaan van de monarchie. En daarom heeft ze hem laten opsluiten in haar versie van
de Bastille, de maximale veiligheidsgevangenis te Vugt.
Zou je denken dat Lensink een politieke gevangene is? Ik weet wel zeker van wel.
Was getekend,
Hans Vogel
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Geen grapje: Amerikaanse moslims willen boerka over Vrijheidsbeeld, dan afbraak
'Minaret in plaats van Vrijheidsbeeld is krachtig teken van superioriteit van islam over al het andere leven'
Dezelfde Sharia4America beweging die de VN wil vervangen door
een internationale Sharia rechtbank (zie dit artikel gisteren) heeft
een geplande pro-Sharia demonstratie bij het Witte Huis afgeblazen
en vervangen door het plan om het Vrijheidsbeeld in New York te
voorzien van een reusachtige boerka. Dit is geen grapje - natuurlijk
niet, aangezien de meeste mensen inmiddels wel door hebben dat
de islam gespeend is van iedere vorm van humor. O ja, de boerka is
slechts tijdelijk, want daarna moet het beeld worden afgebroken en
worden vervangen door een minaret (het teken van islamitische
verovering). 'Het door Frederic Bartholdi ontworpen Vrijheidsbeeld
staat op Liberty Island in New York Harbor en vertegenwoordigt Libertas, de Romeinse (valse) godin van
Vrijheid. Het is symbolisch voor de rebelse aard van de Amerikaanse Grondwet, die de bevelen van mensen
verheft boven de bevelen van god (Allah),' aldus de organisatie. 'Door de enormiteit van deze aanstaande
taak is het zeer waarschijnlijk dat er rigoureuze veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voordat
het Vrijheidsbeeld kan worden afgebroken. Daarom wordt als tijdelijke maatregel een grote boerka
voorgesteld om daar het beeld mee te bedekken. Hierdoor wordt de afgrijselijke aanblik voor het publiek
afgeschermd en wordt er tevens een krachtige boodschap gestuurd aan de Franse bouwers.'
'Na de sloop wordt het aanbevolen een minaret te bouwen als een geschikte vervanging, zodat dagelijks de
verheerlijking van god (Allah) wordt uitgeroepen. Ook is het een krachtige herinnering aan de superioriteit
van de islam over alle andere vormen van leven,' zo valt op de website van Sharia4America te lezen.
Sharia is aanval op Grondwet
De afgeblazen demonstratie bij het Witte Huis was georganiseerd door de Britse moslimgeestelijke Anjem
Choudary en zijn twee assistenten, Sayful Islam en Abu Izzadeen, en was bedoeld als 'reactie' op de 'roep in
heel Amerika om de invoering van de Sharia.' Choudary gaf als verklaring voor het schrappen van de
demonstratie dat zijn boodschap waarin mensen 'als een teken van aanbidding' worden 'uitgenodigd om de
islam te accepteren is verdraaid, zodat het beter is de roep om de Shariah in Washington uit te stellen,
alhoewel deze roep universeel is en het dus onmiddellijk ingevoerd moet worden.'
Ondertussen hadden een aantal conservatieve organisaties, die zich hebben verenigd in de Liberty Alliance
Coalition, zich verzameld het Lafayette Park in Washington. Zij verwerpen krachtig de oproep tot de
invoering van de Shariah in Amerika. Volgens het hoofd van de Coalitie, directeur van het Center for
Security Policy Frank Gaffney, is de islamitische wetgeving tegengesteld aan de Amerikaanse Grondwet en
wordt het tijd dat de Amerikanen betrokken worden bij de 'aanval op de Grondwet' door de moslims.
Sharia schrijft discriminatie van vrouwen voor
'Gezien de recente gebeurtenissen is het duidelijk wat er overzees, met de operaties en ambities van de
Moslim Broederschap, gaande is,' aldus Gaffney. Ook reageerde hij op de islamofobie-conferentie die een
dag eerder op Capitol Hill werd gehouden, waarin Amerikanen die zich openlijk uitspreken tegen de Shariah
en de islam als 'haatdragend' werden weggezet. Gaffney verklaarde dat ze enkel de feiten weergeven, en
dat 'je geen expert in de Grondwet hoeft te zijn om te zien dat vrouwen (in de islam) geen rechten hebben,
ze geen auto mogen rijden (in bijvoorbeeld Saudi Arabië), ze niet mogen stemmen en hun bezit niet mogen
beschermen. Ook mogen hun mannen zomaar van hen scheiden en is hun getuigenis slechts de helft waard
van dat van een man. En als ze verkracht worden moeten er minstens vier getuigen zijn (anders is het hún
schuld). En zo gaat het maar door en door.'
'Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe vrouwen onder de Shariah worden behandeld: compleet
tegengesteld aan onze Grondwet en hun rechten die ze daar aan ontlenen. Ik geloof dat de Amerikanen
door dit soort zaken zich steeds meer bewust worden dat er echt mensen zijn die -hetzij door geweld, hetzij
met verhulde middelen- ons dat andere, totaal verschillende ongrondwettelijke systeem willen opleggen. De
Amerikanen krijgen het door en zullen zich er op ieder punt tegen willen verzetten,' verklaarde Gaffney.
Volgens medestanders van Gaffney tonen zaken zoals de geschrapte South Park aflevering over
Mohammed en de Deense Mohammed cartoons duidelijk aan dat moslims actief proberen hun eigen
Shariah wetten op te leggen. In Groot Brittannië en Frankrijk bestaan er al talloze Shariah rechtbanken en
ook in Amerika zijn ze inmiddels gesignaleerd.
Islam wil hele wereld onder Sharia brengen
'De Sharia wet schrijft discriminatie voor,' aldus Richard Braun. 'Moslims zijn beter dan niet-moslims en
mannen zijn beter dan vrouwen, etcetera. Dat is totaal on-Amerikaans. Ik ben een Amerikaan en laat dat niet
over mijn kant gaan.' Braun ziet echter overal dat de Shariah aan een opmars bezig is. 'Het gebeurt overal.
Je hebt gemeenschappen die volgens de Shariah leven, het ministerie van Financiën stond Islamitisch
bankieren toe en mensen worden onderwezen in hoe ons financiële systeem in overeenstemming met de
Shariah kan worden gebracht. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven.'
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'Joe Citizen' van het radioprogramma 'Joe Citizen Show' was eveneens aanwezig bij de tegenactie. 'Wat de
islam betreft komt er geen einde aan. Het zal altijd willen uitbreiden, totdat de hele wereld onder de Shariah
valt. Zij (Choudary's demonstratie) wilden hier komen om de Shariah wet in de Verenigde Staten te eisen.
Daarom leek mij dit een goede plek voor het Amerikaanse verzet. Als ik zeg 'verzet' dan bedoel ik de
verschillende verzetsgroeperingen tegen de doodenge Shariah en de verborgen jihad.' (1)
Xander - (1) World Net Daily
Zie ook: 04-03: Sharia4beweging wil VN vervangen door internationale Sharia rechtbank

Kernramp Japan: Atoom noodtoestand voor 5 kerncentrales; Amerika evacueert burgers; Duitse
meteoroloog: Radioactieve wolk over 7 dagen boven Europa
De Fukushima kerncentrale in Japan.
UPDATE 20.40 uur: Nadat de Japanse atoomagentschap NISA
verklaarde dat de reactor 1 van de Fukushima kerncentrale mogelijk
inderdaad gesmolten is, brak er paniek uit. In heel het land zijn
Japanners begonnen met het hamsteren van levensmiddelen.
Wrang detail: de ogenschijnlijk gesmolten reactor werd in 1967
gebouwd en zou uitgerekend deze maand buiten bedrijf worden
gesteld.
UPDATE 18.40 uur: De Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) heeft vanmiddag verklaard dat de
explosie in de Fukushima 1 reactor alleen veroorzaak kan zijn door het smelten van de reactorkern. In de
omgeving van de reactor werden cesium en iodine gemeten, bijprodukten van nucleaire splijting. Dat maakt
het kernongeval in ieder geval de ernstigste in de Japanse geschiedenis. (3)
Ondertussen zouden ook de eerste stralingsslachtoffers in een ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens
Nikkei.com mogen de Japanse vissers niet meer uit te varen en mogen ze ook geen vissen meer te
verkopen. Voor de weinige geopende winkels staan lange rijen hongerige mensen. Zeker zes miljoen
Japanners zitten zonder stroom.
Ook de noordelijker gelegen Japanse nucleaire opwerkingsfabriek Rokkasho moet met noodstroom gekoeld
worden. Daar ligt 3000 ton zwaar radioactieve gebruikte brandstofstaven opgeslagen, de hoeveelheid van
circa 25 tot 30 kerncentrales. Als deze brandstofstaven niet gekoeld worden ontsteken ze zichzelf en geven
dan radioactieve straling af. De noodgeneratoren die de staven koelen zijn er niet op gebouwd om langdurig
in bedrijf te blijven.
UPDATE 15.25 uur: In Japan krijgt de bevolking uit voorzorg jodium tabletten uitgedeeld. Er heerst
verwarring of de reactorkern nu daadwerkelijk gesmolten is of niet. Volgens kabinetssecretaris Yukio Edano
is de explosie in het reactorgebouw ontstaan door een reactie van waterstof, dat kon vrijkomen door het
zakken van het koelwaterpeil, met zuurstof. Vervolgens is het reactorgebouw ingestort, waarbij de
reactorhuls zelf niet ontploft zou zijn. Er is echter wel radioactiviteit vrijgekomen, dus hoe het nu precies zit is
nog steeds niet duidelijk.
UPDATE 13.30 uur: Volgens de Duitse natuurkundige en meteoroloog dr. Volker Jaenisch zal een
radioactieve wolk uit Japan over circa 7 dagen boven Europa arriveren. Drie dagen eerder krijgt de
Amerikaanse stad Seattle aan de kust van de Stille Oceaan er echter eerst mee te maken. Omdat de
radioactieve deeltjes niet door regen worden gehinderd zullen ze tot grote hoogte in de stratosfeer stijgen en
mogelijk pas boven Amerika en Europa naar beneden regenen. In de officiële media mag absoluut niet over
deze wolk worden bericht, stelt het Duitse KOPP online. Dat was tijdens de Chernobyl ramp in 1986
eveneens het geval. De Japanse beheerders van de kerncentrale wijzen echter uitdrukkelijk op het bestaan
van deze radioactieve wolk (2).
(UPDATE van artikel van gisterenavond). Het ergste scenario lijkt bewaarheid te worden nu de buitenmantel
van de Japanse Fukushima I reactor door een explosie is verwoest. De Japanners verwachten nu dat de
reactor inderdaad zal smelten, net zoals in 1986 gebeurde met de Russische kerncentrale in Chernobyl.
Bewoners in de wijde omtrek vluchten weg, maar weten niet waarheen omdat de atoom-noodtoestand nu
voor VIJF Japanse kerncentrales is afgekondigd. De Verenigde Staten zijn reeds begonnen met het
evacueren van haar burgers uit Japan.
Vanochtend berichtte het Russische persbureau RIA Novosti nog dat het smelten van de reactor was
voorkomen. Dat bleek voorbarig, want inmiddels lijkt een meltdown onafwendbaar. De radioactiviteit was
vanochtend al 1000 x hoger dan normaal, waardoor 45.000 mensen in de omgeving werden geëvacueerd.
Ondertussen beweren de autoriteiten nog steeds dat er 'geen gevaar voor de volksgezondheid' is.
(Later mogelijk meer updates. Zie verder artikel gisterenavond).
Xander - (1) KOPP Online
(2) Tepco (voor wie Japans kan lezen...)
(3) Nikkei.com
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Parlement Utah erkent als eerste in VS goud en zilver als wettig betaalmiddel
Wel of niet investeren in goud? 10 punten om in overweging te nemen
Nadat de VS bijna 80 jaar geleden gouden munten uit de circulatie
nam en de wereld bijna 40 jaar geleden de goudstandaard verliet,
heeft de Amerikaanse staat Utah als eerste stappen genomen om
het edelmetaal opnieuw tot een wettig betaalmiddel te verklaren.
Belangrijkste reden: de economische crisis en de toenemende angst
voor een forse devaluatie van de Amerikaanse dollar. Twaalf andere
staten overwegen hetzelfde te doen (1).
Het parlement van Utah besloot afgelopen vrijdag om de weg vrij te
maken voor de herinvoering van gouden en zilveren munten als een
alternatief -maar geen vervanging- voor de dollar. De nieuwe
wetgeving geeft inwoners van Utah de mogelijkheid hun belasting in goud te betalen. Daarnaast hoeft over
de verkoop van goud geen winstbelasting (Capital Gains Tax) betaald te worden. Tevens wordt er een
comité in het leven geroepen om de invoering van alternatieve valuta in de staat te onderzoeken.
De senaat van Utah zal waarschijnlijk nog deze week stemmen over de door het parlement aangenomen
wetgeving. Als ook de senaat akkoord gaat zal Utah de eerste Amerikaanse staat zijn die goud en zilver
opnieuw als wettig betaalmiddel erkent. De andere twaalf staten die vergelijkbare wetgeving willen invoeren
zijn Colorado, Georgia, Montana, Missouri, Indiana, Iowa, New Hampshire, Oklahoma, South Carolina,
Tennessee, Vermont en Washington.
Mensen die de wet steunden verklaarden dat ze hiermee een signaal willen afgeven aan de rest van het
land. 'De mensen voelen dat er in het tijdperk van quantitative easing en extreem lage rentestanden iets mis
is gegaan met ons monetaire beleid,' verklaarde Jeffrey Bell, beleidsdirecteur voor de in Washington
gebaseerde organisatie American Principles in Action, die hielp de wet op te stellen. 'Als één staat goud als
een wettig betaalmiddel erkent dan denk ik dat dit niet alleen mensen in andere staten zou aanmoedigen,
maar ook in Washington.'
Voors en tegens van goudstandaard
De VS liet in 1971 definitief de goudstandaard los toen president Nixon verklaarde dat Amerika niet langer
dollars tegen een vaste waarde voor goud zou omzetten. Critici van de goudstandaard zeggen dat het de
controle over het monetaire beleid van een land beperkt en het daarom kwetsbaar maakt voor financiële
schokken, zoals de Grote Depressie in de jaren '30 van de vorige eeuw. Voorstanders wijzen er juist op dat
de afhankelijkheid van het financiële systeem van de Federal Reserve de waarde van de Amerikaanse munt
blootstelt aan het risico van hoge inflatie.
De bekende parlementariër Ron Paul, die al jaren felle kritiek heeft op de Federal Reserve, was erg blij met
initiatief van Utah, omdat dit volgens hem de noodzaak benadrukt dat Amerika terugkeert naar een gezond
geldsysteem. Federal Reserve topman Ben Bernanke ziet er echter niets in omdat een terugkeer naar goud
voor prijsinstabiliteit zou zorgen. Ook zei hij dat er simpelweg niet genoeg goud in de wereld is om de
Amerikaanse geldvoorziening te ondersteunen. (2)
Tien punten om in overweging te nemen
De goudkoers bereikte afgelopen week een record van $ 1432 per ounce. Zilver stond op het hoogste punt
in 31 jaar tijd ($ 34,50 per ounce). In China slaan zowel de overheid als de burgers nog altijd enorme
hoeveelheden goud in. Betekent dit dat wij in Europa dan maar hetzelfde moeten doen? Niet noodzakelijk,
alhoewel op de juiste manier beleggen in kostbare metalen een goede manier kan zijn om je welvaart vast te
houden als valuta ten prooi vallen aan torenhoge inflatie. Hier volgen tien punten om in overweging te
nemen voordat u uw rijkdom gaat omzetten in goud: (3)
1. De edelmetalen markten worden zwaar gemanipuleerd.
Grote financiële instellingen en zelfs overheden manipuleren openlijk de markten voor edelmetalen. Goud
moet daarom vooral als een belegging op lange termijn worden gezien, tenzij u echt weet waar u mee bezig
bent. Kijk eens naar deze 'mini docu' over hoe deze manipulatie in zijn werk gaat.
2. Op de lange termijn is beleggen in edelmetalen zeer gunstig
De laatste jaren zien we dat goud, zilver en andere edelmetalen met pieken en dalen fors meer waard zijn
geworden, en volgens velen is het einde nog lang niet in zicht. Zowel de dollar als de euro blijven ten
opzichte van kostbare metalen in waarde dalen. Sommige verwachten dat goud zal doorstijgen van $ 1432
nu naar $ 5000 of zelfs nog hoger. Niemand kan echter met zekerheid zeggen wat er zal gebeuren.
3. Goud is waardevast
100 jaar geleden kon u voor een ounce goud een mooi kostuum kopen. Voor vandaag geldt precies
hetzelfde. In dezelfde tijd is de Amerikaanse dollar 95% in waarde gedaald. Het behoeft geen uitleg wat een
betere investering is geweest.
4. De waarde van de dollar (en euro) daalt
Omdat de centrale banken van zowel Amerika als Europa het systeem overspoelen met nieuwe dollars en
euro's vluchten beleggers wereldwijd in toenemende mate in onder andere edelmetalen. Op een zeker
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moment in de toekomst zullen al die extra dollars en euro's gaan zorgen voor forse inflatie. Goud en zilver
zullen echter hun waarde blijven behouden.
5. Fysiek goud is beter dan papier goud
Goud dat u echt vast kunt houden is veel beter dan een papieren bewijsje dat u goud heeft gekocht. Als het
financiële systeem instort dan zult u aan het laatste waarschijnlijk weinig of niets meer hebben.
6. Spreid uw beleggingen
Als u belegt in edelmetalen is het belangrijk uw investeringen te spreiden over meerdere edelmetalen (en
eventueel ook over meerdere dealers). Dit vermindert namelijk uw risico. Zet dus niet al uw geld op één
specifiek metaal, zoals goud of zilver.
7. Verzamel munten van verschillende waarde
Stel dat u na een economische ineenstorting voedsel wilt kopen met gouden munten, dan is het praktischer
als u munten van verschillende waarde hebt.
8. Goud en zilver is niet eetbaar
Een noodvoorraad voedsel en drinken is belangrijker dan een voorraadje goud en zilver. Bij voedseltekorten
heeft u namelijk weinig aan uw goud.
9. Hou het geheim
Ga niet lopen rondbazuinen dat u goud en zilver in huis haalt. De reden moge duidelijk zijn: het zou eens ter
ore kunnen komen van de verkeerde mensen.
10. School uzelf
Erg belangrijk: zorg dat u weet waar u mee bezig bent als u in goud, zilver of andere edelmetalen gaat
beleggen. Vraag advies, zoek betrouwbare dealers. Dat vergroot de kans op succes. Dit is bijvoorbeeld een
kort en makkelijk te begrijpen filmpje om mee te beginnen.
Xander - (1) Fox News ; (2) Fox News ; (3) The Economic Collapse Blog
'Europa staat aan vooravond van enorme vluchtelingengolf'
European Institute for Security Studies adviseert militaire
maatregelen om vluchtelingen te stoppen - 'Stroom economische
vluchtelingen nekslag voor Europese Unie'
Niet met duizenden, maar met miljoenen tegelijk zullen
vluchtelingen uit met name Afrika ons continent overspoelen.
Al jaren voorspellen wetenschappers, journalisten en schrijvers de
komst van een enorme vloedgolf vluchtelingen naar Europa, omdat
het in Afrika door de klimaatverandering te heet zou worden om te
leven. Hoewel dat laatste (nog?) niet het geval is, blijkt het eerste
echter al in gang gezet. De geschiedenis leert dat complete volksverhuizingen van miljoenen mensen een
totaal ontwrichtende werking hebben op de samenleving.
Herinnert u zich nog de Zwitserse legertopman Andre Blattman, die een jaar geleden openlijk speculeerde
over het met militaire middelen stoppen van de verwachte stroom vluchtelingen? Wekenlang vielen de media
over hem heen. Men was geschokt over de onbegrijpelijke voorspelling van deze politiek incorrecte Zwitser.
Aan Blattmans zorgen lagen echter geen racistische motieven of vreemdelingenhaat ten grondslag. Al ruim
een jaar eerder voorzag de Europese Denktank EUISS (European Insitute for Security Studies) namelijk
precies dezelfde ontwikkeling. Net als Blattman adviseerde het EUISS militaire maatregelen om te
voorkomen dat Europa wordt overspoeld met vluchtelingen uit onder andere Noord Afrika. Deze
maatregelen vonden tot nu toe geen gehoor in Europa, aangezien men niet geloofde dat het ooit zover zou
komen. Toch begint de gevreesde vluchtelingengolf inmiddels op gang te komen, mede veroorzaakt door de
ontstane onrust in veel Arabische en Noord Afrikaanse landen.
In de geschiedenis van Europa hebben diverse volksverhuizingen plaatsgevonden. In de 19e eeuw
emigreerden talloze Europeanen naar de Amerika's, wat ten koste ging van de daar al levende bevolking. In
Zuid Amerika gingen hele rijken ten onder en in Noord Amerika werden de Indianen bijna uitgeroeid. Binnen
Europa zelf vonden eveneens diverse volksverhuizingen plaats, zoals in de 'kleine ijstijd', toen het in het
noorden voor velen te koud was om normaal te kunnen leven. Nog eerder vreesden de Romeinen de komst
van de Barbaren en bouwden ze een militaire verdedigingswal om hen tegen te houden. In het jaar 406/407
konden de Romeinen zich niet langer verdedigen en viel hun Rijk ten prooi aan de agressieve Vandalen.
Het ontbreken van enige weerbaarheid en overlevingswil bij de huidige Europeanen doet ons nu in dezelfde
positie verkeren als de toenmalige Romeinen. Er komt een enorme vluchtelingengolf op ons af en het enige
wat Europa kan doen is toekijken. Het door de linkse media erin gehamerde slechte geweten heeft ons
namelijk tot willoze slachtoffers gemaakt. De onvoorstelbare stroom economische vluchtelingen die ons te
wachten staat zal de doodzieke Europese Unie in de tang nemen en de definitieve nekslag verkopen. Het
zal niets minder dan de val van Rome op herhaling zijn. (1)
Xander - (1) KOPP Online
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Rabbi waarschuwt voor Joodse burgeroorlog over Judea en Samaria
In 2005 werden 8600 op de Gazastrook wonende Joden door het
Israëlische leger met geweld weggehaald in de hoop op vrede met
de Palestijnen. Vrijwel iedereen in Israël heeft daar nu spijt van,
omdat de Palestijnen er slechts meer haat en terreur voor
teruggaven.
Temidden van de demonstraties en opstanden in diverse Arabische
landen is Israël tot nu toe -op de af en toe door Palestijnen
afgeschoten raketten na- een baken van rust. Volgens Rabbi
Shalom Dov Rolpo, voorzitter van de SOS Israël
belangenorganisatie, zou dat echter wel eens kunnen veranderen
als de regering in Jeruzalem besluit om Joodse buitenposten in Judea en Samaria -internationaal bekend als
de 'Westbank'- met geweld te ontmantelen. Rabbi Rolpo roept de Joden die er wonen op zich met evenveel
geweld te verzetten, iets dat volgens hem 'waarschijnlijk zal uitlopen op een oorlog tussen Joden.'
Rolpo sprak zijn verwachting van een komende burgeroorlog uit tijdens een radio interview afgelopen
zaterdag. 'Het leger heeft besloten tegen de kolonisten te vechten en tegen het volk van de staat Israël. Dus
als Joden of Arabieren huizen komen vernietigen en (rubberen) kogels afschieten, zoals gebeurde in Havat
Gilad, moeten we dat vuur beantwoorden. En als ze ons in elkaar komen slaan, dan moeten we terugslaan,'
aldus Rolpo, die de in het zwart geklede speciale Israëlische politie eenheden 'terroristen' noemde.
De voorzitter van SOS Israël, die in het hele land over duizenden vrijwilligers beschikt, had tevens felle
kritiek op premier Netanyahu en minister van Defensie Ehud Barak. Hij noemde hen 'onderdrukkers',
betitelde het Hooggerechtshof als een 'buitenlandse agent van terroristen' en zei dat Israël gezien de huidige
leiders en rechters Hamas en andere vijanden helemaal niet nodig heeft. 'Het land stort in elkaar en zal net
zo eindigen als Libië en andere plaatsen,' waarschuwde hij.
'Tot onze grote ontzetting zal het waarschijnlijk uitmonden in een oorlog tussen Joden. Dat komt niet door de
kolonisten, maar door het leger dat tegen hen vecht en hen hetzelfde lot wil doen ondergaan als de inwoners
van Gush Katif. Dat zullen wij niet laten gebeuren.' Daarmee verwees hij naar de gewelddadige verwijdering
door het Israëlische leger van de circa 8600 op de Gazastrook wonende Joden in 2005, als éénzijdig
vredesgebaar aan de Palestijnen. Alles wat Israël toen terugkreeg was een door Hamas geregeerde
islamitische terreurstaat vanwaar al duizenden raketten en granaten op de Joodse staat werden afgevuurd.
Ondanks het sombere vooruitzicht bleef Wolpo positief en zei hij dat de onlangs vernietigde buitenposten
gewoon weer opnieuw opgezet zullen worden. 'Er zijn op dit moment twee personen die op burgers schieten
- Gadaffi en Barak. Net zo min dat het Gadaffi heeft geholpen zal het Barak ook niet helpen.'
SOS Israël bestaat dit jaar 8 jaar en is ondanks enorme internationale druk uit onder andere de VS en
Europa tegen ieder akkoord met de Arabieren waarbij land wordt opgegeven in ruil voor 'vrede' en/of
veiligheidsgaranties. De organisatie houdt vast aan het standpunt dat Judea en Samaria onlosmakelijk
onderdeel zijn van het door God aan de Joden gegeven Eretz Yisroel (het 'heilige land') en daarom nooit
mogen worden weggegeven aan de Palestijnen. SOS Israël is er rotsvast van overtuigd dat iedere concessie
ten aanzien van het land Israël niet alleen de Joodse staat, maar de vrede in de hele wereld in gevaar zal
brengen. (2)
Xander - (1) Ynet News ; (2) SOS Israël

