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De lijst van 260 misdaden tegen Nederlanders:
Selectiecriteria: art. 83a Sr (definitie terroristisch oogmerk), 90quater en 426quater (anti discriminatie
bepalingen) 1979 – 2012
Lijst met racistische feiten tegen de blanke Nederlandsche samenleving, het ultieme bewijs dat de politiek
links liegt dat het barst dat racisme tegen blanke nederlanders amper voorkomt.
1. 8-8-1979 Scheveningen – David Zegwaard doodgestoken door Turk
http://pasteurella.blogspot.nl/1979/08/jongen-doodgestoken.html en
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2712117/1998/03/03/Zeven-jaar-cel-voor-doodstekenjongen-na-racistische-scheldpartij.dhtml
2. 5-4-1983 Cevdet Yilmaz en de moord in cafe Het Koetsiertje te Delft
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cevdet_Y%C4%B1lmaz
3. 6-11-1993 André Hartman http://www.geheugenvanoost.nl/44935/nl/zinloos-vermoord
4. 1-7-1998 – Eddy Wind http://www.geheugenvanoost.nl/44935/nl/zinloos-vermoord
5. 10-1-1999 Twee meisjes doodgeschoten in Bacchus, Gorinchem https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacchuszaak
6. 24-2-2002 Rene Steegmans https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Ren%C3%A9_Steegmans
7. 6-10-2003 Amsterdam – Anja Joos https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Anja_Joos
8. 13-1-2004 moslim schiet leraar neer https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_het_Terra_College
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1741555/2004/01/16/Scholieren-betuigen-steun-aandader.dhtml http://www.volkskrant.nl/archief/vrienden-murat-op-terra-college-niet-meer-welkom~a719565/
9. 18-1-2006 Pats, autoruit stuk – en dan snel wegfietsen
http://vorige.nrc.nl//binnenland/article1648486.ece/Pats,_autoruit_stuk_ndash_en_dan_snel_wegfietsen
10. 5-7-2006 West Kapelle – Jongen mishandeld door fietsendieven
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/jongen-mishandeld-door-fietsendieven-1.1538137
11. 30-7-2007 Terneuzenaar loopt letsel op bij diefstal van mountainbike http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsvlaanderen/terneuzenaar-loopt-letsel-op-bij-diefstal-van-mountainbike-in-willem-de-zwijgerlaan-1.1849057
12. 18-9-2007 Leraar klappen https://www.youtube.com/watch?v=hlfILCWWAqI
13. 24-9-2007 Weggepest omdat je geen moslim bent
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2268846/2007/09/24/Pispaal-omdat-je-geen-moslimbent.dhtml
14. 26-1-2008 Leerlinge ROC Zadkine slachtoffer van intimidatie door Marokkanen
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1636
15. 13-7-2008 Meisje tijdens kermis Bergeijk door duo verkracht http://www.ed.nl/regio/meisje-verkrachtdoor-duo-in-bergeijk-1.2372700
16. 29-8-2008 Helmond, 15-jarig meisje aangerand door groep van 8 jongens
http://www.deweblogvanhelmond.nl/nieuw-helmonds-nieuws/nieuw-helmonds-nieuws/
17. 3-11-2008 Hardleerse insluiper in Kapelle http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/hardleerse-insluiper-inkapelle-1.1921019
18. 5-11-2009 Gegil voorkomt diefstal van auto in Terneuzen http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsvlaanderen/gegil-voorkomt-diefstal-van-auto-in-terneuzen-1.1803268 http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsvlaanderen/mislukte-poging-auto-te-stelen-in-terneuzen-1.1814701
19. 8-2-2010 Zwolle, straatroof met vuurwapen
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/straatroof_met_vuurwapen_1_386867
20. 9-2-2010 Journalist De Gelderlander doet aangifte van bedreiging
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/journalist-de-gelderlander-doet-aangifte-vanbedreiging-1.2999969
21. 17-2-2010 Eemland, gehandicapte vrouw bestolen
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/gehandicapte_vrouw_bestolen_1_388394
22. 11-3-2010 16-jarige uit Veenendaal beroof en mishandeld
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/beroving_in_veenendaal_1_392100
23. 11-11-2010 Marokkaanse meisjes mishandelen 82-jarige vrouw
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20359634.ece
24. 17-12-2010 Zwolle, 77-jarige mept overvallers huis uit http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/77-jarigemept-overvallers-huis-uit-1.477423
25. 11-3-2011 Grote Kerk Westzaan beklad http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/grote_kerk_westzaan_beklad
26. 7-4-2011 Drie donkergetinte mannen plegen gewelddadige woningoverval
https://www.youtube.com/watch?v=YEYQ958w3rI
27. 18-5-2011 Leek, joodse school beklad
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/05/c18_op_joodse_school.html
28. 22-6-2011 Middelburg – 12-jarig meisje bestolen van fiets in Vlissingen
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/jongen-mishandeld-door-fietsendieven-1.1538137
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29. 10-10-2011 Terwijde, 5 jongeren op heterdaad betrapt bij vernielingen aan woning
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/10/pestkoppen_terwijde_aangehoude.html
30. 14-10-2011 85-jarige bij woningoverval beroofd, verkracht en later overleden.