Chinese yuan klaar om dollarheerschappij over te nemen
Complete artikel: www.spiegel.de
Na vele jaren restrictief beleid met betrekking tot de yuan renminbi, zijn
de Chinezen nu klaar om de wereldmarkt te veroveren. Men wil nu de
internationale handel laten afrekenen in yuan, waar eerst met name de
dollar werd gebruikt. De Chinezen wilden nooit dat hun munt de
landsgrenzen verliet, maar lijken nu klaar om de yuan op de
internationale valutamarkt toe te laten. Dit zou betekenen dat de USdollar zijn dominante positie als internationale handelsmunt definitief
zou kunnen verliezen. Daarbij wordt het voor de Amerikanen moeilijker
om aan buitenlandse deviezen te komen en loopt de financiering van hun epische staatsschuld nog meer
gevaar.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/chinese_yuan_klaar_om_dollarheerschappij_over_te_nemen
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Radio amateurs vangen berichten op van militaire voorbereidingen in VS
'Voorbereidingen staat-van-beleg hebben mogelijk met situatie Midden Oosten te maken'
Het netwerk van Amerikaanse radio amateurs, dat voortdurend de
frequenties van politie- en legereenheden afluistert, heeft de
afgelopen week berichten opgevangen van ongewone militaire
activiteiten in de VS. De onderschepte communicatie wijst erop dat
er opnieuw voorbereidingen worden getroffen voor de staat-vanbeleg, die mogelijk zal worden uitgeroepen als de situatie rond Libië,
Iran of het Midden Oosten als geheel volkomen uit de hand loopt en
de olieleveranties aan het Westen in gevaar komen. De laatste keer
dat er dermate sterke geruchten waren over het uitroepen van de
staat-van-beleg ('martial law') in de VS was kort na de financiële
ineenstorting in september en oktober 2008. Leden van het Amerikaanse Congres werden destijds bedreigd
door collega's en andere officials om akkoord te gaan met het eerste honderden miljarden kostende TARP
steunprogramma, omdat anders de staat-van-beleg zou moeten worden uitgeroepen. Uiteindelijk ging het
Congres akkoord en verdween de 'martial law' dreiging langzaam naar de achtergrond. Nu is deze dreiging
volgens 'Hawk', de codenaam van één van de spreekbuizen van het netwerk van Amerikaanse radio
amateurs, weer terug, en volgens hem zelfs sterker dan ooit. In diverse opgevangen gesprekken en bevelen
van eenheden en bevelhebbers, die nog niet konden overgaan tot het nieuwe niet-afluisterbare digitale
netwerk dat het leger in de VS aan het invoeren is, was volgens de radio amateurs een zwaar buitenlands
accent te te horen, soms zelfs nauwelijks verstaanbaar. De conclusie werd snel getrokken: er bevinden zich
om onduidelijke redenen buitenlandse troepen in de Verenigde Staten, die geen deel lijken uit te maken van
reguliere oefeningen. Zij zouden contact hebben gehad met diverse Amerikaanse luchtmacht- en
ruimtecommando bases. De gebruikte codes wijzen er volgens de amateurs op dat er een nieuwe
commando structuur in de VS is opgezet. De voorbereidingen hiervoor zouden al sinds 2006 aan de gang
zijn en omvatten een 'ultra zwarte militaire rang' die door Hawk en de zijnen de 'martial law papa' wordt
genoemd. Sinds die tijd werd begonnen met de invoering van een nieuw digitaal communicatiesysteem, dat
nu volledig operationeel is. De 'martial law papa' zou de controle hebben over heel Amerika en alle militaire
eenheden, inclusief het personeel van de federale-, staats-, county- en lokale politie eenheden. Ook
buitenlandse troepen, huurlingen en politie eenheden zouden klaar staan om op zijn bevel onmiddellijk de
staat-van-beleg in de VS af te dwingen. Hawk benadrukt dat het bevel hiertoe NOG niet gegeven is, en er
gewacht lijkt te worden op zekere gebeurtenissen die mogelijk te maken hebben met de gespannen situatie
in het Midden Oosten. Mogelijke aanleiding zou bijvoorbeeld het overslaan van de onrust naar Saudi Arabië
kunnen zijn, waardoor de olieleveranties aan het Westen in gevaar zouden komen of er zelfs oorlog zou
kunnen uitbreken. Hawk noemt zelfs even de in de Bijbel voorzegde 'Gog Magog' oorlog en de aanwijzingen
die deze profetieën geven voor het gebruik van kernwapens. Beide oorzaken zouden het instorten van de
wereldwijde financiële markten en banksystemen tot gevolg hebben. De prijs van olie zal exploderen en er
zullen brandstof- en voedseltekorten ontstaan, wat voor grote maatschappelijke chaos en rellen zal zorgen,
zeker als de banken in dermate problemen komen dat ze besluiten om hun deuren te sluiten ('bank holiday').
Hawk oppert dat het ook mogelijk is dat een grote Midden Oosten oorlog Rusland ertoe zal zetten vanaf
onderzeeërs een verrassingsaanval met raketten op Amerika uit te voeren, mogelijk gepaard gaande met
een EMP-aanval, zodat het hele electriciteitsnet zal uitvallen. 'Dit is geen grapje,' waarschuwt hij. 'De
martial-law papa is klaar, zijn netwerk is gereed, en zijn eenheden wachten op zijn bevelen... Let op
eventuele escalatie in Libië, als Amerika en Groot Brittannië hierbij betrokken raken, en daarnaast natuurlijk
alles wat er gebeurt in Saudi Arabië, Iran en de Perzische Golf... Bid en bereid je in alle ernst voor.' (1)
Xander - (1) Steve Quayle News Alerts

Rellen in de Arabische landen
Volgens Peter Schiff zijn de rellen in de Arabische landen dan ook het gevolg van economisch wanbeleid en
niet het gevolg van een hunkering naar democratie. When people lose everything, they lose it zou Celente
gezegd hebben. In ieder geval blijkt de onrust vooral te vallen in landen die hun eigen valuta (bestaat daar
ook een enkelvoud woord voor?) hebben gekoppeld aan de dollar. De inflatie van de dollar wordt als het
ware naar deze landen geexporteerd. Door het oneindig bijdrukken van geld zijn de kosten van het
levensonderhoud afgewenteld op de man op mainstreet. Degenen bij wie dit het meeste pijn doet zijn
degenen, die het grootste percentage van hun inkomen kwijt zijn aan voedsel en energie, dus de armeren.
Wanneer je maar net de eindjes aan elkaar kan knopen en het voedsel wordt duurder, dan kan je niet meer
(genoeg) eten en dat maakt erg kwaad.
Link naar de plek waar Peter Schiff regelmatig een video blogt
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Iraanse generaal: 'Bevrijde' moslimlanden zullen olie naar het Westen afsnijden
Generaal geeft directe steun Iran aan Palestijnen en Hezbollah toe - 'De Zionisten zullen in dit decennium
worden vernietigd'
Vrouwelijke leden van de Iraanse paramilitaire Basij militia.
Volgens Sepah News, de spreekbuis van de Iraanse Revolutionaire
Garde, verklaarde de commandant van de paramilitaire Basij
organisatie, die zijn bevelen rechtstreeks ontvangt van ayatollah
Khamenei, op een conferentie van ingenieurs dat '70% van de
voorraad fossiele brandstoffen zich onder de voeten van de soldaten
van het Opperbevel bevindt. Spoedig zullen de olie en gasvelden van
de moslims, die nu in het bezit van de Amerikanen zijn, in handen van
het volk vallen. Dan zullen wij hén (olie)sancties opleggen. De vijand is
zwaar afhankelijk van deze energie en de gebeurtenissen in de regio
hebben hen zeer verontrust. Dat geeft ons juist een hoopvolle toekomst.'
Brigadier-Generaal Mohammad-Reza Naghdi prees de Iraanse ingenieurs voor hun 'indrukwekkende
prestaties', ook op het gebied van nucleaire technologie. 'Jullie waren lichtende voorbeelden toen wij te
maken kregen met de internationale machten die tegen ons samenspanden om te voorkomen dat dit project
kon doorgaan. Daar slaagden zij niet in.' Naghdi gaf toe dat de Basij militia steun hebben verleend aan de
Palestijnen en Hezbollah tijdens de 22 dagen en 33 dagen durende oorlogen met Israël, die de wereld
volgens hem bewust zouden hebben gemaakt van de situatie rond de Joodse staat. 'Het Zionisme is nu
omsingeld, haar dagen zijn geteld. Als we op koers blijven en alle opgezette plannen uitvoeren, zal de door
ons geïnspireerde bewustwording de basis zijn voor de val van de (Zionistische) opperheren.'
De generaal onderstreepte het belang van de veranderingen die nu in de islamitische landen plaatsvinden.
Ten aanzien van Libië zei hij het volgende: 'De Amerikanen hebben daar hun eigen agent geplaatst zodat hij
zich verzet. Dat zal voor de VS reden zijn om een militaire aanval te plegen. Het idee dat de olie onder
controle van moslims komt hebben ze altjid gehaat, en daarom zweren ze tegen al die landen samen.'
'Het militaire verzet in Libië lijkt op de gruweldaden van Saddam (Hussein), terwijl Amerika dat in feite zelf
opgezet had om zo een basis te scheppen voor totale controle over dat land. Iedere actie tegen Libië zal
echter nog dommer zijn dan de domheid van de invasie van Irak. Er leven fantastische mannen in dat land
en die zullen nooit toestaan dat hun land ook maar één dag onder controle van Amerika komt. Als de VS
toch één van de (bevrijde) landen aanvalt, zal het van alle islamitische landen een zware klap krijgen.'
'Dit decennium is het decennium van de heerschappij van het volk in onze regio, dat Amerika eruit wordt
geschopt en de Zionisten (Israël) worden vernietigd. Dat geeft ons natuurlijk de extra verantwoordelijkheid
om de volken die zichzelf hebben weten te bevrijden te beschermen en te garanderen dat ze geen prooi
worden voor de kwaadaardige opperheren.' (1)
Naghdi bevestigde met zijn uitspraken de enorme hypocrisie van het huidige Iraanse regime, dat juist iedere
oppositie en roep om vrijheid met grof geweld de kop indrukt. Kijk bijvoorbeeld naar dit korte YouTube
filmpje hoe dramatisch het is gesteld met bijvoorbeeld de rechten van vrouwen in Iran.
Xander - (1) Pajamas Media
Nieuwe nucleaire installatie bij Damascus ontdekt
maart 09, 2011 By: Polleke bron: Reuters
In 2007 heeft Israël een nucleaire installatie in Syrië gebombardeerd.
Westerse inlichtingen diensten hebben nu via satellietfoto’s een
andere nucleaire fabrieken in Syrië ontdekt, zij het kleiner. Een van
deze installaties ligt in een voorstad van Damsacus. De Süddeutsche
Zeitung (SZ) meldt dat het foto’s had ontvangen maar deze niet zal
publiceren om elke mogelijke verwijzing naar de bron te verhinderen.
Het kleine complex in Damascus is gesitueerd in Marj al-Sultan, naast
een militaire basis en een welvarende woonwijk met zwembaden 15
kilometer van Damascus af. De krant meldt dat analisten naar
aanleiding van de foto’s geloven dat het om een installatie gaat waar
uranium wordt gebruikt voor de productie van splijtstofstaven en dat
dezelfde techniek in Isfahan in Iran wordt toegepast. Volgens de krant weigerde het Internationale AtoomEnergie Agentschap (IAEA) in Wenen commentaar te geven op de foto’s. Syrië heeft nooit toegang gegeven
tot haar installaties en nooit uitleg gegeven aan de IAEA.
Damascus wordt door kenners beschouwd als de stad die het langst onafgebroken wordt bewoond. In
Jesaja 17:1 wordt het volgende over Damascus geprofeteerd:
Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.
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President Soedan: 'Onrust Arabische landen zal leiden tot slag om Jeruzalem'
Voorstelling van de 'slag om Jeruzalem' die ook in de Bijbel wordt
voorzegd.
De Soedanese president Omar al-Bashir heeft verklaard dat de
onrust in de Arabische landen de inleiding is tot de 'slag om
Jeruzalem'. Hij deed zijn uitspraken eergisteren op de achtste, door
Iran gefinancierde Al-Quds (Arabisch voor Jeruzalem) International
Foundation conferentie in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Daar
was ook Hamas leider Khaled Mashaal aanwezig, die maar weer
eens opriep tot de 'jihad' tegen de Joodse staat.
Mashaal verwelkomde de opstanden en politieke veranderingen in
Egypte, die volgens hem 'de Palestijnen hun leven hebben terug gegeven.' Cairo keert volgens de naar
Syrië verbannen Hamas leider 'na langdurige afwezigheid terug naar zijn natuurlijke situatie.' Het afzetten
van de Egyptische president Mubarak was goed nieuws voor Hamas, omdat de Palestijnse
terreurorganisatie nu verwacht dat een nieuw -islamistisch- regime in Cairo de grens tussen Egypte en de
Gazastrook zal openstellen.
Afgelopen zondag riep Mashaal op tot een verzoening tussen Hamas en de Fatah beweging van Mahmoud
Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit. Deze verzoening moet volgens hem echter wel gebaseerd zijn
op de 'jihad', oftewel de gewapende strijd, tegen de Joodse staat. 'De eerste stap (om Jeruzalem te
bevrijden van de Israëlische bezetting) is weigeren te onderhandelen met Israël... en een nieuw, verzoend
Palestijns standpunt dat gebaseerd is op de jihad in te nemen.'
Onder Mubarak speelde Egypte een actieve rol bij het proberen nieuw leven in te blazen van het zieltogende
vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Ook poogde Cairo vele malen tevergeefs de Palestijnse
fracties met elkaar te verzoenen. Daarnaast is de status van Jeruzalem voortdurend een heikel punt bij de
onderhandelingen, omdat de Palestijnen vooral het Arabische deel van de stad -maar ook andere delenopeisen als de hoofdstad van hun toekomstige staat.
'Wij steunen het Palestijnse volk in Jeruzalem in hun jihad,' aldus de Soedanese president Omar al-Bashir,
die eraan toevoegde dat het in 1979 gesloten vredesakkoord tussen Egypte en Israël een zware slag voor
de Arabieren was. 'Wat er nu gebeurt in de regio is een inleiding tot de slag om Jeruzalem.' (1)
Deze 'slag om Jeruzalem' is de kern van een groot aantal 'eindtijd' profetieën in de Bijbel, die erop wijzen dat
de Arabische volken inderdaad een poging zullen doen om Jeruzalem te 'bevrijden' en Israël te vernietigen.
De Bijbel voorzegt dat de benauwdheid voor Israël en Jeruzalem inderdaad ongekend groot zullen worden,
maar dat de binnenvallende legers uiteindelijk door God Zelf verslagen zullen worden.
Xander - (1) Ynet News

Het straatarme Mauretanië, een islamitische republiek in West Afrika, is nú aan de beurt
Met amper 3½ miljoen inwoners en een oppervlakte van meer dan 1.000.000
vierkante kilometer ( 25 x de oppervl. v. Ned.) is Mauretanië een land wat amper
meetelt met de echte grote jongens. Economisch stelt het weinig voor.
Werkeloosheid ver boven de 30%. Op de wereldranglijst staat men slechts op
de 155ste plaats qua inkomen per hoofd v.d. bevolking. met amper $ 400,- per
persoon per jaar. ( 2005 .) Het land is zo goed als 100% islamitisch.(
Soennitisch). De meerderheid der bevolking bestaat uit Mauren en een
minderheid uit diverse Senegalese stammen.Deze laatste, zwarte stammen,
worden door de Arabische Mauren onderdrukt. In het hele land kent men
slechts twee geplaveide doorgaande wegen ( 840 km), de rest bestaat uit
zandwegen en grotendeels behoort het land tot de Sahara dan wel tot de Sahel.
Ook dit land, alhoewel het na de aftocht van de Franse kolonisator, officieel een democratie werd, is er van
democratie na al die jaren weinig meer over.
Al met al geeft deze ontwikkeling aan dat wellicht ALLE islamitische landen min of meer eenzelfde weg
zullen gaan als dat we gezien hebben bij Tunesië, Egypte, Libië, Bahrein, Jemen en nu ook het gortdroge
Mauretanië.
Dat daarnaast Ivoorkust in het zuiden van West Afrika inmiddels ook haar strijd kent, dat is misschien ook
wel te scharen in deze serie van burgeroorlogen. Want juist in het o zo versnipperde Afrika geldt het; dat
juist daar volk ( stam) opstaat tegen volk. Want de grenzen die ooit getrokken zijn in dit werelddeel hebben
niets te maken met de oorspronkelijke woongebieden van de daar levende stammen en volkeren.
Silvia Videler
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Het mysterie van de Georgia Guidestones
maart 09, 2011 By: vader Jakob
Voor veel bezoekers van de site is dit al bekend nieuws. Vanwege het belang ervan,
schenken we toch weer even aandacht aan een opmerkelijk en sinister monument
in de VS.
Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat
Georgia staat een reusachtig granieten monument. In acht verschillende talen zijn in
vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke daksteen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt
aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse
Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld,
want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die
opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie
staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert.
Bron
Oprichting van de stenen
In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton
Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht
talen en een soort tien “geboden”om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde
zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een
groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor
de toekomst.
In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf
R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter
nagedachtenis van Thomas Paine een figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine
was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel
“The Age of Reason” (het tijdperk van de rede). Klik voor meer informatie
op:http://www.ushistory.org/Paine/index.htm De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt
voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.
De “tien geboden” op de stenen zijn:
1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen),
zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en
diversiteit wordt verbeterd.
3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een
gematigde redelijkheid.
5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en
rechtvaardige rechtbanken.
6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun
onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar
harmonie met het oneindige.
10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de
natuur.
Signalen dat men bezig is met de uitvoering van deze geboden:
1. Het eerste “gebod” is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de
bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er vijfenhalf miljard
mensen moeten verdwijnen.
2. Op de Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank. Momenteel is
men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een
wereldregering.
3. Het zoeken van harmonie met het oneindige vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het
joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.
4. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van Al Gore: Live Earth.
De boodschap op de stenen liep ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit
weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter), dat werd samengesteld onder de
leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Klik voor meer informatie
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over dit Handvest op:http://www.earthcharter.org/ U zult zien dat ook hierin de nadruk ligt op dezelfde zaken:
Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe
spiritualiteit.
Kortom, men is bezig met het uitvoeren van deze 10 geboden. De vraag is wie?? Illuminati, Bilderbergers?
Op zich genomen lijkt het geheel erg logisch en met de 10 geboden lijkt
ogenschijnlijkniets mis. Iedereen die om zich heen kijkt weet dat we zo niet door
kunnen blijven gaan. Toch is dit gedachtengoed ontsproten uit een anti-christelijk
brein. Wat er echt uitspringt is natuurlijk het feit dat er depopulatie dient plaats te
vinden om de bevolking op aarde onder de 500 miljoen te krijgen. Wat een zieke
gedachte. Hoe wil men dit gaan vorm geven? Een derde wereld oorlog? Is een
mogelijke aanval op Iran hiervan de voorbode? En dan nog een vraag, wie was
R.C. Christian?
Youtube filmpje:
Begin december 2008 hebben onbekenden de ‘Georgia Guidestones’ met leuzen
volgespoten: Zie ook:http://www.crystalinks.com/gaguidestones.html
Moonageddon: Nieuw Zeelanders vrezen nieuwe aardbeving door 'supermaan' 19 maart
Een echtpaar zoekt troost bij elkaar nadat hun huis bij de recente
aardbeving in Christchurch volledig werd verwoest.
Op zaterdag 19 maart is het zover: de maan heeft dan in 18 jaar tijd
niet zó dicht bij de Aarde gestaan, iets dat in de astronomie een
maan perigeum wordt genoemd en met een meer populairdere term
een 'supermaan'. De inwoners van het Nieuw Zeelandse
Christchurch, die nog maar nauwelijks zijn bekomen van de recente
zware aardbeving, vrezen rond deze datum een nieuwe klap,
temeer omdat de aldaar bekende weersvoorspeller Ken Ring de
vorige dodelijke aardbeving had voorspeld en zegt dat de
aanstaande 'supermaan' de stad opnieuw door elkaar zal doen
schudden.
Ken Ring, die zelf in Auckland woont, baseert zijn aardbevingsvoorspellingen met name op de stand van de
maan ten opzichte van de aarde en de activiteit van de zon. Zijn waarschuwing voor 20 maart is duidelijk.
'Als ik in Christchurch zou wonen zou ik een paar dagen weg gaan - kamperen, vrienden bezoeken. Maar
wel weggaan en daardoor veilig blijven. En als je er niet woont: blijf er weg!' (1)
Ondanks het feit dat Ken Ring door wetenschappers en veel andere Nieuw Zeelanders als een gestoorde
freak wordt afgeschilderd volgen meer dan 5000 mensen hem via Twitter en Facebook. Op 14 februari
twitterde hij dat de condities wezen op een aardbeving in Christchurch in de periode van 15 tot 25 februari.
Op 22 februari werd de stad inderdaad getroffen door een 6.3 aardbeving waarbij minstens 166 mensen
omkwamen. Daarnaast is de grond onder zo'n 10.000 ingestorte gebouwen zo onstabiel geworden dat deze
waarschijnlijk niet meer herbouwd kunnen worden (2).
Ring waarschuwt mensen op speciale voortekenen te letten, zoals vogels die niet meer zingen of vreemd en
bang gedrag van huisdieren. Sommigen vinden dat hij parasiteert op de angst van de toch al kwetsbare
inwoners van Christchurch; anderen nemen het echter voor hem op en wijzen erop dat zijn vorige
voorspelling ook is uitgekomen. Wetenschappers vinden Rings theorieën over het verband tussen de stand
van de maan en aardbevingen echter 'belachelijk' en niet te bewijzen.
De Nieuw Zeelandse weervoorspeller is overigens niet de enige die belang hecht aan het ''supermaan'
verschijnsel. Op diverse alternatieve internetsites wordt beweerd dat de maan, die op 19 maart 'slechts'
356.577 kilometer van de aarde verwijderd zal zijn, een serie apocalyptische rampen zoals
vulkaanuitbarstingen en extreme weersomstandigheden zal veroorzaken. Als bewijs worden nogal eens de
vele dode vogels en vissen aangehaald die begin dit jaar even het wereldnieuws beheersten. Deze
verschijnselen zouden voortekenen zijn van een serie rampen waarbij de aardbeving in Christchurch in het
niet zal vallen.
In het verleden zouden er rond diverse natuurrampen eveneens supermanen zijn geweest, zoals
bijvoorbeeld bij de orkaan Katrina en de 9.0 aardbeving in Indonesië in 2005 en de cycloon Tracy in 1974.
Astronoom David Reneke vind het verband echter veel te vergezocht. 'Als je maar hard genoeg je best doet,
kun je wel iedere natuurramp linken aan iets in het universum: een komeet, een planeet, of de zon.'
Professor Victor Gostin van de universiteit van Adelaïde houdt echter een slag om de arm. 'Er zou een
verband kúnnen zijn tussen zware aardbevingen rond de evenaar en nieuwe manen of volle manen. Dat
komt omdat de getijden van de Aarde (zoals die van de oceanen) weleens finaal de aardbevingen in gang
zouden kunnen zetten.' (4)
Xander - (1) Herald Sun ; (2) BBC ; (3) AccuWeather ; (4) Seniorennet.be
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De wereld van de E-NUMMERS
Niemand is vandaag de dag nog in staat om de vele gevaarlijke stoffen en producten die we dagelijks in het
milieu en onze voeding tegenkomen, precies te kunnen onderscheiden en te herkennen. Het is van het
grootste belang dat ons immuunsysteem voldoende actief, en in staat is, om voor het grootste deel de
stoffen die onze gezondheid en leven bedreigen af te kunnen weren…
Het is ook belangrijk, om zoveel mogelijk te vermijden, wat het lichaam maar vooral de lever, welke het
belangrijkste ontgiftende orgaan van het lichaam is, belast. Wij hebben de mogelijkheid zulke stoffen te
vermijden, als we ze herkennen, iets wat heel belangrijk voor ons zou moeten zijn!
Dit boekje hebben mijn zus Debbie en ik alweer een tijdje in onze boodschappentas zitten.
Het gidsje is handzaam opgemaakt in pocketformaat zodat iedereen het bij zich kan hebben tijdens het
boodschappen doen. De E-nummers staan opgesomd met een uitleg en wat ze in het menselijk lichaam
kunnen veroorzaken. Groen is oké, oranje is oppassen en rood is absoluut vermijden. De meeste Enummers staan in het rood. Achter in het gidsje staan de namen ook nog eens op alfabet en direct ook al in
groen/oranje/rood.
Men trekt in twijfel dat giftige ingrediënten door de autoriteiten toegestaan zouden worden en dat is best
vreemd: waar beslissingen van de overheid bij voortduring bekritiseerd worden, is er opeens grenzeloos
vertrouwen als het om onze voeding gaat?
Het bestuderen van etiketten en verpakkingen levert een schat aan informatie, zodra men kan opzoeken wat
de toevoegingen betekenen…
De eerste oplage van 7000 exemplaren van het boekje over E-nummers ”Wat zit er in uw eten?” kwam in
2007 van de pers. De handzame, uit het Frans vertaalde gidsjes waren in een mum van tijd uitverkocht.
Inmiddels zijn er ruim 90.000 exemplaren over de toonbank gegaan.
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/wat-zit-er-in-uweten/1001004005600642/index.html#product_images
Will en Anka Jansen kunnen zich er nog over verbazen. Samen runnen ze uitgeverij Bouillon in Bilthoven.
Tijdens een culinaire reis in Frankrijk in 2007 ziet Will in een boekwinkel een gidsje liggen over E-nummers.
Hij is onder de indruk van de overzichtelijke aanpak en legt contact met de schrijfster, Corinne Gouget. „Ze
was getrouwd met een man die bij een Engelse voedingsmiddelengigant werkte. Op een dag kwam hij thuis
en vertelde zijn vrouw dat ze bepaalde producten van dit bedrijf beter niet meer aan de kinderen kon geven,
gezien de toevoegingen die erin zaten”, aldus Will, tevens hoofdredacteur van het culinair-literaire tijdschrift
Bouillon.
Die opmerking vormde voor Gouget het sein voor een jarenlange zoektocht; wereldwijd vroeg ze dossiers op
over onderzoek naar de veiligheid van voedseladditieven. Daaronder vallen ook de zogeheten E-nummers,
waarbij de E staat voor in de Europese Unie goedgekeurde hulpstoffen voor voedingsmiddelen.
Gouget vergeleek alle informatie en turfde wat ze in studies naar voedseladditieven tegenkwam. Zijn van
een stof de meeste onderzoeken geruststellend, dan krijgt die een groene kleur. Lijkt de waarheid in het
midden te liggen, dan wordt het oranje. Is de informatie vooral negatief, dan belandt de stof in de categorie
rood. Dat betekent: echt vermijden. Zo is in het boekje ”Wat zit er in uw eten?” snel te zien of een E-nummer
in de optiek van Gouget veilig is of niet. Een bondige tekst ernaast biedt inzicht in de achtergronden en
eventuele risico’s van de desbetreffende stof.
Will Jansen heeft de deal voor een Nederlandse uitgave snel rond. Hij koopt de rechten op en laat Gougets
boekje vertalen. Anka Jansen: „We hadden geen idee of het zou gaan lopen. De eerste 7000 exemplaren
vlogen echter de deur uit. De teller staat inmiddels op 90.000 en nog wekelijks verkopen we een kleine
honderd gidsjes.” Inmiddels is de vertaalde tekst in latere drukken verbeterd en waar nodig aangepast aan
de actualiteit. „We zijn hier om ideële redenen mee begonnen, niet vermoedend dat er zo veel belangstelling
voor dit boekje zou zijn.”
Onder consumenten én producenten is een omslag gaande, merkt Anka. Ze vertelt van een recente
ontmoeting op een beurs. Ze werd aangesproken door een vertegenwoordiger van Unilever Foodsolutions,
wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van producten voor de professionele keuken. „Hij keek
me aan en zei: „Kijk nou, het beruchte zwarte boekje.” Ik antwoordde: „We gaan hier nú toch geen moeilijk
gesprek voeren?” Tot mijn verbazing luidde zijn antwoord dat hij het juist een goed boekje vond. En, zo
vertrouwde hij me toe: „Je weet niet half hoeveel opschudding jullie gidsje bij ons heeft veroorzaakt. Wij
maken onze producten zo ingewikkeld en voegen van alles toe. We moeten meer terug naar de basis.”
Kortom, het werd een goed gesprek.”
Zijn er binnen de voedingsmiddelenindustrie veranderingen merkbaar als het gaat om het terugdringen van
hulpstoffen en daarmee van E-nummers? Will: „Ik denk het wel. Zo wil Unilever zijn producten in 2020 Enummervrij hebben. Dat gaat de goede kant op. Hun marketeers weten heel goed dat een niet weg te
gummen deel van de consumenten problemen heeft met deze additieven. Daar houden ze toch rekening
mee.”
Anka: „In januari had ik een huisarts aan de lijn. Hij bestelde 500 boekjes. Ik was verbaasd. Hij zei: „We
moeten als artsen veel meer op de voeding gaan letten bij patiënten met bijvoorbeeld maagklachten. Nu
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schrijven we pillen voor, maar met goede voeding is ook veel te bereiken. Collega’s zijn dat meestal met me
eens, maar toch gaan ze veelal door in hetzelfde spoor. Daarom koop ik die boekjes. Ik ga ze verspreiden
op congressen.””
Ook werd de uitgeversvrouw onlangs gebeld door een oncoloog uit een ziekenhuis in Haarlem. Hij bestelde
tien boekjes voor zijn patiënten. „Hij zei: „We zien de laatste jaren een forse toename van slokdarmkanker,
dikkedarmkanker en prostaatkanker.” Hij was ervan overtuigd dat dit met voeding te maken heeft.”
Will: „Voor de nieuwe versie van haar boekje heeft Gouget E-nummers aangewezen die genotoxisch zijn.
Dat betekent dat het erfelijk materiaal in cellen beschadigd kan worden. Het zijn vooral de zoetstoffen en de
smaakversterker MSG –ook wel E 621 genoemd– die verdacht zijn.”
Will en Anka Jansen adviseren industrieel bereide voedingsmiddelen en lightproducten zo veel mogelijk te
mijden omdat daar altijd stoffen aan worden toegevoegd om kleur, smaak en houdbaarheid te verbeteren.
„Een voedingspakket dat vooral bestaat uit kant-en-klaarproducten bevat veel hulpstoffen. „Ons advies: eet
vers, veel groente en fruit en zo veel mogelijk onbewerkte producten.”
Het uitgeversduo wil daarin niet te fanatiek zijn. „Let vooral op producten die je dagelijks eet. Dat is
belangrijk. Op voedingsmiddelen die je zelden gebruikt, kun je minder kritisch zijn. Het moet geen cultus
worden.”
——————————————————————————–
Aspartaam (E 951) en MSG (E 621)
Aan twee veelgebruikte stoffen besteedt het boekje ”Wat zit er in uw eten?” extra aandacht: de kunstmatige
zoetstof E 951 (aspartaam) en de smaakversterker E 621 (mononatriumglutamaat, MSG).
Gouget noemt aspartaam de controversieelste toevoeging aan voedingsmiddelen ter wereld. Het wordt in
verband gebracht met ruim negentig bijwerkingen, variërend van hoofdpijn, haaruitval, darmaandoeningen,
slapeloosheid, hyperactiviteit en verzwakking van het afweersysteem tot een verhoogd risico op miskramen
en hersentumoren. Inmiddels heeft producent Sears, onderdeel van multinational Monsanto (zie onder), een
nieuwe variant op de markt gebracht, neotaam (E 961). Die staat nog niet vermeld in het boekje van Gouget.
De auteur wijst op onderzoek uit 2005 van de Britse toxicoloog-patholoog Vyvyan Howard, expert op het
gebied van foetale groei en ontwikkeling. De toxicoloog keek onder meer naar het effect van de combinatie
van aspartaam en chinolinegeel (E 104) op zenuwcellen van muizen. De gebruikte concentratie van de
stoffen was gelijk aan het niveau in het bloed na consumptie van enkele glazen lightfrisdrank. E 951 en E
104 komen daar beide vaak in voor. De combinatie van de twee stoffen gaf een zeven keer sterker effect
dan afzonderlijke blootstelling. De groei van de zenuwcellen stopte. Ook raakte de uitwisseling van signalen
tussen de zenuwcellen verstoord.
De combinatie van de smaakversterker MSG en Briljantblauw FCF (E 133) leidde tot een vier keer sterker
effect dan van de stoffen afzonderlijk.
De Amerikaanse neurochirurg en voedingskundige dr. Russel Blaylock stelt in zijn boek ”Excito-toxins, the
taste that kills”, dat aspartaam het zenuwstelsel aantast. Bovendien is het kankerverwekkend.
Hetzelfde geldt voor de smaakversterkter MSG, dat ook geldt als een migraine-uitlokkende stof, aldus
Blaylock.
De smaakversterker MSG zit in duizenden voedingsmiddelen, zoals chips, soepen en sauzen. In Chinese
producten staat het bekend als ve-tsin. Het is eetlustbevorderend. In Zweden is de stof inmiddels verboden.
In Duitsland mag de smaakversterker niet in babyvoeding worden verwerkt.
——————————————————————————–
„Regels etikettering nogal vrij”
In Nederland zijn de regels rond etikettering vrijer dan in andere Europese landen, stelt Will Jansen, uitgever
van het boekje ”Wat zit er in uw eten?”. De vermelding van E-nummers is bijvoorbeeld niet verplicht. „Zo
schrapten sommige fabrikanten na verschijning van ons gidsje de E-nummers van hun etiket en vermeldden
de naam van de stof. Dat staat beter.”
Will laakt het feit dat fabrikanten mogen volstaan met het vermelden van het woord ”aroma’s”, terwijl deze
bestaan uit mengsels van heel verschillende groepen chemische verbindingen. Aroma’s hebben om die
reden geen E-nummer. „In plaats van ‘aroma’s’ zouden ze die stoffen moeten vermelden. Dan weet je wat je
eet. We zijn toch zo voor transparantie?”
Auteur Corinne Gouget wijst er in haar boekje op dat etiketten zelden weergeven hoe groot de percentages
zijn van een bepaalde toevoeging. „Dat blijft voor de consument een geheim. Ingrediënten worden wel vaak
gerangschikt op basis van de gebruikte hoeveelheden, van hoog naar laag. Dat biedt enig houvast.”
——————————————————————————–
„Additieven geen probleem”
Instanties zoals het Voedingscentrum in Den Haag, de Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit EFSA en
voedingswetenschappers hebben over het algemeen geen moeite met de gangbare E-nummers. Zo stelt het
Voedingscentrum dat additieven verantwoord zijn als ze de kwaliteit en de veiligheid van een product
verbeteren.
Van de consumenten maakt de helft zich zorgen over E-nummers in voedingsmiddelen, zo bleek in
december 2010 uit onderzoek van de Consumentenbond onder 800 Nederlanders.
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Emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan stelt in zijn in 2008 verschenen boek ”Wat is nu gezond?”
dat E-nummers redelijk goed zijn onderzocht en geen kwaad lijken te doen. Was dat wel het geval, dan
zouden ze verboden zijn. „Overheden weten immers dat kiezers hier zorgen over hebben. Er wordt dan ook
veel geld gestoken in onderzoek naar deze stoffen en in de controle erop.”
Elders in zijn boek meldt hij echter dat voedingsonderzoek moeizaam verloopt en dat de resultaten
gebrekkiger zijn dan veel buitenstaanders denken. Grootschalige en langlopende onderzoeken zijn veelal
niet mogelijk omdat ze te duur zijn. Bovendien wijst Katan erop dat een mens veel ingewikkelder in elkaar zit
dan een Boeing 747. „Reden waarom wij onderzoekers er vaak naast zitten.”
Will wijst op een inventarisatie uit 1999 van 160 studies naar de zoetstof aspartaam in The Journal of the
American Medical Association. „Daaruit kwam naar voren dat de helft van de onderzoeken uitmondde in de
conclusie: niets aan de hand. Uit de andere helft bleek wel een nadelig verband. Het bleek dat de
geruststellende studies vaak waren gefinancierd door de voedingsmiddelenindustrie.”
ASPARTAAM:
ASPARTAAM vindt zijn oorsprong bij één van ‘s lands grootste fabrikanten van bestrijdingsmiddelen (met
inbegrip van Agent Orange), zenuwgassen, biologische en nucleaire wapens, Monsanto genaamd.
ASPARTAAM is ongeveer 110 tot 220 keer zoeter dan suiker en is daarom voor bedrijven zeer interessant.
Alle dieet, vermagering en producten voor diabeten kunnen ermee gezoet worden.
Deze Aspartaam zit inmiddels in meer dan 6000! (zie boekje: “Wat zit er in uw eten”) producten en dan vnl.
in light-producten maar ook in de bekende Optimel- produkten die verkocht worden alszijnde gezond en
slankmakend! Maar ook in ChristalClear, Groky chips, Davitamon kinder multi-vitaminen(!) enz.
Zie :
http://www.aspartaam.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Z0xNT-URrwU
Het Aspartaamgebeuren blijkt nu een hot item te zijn in Frankrijk. Alle grote dagbladen hebben hier de
afgelopen dagen uitgebreide artikelen aan gewijd. FRANSE zwangere vrouwen zijn dus vanaf vandaag WEL
gewaarschuwd!
http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/01/12/les-boissons-light-seraient-dangereuses-pour-les-femmesenceintes_1464874_3224.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/01/11/97001-20110111FILWWW00397-sante-l-aspartame-encore-misen-cause.php
http://www.liberation.fr/vous/01012314058-les-paillettes-du-light#
Hoe Aspartaam wettelijk legaal werd:
http://www.argusoog.org/2010/12/hoe-aspartaam-wettelijk-legaal-werd-kom-zoete-dood/
En voor degene die alles wil weten over Monsanto:
http://antimonsanto.come2me.nl/
Ik heb trouwens geen link die met jouw site overeenkomt,toegevoegd maar ik heb zoals je ziet wel wat van
je gecopyeerd: Ik hoop dat je het niet erg vindt?
vr. groet,
Het zeer handzame en interessante boekje: Wat zit er in uw eten? Kunt u via ons bestellen voor € 9,90 en
dat zonder portokosten. Maak dit bedrag over op rek. 1239.37.299 (rabobank- Zwolle) t.n.v.: H.M.S. Videler
en u ontvangt het boekje p.o. thuis per post. Vergeet niet bij de betaling zowel uw naam maar vooral ook uw
ADRES te vermelden, waarheen wij het boekje moeten sturen.
Als u werkelijk geen € 9,90 kunt missen en u bent geheel afhankelijk van een uitkering en u wilt toch
gewaarschuwd zijn m.b.t. het voedsel wat u moet kopen. Mail ons even en van de ‘winst’ na alle
aftrekposten zoals porto, betalen wij dan uw boekje. We gaan er vooralsnog vanuit dat u eerlijk bent en als
de aanvragen ‘storm’ lopen dan kunnen we het eenvoudig zelf ook niet meer betalen, dus stopt het vanzelf.
Maar we willen niet dat onze lezers, vaak broeders en zusters, vergiftigd worden door de grote industrieën /
overheid.
mailadres: videl049@planet.nl

Middelkoop op de TU Delft
De Money World van Middelkoop is de naam van een lange presentatie waarin Willem van
Middelkoop nog eens haarfijn uitlegt hoe rot ons geldsysteem op dit moment is. Het college
werd ruim een week geleden gegeven.
Link naar het college van van Middelkoop
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Veel E-nummer spelen Russische roulette met Uw gezondheid