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2011/oktober/05-verkrachting-bejaarde-vrouwberlagehof-amsterdam.html
31. 26-1-2012 Andre Kleinman http://www.moordzaken.com/Andr%C3%A9_Kleinman
32. 5-3-2012 Insluiper betrapt in woning in Zierikzee http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/insluiperbetrapt-in-woning-in-zierikzee-1.1706783
33. 9-3-2012 Insluipster in woning Nieuwekerk http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/insluipster-inwoning-nieuwerkerk-1.1692590
34. 27-4-2012 Marokkaan laat zien wie baas is https://www.youtube.com/watch?v=tV9SJ2WeFz0
35. 27-5-2012 Sharia4Belgium eist Sharia voor NL. http://www.mrctv.org/videos/sharia4belgium-threatensgeert-wilders-demands-islamic-law-europe
36. 10-4-2012 81-jarige komt om het leven bij woningoverval http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuidholland/2012/compositietekening-verdachte-woningoverval-vrijgegeven/
37. 15-4-2012 Jeanette van den Boogert http://www.moordzaken.com/Jeanette_van_den_Boogert
38. 22-4-2012 Dodelijke schietpartij Amsterdam
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/verdachten_schietpartij_amsterdam_gezocht_1_642166
39. 25-4-2012 Ruud Stratmann http://www.moordzaken.com/Ruud_Stratmann
40. 2-5-2012 Gennep – Ria Wagelmans http://www.moordzaken.com/Ria_Wagelmans
41. 29-5-2012 91-jarige vermoord, een jaar later wordt Amrish gepakt en tevens vervolgd voor bezit van
kinderporno
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/moord_hoogbejaarde_amsterdam_voor_rechter_1_770256 en
http://www.moordzaken.com/Bep_Theunissen
42. 16-7-2012 Groep jongeren mishandelt man in Vlissingen http://www.pzc.nl/regio/groep-jongerenmishandelt-man-in-vlissingen-1.1721029
43. 19-8-2012 Vrouw verkracht in Sloterpark Amsterdam http://www.hartvannederland.nl/nederland/noordholland/2012/compositietekening-verkrachter-vrijgegeven/
44. 17-9-2012 Terneuzen – Politie zoekt getuigen van aanrijding meisje http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsvlaanderen/politie-zoekt-getuigen-van-aanrijden-meisje-1.3336967
45. 19-9-2012 Christusbeeld Terneuzen weer beschadigd
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/christusbeeld_terneuzen_weer_beschadigd_1_675748
46. 29-10-2012 Kappele – Inbreker vraagt vrouw in Kapelle om geld
http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/inbreker-vraagt-vrouw-in-kapelle-om-geld-1.3336237
47. 27-11-2012 Ruim 5000 meisjes en vrouwen tot prostitutie gedwongen door Turkse- en Marokkaanse
bendes https://ejbron.wordpress.com/2012/11/27/amsterdam-5000-meisjes-door-turken-en-marokkanen-totprostitutie-gedwongen/
48. 4-12-2012 Grensrechter doodgeschopt door Turkse voetballertjes, klasgenootjes daders betuigen op
Twitter http://www.nu.nl/binnenland/2972986/mishandelde-grensrechter-41overleden.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=3DR8j365HKM en
http://www.wikiwand.com/nl/SC_Buitenboys#/Incident
49. 5-12-2012 Bejaarde man is leven niet meer zeker na afranseling
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3358579/2012/12/05/Bejaarde-is-leven-niet-meer-zekerna-massale-afranseling.dhtml
2013
50. 4-2-2013 Breda, groep van zeven mishandeld duo http://www.bredavandaag.nl/nieuws/politie/2013-0204/groep-van-zeven-mishandelt-duo-bij-zoete-inval
51. 25-3-2013 Politieke vragen over overlast Marokkaanse jongeren in Helmond
http://www.omroepbrabant.nl/?news/190763952/Politieke+vragen+over+overlast+Marokkaanse+jongeren+in
+Helmond.aspx
52. 11-4-2013 Meisje (9) zwaargewond na poging tot beroving
53. 12-4-2013 15 jarige somalische asielzoekster (nog steeds) vermist https://www.politie.nl/gezocht-envermist/vermiste-kinderen/2013/april/idil-mohamed-mahamuud.html
54. 27-5-2013 http://www.blikopnieuws.nl/2013/jongen-gezicht-gestoken-cs-maastricht
55. 24-6-2013 Rabbijn mishandeld en bespuugd na verkeersruzie http://www.at5.nl/artikelen/105860/manmishandeld-en-bespuugd-na-verkeersruzie
56. 9-7-2013 Fietser beroofd in Vlissingen http://www.pzc.nl/regio/walcheren/fietser-beroofd-in-vlissingen1.3906563
57. 9-7-2013 Breda, twee jongens mishandeld door 10 man http://www.bredavandaag.nl/nieuws/politie/201307-09/getuigen-gezocht-groep-van-10-mishandelt-twee-jongens
58. 12-6-2013 Moslims martelen en verkrachten schaap
http://islamversuseurope.blogspot.co.uk/2013/06/netherlands-muslims-rape-torture-and.html
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59. 16-6-2013 http://www.blikopnieuws.nl/2013/zware-mishandeling-recherche-zoekt-getuigen
60. 15-7-2013 Breda, man van 28 mishandeld door acht man
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/politie/2013-07-15/weer-naar-huis-fietsende-stapper-mishandeld-doorgroep
61. 16-7-2013 Man ‘leent’ mobieltje van jongen (14) in Vlissingen en gaat er mee vandoor.