Vroeger lette ik niet op de aanwezigheid van e-nummers in mijn eten of
drinken. Zoals de meeste mensen ging ik er blindelings van uit dat alles
in de supermarkt streng gekeurd is en dus veilig om te consumeren.
Inmiddels weet ik wel beter, ze stoppen de meest giftige stoffen in eten
en als je daar onderzoek naar doet val je van de ene verbazing in de
andere. Heel veel kinderen en volwassenen lijden aan een vorm van
voedselallergie en daarin spelen e-nummers een belangrijke rol. De
risico's voor uw gezondheid van veel van deze "goedgekeurde" enummers kan ingrijpend zijn. Zo blijkt uit studies dat veel e-nummers uit
stoffen zijn opgebouwd die bij dierproeven kanker veroorzaakt.
Opvallend vaak veroorzaken e-nummers problemen aan ons
voortplantingsorgaan, je zou er bijna een complot achter zoeken.
Schokkend is vooral dat wij in Nederland e-nummers consumeren die in
andere landen verboden zijn omdat onderzoek aantoonde dat deze
stoffen een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Wanneer je Google een zoekopdracht geeft naar e-nummers kom je vrijwel alleen maar Internet sites tegen
die u geruststellen dat alle in gebruik zijnde e-nummers absoluut veilig zijn. Dat doet mij dan denken aan een
auto verkoper die alleen maar roept hoe geweldig de auto is waar u in geïnteresseerd bent. Vraag je: "wat
zijn nu de negatieven kanten van deze auto?", dan is de kans groot dat hij dit niet weet of zelfs beweerd dat
die er niet zijn. Ik heb geleerd dat wanneer een product alleen maar positief wordt aangeprezen, er een ader
onder het gras zit. Wanneer je duizenden stoffen aan onze voedselketen toevoegt die helemaal niet thuis
horen in dat eten, dan kan dat simpelweg nooit alleen maar positief zijn, dan moeten er ook nadelen aan
kleven.
Gelukkig zijn er mensen die bestaande onderzoeken naar de stoffen die we als e-nummers in ons voedsel
vinden nauwkeurig bestuderen. Dan blijkt er een heel andere kant te zitten aan het gebruik van deze stoffen,
dan blijkt dat er zelfs grote risico's voor uw gezondheid bestaan.
Waarom wordt er door de verantwoordelijke instanties gezwegen over de risico's?
Zijn ze nu echt knettergek?
Wanneer je ontdekt waar sommige e-nummers voor staan valt je mond open. De meest idiote stoffen
stoppen ze in ons voedsel, ze lijken wel krankzinnig omdat je werkelijk niet snapt hoe ze het verzinnen.
Neem nu bijvoorbeeld e-nummer 385, je komt het in elke pot mayonaise tegen (alleen biologische is er vrij
van). We raadplegen het boekje "wat zit er in uw eten":
E-385 = Calciumdinatrium-ethyleendiaminetetra-acetaat
Is gevaarlijk voor kinderen en wordt in veel voedingsmiddelen gebruikt.Voedingszuur en syntetische remmer
om metaalhoudende moleculen in te kapselen. De stof wordt in veel voedingsmiddelen gebruikt (vinaigretta,
mayonaise, groenten en bevroren schaaldieren of schaaldieren in blik). In de medische wereld wordt het
gebruikt om vergifigingen met zware metalen te behandelen. Het wordt ook aan sommige wasmiddelen
toegevoegd.
Risico's: overgeven, diarree, buikkrampen, verstoring bloedstolling, bloed in de urine. Bij proefdieren heeft
EDTA het cellulaire metabolisme aangestast, met beschadiging van de chromosomen tot gevolg. Dit
additatief is bijzonder gevaarlijk. terwijl het veel gebruikt en dus ook geconsumeerd wordt. Onderzoeken
naar dit additatief lopen. Het is in Australië verboden.
Pasgeleden had mijn vrouw wat kookroom nodig, we zoxhten in het e-nummer boekje de toegevoegde E460 op.
E-460 = Microkristalijnecellulose
Verdikkingsmiddel, vulmiddel en hulpmiddel voor additatieven. Dit is een wit poeder dat vrijkomt bij de
productie van katoen.. Het wordt ook gebruikt in lak en vernis, bij de productie van rubber en bij de
behandeling van lakens en stoffen. Sinds 1961 hebben twee wetenschappers dii additatief aangemerkt en
aangemeld als kankerverwekkend, maar het is nog altijd toegestaan.
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Ik zie het helemaal voor me, je produceert katoen en een wit goedje dat na productie overblijft (lees: afval
dus) verkoop je als verdikkingsmiddel voor levensmiddelen, Scheelt je weer kostbaar afvoeren/verwerken
van je rotzooi, zo brengt het nog wat op ook. Krankzinnig? Natuurlijk, maar het wordt continue gedaan, leest
u maar eens mijn artikel over Sodium Fluoride, restafval dat vrijkomt bij de productie van aluminium, ze
stoppen het in uw tandpasta en maken u wijs dat het goed voor uw tanden is.
Zo vindt u bijvoorbeeld houtzaagsel in voedsel om het vezelgehalte te verhogen of broodverbeteraar waar
een stof gemaakt uit varkenshaar in zit verwerkt.
De meest gevaarlijke e-nummers zijn zondermeer E-621 (smaakversterker MSG) en E-951 (Aspartaam). Op
EQgen komen hier ook artikelen over, maar voor nu verwijs ik u naar www.aspartaam.nl (over Aspartaam)
en www.smaakversterkers.eu (MSG).
Niet doen als het even kan
U kunt het beste zoveel mogelijk producten vermijden die e-nummers bevatten, want de meeste zijn slecht
voor uw gezondheid. Ik kies bewust voor biologisch.
Het zeer handzame gidsje "Wat zit er in uw eten?" is hier te bestellen. Zeker de moeite waard, want bij elk enummer krijgt u uitgebreide informatie over de samenstelling en de risico's. Hieronder een beknopte uitgave
waaruit u kunt opmaken welke e-nummer te vertrouwen (groen) zijn en welke niet (rood).
E 100
E 101
E 101
E 102
E 104
E 107
E 110
E 1100
E 1103
E 1105
E 120
E 1200
E 1201
E 1202
E 122
E 122
E 123
E 124
E 127
E 128
E 129
E 131
E 132
E 132
E 133
E 140
E 1404
E 141
E 1410
E 1412
E 1413
E 1414
E 142
E 142
E 1420
E 1422
E 1440
E 1442
E 1450
E 1451

Curcumine
Riboflavine (Riboflavine-5'-Fosfaat)
Riboflavine-5'-Fosfaat (Riboflavine)
Tartrazine
Chinolinegeel
Geel 2G
Zonnegeel FCF
Amylase
Invertase
Lysozym
Cochenille
Polydextrose
Polyvinylpyrrolidon
Onoplosbaar Polyvinylpyrrolidon
Azorubine (Karmozijnrood)
Karmozijnrood (Azorubine)
Amaranth
Ponceau 4R
Erythrosine
Rood 2G
Allura Rood AC
Patentblauw V
Indigokarmijn (Indigotine)
Indigotine (Indigokarmijn)
Briljantblauw FCF
Chlorophyle
Geoxideerd Zetmeel
Kopercomplexen
Monozetmeelfosfaat
Dizetmeelfosfaten
Gefosfateerde Dizetmeelfosfaat
Geacetyleerd Dizetmeelfosfaat
Briljantzuurgroen BS (Lissaminegroen)
Lissaminegroen (Briljantzuurgroen BS)
Zetmeellacetaat
Geacetyleerd Dizetmeeladipaat
Hydroxypropylzetmeel
Hydroxypropyldizetmeelfosfaat
Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat
Geacetyleerd Geoxideerd Zetmeel

Groen
Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Groen
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje

Echt Vermijden
Echt Vermijden

Niet Geschikt voor Kinderen
Pas Op
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Echt Vermijden

Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op

Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
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E 1505
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 151
E 151
E 1517
E 1518
E 1519
E 1520
E 153
E 154
E 155
E 160a
E 160a
E 160b
E 160b
E 160b
E 160c
E 160d
E 160e
E 160f
E 161
E 161a
E 161b
E 161c
E 161g
E 162
E 162
E 163
E 170
E 171
E 171
E 172
E 172
E 173
E 174
E 175
E 180
E 200
E 201
E 202
E 203
E 210
E 211
E 212
E 213
E 214
E 214
E 215
E 216
E 217
E 218
E 219
E 220

Triethylcitraat
Karamel
Alkalisulfiet Karamel
Ammonia
Sulfietammonia
Briljantzwart BN (Zwart PN)
Zwart PN (Briljantzwart BN)
Diacetin
Glycerol Tri-Acetaat
Benzylalcohol
Propyleenglycol
Medicinale Plantaardige Koolstof
Bruin FK
Bruin HT
Caroteen (Carotenoïdes)
Carotenoïdes (Caroteen)
Annato (Bixine)
Bixine (Annato)
Norbixine
Paprika Extract
Lycopeen
Beta-Apo-8-Carotenal
Ethylester
Xantophyllen
Flavoxanthine
Luteine
Kryptoxanthine
Canthaxanthine
Betanine (Bietenrood)
Bietenrood (Betanine)
Anthocyaninen
Calciumcarbonaat
Titaanbioxide (Titanium Dioxide)
Titanium Dioxide (Titaanbioxide)
IJzerhydroxiden (IJzeroxiden)
IJzeroxiden (IJzerhydroxiden)
Aluminium
Zilver
Gold
Rubis Pigment
Sorbinezuur
Natriumsorbaat
Kaliumsorbaat
Calciumsorbaat
Benzoeenzuur
Natriumbenzoaat
Kaliumbenzoaat
Calciumbenzoaat
Ethylparabeen (Ethyl-P-Hydroxybenzoaat)
Ethyl-P-Hydroxybenzoaat (Ethylparabeen)
Ethyl-P-Hydroxybenzoaat Natriumzout
Propyl-P-Hydroxybenzoaat
Propyl-P-Hydroxybenzoaat Natriumzout
Methyl-P-Hydroxybenzoaat
Methyl-P-Hydroxybenzoaat Natriumzout
Zwaveldioxide (Zwavelzuuranhydride)

Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Groen
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Groen
Groen
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood

Pas Op

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Echt Vermijden

Weinig Informatie
Pas Op
Weinig Informatie
Echt Vermijden

Gemaakt uit Kalk

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
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E 220
E 221
E 222
E 222
E 223
E 224
E 225
E 225
E 225
E 226
E 227
E 227
E 228
E 230
E 230
E 231
E 232
E 233
E 234
E 235
E 236
E 237
E 238
E 239
E 240
E 241
E 242
E 249
E 250
E 251
E 252
E 260
E 261
E 262
E 263
E 264
E 270
E 280
E 281
E 282
E 283
E 284
E 285
E 290
E 290
E 296
E 296
E 297
E 300
E 301
E 302
E 303
E 304(i)
E 304(ii)
E 304(iii)
E 306

Zwavelzuuranhydride (Zwaveldioxide)
Natriumsulfiet
Natriumbisulfiet (Natriumwaterstofsulfiet)
Natriumwaterstofsulfiet (Natriumbisulfiet)
Natriummetabisulfiet
Kaliummetabisulfiet
Kaliummetabisulfiet (Kaliumpyrosulfiet)(Kaliumsulfiet)
Kaliumpyrosulfiet (Kaliumsulfiet)(Kaliummetabisulfiet)
Kaliumsulfiet (Kaliummetabisulfiet)(Kaliumpyrosulfiet)
Calciumsulfiet
Calciumwaterstofsulfiet (Calciumbisulfiet)
Calciumbisulfiet (Calciumwaterstofsulfiet)
Kaliumwaterstofsulfiet
Bifenyl (Difenyl)
Difenyl (Bifenyl)
Orthofenylfenol
Natriumfenylfenol
Tiabendazol
Nisine
Pimaricine
Mierenzuur
Natriumformiaat
Calciumformiaat
Hexamethyleentetramine
Formaldehyde
Borax
Dimehyldicarbonaat
Kaliumnitriet
Natriumnitriet
Natriumnitraat
Kaliumnitraat
Azijnzuur
Kaliumacetaat
Natriumacetaat
Calciumacetaat
Cuproammoniumacetaat
Melkzuur
Propionzuur
Natriumpropionaat
Calciumpropionaat
Kaliumpropionaat
Boorzuur
Natriumtetraboraat
Kooldioxide (Koolzuur)
Koolzuur (Kooldioxide)
Appelzuur DL (Appelzuur L)
Appelzuur L (Appelzuur DL)
Fumaarzuur
Ascorbinezuur
Natriumascorbaat
Calciumascorbaat
Ascorbyldiacetaat
Vetzuurester van Ascorbinezuur
Vetzuurester van Ascorbylpalmitaat
Vetzuurester van Ascorbylstearaat
Tocoferolrijke Extracten

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Absoluut vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Pas Op

Echt Vermijden
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E 307
E 308
E 309
E 310
E 311
E 312
E 315
E 316
E 320
E 321
E 322
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 331
E 331
E 331
E 332
E 332(i)
E 332(ii)
E 333
E 333
E 333
E 333
E 334
E 335
E 335
E 335
E 335
E 336
E 336
E 336
E 336
E 337
E 338
E 338
E 339

Alfa-Tocoferol
Groen
Gamma-Tocoferol
Groen
Delta-Tocoferol
Groen
Propylgallaat
Rood
Octylgalaat
Rood
Dodecylgallaat
Rood
Erythorbinezuur
Oranje
Natriumerythoboraat
Oranje
Butylhydroxyaniol (BHA)
Rood
Butylhydroxytolueen (BTH)
Rood
Lecithinen
Groen
Natriumlactaat
Oranje
Kaliumlactaat
Oranje
Calciumlactaat
Oranje
Citroenzuur
Groen
Dinatriumcitraat (Mononatriumcitraat) (Natriumcitraat)
Groen
(Trinatriumcitraat)
Mononatriumcitraat (Natriumcitraat) (Trinatriumcitraat)
Groen
(Dinatriumcitraat)
Natriumcitraat (Trinatriumcitraat) (Dinatriumcitraat)
Groen
(Mononatriumcitraat)
Trinatriumcitraat (Dinatriumcitraat) (Mononatriumcitraat)
Groen
(Natriumcitraat)
Kaliumcitraat
Oranje
Monokaliumcitraat
Oranje
Trikaliumcitraat
Oranje
Calciumcitraat (Dicalciumcitraat) (Monocalciumcitraat)
Oranje
(Tricalciumcitraat)
Dicalciumcitraat (Monocalciumcitraat) (Tricalciumcitraat)
Oranje
(Calciumcitraat)
Monocalciumcitraat (Tricalciumcitraat) (Calciumcitraat)
Oranje
(Dicalciumcitraat)
Tricalciumcitraat (Calciumcitraat) (Dicalciumcitraat)
Oranje
(Monocalciumcitraat)
L(+)-Wijnsteenzuur
Groen
Dinatriumtartraat (Mononatriumtartraat) (Natriumtartraat)
Groen
(Trinatriumtartraat)
Mononatriumtartraat (Natriumtartraat)
Groen
(Trinatriumtartraat) (Dinatriumtartraat)
Natriumtartraat (Trinatriumtartraat) (Dinatriumtartraat)
Groen
(Mononatriumtartraat)
Trinatriumtartraat (Dinatriumtartraat)
Groen
(Mononatriumtartraat) (Natriumtartraat)
Dikaliumtartraat (Kaliumtartraat) (Monokaliumtartraat)
Groen
(Trikaliumtartraat)
Kaliumtartraat (Monokaliumtartraat) (Trikaliumtartraat)
Groen
(Dikaliumtartraat)
Monokaliumtartraat (Trikaliumtartraat) (Dikaliumtartraat)
Groen
(Kaliumtartraat)
Trikaliumtartraat (Dikaliumtartraat) (Kaliumtartraat)
Groen
(Monokaliumtartraat)
Kaliumnatriumtartraat
Groen
Fosforzuur (Orthofosforzuur)
Oranje
Orthofosforzuur (Fosforzuur)
Oranje
Dinatriumfosfaat (Mononatriumfosfaat) (Natriumfosfaat)
Oranje
(Trinatriumfosfaat)

Echt Vermijden

Echt Vermijden

Risico's bij te grote doses

Pas Op
Pas Op
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E 339
E 339
E 339
E 340
E 340
E 340
E 340
E 341
E 341
E 341
E 341
E 342
E 343
E 350
E 351
E 352
E 353
E 354
E 356
E 357
E 363
E 370
E 375
E 380
E 385
E 385
E 385
E 385
E 400
E 401
E 402
E 403
E 404
E 405
E 406
E 407
E 407a
E 410
E 412
E 413
E 414

Mononatriumfosfaat (Natriumfosfaat) (Trinatriumfosfaat)
Oranje
(Dinatriumfosfaat)
Natriumfosfaat (Trinatriumfosfaat) (Dinatriumfosfaat)
Oranje
(Mononatriumfosfaat)
Trinatriumfosfaat (Dinatriumfosfaat)
Oranje
(Mononatriumfosfaat) (Natriumfosfaat)
Dikaliumfosfaat (Kaliumfosfaat) (Monokaliumfosfaat)
Oranje
(Trikaliumfosfaat)
Kaliumfosfaat (Monokaliumfosfaat) (Trikaliumfosfaat)
Oranje
(Dikaliumfosfaat)
Monokaliumfosfaat (Trikaliumfosfaat) (Dikaliumfosfaat)
Oranje
(Kaliumfosfaat)
Trikaliumfosfaat (Dikaliumfosfaat) (Kaliumfosfaat)
Oranje
(Monokaliumfosfaat)
Calciumfosfaat (Dicalciumfosfaat) (Monocalciumfosfaat)
Oranje
(Tricalciumfosfaat)
Dicalciumfosfaat (Monocalciumfosfaat)
Oranje
(Tricalciumfosfaat) (Calciumfosfaat)
Monocalciumfosfaat (Tricalciumfosfaat) (Calciumfosfaat)
Oranje
(Dicalciumfosfaat)
Tricalciumfosfaat (Calciumfosfaat) (Dicalciumfosfaat)
Oranje
(Monocalciumfosfaat)
Ammoniumfosfaat
Oranje
Magnesiumfosfaat
Oranje
Natriummalaat
Groen
Kaliummalaat
Groen
Calciummalaat
Groen
Matawijnsteenzuur
Groen
Calciumtartraat
Groen
Natriumadipaat
Groen
Kaliumadipaat
Groen
Barnsteenzuur
Oranje
Delta-Lacton
Oranje
Nicotinezuur
Oranje
Triammoniumcitraat
Rood
Acetaat (Calciumdinatrium) (Edta)
Rood
(Ethyleendiaminetetra)
Calciumdinatrium (Edta) (Ethyleendiaminetetra)
Rood
(Acetaat)
Edta (Ethyleendiaminetetra) (Acetaat)
Rood
(Calciumdinatrium)
Ethyleendiaminetetra (Acetaat) (Calciumdinatrium)
Rood
(Edta)
Alginezuur
Groen
Natriumalginaat
Groen
Kaliumalginaat
Groen
Ammoniumalginaat
Groen
Calciumalginaat
Groen
Propyleenglycolalginaat
Oranje
Agar-agar
Oranje
Carrageen
Oranje
Eucheuma-Zeewier
Oranje
Johannesbroodpitmeel
Oranje
Guarpitmeel
Oranje
Tragacanth
Oranje
Arabische Gom
Oranje

Pas Op

Risico's bij te grote doses
Absoluut vermijden
Absoluut vermijden
Absoluut vermijden
Absoluut vermijden

Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
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E 415
E 416
E 417
E 418
E 420
E 421
E 422
E 425
E 430
E 431
E 432
E 433
E 433

Xanthaangom
Karyagom
Taragom
Gellangom
Sorbitol
Mannitol
Glycerol
Konjac
Poloxyethyleen-8-Stearaat
Polyoxyetheen
Polyoxyetheen-20-Sorbitaan
Polyoxyethyleen-20-Sorbitaanmonoleaat (Polysorbate
80)

E 470a

Pas Op

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Polysorbate (Polyoxyethyleen-20-Sorbitaanmonoleaat) Rood

Echt Vermijden

Polyoxyethyleen-20-Sorbitaanmonopalmitaat
(Polysorbate 40)
Polysorbate 40 (Polyoxyethyleen-20E 434
sorbitaanmonopalmitaat)
Polyoxyethyleen-20-Sorbitaanmonostearaat
E 435
(Polysorbate 60)
Polysorbate 60 (Polyoxyethyleen-20E 435
Sorbitaanmonostearaat)
Polyoxyethyleen-20-Sorbitaantristearaat (Polysorbate
E 436
65)
Polysorbate 65 (Polyoxyethyleen-20E 436
Sorbitaantristearaat)
E 440(ii) Geamideerde Pectine
E 440a
Pectinen
E 440b
Geamideerde Pectine
E 441
Gelatine
E 442
Ammoniumfosfatiden
E 444
Sucroseacetaatisobutyraat
E 445
Glycerolester van Houthars
E 450a(i) Kaliumdifosfaat
E 450a(i) Natriumdifosfaat
E 450b
Trinatriumdifosfaat
E 451
Pentakaliumtrifosfaat
E 451(i) Pentanatriumtrifosfaat
E 452
Kaliumpolyfosfaat (Natriumpolyfosfaat)
E 452
Natriumpolyfosfaat (Kaliumpolyfosfaat)
E 459
Beta-Cyclodextrine
E 460
Microkristallijne Cellulose
E 461
Methylcellulose
E 463
Hydroxypropylcellulose
E 464
Hydroxypropylmethylcellulose
E 465
Etylmethylcellulose
E 466
Natriumzout van Carboxymethylcellulose
E 468
Vernet Carboxymethylcellulose

E 470a

Pas Op

Rood

E 434

E 469

Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Groen
Groen
Groen
Rood
Oranje
Oranje
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood

Enzymatisch Gehydrolyseerde Carboxymethylcellulose Rood
Calciumzouten (Kalium- en Natriumzouten) van
Vetzuren
Kaliumzouten (Natrium- en Calciumzouten) van
Vetzuren

Echt Vermijden
Risico's bij te grote doses
Pas Op
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Groen
Groen
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E 470a
E 470b
E 471

Natriumzouten (Calcium- en Kaliumzouten) van
Vetzuren
Magnesiumzouten van Vetzuren
Diglyceriden (Monoglyceriden) van in Spijsvetten
Voorkomende Vetzuren
Monoglyceriden (Diglyceriden) van in Spijsvetten
Voorkomende Vetzuren
Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Azijnzuur
Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Azijnzuur
Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Melkzuur
Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Melkzuur
Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Citroenzuur
Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Citroenzuur
Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Wijnsteenzuur
Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
met Wijnsteenzuur

Groen
Groen
Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

Rood

Echt Vermijden

E 472e

Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
Rood
met Monoacetylwijnsteenzuur en Diacetylwijnsteenzuur

Echt Vermijden

E 472e

Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
Rood
met Monoacetylwijnsteenzuur en Diacetylwijnsteenzuur

Echt Vermijden

E 472f

Diglyceriden (Monoglyceriden) van Vetzuren Veresterd
Rood
met een Mengsel van Azijnzuur en Wijsteenzuur

Echt Vermijden

E 472f

Monoglyceriden (Diglyceriden) van Vetzuren Veresterd
Rood
met een Mengsel van Azijnzuur en Wijsteenzuur

Echt Vermijden

E 471
E 472a
E 472a
E 472b
E 472b
E 472c
E 472c
E 472d
E 472d

E 473
E 474
E 475
E 476
E 477
E 479b
E 481
E 482
E 483
E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
E 496
E 500(i)
E 500(ii)
E 500(iii)
E 501(i)
E 501(ii)

Ester van Saccharose
Rood
Suikerglyceriden
Rood
Ester van Polyglycerole
Oranje
Polyglycerol-Polyricinoleaat
Oranje
Propaan-1,2-Diolesters van Vetzuren
Rood
Thermisch geoxideerde Sojaolie verkregen door reacties
Rood
met mono- en diglyceriden van vetzuren
Natriumstearoyl-2-Lactylaat
Groen
Calciumstearoyl-2-Lactylaat
Groen
Stearyltartraat
Groen
Sorbitaan-Monostearaat
Rood
Sorbitaan-Tristearaat
Rood
Sorbitaan-Monolauraat
Rood
Sorbitaan-Monooleaat
Rood
Sorbitaan-Monopalmitaat
Rood
Polyethyleenglycol 6000
Rood
Natriumcarbonaat
Groen
Natriumwaterstofcarbonaat
Groen
Natriumsesquicarbonaat
Groen
Kaliumcarbonaat
Groen
Kaliumwaterstofcarbonaat
Groen

Vermijden

Echt Vermijden

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
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E 503(i)
E 503(ii)
E 504(i)
E 504(ii)
E 507
E 508
E 509
E 510
E 510
E 511
E 512
E 513
E 514(i)
E 514(ii)
E 515(i)
E 515(ii)
E 516
E 517
E 518
E 520
E 521
E 522
E 523
E 524
E 525
E 526
E 527
E 528
E 529
E 530
E 535
E 536
E 538
E 541
E 541
E 542
E 544
E 545
E 551
E 552
E 553a(i)
E 553a(ii)
E 553b
E 554
E 555
E 556
E 558
E 559
E 559
E 570
E 572
E 574
E 575
E 576
E 577
E 578

Ammoniumcarbonaat
Ammoniumwaterstofcarbonaat
Magnesiumcarbonaat
Magnesiumhydroxydecarbonaat
Zoutzuur
Kaliumchloride
Calciumchloride
Ammoniumchloride (Salmiak)
Salmiak (Ammoniumchloride)
Magnesiumchloride
Tinchloride
Zwavelzuur
Natriumsulfaat
Natriumwaterstofsulfaat
Kaliumbisulfaat
Kaliumwaterstofsulfaat
Calciumsulfaat
Ammoniumsulfaat
Magnesiumsulfaat
Aluminiumsulfaat
Aluminium-Natriumsulfaat
Aluminium-Kaliumsulfaat
Aluminium-Ammoniumsulfaat
Natriumhydroxide
Kaliumhydroxide
Calciumhydroxide
Ammoniumhydroxide
Magnesiumhydroxide
Calciumoxide
Magnesiumoxide
Natriumferrocyanide
Kaliumferrocyanide
Calciumferrocyanide
Natriumaluminiumfosfaat (Zuur)
Zuur (Natriumaluminiumfosfaat)
Ammoniumfasfatiden
Calciumpolyfosfaat
Ammoniumpolyfosfaat
Siliciumdioxide
Calciumsilicaat
Magnesiumsilicaat
Magnesiumtrisilicaat
Talk
Aluminiumnatriumsilicaat
Kaliumaluminiumsilicaat
Calciumaluminiumsilicaat
Bentonite
Aluminiumsilicaat (Kaolien)
Kaolien (Aluminiumsilicaat)
Vetzuur
Magnesiumstearaat
Gluconzuur
Glucono-Delta-Lacton
Natriumgluconaat
Kaliumgluconaat
Calciumgluconaat

Groen
Groen
Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Groen
Oranje
Oranje
Groen
Oranje
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Risico's bij te grote doses
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Pas Op
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Pas Op
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Pas Op
Pas Op
Pas Op
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E 579
E 585
E 620
E 621
E 621
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633
E 634
E 635
E 636
E 637
E 650
E 900
E 900
E 901
E 902
E 903
E 904
E 905
E 907
E 912
E 913
E 914
E 920
E 927a
E 927b
E 938
E 940
E 941
E 942
E 943a
E 943b
E 944
E 948
E 949
E 950
E 951
E 952
E 952
E 952
E 953
E 954
E 954
E 954

IJzergluconaat
IJzer Lactaat
Glutaminezuur
GMS (Mononatriumglutamaat) (MSG)
Mononatriumglutamaat (MSG) (GMS)
MSG (GMS) (Mononatriumglutamaat)
Monokaliumglutamaat
Calciumdiglutamaat
Ammoniumglutamaat
Magnesiumdiglutamaat
Guanylzuur
Dinatriumguanylaat
Dikaliumguanylaat
Calciumguanylaat
Inosinezuur
Natriuminosinaat
Dikaliuminosinaat
Calciuminosinaat
Calcium-5'-Ribonucleotide
Dinatrium-5'-Ribonucleotide
Maltol
Ethylmaltol
Zinkacetaat
Dimethylpolysiloxaan (Siliconenolie)
Siliconenolie (Dimethylpolysiloxaan)
Bijenwas wit
Candelillawas
Carnaubawas
Schellak
Microkristallijne Was
Microkristalleine Was
Ester van Montaanzuur
Lanoline
Geoxideerde Polyethyleenwas
L-Cysteïne
Azodicarbonamide
Carbamide
Argon
Helium
Stikstof
Stikstofoxidule
Butaan
Isobutaan
Propaan
Zuurstof
Waterstof
Acesulfaam-K
Aspartaam
Calciumzouten van Cyclaamzuur
Cyclaamzuur (en Natrium- en Calciumzouten ervan)
Natriumzouten van Cyclaamzuur
Isomalt
Calciumzouten van Saccharine
Kaliumzouten van Saccharine
Natriumzouten van Saccharine

Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Groen
Groen
Groen
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Oranje
Rood
Groen
Rood
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Oranje
Oranje
Oranje
Groen
Groen
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Oranje
Rood
Rood
Rood

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden

Echt Vermijden

Echt Vermijden

Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
Echt Vermijden
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E 954
E 955
E 957
E 959
E 962
E 962
E 965(i)
E 965(ii)
E 966
E 967
E 999

Saccharine (en Natrium- Kalium- en Calciumzouten
ervan
Sucralose
Thaumatine
Neohesperidine DC
Zout van Acesulfaam (Zout van Aspartame)
Zout van Aspartame (Zout van Acesulfaam)
Maltitol
Maltitolstroop
Lactitol
Xylitol
Quillaja-extract

Rood

Echt Vermijden

Rood
Oranje
Groen
Rood
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Oranje

Echt Vermijden

Absoluut vermijden
Absoluut vermijden
Pas Op
Pas Op
Pas Op
Echt Vermijden

Zweden krijgt 's werelds eerste gezamenlijke christelijke-islamitische kerk-moskee
Duitse en Deense marineschepen hebben Korans en gebedstapijtjes bij zich voor gearresteerde Somalische
moslimpiraten
In Stockholm staan de Katarina Kerk en de Zayed bin Sultan Al
Nahyan moskee al gebroederlijk naast elkaar. Waarom beide
religies dan niet in één gebouw stoppen, denken de Zweden nu.
In de moslimwereld worden talloze christelijke kerken platgebrand
en in Europa verrijzen moskeeën als paddestoelen uit de grond. In
Zweden heeft men iets bedacht dat beide religies met elkaar moet
verzoenen: een gezamenlijke christelijke-islamitische kerk-moskee,
die bij Stockholm uit de grond moet verrijzen. In de
gemeenschappelijke aanbiddingsplaats zullen Joden overigens
NIET welkom zijn.
In Nacka, slechts een paar kilometer ten zuiden van de Zweedse hoofdstad Stockholm, heeft een christelijke
kerk land ter beschikking gesteld voor een gebouw dat als eerste ter wereld zowel een kerk als een moskee
moet worden. Beide 'afdelingen' zullen door een gezamenlijke ruimte, waar christelijke en moslimkinderen
met elkaar kunnen spelen, met elkaar worden verbonden. Het kerk-gedeelte zal door Lutheranen en Rooms
Katholieken worden gebruikt; het moskee-gedeelte vanzelfsprekend door moslims.
Volgens priester en projectleider Henrik Larsson is het initiatief, dat de verzoening tussen beide
wereldreligies moet symboliseren, uniek in de wereld. Imam Awad Olwan is in ieder geval blij dat de
Zweedse kerk land aan de moslims geeft voor hun eigen gebedsruimte. 'Religieuze tolerantie' is volgens de
katholieke St.Konrad kerkgemeenschap in Nacka dan ook het nieuwe devies van de gelovigen.
Met de bouw van de kerk-moskee hoopt men iets te doen tegen de groeiende vijandigheid van de Zweden
tegenover de islam. Ondertussen worden de Joden uit de Zweedse stad Malmö nog altijd verdreven door de
intimidatie en het geweld door moslims, waar de autoriteiten niet of nauwelijks tegen optreden. In Nacka
moeten de Joden opnieuw constateren dat er voor hen klaarblijkelijk geen plaats meer is in Zweden. Het
groeiende antisemitisme in het Scandinavische land lijkt de Zweedse bevolking, die allang blij is niet voor
'islamofoob' te worden uitgemaakt, namelijk op de koop toe te nemen.
In andere Europese landen is de situatie al niet veel anders. Zo blijken Duitse en Deense marineschepen
voor de kust van Somalië Korans en islamitische gebedstapijtjes bij zich te hebben. Waarom? Omdat de
gearresteerde piraten moslims zijn en ze als 'teken van goede wil' in staat worden gesteld om -gefinancierd
met Duits en Deens belastinggeld- aan boord hun geloof uit te oefenen. En natuurlijk om te voorkomen dat
de matrozen in hun thuislanden het etiketje 'islamofoob' krijgen opgeplakt. (1)
Het vorige Nederlandse kabinet deed ook vrolijk mee met het paaien van het islamisme. Zo werden er onder
het politieke bevel van ChristenUnie (!) minister Van Middelkoop door Nederlandse militairen in Afghanistan
Korans uitgedeeld aan de bevolking, en werd meegeholpen met het herstel en de bouw van moskeeën. Op
dus naar de volgende capitulatiegesprekken met de vertegenwoordigers van de islam in ons vrije (hoe lang
nog?) Westen!
Xander - (1) KOPP Online
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En het wordt vreemder en vreemder...
Geplaatst door: Miguel Estevez - Bron: Earth matters
(Earth Matters) In een vorig artikel, hebben wij u gemeld over wat
een vreemd begin van 2011 we hebben gehad. Nu lijkt deze trend
zich stug door te zetten, want het wordt allemaal alleen maar
vreemder.
We hebben nu al mysterieuze dierensterfen gehad. Over
seismische en vulkanische activiteit, vreemde lichten en objecten en
ongekende activiteit van de zon. Dit allemaal en meer, heeft ons de
afgelopen maanden gepasseerd.
Nieuwe planeet
Nu is er onlangs een nieuwe planeet ontdekt, die verdacht veel weg heeft van de legendarische Niburu. De
afmetingen lijken te kloppen, net als de andere herkenningspunten. Men wil het nog net niet Niburu noemen.
Maar de overeenkomsten tussen Tyche, zoals de planeet genoemd wordt, en Niburu zijn wel heel treffend.
Dus kijk niet raar op als één van deze dagen het nieuws wordt uitgebracht dat Tyche en Niburu één en
dezelfde zijn. Toch wel opvallend dat het steeds er meer op begint te lijken, dat enkele van die verhalen over
planeet X of Niburu toch een kern van waarheid lijken te bezitten.
Meer CME betekent meer bevingen?
De zon blijft van zich laten horen. Medio februari mochten we al getuigen zijn van de kracht van de zon. Nu
zijn we dat weer geweest in het weekend van 5 en 6 maart, toen we weer gebombardeerd werden door een
CME-uitbarsting die enkele dagen eerder plaatsvond. Als je elektrische apparaten het dus wat vreemd doen
de komende week, dan weet je nu waar het van komt. Wat meteen opvalt is dat enkele dagen na zo'n
uitbarsting het hier op aarde begint te trillen. Aardbevingen en vulkanische uitbarstingen lijken na zo'n CMEuitbarsting in grotere getalen aanwezig te zijn.
De slapende reuzen ontwaken
Zoals eerder vermeld rommelt het al een tijdje in de VS, op verscheidene plekken. Nu blijkt dit gerommel nog
steeds door te gaan, zowel Yellow Stone park als het gebied in New Madrid blijven gestaagd rommelen en
trillen. Ook liet Mt. St. Hellens van zich horen afgelopen maand. Ook in de rest van de wereld lieten
voorheen slapende vulkanen van zich horen. Nu ben ik geen wetenschapper, maar ik zie toch een verband
tussen zonne-activiteit en seismische en vulkanische activiteit. Maar misschien ligt het aan mij...
Vreemd gedrag van de maan
Niet alleen met de zon gebeuren vreemde dingen, ook de maan lijkt rare sprongen te maken. Zo blijkt er een
verschuiving te hebben plaatsgevonden in de baan van de maan, tenopzichte van de aarde. Niet aleen dat,
maar ook zijn er nieuwe ontdekkingen gedaan betreffende de maan. Het ondekken van gigantische grotten
en de mogelijke invloed die de maan op 19 maart 2011 zou kunnen hebben, zijn momenteel gesprek van de
dag op menig internet forum.
Ufo's, lichten en andere vreemde objecten
Ook verschijnen er steeds meer verhalen over vreemde lichten en objecten in onze lucht. Zelfs tijdens de
onrust in het Midden Oosten lijken er vreemde vliegende objecten gesignaleerd te worden. Maar ook in Azië
en het Amerikaanse continent worden er steeds meer vreemde objecten en lichten waargenomen.
Loze voorspellingen of terechte waarschuwingen?
Het begint er echt steeds meer op te lijken dat er toch redelijk wat waarheid in een aantal van die Maya en
Hopi voorspellingen zit. Een pole shift wordt waargenomen, elektromagnetische fluctuaties worden
gesignaleerd en nu is er dus ook een bruine dwerg hemellichaam gevonden die ongeveer 3 a 4 keer groter
is dan Jupiter in een (eliptische) baan in ons zonnestelsel. Dat is zowel de beschrijving van Tycheals die van
Niburu of planeet X. Klimatologische veranderingen en extreme klimatologische gebeurtenissen vallen niet
meer te ontkennen.
Nu vraag ik mij af of al deze electromagnetische, seismische en vulkanische gebeurtenissen niet alleen
maar beïnvloed worden door de zonne-activiteit. Zou het plotse opduiken van deze voorheen onzichtbare
planeet ook invloed hebben op ons en onze planeet? Zijn de gebeurtenissen die we nu mee maken een
voorproefje van wat nog moet komen? Want zo'n gigantisch hemellichaam heeft weldegelijk invloed op het
gehele zonnestelsel en daar om heen. Zoals voorspeld werd over Niburu, door de Maya en andere
beschavingen.
Het feit dat het zich nu dichter bij ons bevindt dan voorheen, moet invloed hebben op wat er zich in ons
zonnestelsel en op aarde afspeelt. Het zou ook een hoop van die vreemde ruimte fenomenen kunnen
verklaring. Aantrekken en afstoten van andere hemellichamen en ruimte puin bijvoorbeeld.
Dus terwijl wij ons druk maken over de olieprijzen, wie ons de komende jaren mag vertellen hoe we moeten
leven en denken en wat de koers van de dollar en euro doet, spelen zich dit soort zaken momenteel af.
Volgens verschillende voorspellingen, staat ons de komende tijd nog al wat te wachten. Nu begint het er
steeds meer op te lijken dat sommige van die voorspellingen best wel eens waar zouden kunnen zijn...
http://www.earth-matters.nl/126/1763/geografisch/en-het-wordt-vreemder-en-vreemder.html
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Roosendaler krijgt boete, maar van wie?
De bon voor ‘afval weggooien’.
BREDA – Een 18-jarige scholier uit Roosendaal heeft brieven
geschreven naar de Tweede Kamer omdat hij denkt dat hij ten
onrechte een bekeuring heeft gekregen voor het verliezen van een
frikadelpapiertje. Hij liep ‘s avonds bij het Centraal Station in Breda
en verloor daar een papiertje van een frikandel. Het viel naar eigen
zeggen uit zijn jaszak op de grond. Meteen werd hij in de kraag gevat door twee politieagenten in
burgerkleding en die gaven de jongeman een bekeuring van 100 euro. Het KLPD laat weten dat het
weggooien van afval weliswaar strafbaar is, maar zeker geen grote prioriteit. Bovendien kunnen ze in het
computersysteem niets terugvinden over de bekeuring. Een verklaring is er nog niet. De scholier zegt dat hij
desnoods voor de rechter wil uitleggen waarom hij de bekeuring niet heeft verdiend. Inmiddels is vanuit de
Tweede kamer op zijn brieven gereageerd door SP, VVD en D66. Zij zouden hem het advies hebben
gegeven om in beroep te gaan.
bron: nujij.nl

Wat gaat de regering van de V.S. nú doen?
maart 03, 2011 By: silviavideler
De Amerikaanse staatsschuldenberg is vandaag, kort na 11.00 uur onze tijd de ‘grens’ gepasseerd van: $
14.300.000.000.000,Dit haast niet voor te stellen bedrag werd maanden geleden benoemd door de Amerikaanse regering ZELF,
als zijnde de uiterste grens. Hoger mocht het bedrag ABSOLUUT niet worden!
We zien echter, met de snelheid waarop het nú gaat, dat deze schuld PER DAG met maar liefst ruim 4
MILJARD stijgt.
De vraag die dus nu opkomt is: Waren dit loze woorden van de Amerikaanse overheid, enige maanden
terug, of staan we nu aan de letterlijke vooravond van een rigoureus ingrijpen of nog erger:
Stevenen we nu direct af op de totale ineenstorting van het (fed) financiële systeem?