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/man-leent-mobieltje-van-jongen-14-in-vlissingen-en-gaat-er-mee-vandoor1.3917393
62. 29-7-2013 Moslims roepen op tot geweld in reactie op ronselaarster.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3483384/2013/07/29/Moslims-boos-over-arrestatieZoetermeerse-ronselaarster.dhtml
63. 4-8-2013 Vrouw beroofd in Goes http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/vrouw-beroofd-in-goes-1.3943169
64. 9-8-2013 Breda – Vrouw vastgebonden in eigen huis http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouwvastgebonden-eigen-huis
65. 10-8-2013 Rotterdammers neergestoken in Den Haag
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/rotterdammers-neergestoken-den-haag
66. 1-9-2013 Alkmaar – Straatrover gooit slachtoffer uit scootmobiel
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/straatrover-gooit-slachtoffer-uit-scootmobiel
67. 2-9-2013 Zware mishandeling in Goes http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zware-mishandeling-ingoes-1.3985103
68. 2-10-2013 Maiwand de thuisblijver bedreigd uit Iran gevluchtte Afshan Ellian met de dood
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/10/Moslimextremist-bedreigt-Elsevier-blogger-Afshin-Ellian1380210W/
69. 4-10-2013 Zwolle – kopschopper http://www.boevenvangen.nl/artikelen/politie-geeft-schokkende-videokopschopper-vrij
70. 5-10-2013 Woningovervallers mishandelen bewoner
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/woningovervallers-mishandelen-bewoner
71. 6-10-2013 Vrouw uit Ijmuiden mishandeld door zes man https://www.politie.nl/nieuws/2013/oktober/6/04getuigen-gezocht-van-openlijke-geweldpleging.html
72. 17-10-2013 Kopschopper berooft man in Amsterdam
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/kopschopper-berooft-man-amsterdam
73. 19-10-2013 Amsterdam – broers mishandeld na avond stappen
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/broers-mishandeld-na-avond-stappen
74. 20-10-2013 Homogeweld in Amsterdam http://www.boevenvangen.nl/artikelen/homogeweld-amsterdam
75. 21-10-2013 Rotterdam – Overvallers gebruiken stroomstootwapen op bewoner
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/overvallers-gebruiken-stoomstootwapen-op-bewoner
76. 23-10-2013 Nieuwegein – Straatrover spuit bijtende vloeistof in gezicht vrouw
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/straatrover-spuit-bijtende-vloeistof-gezicht-vrouw
77. 10-11-2013 Rotterdam – Student uit het niets zwaar mishandeld
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/student-uit-het-niets-zwaar-mishandeld
78. 12-11-2013 Amsterdam – 18-jarige vrouw slaat stekende straatrover van zich af
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/18-jarige-vrouw-slaat-stekende-straatrover-van-zich-af
79. 16-11-2013 Leiden – Moeder en haar kinderen thuis overvallen
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/moeder-en-haar-kinderen-thuis-overvallen
80. 19-11-2013 Vrouw verkracht in Ede http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouw-verkracht-ede
81. 27-11-2013 Gorinchem – Tieners steken medewerkster neer bij overval
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/tieners-steken-medewerkster-neer-bij-overval
82. 5-12-2013 Harderwijk – Jongeman mishandeld op station
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/jongeman-mishandeld-op-station
83. 6-12-2013 Rotterdam – Moeder en kinderen worden thuis overvallen door nep-postbode
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/moeder-en-kinderen-worden-thuis-overvallen-door-nep-postbode
84. 12-12-2013 Betrapte jonge winkeldief trapt medewerker in gezicht
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/betrapte-jonge-winkeldief-trapt-medewerker-gezicht
85. 21-12-2013 Roelofsarendsveen – Alleenstaande man in zijn woning overvallen
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/alleenstaande-man-zijn-woning-overvallen#
2014
86. 3-1-2014 Ede – 16-jarig meisje mishandeld in AH http://www.boevenvangen.nl/artikelen/16-jarig-meisjemishandeld-ah
87. 6-1-2014 15-jarige Hagenaar beroofd van iPhone http://www.dichtbij.nl/denhaag/112/artikel/3311053/man-berooft-jongen-15-aan-van-oosterwijk-bruynstraat.aspx?sml=true
88. 11-1-2014 Amsterdam – Man zwaar mishandeld na bezoek McDonalds
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-zwaar-mishandeld-na-bezoek-aan-mcdonalds#
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89. 18-1-2014 Noordwijk – 17-jarige jongen zwaar mishandeld http://www.boevenvangen.nl/artikelen/17jarige-jongen-zwaar-mishandeld
90. 26-1-2014 Man mishandeld en bedreigd in Haagse hoerenbuurt
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-mishandeld-en-bedreigd-haagse-hoerenbuurt
91. 26-1-2014 Nederlandse oud-militair leidt in Syrië jihadisten op
http://www.ad.nl/ad/nl/13868/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3584151/2014/01/26/Nederlandse-oudmilitair-leidt-in-Syrie-jihadisten-op.dhtml
92. 9-2-2014 Den Haag – Vrouw mishandeld door man http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouwmishandeld-door-man
93. 9-3-2014 Amsterdam – Man mishandeld met bakstenen http://www.boevenvangen.nl/artikelen/manmishandeld-met-bakstenen#
94. 28-3-2014 Schiedam – Man met hond mishandelt conducteur
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-met-hond-mishandelt-conducteur
95. 30-3-2014 Vrouw aangerand en achtervolgd http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouw-aangerand-enachtervolgd
96. 6-4-2014 Neergeschoten in de nek door een ‘varken’
https://ejbron.wordpress.com/2014/04/06/neergeschoten-in-de-nek-door-een-varken/
97. 10-4-2014 Den Haag – Dieven mishandelen vrouw bij confrontatie
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/dieven-mishandelen-vrouw-bij-confrontatie
98. 11-4-2014 Gewelddadige Marokkanen maken Rotterdamse wijk onveilig
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/5485
99. 27-4-2014 Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Delft broeinest voor radicale moslimjongeren
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2540031/Den-Haag-Zoetermeer-Gouda-en-Delft-broeinest-voor-radicalemoslimjongeren
100. 9-5-2014 Rotterdam – Overvaller steekt eigenaar tabakswinkel neer
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/overvaller-steekt-eigenaar-tabakswinkel-neer#
101. 12-5-2014 Amsterdam – Auto beschoten op A10 http://www.boevenvangen.nl/artikelen/auto-beschotenop-a10video
102. 14-5-2014 NSB geklad op friettent
http://www.omroepbrabant.nl/?news/211085772/NSB+geklad+op+frietzaak+Martin+Zwerts+in+Eindhoven+
%E2%80%98Wie+dit+doet,+is+gestoord.aspx
103. 21-6-2014 Amsterdam – Curieuze mishandeling van marktkoopman
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/curieuze-mishandeling-van-marktkoopman#
104. 22-6-2014 Amsterdam – Kalasjnikov afgeleverd bij winkel in Amsterdam
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/kalasjnikov-afgeleverd-bij-winkel-amsterdam
105. 24-6-2014 Amsterdam – Vrouw breekt neus bij mishandeling
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouw-breekt-neus-bij-mishandeling
106. 2-7-2014 Warmond – Vrouw(23) aangerand tijdens wandeling
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/vrouw23-aangerand-tijdens-wandeling
107. 2-7-2014 Winterswijk – Dode na woningoverval http://www.boevenvangen.nl/artikelen/dode-nawoningoverval
108. 13-7-2014 Iraanse man mishandeld omdat hij at tijdens Ramadan
https://ejbron.wordpress.com/2014/07/22/iraanse-man-door-jongeren-mishandeld-vanwege-eten-tijdensramadan/
109. 21-7-2014 16-jarig meisje uit Ede uit het niets mishandeld https://www.politie.nl/gezocht-envermist/gezochte-personen/2014/juli/02-ede-mishandeling-16-jarig-meisje.html
110. 23-7-2014 In interview vertelt Arnhemse ISIS strijder dat Nederland nog aan de beurt komt
http://revu.nl/nu-in-revu/arnhemse-isis-strijder-nederland-komt-zeker-aan-de-beurt/
111. 1-8-2014 Amsterdam – Man mishandeld op Amsterdam CS http://www.boevenvangen.nl/artikelen/manmishandeld-op-amsterdam-cs
112. 23-8-2014 Amsterdam – Barman mishandeld na vechtpartij in café
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/barman-mishandeld-na-vechtpartij-caf%C3%A9
113. 26-8-2014 Somalische 13-jarige jongen verkracht 10-jarig meisje
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/somalisch_kind_13_schuldig_aan_verkrachting_1_850163
114. 28-8-2014 Mohamed Aden gepakt toen hij aanslag wilde plegen in Scheveningse Haven
http://www.nu.nl/tag/Mohamed%20A.