Zware sneeuwval in Turkije, maar ook in Syrië en Saoedi Arabië
maart 12, 2011 By: silviavideler © afp
De koudegolf die Turkije teistert, heeft ook een pak sneeuw met zich
meegebracht. Op sommige plekken ligt er tot 50 centimeter. Als
gevolg daarvan zijn het lucht- en wegverkeer in een groot deel van
het land danig in de war gestuurd.
Voor de tweede opeenvolgende dag dwarrelt de sneeuw in grote
hoeveelheden neer in de hoofdstad Ankara. Het verkeer in de stad is
volledig verlamd, ondanks de inspanningen van de bevoegde
diensten. In het centrum van de stad zijn de scholen gesloten wegens de sneeuw die soms meer dan 50 cm
dik ligt. In minstens vijf andere provincies van het land zijn de scholen eveneens gesloten.
Verschillende vluchten die vanuit Ankara moeten vertrekken, lopen
vertragingen op of zijn geannuleerd, zo melden televisiezenders.
Ook in Istanboel heeft de sneeuw, in mindere mate, voor problemen op de weg gezorgd. Volgens de
meteorologische diensten zou het vrijdag ophouden met sneeuwen in Ankara en Istanboel.
Twee vissers zijn sinds vermist na een storm op het Manyasmeer, in het noordwesten van Turkije.
(belga/edp)
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Prikbord nr.235 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Democratie
De bewering dat opstandige jongeren in enkele Noord-Afrikaanse landen op zoek zijn naar democratie, moet
met een flinke korrel zout worden genomen. Voor zover ze de betekenis daarvan kennen en (nog) niet zijn
gevlucht naar Europa, kunnen ze weinig hoop putten uit de democratie van Hamas, of Zuid-Afrika, of
Roemenië, of Algerije.
Ze zoeken vooral vrijheid en welvaart; zaken die in veel islamitische landen alleen beschikbaar zijn voor
leeftijdgenoten uit de elites. Die voorrechten hebben juist heel weinig met democratie te maken, integendeel,
ze zijn niet ‘verdiend’ of ‘bevochten’. De vraag is dus of rebelse jongeren na de euforie van de gevechten
bereid zijn hun verdere leven hard te werken, nieuwe vormen van (politiek) gezag te aanvaarden – naast die
van de imam, stam of familie – en solidair te zijn met volstrekt onbekende landgenoten. Het minst slechte
voorbeeld is misschien Turkije, maar ook daar zijn miljoenen gelukszoekers weggetrokken naar Europa.
Waarom zou het nu anders zijn.
Drogredenen
Het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland, werkt niet beweren allerlei ‘deskundigen’, want dan
kunnen hun kinderen niet naar school, geen Nederlands paspoort aanvragen, geen 10 jaar gratis
rechtsbijstand genieten, geen generaal pardon afdwingen en geen gratis medische zorg ontvangen. Maar nu
komt het: ze kunnen ook niet meewerken aan hun uitzetting en ze worden uitgebuit door werkgevers???
Deze deskundigen hebben kennelijk niet begrepen dat met de wetswijziging juist wordt beoogd dat hier
helemaal geen illegalen verblijven en dat ook werkgevers strafbaar worden, evenals hulpverleners, en dat
uitzetting juist eenvoudiger wordt; zelfs zonder hun ‘medewerking’.
Los zand
Het CDA heeft nog steeds niet begrepen waarom de kiezer zich afkeert van een partij die als los zand (niet)
aan elkaar hangt. Te schande gemaakt door allerlei baantjesjagers en zakkenvullers, geïnfiltreerd door
linkse activisten die de partij willen kapen, en geleid door kopstukken die geen orde op zaken kunnen
stellen. De kandidaten voor het partijvoorzitterschap maken de verwarring nog groter; met name de
presentatie van een ambitieuze predikante was ‘adembenemend’.
En een partij die alle kiezers aan zich wil gaan binden, ook van links, maakt zichzelf overbodig. Want er is
geen partijprogramma denkbaar, waarmee niemand ‘pijn’ wordt gedaan: al waren het maar de zakkenvullers
van de ontwikkelingshulpmaffia, de machtsmisbruikers bij de Jeugdzorg, de pedofielen bij Justitie of de
onnozelen van het IKV.
Opzet of amateurisme
Het binnendringen van een land in burgeroorlog met een ongewapende helikopter, bestuurd door een
ervaren pilote die desondanks radiocontact blijft onderhouden, heeft de Nederlandse positie om druk uit te
oefenen op Khadaffi volstrekt ondermijnd. Hoe belangrijk was die burger voor ons land om – zonder
aanwijsbare reden – zoveel op het spel te zetten? En wat was eigenlijk het noodscenario?
Dat de bemanning nu als vijandelijke ‘spionnen’ gevangen wordt gehouden, is niet opzienbarend, maar wel
de commotie in de media. Kennelijk nooit eerder gehoord dat militairen risicovolle opdrachten moeten
uitvoeren en soms zinloos worden ingezet.
Politieke rechters
De waanzin die Europa over zichzelf heeft afgeroepen door niet de poorten te sluiten voor miljoenen
gelukszoekers, wordt nog eens door het Europese Hof bevestigd. Zwangere vrouwen die hier een kind
baren, mogen blijven tot het kind – en daarop volgende kinderen – volwassen zijn; zonodig met uitkering. De
biologische(?) vader mag ook blijven, of zelfs hier naartoe komen.
De enige oplossing is om geen nationaliteit te verlenen, uitsluitend op grond van het land van geboorte, want
de volgende stap zal zijn dat politieke rechters ook nog gezinshereniging afdwingen. Politici die hier de ogen
voor sluiten, stimuleren onbewust een toenemende afkeer van vreemdelingen die van onze resterende
welvaart komen profiteren. Zelfs de Poolse regering meent de Nederlandse besluiten over uitwijzing te
moeten afkeuren, Griekenland mag zijn illegale ‘asielzoekers’ al doorsturen en ook Italië dramt steeds vaker
om onze regering te beïnvloeden. Harde maatregelen worden zo onvermijdelijk om ons land leefbaar te
houden, maar het kabinet aarzelt en laat zich manipuleren.
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Atoom-vooralarm Europa vanwege dreigend smelten Japanse kernreactor
Het smelten van de reactor van de Russische kerncentrale
Chernobyl zorgde voor een ongekende milieuramp.
In Duitsland en diverse andere Europese landen -onbekend is of
ook Nederland daar toe behoort- is een atoom-vooralarm afgegeven
vanwege het dreigende smelten van de Japanse kernreactor
Fukushima Daiichi, die beschadigd raakte door de zware 8.9
aardbeving van vandaag. In de reguliere media wordt doelbewust
stilgehouden dat de autoriteiten in zowel Europa als Amerika vrezen
voor een kernramp die groter zal zijn als die met de Russische
kerncentrale Chernobyl in 1986. Als de Japanse reactor
daadwerkelijk smelt dan kan de vrijkomende radioactieve wolk rond de Aarde cirkelen en na enkele dagen
Europa bereiken.
Probleem in de Japanse centrale is dat het noodsysteem dienst weigert, waardoor de koeling al snel dreigt
uit te vallen. Tot nu toe is er geen radioactiviteit vrijgekomen, maar dat zou al over enkele uren kunnen
veranderen als ook de noodstroomvoorziening het begeeft. De radioactieve kern van de reactor zou dan
kunnen smelten.
Om die reden hebben de Duitse autoriteiten vanmiddag een atoom-vooralarm doen uitgaan. Mocht het
namelijk tot een kernsmelting komen in de Japanse reactor, dan zou de vrijkomende radioactieve wolk in
theorie binnen zeven dagen Midden Europa kunnen bereiken. Daarom kregen de Duitse deelstaten
vanmiddag het bevel zich op de gevolgen van een mogelijke Japanse kernramp voor te bereiden.
Ook in Amerika is men extreem bezorgd en denkt men dat een eventuele ramp wel eens erger zou kunnen
zijn als die met de Russische Chernobyl centrale in 1986. De Amerikanen proberen koortsachtig de
Japanners met koel- en noodstroom generatoren van de Amerikaanse luchtmacht te hulp te schieten, om zo
het smelten van de kern te voorkomen.
Het Japanse persbureau Kyodo poogt tegenover het publiek de zaak te sussen door te stellen dat er (nog)
geen radioactiviteit is vrijgekomen en als dat wel gebeurd het radioactieve materiaal dan richting zee wordt
geblazen (2). Toch werden tegelijkertijd de bewoners binnen een straal van 10 kilometer van de centrale
geëvacueerd. Reden: in één van de twee getroffen reactoren kan geen koelvloeistof meer worden
geïnjecteerd. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen en de Japanse
atoomautoriteiten besloten echter om de buitenwereld niet in paniek te brengen.
In 2007 werd Japan ook al getroffen door een aardbeving, toen met een sterkte van 6.8. Ook toen werd een
kerncentrale beschadigd. De bevolking werd verteld dat er geen radioactiviteit was vrijgekomen, maar
achteraf bleek dat er wel degelijk een radioactief lek was geweest. Het feit dat de Japanse premier Naoto
Kan nu wél een preventief atoomalarm heeft afgekondigd wijst er wellicht op dat er deze keer wel degelijk
groot gevaar dreigt. Het probleem in de Japanse reactor is niet zozeer de temperatuur, maar het afgegeven
warmtevermogen dat absoluut gekoeld moet worden.
De zes reactor van de Fukushima Daiichi centrale hebben een elektrisch vermogen van gezamenlijk 4696
MegaWatt, wat overeenkomt met een thermisch vermogen van circa 14 GigaWatt. Als de nasplijtingswarmte
niet meer gekoeld kan worden is een kernsmelting onvermijdelijk. Daarom is men in ieder geval in Duitsland
overgegaan tot het intensieve monitoren van de hoeveelheid radioactieve straling. (1)
Xander - (1) KOPP Online ; (2) NU

Oude Amerikaanse regeringsdocumenten uit 1940 gaven 9/11 al aan!
Geplaatst door: Redactie Earth Matters ; Bron: Jordan Maxwell
(Earth Matters) Op internet gaan nu enkele documenten rond die
aan zouden tonen dat de gebeurtenissen van o.a. de aanslag op het
WTC op 9 spetember 2001 in de planning stond. Niet alleen dat,
maar andere plannen om de wereld in bedwang te krijgen en
houden zijn hier op zichtbaar.
De documenten zouden afkomstig zijn van het Amerikaanse
congressional record, een database waar de gang van zaken door
de jaren heen, zoals alle debaten en beslissingen, van het
Amerikaanse congres bewaard worden.
Nu is niet iedereen overtuigd van de echtheid van deze
documenten, maar gezien ze toch van het congressional record
lijken te komen, lijkt het toch authentiek te zijn. Hier onder vindt u enkele van de genoemde documenten, klik
op de documenten om ze in een groter formaat te zien.
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De 'vergeten' ramp: Gezondheid en luchtkwaliteit rond Golf van Mexico steeds slechter
Opnieuw duizenden dode dieren aangespoeld - Zwemmers besmet met zeldzame bacterieën - Amerikaanse
regering zwijgt ellende van burgers dood
De Golf van Mexico weer veilig, zoals de Amerikaanse regering al
maanden beweert? (foto afgelopen weekend genomen op een
strand in Florida).
De Amerikaanse regering verklaarde dat de ramp 'voorbij' was en
dientegevolge wordt er door de reguliere media niet of nauwelijks
meer over bericht. De olieramp in de Golf van Mexico is in
werkelijkheid echter één voortgaand drama dat niet minder, maar
juist erger lijkt te worden. Steeds meer mensen langs de circa 2500
kilometer lange Amerikaanse kust aan de Golf van Mexico worden permanent doodziek. Een ervaren
chemicus verklaarde dat de luchtkwaliteit op een gegeven moment zo slecht zal worden dat de stranden
gesloten zullen moeten worden. Een veeg teken: Nog maar een paar dagen geleden spoelden er op het
strand van Pensacola opnieuw duizenden dode vissen en vogels aan (zie foto).
Bob Naman is een analytische chemicus met 30 jaar ervaring en ziet de toekomt van de Golf van Mexico
uiterst somber in. Naman zegt dat het mengsel van olie, water en het oplosmiddel Corexit naar de bodem
van de Golf is gezakt, wat onder andere een goedje genaamd Polycyclische Aromatische Hydrocarbonaat
(PAH) en allerlei andere bijproducten heeft doen ontstaan. Deze resten zullen door de zuidelijke winden
uiteindelijk weer aanspoelen, zegt Naman, en de hele Golfkust bedekken. 'De stranden zullen zwaar vervuild
raken. Ook zal de luchtkwaliteit tot een ongekend laag niveau dalen. De biodegradatie gaat enorm langzaam
omdat dit spul giftig is en (olie etende) microben er niet van houden.' (1)
Corexit wordt nog steeds gebruikt
Volgens Wilma Subra, een milieuwetenschapper, heeft oliemaatschappij BP vorig jaar veel te veel Corexit
gebruikt in de Golf. Hoewel het Amerikaanse Milieu Beschermings Bureau EPA beweert dat Corexit voor het
laatst op 19 juli 2010 werd toegepast, zegt Subra dat ze regelmatig klachten krijgt van kustbewoners die zien
dat er nog steeds Corexit in de Golf wordt gegooid. Daar zou inmiddels wetenschappelijk bewijs voor zijn,
maar Subra heeft nog geen toestemming gekregen om dit laboratorium onderzoek openbaar te maken. (2)
Dat de milieuwetenschapper het hoogst waarschijnlijk bij het rechte eind heeft blijkt onder andere uit het feit
dat er op 5 maart opnieuw duizenden dode vissen en met olie besmeurde vogels aanspoelden op het strand
van Pensacola (Florida) (3). Ook spoelden er sinds januari al 67 dode dolfijnen aan, volgens de National
Oceanic and Atmospheric Administration een ongewoon grote hoeveelheid. In dezelfde maand berichtten
wetenschappers van het Woods Hole Oceanographic Institute dat het giftige Corexit nog steeds in de diepte
van de Golf aanwezig is en dat de olie-en gaspluimen in het water nog steeds niet kleiner zijn geworden. (4)
Dood en doodziek na zwemmen in 'veilig' water
Zwemmers aan de geliefde Golfkust van de Sunshine State zijn hun gezondheid eveneens niet zeker.
Steven en Stephanie Aguinaga gingen vorig jaar juli op vakantie in Ft. Walton. Het water was door de
overheid 'veilig' verklaard, maar Steven en zijn beste vriend Merrick Vallian kwamen na een duik te hebben
genomen volledig bedekt met een oranje achtige drab weer het water uit. Merrick stierf binnen vier weken en
Steven werd na circa een maand doodziek. Zijn arts verklaarde dat hij blootgesteld was aan chemicaliën en
mogelijk een hele nieuwe ziekte had opgelopen. Na toxicologisch onderzoek bleken er zeldzame, op olieetende microben lijkende bacteriën in Stevens lichaam te zitten. (5). Het trieste verhaal van Merrick en
Steven is er slechts één van de velen. Volgens Wilma Subra gaat het om een groot aantal mensen die op
verschillende manieren in contact zijn gekomen met het olie/Corexit mengsel en daardoor allerlei ernstige
symptomen, zoals ademhalings- en hartproblemen, huid- en nieraandoeningen en interne bloedingen
hebben gekregen. Desondanks lijkt de overheid er geen aandacht aan te willen besteden. 'Ze willen eigenlijk
zeggen: het is opgelost, laten we er over ophouden. Maar dat kan niet, de ruwe olie spoelt nog steeds aan in
de vorm van teermatten en -ballen. De mensen worden er dus nog steeds aan blootgesteld.'
Proefkonijnen en laboratoriumratten
Volgens milieuactivist Jo Billups neemt het aantal zieke mensen alleen maar toe en zijn er zelfs nieuwe
chemicaliën in hun bloed ontdekt. 'Ze (de EPA, het Milieu Bureau van de overheid) weten wat er gaande is
maar ze doen er helemaal niets aan. Het ergste is nog de kinderen. We zien jonge kinderen met extreem
hoge waarden chemicaliën. Ons DNA en onze lichamen worden er voor altijd door veranderd. We zijn
gewoon een stelletje proefkonijnen.' (4)
Steven Aguinaga voelt zich verraden door de Amerikaanse regering. 'Alsof ik door mijn eigen land in mijn rug
ben gestoken,' zei hij. 'Het lijkt wel alsof we door een buitenlandse mogendheid worden gedicteerd.
Misschien is onze president niet krachtig genoeg om het tegen hen op te nemen. Ik weet dat geld mensen
kan omkopen, maar ze zouden me nooit genoeg kunnen bieden voor het verlies van mijn vriend of voor alles
waar wij nu doorheen moeten gaan. We zijn allemaal zonder dat we het wisten laboratoriumratten.'
Xander - (1) Florida Oil Spill Law ; (2) Tri-Parish Times ; (3) Florida Oil Spill Law ; (4) Al Jazeera ;
(5) Florida Oil Spill Law / YouTube
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HSBC Bank verwacht ook in Europa voedselrellen
Onrust bereikt ontwikkelde wereld: Burgers bestormen rechtszaal in
Groot Brittannië en bankfiliaal in Washington D.C.
Langzaam beginnen ook Westerse burgers zich tegen de
heersende elite te keren. Bij de eerste hevige rellen in Groot
Brittannië in december 2010 werd de auto met daarin prins Charles
en Camilla bekogeld en aangevallen.
Eén van de grootste investeringsbanken ter wereld, de Britse HSBC
Bank, verwacht dat er net als in Noord Afrika en het Midden Oosten
binnenkort ook in Europa voedselrellen zullen ontstaan als de prijzen door blijven stijgen. Ook de HSBC
Bank wijst als belangrijke medeschuldige de invoering van biobrandstoffen aan. Dat de onrust nu ook de
ontwikkelde wereld heeft bereikt blijkt bijvoorbeeld uit het door de media vrijwel verzwegen feit dat burgers in
Groot Brittannië een rechtszaal hebben bestormd en in de Verenigde Staten een filiaal van de 'Bank of
America'.
In Groot Brittannië drong een woedende menigte een rechtszaal in en 'arresteerde' een rechter omdat een
burger terecht stond vanwege het feit dat hij weigerde belasting te betalen (1). In de Verenigde Staten,
notabene in de hoofdstad Washington, drong honderden leden van het 'National People's Action Network' in
het kader van de 'Laat Wall Street Betalen!' campagne een filiaal van de 'Bank of America' binnen, waardoor
deze voor korte tijd alle activiteiten moest stilleggen (2).
Het is duidelijk: ook in het Westen beginnen de burgers in opstand te komen tegen het feit dat zij steeds
meer moeten betalen voor voedsel, brandstof en energie terwijl hun lonen amper meestijgen, en aan de
andere kant de toch al puissant rijke bankiers met honderden miljarden belastinggeld zijn gered, waarna ze
vrolijk doorgingen met elkaar record bonussen toe te kennen. Ook voor de Westerse burger lijkt de maat nu
vol dat in het huidige financiële systeem de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.
De HSBC bank erkent bij monde van econoom Karen Ward dat de stijgende prijzen en vrijwel gelijkblijvende
lonen ook in Europa kunnen leiden tot sociale onrust en voedselrellen (3). De door de onrust in het Midden
Oosten exploderende olieprijs, de invoering van biobrandstoffen en door het extreme weer vernietigde
oogsten dragen volgens Ward nog eens extra bij aan de sterk stijgende voedselprijzen, die volgens de VN
op het hoogste niveau in 21 jaar tijd zijn beland.
Zo is de tarweprijs de afgelopen 12 maanden verdubbeld. Hetzelfde geldt voor de prijs van katoen (sinds
2009). Idem dito voor sinaasappelsap. Sojabonen stegen sinds juni 2010 met 50%, varkensvlees met 17%
en de suikerprijs staat op zijn hoogste stand in 30 jaar tijd. Suiker is één van de grondstoffen van de
biobrandstof E10, waardoor de prijzen van vrijwel álle levensmiddelen in de supermarkt nog eens extra
stijgen. In Duitsland wil overigens bijna niemand de dure brandstof tanken, mede omdat het slecht zou zijn
voor de motor.
Steeds meer Westerse burgers beginnen de nodige wrevel te krijgen en zich af te vragen waarom hun
regeringen zonder aarzelen miljarden op tafel konden leggen voor de banken, maar er klaarblijkelijk geen
geld is om het toenemende leed voor de burgers te verzachten. Je hoeft daarom geen profeet te zijn om te
bedenken dat de HSBC Bank wel eens gelijk kan gaan krijgen met de verwachting dat ook in Europa de
vlam in de pan kan gaan slaan. In Groot Brittannië zijn bijvoorbeeld al politieagenten de straat op gegaan om
te protesteren tegen de forse bezuinigingen, waardoor tienduizenden hun baan dreigen te verliezen (4).
Het zal hoogstwaarschijnlijk slechts het begin zijn van wat langzaam maar zeker zou kunnen ontaarden in
een ware opstand tegen het onrecht dat de gewone man (weer) de rekening moet betalen en de elite buiten
schot blijft - sterker nog: zichzelf alleen maar verder blijft verrijken en meer macht blijft geven.
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Raw Story ; (3) Sky News ; (4) Mail Online

Dag korter door aardbeving
maart 12, 2011 By: silviavideler
HOUSTON – De aardbeving in Japan heeft de dag iets korter
gemaakt. De beving heeft de draaiing van de aarde vrijdag
met 1,6 microseconden versneld. De as van de aarde is 15
centimeter verschoven. Expert Richard Gross van de
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft dat
berekend, meldden Amerikaanse media zaterdag. Een
microseconde is een miljoenste seconde. De versnelling was
iets meer dan het effect van de aardbeving in Chili vorig jaar. Het meeste effect was er bij de beving in het
Indonesische Sumatra in 2004. Toen duurde de dag 6,8 microseconden korter. (ANP)
12/03/11 Bron A.D.
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Nieuwe beelden vrijgegeven 911
do, 10/03/2011 - Ivo
ABC News heeft nieuwe beelden vrijgegeven die vanuit de New York Police
Department helicopter waren geschoten op 11 september 2001. Te zien is op
de nieuw vrijgegeven video-opname een 360-graden-beeld van de rokende
torens voordat ze omvielen, met daarbij de verschrikte reactie van de
officieren wanneer de gebouwen instorten.
Een 16-minuten durende video toont de scène rondom de rokende torens,
zowel vanaf de grond als vanaf boven één van de torens. De video toont niet
de instorting van de eerste toren, maar toont wel de reactie van diverse
ambtenaren direct na afloop. "Het is voorbij, de hele toren," schreeuwt een agent. "Holy crap! Ze hebben het
hele gebouw naar beneden gekregen."
Wat een toeval weer, juist op één van de cruciale momenten blijkt er geen materiaal te zijn, het lijkt het
Pentagon wel. Bij eerder uitgegeven beelden en die van de media is duidelijk te zien hoe de top van de toren
eigenlijk voorover wil vallen. Maar wonder boven wonder is dan opeens alles onder het kantelende gedeelte
van de toren vrij (weggevaagd) zodat er een vrije val ontstaat.
De beelden zijn dan wel uniek, een duidelijker beeld van wat er gebeurde tijdens de val geven ze niet. Is er
bewust gekozen om het materiaal weg te laten voor analisten en critici, zoals AE911Truth?
Zie hier de beelden op ABC News.
In februari 2010 gaf NIST ook al verschillende nooit eerder vertoonde foto's vrij van de dag van de aanval.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/nieuwe-beelden-vrijgegeven-911

Zon ontwaakt uit een ongewoon diepe slaap
Bron / origineel: www.stuff.co.nz
De zon is uiteindelijk ontwaakt uit een diepe sluimering.
Na een ongewoon lange periode van inactiviteit is de vurige ster verrezen uit een zonneminimum, een
periode die gekenmerkt wordt door een laag aantal zonnestormen en zonnevlekken. Wetenschappers
geloven dat veranderingen in het plasma diep onder het oppervlak van de zon de oorzaak was van haar
recente periode van winterslaap, die bijna 1 ½ jaar langer duurde dan verwacht.
Een significante stijging in het aantal zonnestormen en zonneactiviteit, die ravage kan veroorzaken bij
communicatiesystemen op aarde, is nu voorspeld. Vorige maand heeft de eerste zonnestorm in vier jaar de
hoogfrequente radiosystemen in China verstoord.
Het aantal zonnevlekken en zonnestormen varieert tussen het zonneminimum en maximum van de
zonnecyclus, die een gemiddelde periode van ongeveer 11 jaar heeft.
Wetenschappers van het Indian Institute of Science Education and Research wilde onderzoeken waarom, in
zijn meest recente cyclus, de zon voor meer dan 700 dagen zonder vlekken was, een ongewoon lange
periode zonder vlekken vergeleken met het gemiddelde van 300 dagen.
Het is bekend dat de snelheid waarmee het plasma onder het oppervlak van de zon stroomt aanzienlijk
verschillen tussen zonnemaxima en minima veroorzaakt. Dus het team bouwde een simulator om te bepalen
of de veranderingen in het plasma verantwoordelijk waren voor de recente vlekkeloze periode.
Zonnevlekken worden gecreëerd waar sterke lokale magnetische velden interfereren met de normale
convectieactiviteit in het plasma dat warmte aan de oppervlakte brengt. Als gevolg daarvan doorbreken
kleinere, koelere zonnevlekken het oppervlak van de zon.
Het model dat gebouwd werd door de astronoom Dibyendu Nandy en zijn collega's simuleerde 210
zonnevlekcycli met variaties in de snelheid van het plasma tussen de polen en de evenaar. Ze ontdekten
een snelle plasmastroom tijdens het eerste deel van de cyclus, gevolgd door een relatief tragere stroom
tijdens het laatste deel, resulteerde in een diep zonneminimum. Hun resultaten werden gepubliceerd in het
tijdschrift Nature.
De assistent-directeur van de Australische Ionospheric Prediction Service, Phil Wilkinson, zei dat de
zonnevlekken en zonnevlammen, grote explosies in de atmosfeer van de zon, grote verstoringen zou
veroorzaken op aarde. Een bijzonder hevige zonnestorm kan plasma opwekken dat zou kunnen interfereren
met GPS en satellieten als het zijn weg naar de atmosfeer van de aarde vind, zei hij.
Door Nicky Phillips.
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Heel dorp spoorloos in Japan
Bron / origineel: (c) www.depers.nl
Van ongeveer 9500 inwoners van de Japanse plaats Minamisanriku
ontbreekt vooralsnog elk spoor. Het gaat om bijna de helft van de
inwoners van het aan de Grote Oceaan gelegen stadje, zo meldden
Japanse media. Minamisanriku ligt in de prefectuur Miyagi, die
vrijdag zwaar werd getroffen door een aardbeving en een tsunami.
In andere dorpen en steden in het gebied is ook sprake van grote
aantallen doden en vermisten. Een leger van tienduizenden
reddingswerkers heeft zaterdag in Japan geprobeerd om mensen te helpen in het gebied dat het zwaarst is
getroffen door de aardbeving en de tsunami van een dag eerder. Het Japanse persbureau Kyodo meldde op
gezag van premier Naoto Kan dat er inmiddels drieduizend mensen zijn gered. Ongeveer vijftig landen
hebben Japan inmiddels hulp toegezegd. De Verenigde Staten, die 50.000 militairen hebben gelegerd in
Japan, stuurden al een vloot met onder meer twee vliegdekschepen naar het rampgebied. Langs de kust in
het noordoosten van Japan zijn hele dorpen en steden van de kaart geveegd door de tsunami. Ook woeden
er nog vele branden. De aardbeving, de zwaarste in de geschiedenis van Japan, veroorzaakte eveneens
grote schade.