115. 3-9-2014 Verdachte van verkrachting Reuver vrijgesproken http://www.1limburg.nl/justitie-maakt-fouttunnelverkrachtingszaak-roermond?context=default
116. 20-9-2014 jihadisten planden aanslag op Europese Commissie
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3751773/2014/09/20/Haagse-jihadistenplanden-aanslag-op-Europese-Commissie.dhtml
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117. 20-9-2014 Gebouw MuzyQ in Oost beklad met IS-leuzen http://www.at5.nl/artikelen/134873/gebouwmuzy-q-in-oost-beklad-met-is-leuzen
118. 20-9-2014 Amsterdam – Groep van 14 mannen beroof en mishandelt straatartiest
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/groep-van-14-mannen-berooft-en-mishandelt-straatartiest
119. 23-9-2014 Man in Gulpen op straat beroofd http://www.1limburg.nl/man-gulpen-op-straatberoofd?context=default
120. 24-9-2014 Den Haag – Achtervolgde man rent café binnen en wordt mishandeld
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/achtervolgde-man-rent-caf%C3%A9-binnen-en-wordt-mishandeld
121. 26-9-2014 In Albanië veroordeelde mensenhandelaar wordt gezocht in NL
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/gezocht-voor-verkrachting-en-mensenhandel-durim-gremaj
122. 28-9-2014 Eindhoven – Man zwaar mishandeld in Eindhoven
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-zwaar-mishandeld-eindhoven-0#
123. 29-9-2014 Antisemitische leuzen op basisschool Voorburg geklad: ‘Alle jode gaan dood’
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2672823/Antisemitische-leuzen-op-basisschool-Voorburg-geklad-Allejode-gaan-dood
124. 30-9-2014 Bewoner betrapt inbreker in Oudelande http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/bewonerbetrapt-inbreker-in-oudelande-1.4557438
125. 2-10-2014 16-jarige asielzoeker spuugt en bijt Jumbo-medewerkster
http://www.hartvannederland.nl/nederland/groningen/2015/asielzoeker-bijt-van-zich-af-supermarkt/
126. 2-10-2014 Bergen op Zoom – Man in elkaar geslagen door scooterrijder
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-elkaar-geslagen-door-scooterrijder
127. 6-10-2015 Gouda – Beroving vrouw (77) voor haar huis aan de Rentmeesterslag
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/zaken/20151208/gouda_overval.aspx
128. 11-10-2014 Amsterdam – Man stormt bus in en mishandelt en bedreigt de chauffeur
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-stormt-bus-en-mishandelt-en-bedreigt-de-chauffeur
129. 15-10-2014Rotterdam – overval Vlietlaan http://www.mediatv.nl/nieuws/12660/Meer-bekend-overvluchtroute-overval-met-zwaargewonde-vrouw-Vlietlaan-Rotterdam.html
130. 21-10-2014 Eindhoven, IS-leuzen in fietserstunnel
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2186451023/Fietstunnel+in+Kruisstraat+in+Eindhoven+beklad+met+ISleuzen+%E2%80%98IS+graffiti+of+provocatieve+kunst%E2%80%99.aspx
131. 24-10-2015 Messentrekker veroordeeld voor bedreiging Maastricht
http://www.1limburg.nl/messentrekker-veroordeeld-voor-bedreiging-maastricht?context=default
132. 5-11-2014 Den Haag – Man in gezicht gestoken http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-gezichtgestoken
133. 25-11-2014 Osdorp, dubbele verkrachting http://www.at5.nl/artikelen/137668/politie-maakt-jacht-opdader-dubbele-verkrachting-in-osdorp
134. 27-11-2014 Hoogeveen, woning Nederlandse gezin beklad
https://ejbron.wordpress.com/2014/11/27/molukkers-kapen-woonwijk-in-hoogeveen/
135. 29-11-2015 Venray – Vrouw betrapt inbreker in haar huis en krijgt klappen
http://www.1limburg.nl/vrouw-betrapt-inbreker-haar-huis-en-krijgt-klappen?context=default
136. 5-12-2014 Amsterdam – Man eerst mishandeld, daarna beroofd
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-eerst-mishandeld-daarna-beroofd#
137. 6-12-2014 Straatrovers in Middelburg slaan op de vlucht door gegil slachtoffer
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/straatrovers-in-middelburg-slaan-op-de-vlucht-door-gegil-slachtoffer1.4660736
138. 6-12-2014 Pietenhater bekladt Hema op pakjesavond http://www.at5.nl/artikelen/138183/pietenhaterbekladt-hema?utm_source=at5&utm_medium=feed&utm_campaign=at5+nieuws&utm_reader=feedly
139. 14-12-2014 Alphen aan de Rijn – Gewonde bij steekpartij
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2738899/Ruzie-gaat-vooraf-aan-steekincident-27-jarige-Alphenaarzwaargewond en http://www.omroepwest.nl/nieuws/2740149/Toestand-slachtoffer-steekpartij-Alphen-aanden-Rijn-zeer-kritiek en http://www.omroepwest.nl/nieuws/2744150/Slachtoffer-steekpartij-JulianastraatAlphen-aan-den-Rijn-overleden
140. 16-12-2014 Vrijspraak voor verkrachting in tunnel Roermond http://www.1limburg.nl/vrijspraak-voorverkrachting-tunnel-roermond?context=default en http://www.1limburg.nl/om-verkrachting-tunnel-roermondniet-bewezen?context=default en http://www.1limburg.nl/justitie-maakt-fout-tunnelverkrachtingszaakroermond?context=default
141. 17-12-2014 Heerlense vrouw door coma vast in gedwongen huwelijk http://www.1limburg.nl/heerlensevrouw-door-coma-vast-gedwongen-huwelijk?context=default