Allen voor een
Is, gegeven de recente gebeurtenissen, het idee van een grenzeloos Midden-Oosten nog steeds
levensvatbaar? Het zou heel goed kunnen als je het mondiale karakter van de wereld in ogenschouw neemt.
In zijn huidige vorm geeft dit kansen in de regio die een paar jaar terug nog onvoorstelbaar leken te zijn.
De politieke stuiptrekkingen die de regio momenteel ondergaat tonen binnen de Arabische wereld de mate
aan waarin de problemen en de potentiële oplossingen opmerkelijk gelijkaardig zijn. De politieke,
economische en sociale verstikking die het volk van Tunesië en Egypte hebben moeten ondergaan voordat
volksrevoluties de dictators hebben weggevaagd, waren bijna identiek. De politieke, economische en sociale
kwalen waar Libië, Algerije, Bahrein, Jemen en nu Oman aan lijden zijn van een zelfde oorsprong.
Overduidelijk liggen de oorzaken van politieke onrust in al deze staten meer genuanceerd en kunnen die niet
worden teruggebracht tot generalisaties. Toch zal de toekomst toebehoren aan de jeugd, het grootste deel
van de bevolking dat de leiding zal nemen om corruptie en alleenheersers tegen te gaan. Een generatie die
communiceert, bemoedigd en anderen grensoverschrijdend helpt in de geest en taal van
gemeenschappelijkheid.
Zeker, dit betekent niet dat grenzen niet belangrijk zijn. Wat er echter mee bedoelt wordt is dat politieke en
economische kwesties en kansen zich langer niet simpelweg beperken tot nationale grenzen. De
verbetenheid van de Arabische jeugd, de economische ongelijkheid, de vraag om een betere
vertegenwoordiging strekken zich uit over de grenzen van de gehele regio. Een eenparige stem doemt op en
roept om slechts een eenduidige waarde: Vrijheid.
Een eenparige politieke autoriteit is zeker nog niet in opkomst uit deze politieke onrust. Maar zo’n autoriteit is
eigenlijk niet eens nodig. Een geschikt bestuursmodel voor de Arabische wereld om toe te passen zou dat
van de Europese Unie kunnen zijn. Deze politieke en economische unie is grenzenloos in de zin dat de
bevolking zonder veel beperkingen kan wonen, werken en reizen in de 27 verschillende lidstaten.
Soevereiniteit is nog steeds van groot belang in de EU, maar de federalisering van de politieke en
economische macht is in het voordeel van de miljoenen Europeanen. Zeker, de recente economische en
financiële crisis heeft de levensvatbaarheid van de EU, of meer specifiek, de Europese munteenheid, toch
blijft de politieke wil in het behoud van de unie overeind.
We kunnen waarschijnlijk tal van redenen bedenken waarom een politieke en economische unie in de
Arabische wereld niet zal werken. Neem nu bijvoorbeeld de in de GCC samenwerkende Golfstaten, een blok
van 40 miljoen mensen: Na een decennium lang proberen is het nog steeds niet mogelijk gebleken om een
muntunie te bewerkstelligen. Hoe kunnen we dan verwachten dat meer dan 200 miljoen mensen zullen
instemmen met een federale politieke en economische unie?
Maar dat zou het aan de dijk zetten zijn van de weg naar gemeenschappelijk doelen in de Arabische wereld
die in gang is gezet. Grenzen worden steeds irrelevanter in deze nieuwe situatie. De middelen tot
massacommunicatie, de vereenvoudigde toegang door verbeterde infrastructuur, de identificatie met een
drijfveer in plaats van een land, wekken de suggestie dat het politieke ontwaken in de regio zal kunnen
bijdragen aan een compleet andere politieke en economische realiteit.
De natiestaat zoals wij die kennen, zoals deze werd opgelegd in de regio door koloniale machten, is rijp voor
verandering. De macht van de mensen ligt niet langer aan de lijn en opent nieuwe mogelijkheden om de
Arabische toekomst in kaart te brengen. Terwijl demonstranten in de regio hun nationale vlaggen hebben
laten wapperen overstijgt de reden waarom ze vechten en hun levens riskeren hun directe grenzen.
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Benjamin Fulford: HAARP veroorzaakt aardbevingen in Japan
Video upload: 20 juni 2010
'Afgelopen jaar confronteerde ik Heizo Takenaka, de voormalige Japanse minister van Financiën met de
vraag waarom hij de controle over het Japanse financiële systeem overdroeg aan een groep Amerikaanse
en Europese oligarchen. Hij en zijn afgevaardigde vertelde me dat dit was omdat Japan bedreigd werden
met een aardbevingsmachine. Op dat moment geloofde ik dit niet. Echter, toen ik de bepaalde handelingen
van hun begon te onthullen op plaatsen zoals Rense.com, werd mij door de Japanse veiligheidsdienst
verteld dat vanwege wat ik had gezegd de stad Niigata getroffen zou gaan worden door een aardbeving.
Twee dagen later, was Japans grootste nucleaire reactor het exacte epicentrum van twee aardbevingen,
beide een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter. Dat was teveel toeval voor mij, dus begon ik
onderzoek te doen naar HAARP, H.A.A.R.P, en realiseerde ik me dat ze inderdaad weten hoe ze
aardbevingen kunnen maken. Dit doen ze door een miljard Watt microgolf de ionosfeer in te schieten die de
ionosfeer omhoog drukt, en deze kaatst terug. De manier waarop het terugkaatst kan aardbevingen
veroorzaken. Net zoals een operazanger een glas kan breken door op een bepaalde frequentie te zingen of
wanneer je je vingernagels over het schoolbord haalt en een vreemd gevoel krijgt. Als ze de vibratie
afstemmen op de rotsen in de aarde dan zijn ze hier tot toe in staat. Dezelfde machine kan ook ondergronds
water verhitten om aardbevingen te veroorzaken. En onthoudt, een miljard Watt microgolf. Wat doet een
microgolf met water? Het verhit ?t. Stel je voor dat je die miljard Watt microgolf op een tropische storm richt,
dan kun je die veel groter maken en je kunt de richting veranderen. Je weet dat er hoge en lage
drukgebieden zijn, dat hoog warm is en laag koud en dat warm naar koud stroomt (of vice versa als er meer
kou is dan warmte). Ze kunnen dus een gebied verwarmen en de lucht gaan laten stromen naar een ander
gebied. Met andere woorden.. deze lui zijn in staat om de cycloon te veroorzaken die Myanmar trof, de
tsunami die Indonesïe trof en de aardbeving die China trof. Nadat de aardbeving Niigata trof vertelde een lid
van de maffiafamilie Inagua, die gebaseerd is in de omgeving van de Amerikaanse Ocosta-basis, mij dat zijn
grote baas George Bush senior is. Oftewel, zij werken voor Skull & Bones. Zij nodigden mij uit voor een
zogenaamde UFO-bijeenkomst waar ze mij deze video van deze ?klodder? lieten zien en zeiden dat dit een
UFO was. Maar het was voor mij overduidelijk een plasma-wapen of een hittebol gecreëerd door zoiets als
een miljard Watt microgolf. Ik voorspelde in mijn blog dat er videos zouden verschijnen van lichten in de
lucht boven China voorafgaand aan aardbevingen. En deze videos verschenen op het Internet nadat ik
voorspeld had dat dit zou gaan gebeuren. Een Taiwanese satelliet detecteerde een 50% daling in de
ionosfeer van de electrische energie boven het gebied van de aardbeving. Nou, een 50% daling is precies
wat er zou gebeuren met HAARP omdat het de ionosfeer omhoog duwt en vervolgens terugkaatst. Het lijkt
erop dat de achterlijke criminelen die de Amerikaanse overheid hebben overgenomen mensen doden en
bedreigen met aardbevingswapens. Het lijkt niet alleen zo. Ik heb bewijs en ik wil de overheden van China,
Rusland en Japan vragen om alles dat zij weten over deze wapens en het gebruik daarvan door de
Amerikanen te onthullen aan de wereld. Ik wil ook vragen aan de loyale en patriottistische Amerikanen in de
Luchtmacht om alsjeblieft de power-generatoren gestationeerd in Groenland en Alaska plat te gooien zodat
ze stoppen met deze massamoorden. Ze hebben al 500.000 mensen gedood. Als we erachter komen dat de
tsunami in Indonesië door hen veroorzaakt is, en er is een goede kans dat dit zo is, want de aardbeving leek
politiek getimed. Ze vroegen de Indonesische overheid om de straat van Malaka te openen en zich bij hen te
voegen in de strijd tegen het ?terrorisme? maar die weigerden. Wat gebeurde er? Er was een tsunami en
plotseling besloten zij samen te werken. In Myanmar stonden ze op het punt om een verkiezingen te houden
en precies voor aanvang van die verkiezingen? wat gebeurt er? De Engelse, Amerikaanse en Franse marine
is daar ?toevallig? al aanwezig met voedselvoorzieningen. Die doen daar normaal een paar weken over om
daar te komen. Wat doen ze daar al? En China was er net in geslaagd om India zover te krijgen zich aan te
sluiten samen met Rusland en Brazilië bij de Shanghai Corporation en samen te werken en Japan had net
een bijzonder vriendelijke ontmoeting met China waarbij de Keizer de Chinees leider 3 keer ontmoette.
President Bush heeft de Japanse keizer nog niet 1 keer in 8 jaar ontmoet. Ok? In andere woorden: De VS
raken geïsoleerd en in plaats van de politieagent van deze wereld zijn ze de gangster, de pestkop van de
wereld geworden. Overgenomen door geschiften. En die moeten gestopt worden. Laten we hen geen enkel
excuus geven om het Westerse publiek te overtuigen van een 3e Wereld Oorlog. Dat is wat ze willen en ze
gaan het niet krijgen!
De blauwdruk voor HAARP. High-frequency Active Auroral Research Program. Wat doet HAARP? HAARP is
een grote antenne waarmee radiofrequentie-energie de bovenlaag van de atmosfeer instralen. We creëeren
op kleine schaal wat de zon normaal gesproken doet. (...)"
Volgens de titel van deze film, is dit het wolkendek in Japan vlak voor de aardbeving en heeft dat iets met
HAARP te maken.
Onderstaand de magnetische inductie die de sensoren van de HAARP registreerde (dus niet zelf uitzond)
tijdens de aarbeving.
Bron en video’s:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/must_see_benjamin_fulford_haarp_veroorzaakt_aardbevingen_in_japan
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Over de zogenaamde bewakers van de vrijheid van meningsuiting
Bron / origineel: www.truth-out.org
Terwijl de Verenigde Staten en Groot-Brittannië weer op zoek zijn naar een excuus
om opnieuw een olierijk Arabisch land binnen te vallen, is hun hypocrisie nu wel
bekend. Kolonel Gaddafi is "misleidend" en "met bloed doordrenkt", terwijl de
auteurs van een invasie, die een miljoen Irakezen doodde, die hebben ontvoerd en
gemarteld in onze naam, volledig bij hun verstand zijn, nooit met bloed zijn
doordrenkt en nogmaals de bewakers van de "stabiliteit" zijn.
Maar er is iets veranderd. De werkelijkheid is niet meer wat de machtigen zeggen
dat het is. Van alle spectaculaire opstanden in de hele wereld, is de meest
opwindende de opstand aangewakkerd door Wikileaks. Dit is geen nieuw idee. In 1792, waarschuwde de
revolutionair Tom Paine zijn lezers in Engeland dat hun regering geloofde dat "mensen moeten worden
misleid en in bijgelovige onwetendheid moeten worden gehouden. "De Rechten van de Mens" werd
beschouwd als een grote bedreiging voor de elite en een geheime grand jury kreeg de opdracht om Paine te
beschuldigen van "een gevaarlijke en verraderlijke samenzwering”. Verstandig genoeg, zocht hij toevlucht in
Frankrijk. De beproeving en de moed van Paine is aangehaald door de Sydney Peace Foundation in haar
toekenning van de gouden medaille voor de mensenrechten van Australië aan Julian Assange. Net als
Paine, is Assange een buitenbeentje die geen systeem goed uitkomt en die wordt bedreigd door een geheim
grand jury, een kwaadaardige apparaat dat al lang niet meer bestaat in Engeland, maar nog wel in de
Verenigde Staten. Als hij wordt uitgeleverd aan de VS, zal hij waarschijnlijk verdwijnen in de Kafkaëske
wereld, die de Guantanamo Bay nachtmerrie produceerde en die nu Bradley Manning beschuldigt,
vermeend klokkenluider van Wikileaks ', van een halsmisdaad. Mocht het huidige beroep van Assange
tegen zijn uitlevering aan Zweden mislukken, dan zal hem waarschijnlijk, eenmaal beschuldigd, geen
vrijlating op borgtocht en geen verdere communicatie worden toegestaan tot zijn proces in het geheim. De
zaak tegen hem was al afgewezen door een officier van justitie in Stockholm en kon alleen nog worden
doorgezet toen een rechtse politicus, Claes Borgström, tussenbeide kwam met publieke verklaringen over
Assange's "schuld". Borgström, een advocaat, vertegenwoordigt nu de twee betrokken vrouwen. Zijn collega
is Thomas Bodstrom, die als Zweeds minister van Justitie in 2001, betrokken was bij de overdracht van twee
onschuldige Egyptische vluchtelingen aan een CIA-ontvoerings commando op de luchthaven van
Stockholm. Zweden wees hen later een schadevergoeding toe voor de ondergane martelingen. Deze feiten
werden vastgelegd in een Australische parlementaire briefing in Canberra op 2 maart. Een epische
gerechtelijke dwaling bedreigt Assange. De tijdens het onderzoek gehoorde deskundigen konden bewijzen,
dat krachtens internationale normen van rechtvaardigheid, het gedrag van bepaalde ambtenaren in Zweden
kan worden beschouwd als "zeer ongepast en verwerpelijk [en] een eerlijk proces uitsluit". Een voormalige
hoge Australische diplomaat, Tony Kevin, beschreef de nauwe banden tussen de Zweedse premier Reinfeldt
en Republikeinse rechts in de VS als "Reinfeldt en [George W.] Bush zijn vrienden". Reinfeldt heeft Assange
in het openbaar aangevallen en huurde Karl Rove, het voormalige maatje van Bush, om hem te adviseren.
De implicaties voor Assange van uitlevering aan de VS zijn akelig.
Het Australische onderzoek werd genegeerd in het Verenigd Koninkrijk, waar de grote farce momenteel de
voorkeur heeft. Op 3 maart kondigde The Guardian aan dat het Stephen Spielberg's droom was om een
onderzoeksthriller te maken in de vorm van All the Presidents Men op basis van het boek "Wikileaks:. Julian
Assange’s War on Secrecy”. Ik vroeg David Leigh, die het boek schreef met Luke Harding, hoeveel
Spielberg The Guardian had betaald voor de rechten en wat hij verwachtte ermee te verdienen. "Geen idee",
was het raadselachtige antwoord van de onderzoeksjournalist. The Guardian betaalde Wikileaks niets voor
haar schatkamer van lekken. Assange en Wikileaks - niet Leigh of Harding - zijn verantwoordelijk voor wat
The Guardian uitgever, Alan Rusbridger, noemt "een van de grootste journalistieke primeurs van de
afgelopen 30 jaar" . The Guardian heeft duidelijk gemaakt dat het verder niets heeft aan Assange. Hij is een
ongeleid projectiel dat niet past in de wereld van de Guardian, en die bleek een taaie onderhandelaar te zijn.
En moedig. In het boek van The Guardian is de buitengewone moed van Assange's weggemoffeld. Hij wordt
een figuur van lichte spot, een "ongewone Australier" met een moeder met een kroeskop, en verder
achteloos neergezet als "hardvochtig" en met een "beschadigde persoonlijkheid" die thuis hoort "in het
autistisch spectrum." Hoe zal Spielberg omgaan met deze kinderlijke karaktermoord? Op BBC "Panorama",
verspreidde Leigh geruchten dat Assange zich weing druk maakte over het leven van degenen die worden
genoemd in Wikileaks. Net als de bewering dat Assange had geklaagd over een "Joodse samenzwering",
die werd gevolgd door een stortvloed van Internet onzin zoals dat hij een agent is van de Mossad. Assange
verwierp dit als "volledig vals, in geest en woord." Het is moeilijk te beschrijven, laat staan je voor te stellen,
wat het gevoel van isolatie is van Assange, die in een of andere vorm, betaalt voor het scheuren van de
façade van roofzuchtige machten. De kanker is hier niet uiterst rechts, maar het flinterdunne liberalisme van
degenen die waken over de vrijheid van meningsuiting. De New York Times onderscheidde zich door het
verdraaien en het censureren van het Wikileaks materiaal. "We geven alles aan de regering", aldus Bill
Keller, de hoofdredacteur, "Ze hebben ons ervan overtuigd dat het niet publiceren van bepaalde informatie
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verstandig zou zijn." In een artikel van Keller, wordt Assange persoonlijk misbruikt. Op de Columbia School
voor de Journalistiek, zei Keller op 3 februari in feite dat het publiek niet kon worden vertrouwd met het
uitlekken van verdere berichten. Dat kan leiden tot chaos. De heldhaftige Manning wordt naakt
vastgehouden onder lampen en voor camera's 24 uur per dag. Greg Barns, directeur van de Australische
Advocaten Alliance, zegt te vrezen dat Assange "uiteindelijk zal worden gemarteld in een geheime
Amerikaanse gevangenis". Wie is mede verantwoordelijkheid voor een dergelijke misdaad?
Door John Pilger
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/over_de_zogenaamde_bewakers_van_de_vrijheid_van_meningsuiting