142. ??? 25-12-2014 http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4088
143. 30-12-2014 Vrouw meters meegesleurd bij beroving in Roermond http://www.1limburg.nl/vrouw-metersmeegesleurd-bij-beroving-roermond?context=related-13700
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144. 30-12-2014 Video zelfmoordterrorist Sultan uit Maastricht opgedoken http://www.1limburg.nl/videozelfmoordterrorist-sultan-uit-maastricht-opgedoken?context=default
145. 2-1-2015 Zwijgen over jihadi is gevaarlijk http://www.1limburg.nl/zwijgen-over-jihadigevaarlijk?context=default
146. 5-1-2015 Verstandelijk beperkte 12-jarige mishandeld om groet
http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27276800.ece/Politie-zoekt-dader-en-getuigenvan-mishandeling-12-jarige
147. 15-1-2015 moslims slopen wagen trucker http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/01/woestemoslimachtige-slopen-wagen-trucker
148. 16-1-2015 charlie hebdo cartoons gecensureerd want: te gevaarlijk
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23566043/__Stations_weigeren_profeet__.html
149. 21-1-2015 bomaanslag op politie voorkomen
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23582175/__Zelfgemaakte_bom_moest_agent_raken__.html
150. 24-1-2015 Twee jochies steken vrouw neer
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23597397/__Jongetjes_steken_vrouw_neer__.html
151. 29-1-2015 Amsterdamse homo zwaar mishandeld na taxirit
http://nieuws.tpo.nl/2015/01/29/amsterdamse-homo-zwaar-mishandeld-nataxirit/?utm_source=TPO+Nieuwsbrief+abonnees&utm_campaign=65cc0bef7b29_januari_20151_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_b03521bf5f-65cc0bef7b-89919689
152. 30-1-2015 Tarik Z gijzelt NOS studio http://nos.nl/video/2016196-beelden-gijzeling-nos-studio.html
153. 3-2-2015 Gouda moskee weigert vrouwen in buurt
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/02/megamoskee-weigert-vrouwen-in-buurt
154. 4-2-2015 Ambulance bekogeld met Koran, voorruit verbrijzeld http://nieuws.tpo.nl/2015/02/04/manbekogelt-ambulance/ en http://joostniemoller.nl/2015/02/voorwerp-door-ruit-ambulance-koran/
155. 6-2-2015 Frituur overvallen in Geleen http://www.1limburg.nl/frituur-overvallen-geleen?context=default
156. 14-2-2015 Conductrice bespuugd en mishandeld door 4 jongeren met marokkaans uiterlijk
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/video-jongens-geven-conductrice-kopstoot
http://www.rtvutrecht.nl/bureauhengeveld/1332504/conductrice-mishandeld-in-trein.html
https://www.youtube.com/watch?v=WtbzYaECy-8 en http://www.boevenvangen.nl/artikelen/conductricebedreigd-mishandeld-en-bespuugd
157. 15-2-2015 Oisterwijk – Man in nek gestoken tijdens carnaval
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-nek-gestoken-tijdens-carnaval
158. 18-2-2015 Lagere straffen Gennepenaren voor wraak na verkrachting http://www.1limburg.nl/lagerestraffen-gennepenaren-voor-wraak-na-verkrachting?context=default
159. 25-2-2015 Twee jaar celstraf voor verkrachting in Maastricht http://www.1limburg.nl/twee-jaar-celstrafvoor-verkrachting-maastricht?context=default
160. 26-2-2015 Gewapende overval op drogist in Tegelen http://www.1limburg.nl/gewapende-overval-opdrogist-tegelen?context=default
161. 3-3-2015 Explosie in Markthal Rotterdam http://www.boevenvangen.nl/artikelen/explosie-markthalrotterdam
162. 6-3-2015 Huis PVV’er bekogeld
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/03/huis_pvver_bekogeld_af.html
163. 10-3-2015 Amsterdam – Man mishandelt medewerker coffeeshop
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-mishandelt-medewerker-coffeeshop
164. 16-3-2015 Vrouw (23) wordt in Schilderswijk mishandeld omdat ze een sigaret rookte
https://www.politie.nl/nieuws/2015/maart/16/06-den-haag-politie-zoekt-getuigen-van-mishandeling-haagsevrouw.html
165. 19-3-2015 96-jarige Toni werd neergestoken door een verwarde Irakees
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3917251/2015/03/20/Neergestoken-96-jarige-isoma-Toni-uit-De-Pijp.dhtml
166. 26-3-2015 Roermond – poging tot doodslag http://www.1limburg.nl/om-eist-zes-jaar-cel-na-schietpartijroermond?context=default
167. 5-4-2015 Amsterdam – Ernstige mishandeling man (49) bij tankstation op de Nieuwe Utrechtseweg
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/zaken/20151222/amsterdam_mishandeling.aspx
enhttp://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/12/9_tips_over_agressieve_racisti.html
168. 7-4-2015 Politie waarschuwt voor agressieve jongen in Hoensbroek http://www.1limburg.nl/politiewaarschuwt-voor-agressieve-jongen-hoensbroek?context=default
169. 10-4-2015 Studente uit Maastricht beroofd van handtas http://www.1limburg.nl/studente-uit-maastrichtberoofd-van-handtas?context=default
170. 11-4-2015 Buschauffeur bedreigd met de dood http://www.boevenvangen.nl/artikelen/buschauffeurbedreigd-met-de-dood
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171. 3-5-2015 Heerlense familie spil in internationale drugsbende http://www.1limburg.nl/heerlense-familiespil-internationale-drugsbende?context=default
172. 14-5-2015 Man gooit steen tegen hoofd vrouw bij bouwmarkt
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/man-gooit-steen-tegen-hoofd-vrouw-bij-bouwmarkt
173. 31-5-2015 Stichting Moslimpleegkind maakt advertentiefilmpje waarin Nederlandse pleegouders op
discriminerende wijze worden afgebeeld http://www.frontpage.fok.nl/nieuws/702830/1/1/50/stichtingmoslimpleegkind-geen-blanke-pleegouders.html
174. 17-6-2015 Minderjarige gedwongen tot ontucht in massagesalon (ed.: door islamitische Thai?? – nog
verder uitzoeken) http://www.1limburg.nl/minderjarige-gedwongen-tot-ontuchtmassagesalon?context=default
175. 21-6-2015 Hakenkruis op bestelbus geklad
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/06/hakenkruis_op_bestelbus_geklad.html
176. 4-7-2015 Allochtone jongeren vallen meisjes lastig en bespugen en slaan badmeester zwembad
Reuver http://www.1limburg.nl/allochtone-jongeren-slaan-en-bespugen-badmeester-reuver?context=topstory
en http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/07/jongeren_houden_huis_in_limbur.html en 4-7-2015
http://www.1limburg.nl/allochtone-jongeren-slaan-en-bespugen-badmeester-reuver?context=default en 6-72015 http://www.1limburg.nl/politie-op-terrein-zwembad-reuver-na-incidenten?context=default en 9-7-2015
http://www.1limburg.nl/identificatieplicht-en-cameras-bij-zwembad-reuver?context=default en
177. 4-7-2015 Groep mishandeld 14-jarig meisje
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/24726900/__Gruwelijke_beelden_mishandeling_vrijgegeven__.
html en http://www.boevenvangen.nl/artikelen/14-jarig-meisje-mishandeld-bij-recreatieplas
178. 4-7-2015 Vrouw van 24 uit Sittard afgereisd naar Syrië http://www.1limburg.nl/vrouw-van-24-uit-sittardafgereisd-naar-syrie?context=default
179. 8-7-2015 Terrorist sprak in Geleense moskee http://www.1limburg.nl/terrorist-sprak-geleensemoskee?context=default
180. 22-7-2015 Politie houdt geweldplegers aan in Maasbracht http://www.1limburg.nl/politie-houdtgeweldplegers-aan-maasbracht?context=default
181. 4-8-2015 Medewerkers aanmeldcentra belaagd door asielzoekers
http://www.volkskrant.nl/binnenland/medewerkers-aanmeldcentra-belaagd-door-asielzoekers~a4113016/
182. 8-8-2015 Raalte – woningoverval
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/Zaken/20151027/raalte_woningoverval.aspx
183. 10-8-2015 Marokkaanse Passiespelen Jezus speler bedreigd door Marokkanen
http://www.1limburg.nl/bedreigde-passiespelen-jezus-tranen-tijdens-interview?context=default
184. 12-8-2015 75-jarige beroofd en verkracht
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24366911/__Bejaarde_bruut_verkracht__.html
185. ??? 15-8-2015
http://www.omroepbrabant.nl/?news/241603552/Ontsnapt+aan+moordaanslag+met+mitrailleur+in+Boekel,+
boer+leeft+in+doodsangst+%E2%80%98Wegwezen,+dacht+ik%E2%80%99.aspx
enhttp://www.omroepbrabant.nl/?news/2413881133/Crimineel+richt+wapen+op+varkenshouder+en+laadt+w
apen+door+meer+over+deze+zaak+in+Bureau+Brabant.aspx en
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2345791293/Gezocht+man+met+vuurwapen+op+rode+scooter+in+Boe
kel.aspx
186. 15-8-2015 Vlaardingen – Straatroof/zware mishandeling man (45) op De Twist
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/zaken/20151124/vlaardingen_straatroof.aspx
187. 16-8-2015 Amsterdam – Man slaat buschauffeur op oor http://www.boevenvangen.nl/artikelen/manslaat-buschauffeur-op-oor
188. 20-8-2015 Burger in Amsterdam bespuugd door scootertuig
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/vrouw_in_gezicht_gespuugd_door.html
189. 20-8-2015 Maastrichtenaar mishandeld door brommerrijder met hamer
http://www.1limburg.nl/maastrichtenaar-mishandeld-door-brommerrijder-met-hamer en 5-11-2015
Verdachten bloedig hamer-incident op beeld http://www.1limburg.nl/verdachten-bloedig-hamer-incident-opbeeld?context=default
190. 21-8-2015 http://www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsItem.aspx?nid=224524&cat=1&rub=2
191. 24-8-2015 dove man in rolstoel beroofd door
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4128254/2015/08/24/Dove-man-in-elektrische-rolstoelberoofd.dhtml
192. 28-8-2015 Burgers Gouda bespuugd door Marokkanen
https://ejbron.wordpress.com/2015/08/28/burgers-gouda-bespuugd-door-marokkanen-marokkanen-willennu-excuses/
193. 28-8-2015 Politie onderzoekt mogelijk kindermisbruik azc Groningen
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vermeend-kindermisbruik-in-asielzoekerscentrum-groningen
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194. 28-8-2015 Steekpartij AZC Winterswijk http://www.regio8.nl/steekpartij-bij-azcwinterswijk/actueel/nieuws/item?483662
195. 2-9-2015 14 jarig kindbruidje (nog steeds) vermist http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/hoogzwangerefatema-14-vermist-12979683.html
196. 3-9-2015 bejaard echtpaar beroofd http://www.at5.nl/artikelen/146933/overvallers-heemstedestraatriepen-jullie-vuile-joden-nu-is-het-van-ons
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24451291/__Echtpaar_doelwit_antisemieten__.html