'Obama accepteert nucleair Iran'
Was al het Amerikaanse wapengekletter in de Perzische Golf de
afgelopen jaren niet meer dan een schijnbeweging om te verhullen
dat Obama nooit van plan is geweest om Iran af te houden van het
ontwikkelen van kernwapens?
De ergste verdenkingen van zowel Israël als Saudi Arabië dat
president Obama helemaal nooit van plan is geweest om Iran te
stoppen bij het ontwikkelen van kernwapens lijken bewaarheid
geworden nu het Witte Huis afgelopen weekend een duidelijke
koerswijziging ten aanzien van Iran heeft doorgevoerd. Na het pijlsnel laten vallen van Amerika's
bondgenoot Mubarak en het aanmoedigen van diverse opstanden tegen Arabische heersers voelen zowel
Jeruzalem als Riyadh zich werderom door Obama in de steek gelaten. Vooral Israël zal in toenemende mate
gaan beseffen dat het er, temidden van alle onrust in de omringende moslimlanden, feitelijk helemaal alleen
voor staat. De koerswijziging van het Witte Huis werd op een zo onopvallend mogelijke wijze kenbaar
gemaakt. De directeur van de Nationale Inlichtingendiensten James Clapper overhandigde aan het comité
Gewapende Diensten van de Senaat een 'bijgestelde' versie van de controversiële Nationale Inlichtingen
Raming uit 2007, waarin plotseling werd beweerd dat Iran al in 2003 zou zijn gestopt met het ontwikkelen
van kernwapens.
Inmiddels is bevestigd dat de desinformatie in dit rapport bedoeld was om zowel een Israëlische aanval op
Iran als Amerikaans ingrijpen te voorkomen. De herziening van dit rapport is feitelijk de acceptatie van de
regering Obama dat Iran een kernwapenstaat zal worden.
Op 7 maart kondigde Washington aan dat de geleide-wapen kruiser USS Monterey, die de lancering van
korte- en afstandsraketten kan waarnemen, in de Middellandse Zee zal worden gestationeerd 'om Europa te
beschermen tegen een potentiële Iraanse nucleaire dreiging.' Het was de eerste keer dat de VS in het kader
van een raketschild voor Europa openlijk het woord 'nucleair' gebruikte. Tot nu toe ging het slechts om
'ballistische raketten'.
De Aegis radar van de USS Monterey zal onder andere worden verbonden met de X-band langeafstandsradar in de Israëlische Negev woestijn. Die staat op zijn beurt weer in verbinding met het Israëlische
Arrow anti-raketsysteem dat speciaal werd ontwikkeld om Iraanse ballistische raketten te onderscheppen.
Hoe dichter Iran bij het bezit van kernwapens komt, des te verder verdwijnt het onderwerp in Israël op de
achtergrond. Obama's fundamentele koerswijziging op dit gebied is slecht nieuws voor Israël, vooral nu zijn
steun voor de Arabische opstanden door Israëlische en gematigde Arabische leiders wordt gezien als nieuw
bewijs voor het feit dat het Witte Huis Iran, dat enorm profiteert van de onrust en de daardoor fors gestegen
olieprijs, juist lijkt te willen versterken.
Iraanse kernwapens niet langer 'toekomstig'
De Washington Times merkte zelfs op dat een jaarlijks inlichtingenrapport aan het Congres niet langer stelt
dat Iraanse kernwapens een toekomstige optie zijn. Een official hield weliswaar vol dat dit niets te betekenen
had, maar kon de verandering ten opzichte van de vorige versies niet verklaren.
Yukiya Amano, hoofd van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) wees in een intern rapport
op 25 februari al op nieuwe informatie ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma. Ontdekt is dat
Iraanse militaire organisaties na 2004 betrokken zijn gebleven bij 'nucleair-gerelateerde activiteiten', inclusief
het ontwikkelen van nucleaire ladingen voor raketten.
De Amerikaanse afgevaardigde Glyn Davies waarschuwde de IAEA gisteren niet voor niets dat Iran door lijkt
te gaan met zijn 'geheime' nucleaire programma. 'Iran blijft doen alsof het een land is dat iets te verbergen
heeft,' aldus Davies. De conclusie is dat Teheran er in tegenstelling tot wat de VS eerder aannam geen
enkel moeite mee heeft zijn plannen om te zetten in acties. De militaire nucleaire ontwikkelingen in Iran gaan
onverminderd voort en bevinden zich reeds in een vergevorderd stadium. Het is nog slechts een kwestie van
tijd voordat Teheran besluit de verschillende onderdelen van het programma samen te voegen en de eerste
Iraanse kernbom in elkaar te zetten.
Xander - (1) DEBKA
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Korpschef: iedereen moet dna afstaan
DNA Svilen001 / stockexchange.com, maandag 14 mrt 2011
Korpschef Paauw van de politie Rotterdam wil dat elke Nederlander
dna afstaat. Volgens Paauw kunnen er op die manier meer misdrijven
worden opgelost.
Privacy is volgens hem ondergeschikt aan het opsporingsbelang. De
korpschef zegt dat je er een prijs voor moet betalen als je de wereld
veiliger wilt maken. Hij noemt de samenleving nu te voorzichtig.
Paauw zegt dit in de partijkrant (.pdf) van de lokale partij Leefbaar Rotterdam.
Nu moeten mensen alleen dna afgeven als ze worden verdacht van een misdrijf waar een celstraf van vier
jaar of langer op staat.
Het dna-materiaal van alle Nederlanders moet volgens de Rotterdamse korpschef worden ondergebracht bij
het Nederlands Forensisch Instituut. Dat beschikt nu al over het dna van 11.000 mensen.
http://nos.nl/artikel/225530-korpschef-iedereen-moet-dna-afstaan.html

'Israël heeft op twee na grootste leisteen oliereserves ter wereld'
In 2013 neemt Israël het Tamar gasveld in de Middellandse Zee in
productie. Hierdoor kan de Joodse staat 20 jaar lang in de eigen
gasbehoeften voorzien.
Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat Israël niet alleen een enorme
hoeveelheid gas kan gaan winnen, maar tevens dat de oliereserves van
de Joodse staat vele malen groter zijn dan eerder werd gedacht. In
november 2010 werden deze leisteen oliereserves geschat op 4 miljard
vaten olie, maar na bijstelling door een leidinggevende geoloog zouden dit maar liefst 250 miljard vaten zijn,
de op twee na grootste hoeveelheid ter wereld. Ter vergelijk: Saudi Arabië heeft 260 miljarden vaten aan
bewezen oliereserves.
In 2013 neemt Israël het Tamar gasveld in de Middellandse Zee in productie. Hierdoor kan Israël 20 jaar
lang in de eigen gasbehoeften voorzien, iets dat na het opblazen van de Egyptische gasleiding naar Israël
door Hamas extra aantrekkelijk is. Het recent ontdekte Leviathan gasveld, dat twee keer zo groot is, kan
daarom geheel gebruikt worden voor de export. De US Geological Survey schat dat er zo'n 37 biljoen
kubieke meter gas in het hele Levant bassin te vinden is, waarvan het grootste deel onder Israëlisch gezag
valt.
Minder bekend maar van nog groter belang is het feit dat de geschatte oliereserves van Israël op
dramatische wijze zijn bijgesteld van 4 miljard naar 250 miljard vaten. Dat stelde dr. Yuval Bartov, hoofd
geoloog voor Israël Energy Initiatives tijdens het jaarlijkse symposium van de prestigieuze Colorado School
of Mines. Onafhankelijk olie industrie analisten hebben zijn gegevens bekeken en deze niet weerlegd. Dat
zou betekenen dat Israël na de VS en China de op twee na grootste hoeveelheid leisteenolie in bezit heeft.
Deze olie bevindt zich in zachte leisteenlagen. In het verleden was deze olie vanwege het hoge water- en
energieverbruik te kostbaar om te winnen, maar speciaal voor Israël in ontwikkeling zijnde nieuwe
technologieën kunnen de olie van de leisteen scheiden en daarbij zelfs water produceren in plaats van
verbruiken. Deze technologie, die veel minder milieubelastend zal zijn als bestaande leisteen-olie
winmethoden, zal getest worden in een proefproject, waarna de verwachting is dat aan het einde van dit
decennium kan worden begonnen met de commerciële exploitatie.
Het gebruik van deze nieuwe Israëlische technologie over de hele wereld zal een aardverschuiving
betekenen op de wereld energiemarkt. De islamitische terreur steunende olieproducerende landen Saudi
Arabië, Iran en de Perzische Golfstaten zullen dan niet langer in het centrum van de olieproductie staan,
maar vervangen kunnen worden door meer stabielere landen die niet gericht zijn op het verspreiden van de
islam. In de Arabische wereld hebben Jordanië en Marokko de grootste leisteen-oliereserves.
Israël heeft niet alleen een unieke geografische positie, maar is ook een vrije democratie, is niet gericht op
het verspreiden van een ideologie en zal daarom met behulp van buitenlandse investeerders de benodigde
infrastructuur kunnen opbouwen om één van 's werelds belangrijkste olie exporteurs te worden. Met nog
ongeveer 1 biljoen vaten aan bewezen oliereserves in de wereld zal dat een buitengewoon lucratieve handel
voor de Joodse staat worden.
Xander - (1) Jerusalem Post
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Rood Alarm: 'Radioactieve straling in heel noord Japan' - Half miljoen mensen op de vlucht - 'Tweede
monsterbeving en tsunami op komst'
Brand in Tokio. In de regio Tokio zou er inmiddels verhoogde
straling zijn gemeten. De Japanse premier Kan spreekt van de
'ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.'
UPDATE 22.55 uur: Een half miljoen Japanners zijn op de vlucht
geslagen voor de falende kerncentrales Fukushima, Onagawa en
Tokai (10). De radiozender Voice Of America waarschuwt inmiddels
voor mogelijke radioactieve fallout in de Verenigde Staten (11). De
Europese inlichtingendiensten zouden inmiddels weten dat de
radioactieve straling zich over het hele noorden van Japan heeft
verspreidt, en iedereen in dat gebied geëvacueerd moet worden.
UPDATE 20.00 uur: Nog onbevestigde berichten spreken van TWEE gesmolten kernreactoren in de
Fukushima centrale. Op 150 kilometer afstand zou de radioactieve straling 400 x hoger zijn dan normaal.
Dat is de maximaal in één jaar toegestane dosis straling die iedere inwoner van Tokio nu in één uur te
verwerken krijgt.
UPDATE 17.45 uur: De uitbarsting van de Shinomeodake vulkaan heeft de kans dat een radioactieve wolk
Europa bereikt dramatisch doen toenemen, omdat vrijgekomen straling door de vulkaan tot grote hoogte in
de stratosfeer wordt geblazen. De agglomeratie Tokio lijkt inmiddels 'omsingeld' door in gevaar verkerende
kerncentrales, nu ook de koelpompen van kerncentrale Tokai 2 (120 kilometer ten noorden van Tokio) zijn
uitgevallen.
UPDATE 16.55 uur: De Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) waarschuwt dat door de beschadigde
kerncentrales in heel Japan massaal de stroom kan uitvallen (7). Het Australische Seismologische Centrum
waarschuwt ondertussen voor een nieuwe 'monster aardbeving', die opnieuw een tsunami zou kunnen
veroorzaken (8). En alsof het allemaal nog niet genoeg is blijkt vandaag de Shinmoedake vulkaan in het
zuiden van Japan opnieuw uitgebarsten (9).
UPDATE 16.35 uur: Na de Fukushima centrale is ook de noodtoestand uitgeroepen voor de Onagawa
kerncentrale. Reden: er is een buitengewoon hoog niveau radioactieve straling bij de centrale gemeten
(3)(4). Ook in de nucleaire opwerkingsfabriek Rokkasho, waar plutonium is opgeslagen, is de koeling
uitgevallen. Inmiddels zijn al meer dan 170.000 mensen geëvacueerd uit de door de tsunami getroffen
noordoostelijke kustregio (5), waar de voedselvoorziening in gevaar dreigt te komen (6). De schade van de
ramp wordt op dit moment geschat tussen de 25 en 75 miljard euro, maar volgens diverse berichten kan dat
wel eens drie keer zo hoog blijken te zijn.
UPDATE 13.20 uur: Persconferentie in Japan: de exploitanten van de Fukushima reactor delen mee dat de
derde reactor mogelijk oncontroleerbaar is geworden omdat de koeling niet meer functioneert. In Tokio zijn
melk, water, brood, reist en toiletpapier volledig uitverkocht. Drinkwater en stroom worden gerantsoeneerd.
(Vervolg van UPDATES van gisteren en eergisteren). 'Rood Alarm'. De Verenigde Staten houden ernstig
rekening met een tweede Chernobyl en gaan de luchtmacht inzetten om Amerikaanse burgers uit Tokio te
evacueren. Ook heerst er angst dat een tweede van de in totaal drie in problemen geraakte reactoren van de
Fukushima centrale zal smelten. In de regio Tokio is ondanks de propaganda van de Japanse regering dat
de straling afneemt inmiddels verhoogde straling gemeten. Daarnaast is Washington bezorgd over de
mediablokkade over de kweekreactor in Monju (Tsuruga), waar eveneens iets mee aan de hand zou zijn.
Door de chaos in Japan is het nog steeds niet 100% duidelijk wat er precies gaande is, maar dat de
autoriteiten krampachtig proberen om zowel nationale als internationale paniek te voorkomen lijkt gezien de
tegenstrijdige berichten gisteren en vandaag wel zeker. Zo werd gisterenochtend een stralingsniveau van
1000x hoger dan normaal gemeten. Later werd beweerd dat er helemaal geen straling was vrijgekomen. 's
Avonds was het opnieuw anders en zou er weinig straling zijn vrijgekomen, die aan het afnemen was. Nog
later bleken de problemen toch 'ernstiger dan gedacht' en zouden officials inmiddels uitgaan van een
'gedeeltelijke meltdown' van een reactor (2). De Amerikaanse luchtmacht bereidt inmiddels een luchtbrug
voor met grote transportvliegtuigen, waar alleen Amerikanen mee geëvacueerd mogen worden. De
Europese Unie blijft afgaan op de officiële berichtgeving en stelt zich vooralsnog terughoudend op. Van een
eventuele evacuatie van Europese burgers is daarom nog geen sprake.
De verouderde Fukushima centrale stamt uit 1967. Dit type kernreactoren zijn veel kwetsbaarder voor
aardbevingen dan moderne reactoren. De reactoren zou over amper twee weken definitief buiten bedrijf
worden gesteld. (1). De aardbeving voor de kust van Japan is inmiddels bijgesteld naar een sterkte van 9.0
op de schaal van Richter. Gevreesd wordt dat het dodental van de tsunami van gisteren zal oplopen tot
boven de 10.000. De Japanse premier Kan spreekt inmiddels van de 'ergste crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog.' (Later mogelijk weer meer UPDATES)
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Jerusalem Post ; (3) ABC news.au ; (4) 20 minuten.ch ; (5) Ino.com ; (6)
Washington Post ; (7) International Business Times ; (8) SMH.com.au ; (9) WKYC ; (10) 20 Minuten ;
(11) VOA News
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Wijzen wolken boven Tokio op aardbeving?
Deze wolken hingen gisteren boven de Japanse hoofdstad Tokio.
Volgens de Chinese en Italiaanse geschiedenis zouden het typische
‘aardbevingswolken’ zijn. Dat zijn wolken met een ongewone
structuur die voor of na een aardbeving waargenomen worden.
Dit geloof uit de mythologie had bijna 400 jaar lang veel aanhangers.
Zelfs in de Oudheid werden de wolken door een geleerde
beschreven. In moderne tijden heeft de wetenschap geen bewijs
voor het bestaan van deze wolken. Sommige wetenschappers claimen dat ze de wolken wel degelijk voor
een aardbeving hebben waargenomen en soms een aardbeving konden voorspellen.
Intussen blijven zware naschokken van de aardbevivng van vrijdag voor onrust zorgen. Ook de Japanse
hoofdstad Tokio kreeg een schok van liefst 6,6 te verwerken. Dat zou als gewone aardbeving al vrij krachtig
zijn.
Bron deMorgen.be

Japanse aardbeving leidt laatste kwartier in. The ring of fire
San Andreas-breuk, Californië. Grens Pacifische Plaat en NoordAmerikaanse Plaat
De aardbeving in Japan staat niet op zichzelf. Het is de derde in een
reeks bevingen aan de hoeken van de Pacifische Plaat. Het zal
daarom niet lang duren voordat San Francisco, in de rechter bovenhoek van de plaat, een catastrofale
opdonder krijgt.
Dat voorspelt Simon Winchester, auteur van The Atlantic (HarperCollins, november 2010), een bestseller
over de rampen en rijkdom die de watermassa en haar bodem voortbrachten.
Aarde als koperen bel
In Newsweek vergelijkt hij de aarde met een enorme koperen bel, die op 27 februari 2010 met een hamer is
geslagen in Chili, nabij de rechter onderhoek van de Pacifische Plaat. De trilling bereikte, volgens de theorie
van Winchester, op 22 februari 2011 Nieuw-Zeeland. De linker onderhoek. Niet lang daarna, op 11 maart
2011, ging het mis voor de kust van de Japanse stad Sendai, de linker bovenhoek. “Hoewel er nog steeds
geen hard wetenschappelijk bewijs is, lijdt het weinig twijfel dat aardbevingen de neiging hebben zich in
clusters te manifesteren”, aldus Winchester. “Een belangrijke gebeurtenis aan de ene kant van een
tektonische plaat krijgt vaak een vervolg aan de andere kant van de plaat.”
Met de klok mee is het volgens Winchester nu de beurt aan de San
Andreas-breuk, bekend van de aardbeving die in 1906 de
Californische stad San Francisco grotendeels verwoestte. Met
onvoorstelbare gevolgen voor de mensen die daar wonen. De aarde
zal de “toestemming om daar te wonen” eerder intrekken dan
menigeen verwacht, schrijft Winchester.
Ergste moet nog komen
Niet alleen deze geologische geschiedenis moet ons zorgen baren,
vindt de schrijver. Het topografische aspect is minstens zo
beangstigend. Iedereen in het noordoosten van Japan weet dat je je
uit de voeten moet maken als de zee zich plotseling terugtrekt. Landinwaarts en hogerop, voordat de golf
aan wal gaat. Maar in het vlakke noordoosten van Japan, met zijn rijstvelden, vliegvelden en
industrieterreinen, is er vrijwel geen mogelijkheid om bergop te gaan. “Als een golf je landinwaarts jaagt met
de snelheid van een straalvliegtuig, dan zal ze je hoe dan ook grijpen, verdrinken en verpulveren.”
De Pacifische Plaat brengt langs de randen niet alleen aardbevingen voort. Ook de meer dan duizend
vulkanen op de breuklijnen zijn een gevaar. De omtrek van deze tektonische plaat wordt daarom ook wel ‘de
ring van vuur’ genoemd.
Winchesters visie op het menselijk bestaan is fatalistisch: onze gastheer, de geologie, kan ons ieder moment
de deur wijzen. Met de aardbeving in Japan gaan we volgens hem het laatste kwartier in. “De ergste beving
moet nog komen”, verwijst hij naar Californië.
Bron NRC.nl
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Een Midden-Oosten zonder grenzen?
auteur: Mohammed KhanAl Jazeera
bron: Al Jazeera vertaling: Polleke, 13 maart 2011
De volle omvang van de Arabische landen
Onderstaand opiniërend artikel kwam ik tegen op de
website Al-Jazeera. Het is van de hand van
Mohammed Khan, een politiek analist woonachtig in
de Verenigde Arabische Emiraten. Met de
ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de
profetieën die nog in vervulling moeten gaan, leek
met het interessant om te vertalen.
De moderne geografische grenzen van het MiddenOosten werden getekend door de Britse en Franse
kolonialen, wiens enige belangen waren om onder elkaar de oorlogsbuit te verdelen en hun heerschappij
over deze regio in de eerste helft van de 20ste eeuw te behouden. De contouren van de regio, met zijn
onberispelijke rechte lijnen nog vandaag de dag nog steeds zoals ze eerder op de kaart werden getekend,
ondanks tientallen jaren van grensoverschrijdende conflicten.
Nog nooit is een geïmporteerd concept zo met jaloezie bewaakt door de heersende families en politieke elite
in het Midden-Oosten als de natiestaat, samen met de ‘heilige graal’ van de theoretische internationale
betrekkingen, de soevereine staat.
De kunstmatigheid van de grenzen in kwestie staat buiten kijf. Kijk maar naar elke willekeurige kaart van het
Midden-Oosten voor de de Sykes-Picot Overeenkomst in 1916 tussen Groot-Brittannië en Frankrijk (toen de
opsplitsing van de regio een feit werd zonder de mensen die er leefden in ogenschouw te nemen) en u zult
moeite moeten doen om veel fysieke grenzen te vinden tussen, laten we zeggen, Syrië in het noordoosten
en
Marokko in het westen.
Wat u echter wel zult kunnen tegenkomen zijn vrije spoorverbindingen die de hele regionen overspannen.
Een overblijfsel van de oude Hejaz Spoorlijn, die Damascus met Medina verbond, is nog steeds (zij het
aftands) te vinden het centrum van de Syrische hoofdstad. Ooit transporteerde het pelgrims naar de heilige
stad van de Moslims in het huidige Saudi Arabië zonder noodzaak tot ongemakkelijke visa of frustrerende
ambtenaren. Maar dat is duidelijk lang geleden.
Schade en schande
In de loop van de recente geschiedenis hebben Arabische leiders geprobeerd om de eenheid in de
Arabische wereld te bevorderen, of het nu was in de vorm van de Arabische Liga met zijn 22 leden – om de
onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Arabische staten veilig te stellen- of de Samenwerkende
Golfstaten met zijn 6 leden – als en politieke, economische en veiligheidsunie in antwoord op de Islamitische
Revolutie in Iran.
Hoe dan ook, de heiligheid van de staat zelf en zijn grenzen was gegarandeerd in deze blokken. Wellicht het
grootste experiment in grensoverschrijdende samenwerking, een die het weliswaar maar drie jaar vol hield,
begon in 1958 toen onder een golf van Nasserisme die door de regio ging, Egypte en Syrië (en voor een
korte periode Irak) de Verenigde Arabische Republiek werd opgericht.
Gamal Abdel-Nasser’ demagogie en hang naar macht en de economische oproer die in Syrië werd gevoeld
kwam echter in 1961 ten einde. Theoretisch werden Egypte en Syrië één, als onderdeel van de VAR. Onder
enkelvoudige leiding (met afgeleide macht) werd de VAR geacht een geest van gezamenlijkheid te
bevorderen en andere landen in de regio aan te sporen om deel te nemen en zodoende de unie uit te
breiden.
Het falen van het project was in geen geval een weerspiegeling van de Egyptische en Syrische bevolking als
zouden die slechts een enkelvoudige alliantie hebben willen smeden. Samen met Jemen was de formatie
van de VAR nog steeds onderwerp van debat. Dat was dan ook het laatste dat we van dit pan-Arabische
project hebben gehoord.
Waarschijnlijk zijn de jaren ‘90 en ’00 de decennia geweest van grensoverschrijdend post-nationalisme,
vooral met de opkomst van de Islamitische beweging als een grote politieke speler, wiens ideologie vooral
Islamitische idealen voorop stelde die nationale grenzen oversteeg. Als je de manifesten van dergelijke
echter nader bestudeert, en hun specifieke reden van bestaan in ogenschouw neemt, wordt het al snel
duidelijk dat hun politieke ambities geworteld zitten in de staat waarin deze zijn verschenen.
Daarom was het Islamitische Bevrijdingsfront een dominante speler in Algerije en Algerije alleen, terwijl de
Moslimbroederschap alleen de focus op politiek hervorming in Egypte had. De nakomelingen van de
Broederschap zijn op een zelfde wijze specifiek op de natiestaat gericht.
Deze bewegingen mogen dan ideologische gronden hebben, met als doel het herstel van de glorietijd van de
eerdere Kalifaten en het Ottomaanse Rijk te bewerkstelligen, realisme heeft er voor gezorgd dat hun
krachten nationaal worden beperkt. Het is onwaarschijnlijk dat dit snel zal veranderen.
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