197. 3-9-2015 verdachte verkrachting 75 jarige gepakt
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/09/verdachte_verkrachting_75jarig.html
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/08/getinte_man_verkracht_en_ramt.html
198. 6-9-2015 Zierikzee, kerk beklad met tekst ‘Allah grood’
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/09/allah_grood_op_kerk_zierikzee.html
199. 8-9-2015 63-jarige man ernstig mishandeld op kermis in Meijel http://www.1limburg.nl/63-jarige-manernstig-mishandeld-op-kermis-meijel?context=default
200. 11-9-2015 Vrouw beroofd door jongen met moslim uiterlijk die ze voor liet gaan
http://www.ad.nl/ad/nl/13595/Kleine-criminaliteit/article/detail/4140408/2015/09/11/Vrouw-beroofd-doorjongen-die-ze-voor-wilde-laten-gaan.dhtml
201. 16-9-2015 intrede islamitische apartheid: ‘slegs vir moslims’ gebedsruimte in ziekenhuis
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24500276/__Woede_om_gebedsruimte_ziekenhuis__.html
202. 21-9-2015 Man (33) die vrouw (23) in Gilze mishandelde zoekt twee dagen later zijn slachtoffer weer op
http://www.omroepbrabant.nl/?news/236301442/Man+%2833%29+die+vrouw+%2823%29+in+Gilze+mishan
delde+zoekt+twee+dagen+later+zijn+slachtoffer+weer+op.aspx
203. 22-9-2015 Asielzoeker valt moeder en zoontje aan http://www.hartvannederland.nl/nederland/noordbrabant/2015/asielzoeker-valt-moeder-en-zoontje-aan/
204. 24-9-2015 Den Haag – Prostituee bedreigd, mishandeld en beroofd door agressieve klant
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/prostituee-bedreigd-mishandeld-en-beroofd-door-agressieve-klant
205. 25-9-2015 Gewelddadige confrontatie tussen asielzoekers in Utrecht
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/9/Gewelddadige-confrontatie-tussen-asielzoekers-inUtrecht-2692192W/
206. 25-9-2015 Harde klap in gezicht na opmerking over open laten staan deur sportcentrum Breda
http://www.bndestem.nl/regio/breda/harde-klap-in-gezicht-na-opmerking-over-open-laten-staan-deursportcentrum-breda-video-1.5593420
207. 27-9-2015 Ambulancebroeders gehinderd bij AZC
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/09/ambulancebroeders_gehinderd_bi.html
208. 28-9-2015 18-jarige Almeerse aangerand door 3 asielzoekers in Almere Centrum http://www.almerenieuws.nl/10859/18-jarige-almeerse-aangerand-3-asielzoekers-almere-centrum/ Mogelijk ook 4e en 5e
slachtoffer http://www.almere-nieuws.nl/10865/mogelijk-ook-vierde-en-vijfde-slachtoffer-aanranding-almerecentrum/
209. 28-9-2015 Arrestaties matpartij AZC Almelo
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/09/arrestaties_bij_matpartij_azc.html
210. 30-9-2015 Vrouwen aangevallen in Almelo, politie zoekt getuigen
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=227502&_ga=1.83099093.277694456.1443676763&_g
a=1.26932925.1671088886.1451496139&undefined
211. 1-10-2015 Asielzoekers vechten om telefoon
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/10/asielzoekers_ruzien_om_telefoo.html
212. 3-10-2015 Man (69) ernstig mishandeld in Bergen op Zoom, wethouder looft beloning uit
http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/man-69-ernstig-mishandeld-in-bergen-op-zoom-wethouder-looftbeloning-uit-1.4562820
213. 6-10-2015 Vechtpartij in AZC Middelburg
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/10/vechtpartij_in_azc_middelburg.html
214. 6-10-2015 Jongeren azc Oisterwijk wilden autochtone jongeren met stokken te lijf gaan, politie
voorkomt erger
http://www.omroepbrabant.nl/?news/237163812/Jongeren+azc+Oisterwijk+wilden+autochtone+jongeren+me
t+stokken+te+lijf+gaan,+politie+voorkomt+erger.aspx
215. 7-10-2015 slachtoffer steekpartij azc Dronten overleden
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/128357/dronten-slachtoffer-steekpartij-azc-dronten-overleden
216. 7-10-2015 Zwolle, 15-jarig meisje verkracht door twee
https://www.weblogzwolle.nl/content/view/47891/55/ en http://www.destentor.nl/regio/zwolle/mishandeldmeisje-14-werd-gestoken-in-zwols-park-1.5317761 en http://www.zwollenu.nl/nieuws/mishandeld-meisje-14ook-gestoken-in-engelse-werk/
217. 8-10-2015 Oisterwijk, Ruzie met asielzoekers door aanrijding
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/10/oisterwijkfittie_met_asielzoek.html
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218. 9-10-2015 Jongen beroofd van jas onder bedreiging mes in Zwijndrecht
http://www.pzc.nl/algemeen/misdaad-112/jongen-beroofd-van-jas-onder-bedreiging-mes-in-zwijndrecht1.5321369
219. 14-10-2015 Drie aanhoudingen na vechtpartij in asielzoekerscentrum Amsterdam
http://www.rtvnh.nl/nieuws/172461/drie-aanhoudingen-na-vechtpartij-in-asielzoekerscentrum-amsterdam
220. 19-10-2015 Amsterdam – broers mishandeld na avond stappen
http://www.boevenvangen.nl/artikelen/broers-mishandeld-na-avond-stappen
221. 20-10-2015 Hoorn, 54-jarige man mishandeld door 5 man http://www.dichtbij.nl/westfriesland/112/artikel/4207302/man-mishandeld-in-hoorn-politie-zoekt-getuigen.aspx
222. 22-10-2015 Asielzoekers belagen buschauffeuse
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24637009/__Asielzoekers_boos_om_busje__.html
223. 22-10-2015 NLse ambtenaren door moslims beroofd tijdens werkbezoek Parijs
http://www.volkskrant.nl/buitenland/nederlandse-ambtenaren-beroofd-en-mishandeld-tijdens-werkbezoekparijs~a4168546/
224. 23-10-2015 licht-getinten (5) randen 17-jarige uit Breda aan
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4169433/2015/10/23/Vijf-mannen-randen-17-jarigmeisje-aan-in-Breda.dhtml enhttp://www.blikopnieuws.nl/2015/233739/meisje-17-in-breda-door-5jongemannen-aangerand
225. 25-10-2015 http://www.blikopnieuws.nl/2015/233781/automobilist-door-fietser-beschoten-in-vlissingen
226. 2-11-2015 Asielzoekers beroven en mishandelen andere asielzoeker bij noodopvang Alphen aan de
Rijn http://www.omroepwest.nl/nieuws/2976417/Asielzoekers-beroven-en-mishandelen-andere-asielzoekerbij-noodopvang-Alphen-aan-den-Rijn
227. 4-11-2015 Eis: werkstraf voor mishandeling in Geleen http://www.1limburg.nl/eis-werkstraf-voormishandeling-geleen?context=default
228. 8-11-2015 Stichting Platform stop racisme nu organiseert daags voor de Kristall-nacht herdenking een
anti-semitische alternatieve herdenking http://www.stopracisme.nu/
229. 8-11-2015 25-jarige man zwaar mishandeld op station Den Haag Laan van NOI
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3012907/25-jarige-man-zwaar-mishandeld-op-station-Den-Haag-Laanvan-NOI
230. 9-11-2015 Eindhovenaar bruut mishandeld en beroofd van iPhone
http://www.omroepbrabant.nl/?news/239300472/Buiten+westen+na+%C3%A9%C3%A9n+verwoestende+kla
p+Eindhovenaar+%2839%29+bruut+mishandeld+en+beroofd+van+iPhone.aspx
231. 10-11-2015 Spijkenisse – Meerdere overvallen in de wijk De Akkers
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/zaken/20151110/spijkenisse_overvallen.aspx
232. 27-11-2015 Verkrachtingszaak http://www.1limburg.nl/17-jarig-meisje-ingezet-als-lokaas-ik-benverkracht?context=default
233. 27-11-2015 Twee jaar cel voor Dordtse stenengooier http://www.rijnmond.nl/nieuws/135529/Twee-jaarcel-voor-Dordtse-stenengooier
234. 30-11-2015 Peuterjochie door moslims bedreigd en verboden te spelen met (islamitisch) peutermeisje
omdat hij een (niet-islamitisch) jongentje is http://www.dewestkrant.nl/index.php/scene-in-de-speeltuin-521/
235. 4-12-2015 http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/235281/politie-zoekt-skateboarder-die-verkrachting-jongevrouw-wist-te-voorkomen.html
236. 8-12-2015 Vrouw (60) in gezicht gestoken
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/12/vrouw_60_in_gezicht_gestoken.html
http://www.mediatv.nl/nieuws/15935/Vrouw-gestoken-na-overlopen-inbreker-Sonoystraat-Rotterdam.html
237. 11-12-2015 13-jarige jongen wordt vuurwerk in jas gegooid door asielzoekers (of allochtonen?)
https://ejbron.wordpress.com/2015/12/13/asielzoekers-mishandelen-13-jarige-met-vuurwerk/
238. 12-12-2015 Man in Hoorn mishandeld door onbekenden met bivakmutsen http://www.dichtbij.nl/westfriesland/112/artikel/4207302/man-mishandeld-in-hoorn-politie-zoekt-getuigen.aspx
239. 16-12-2015 Geldermalsen – ME slaat vrouw naar ziekenhuis als ze haar woning nabij vergaderplaats
binnen wil http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/12/MEer-slaat-onschuldige-burger-tegen-devlakte-in-Geldermalsen-2735525W/ en http://fubar.mobi/2015/12/18/de-politie-is-niet-je-vriend-de-politieslaat-je-dood/
240. 16-12-2015 Amsterdamse bedreigd met de dood http://fubar.mobi/2015/11/20/hey-witte-kut-is-zal-ookjou-doodmaken/
241. 17-12-2015 ???
http://www.omroepbrabant.nl/?news/241645872/Zware+mishandeling+in+Kaatsheuvel+politie+zoekt+getuig
en.aspx
242. 19-12-2015 Gekkie steekt willekeurige man in gezicht
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/12/dader_steekt_willekeurige_man.html
243. ??? 21-12-2015 http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/112/artikel/4210081/verdachte-zwaremishandeling-stadhuisplein-in-beeld.aspx
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244. 21-12-2015 Zware mishandeling in Den Bosch: tiener bewusteloos geschopt en geslagen
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2415781163/Zware+mishandeling+in+Den+Bosch+tiener+bewusteloos
+geschopt+en+geslagen.aspx
245. 21-12-2015 Auto’s op A73 vanaf viaduct bekogeld met stenen http://www.1limburg.nl/autos-op-a73vanaf-viaduct-bekogeld-met-stenen?context=topstory
246. 22-12-2015
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2416391063/Politie+zoekt+gewapende+man+in+Berghem+man+bedrei
gde+chauffeur+bestelbus.aspx
247. 22-12-2015 Lichtgetintiërs beroven vrouw onder bedreiging van haar dochtertje van 4
http://fubar.mobi/2015/12/22/lichtgetintiers-beroven-vrouw-onder-bedreiging-van-haar-dochtertje-van-4/
248. 25-12-2015 Bewoner betrapt inbreker http://deventerrtv.nl/nieuws/article/17586609/bewoner-betraptinbreker-politie-zoekt-getuigen/
249. ?? 27-12-2015 http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2015/12/jongen-mishandeld-in-park-zuszoekt-getuigen
250. 30-12-2015 2 meisjes mishandeld door getinten in Mc Donalds, medewerker grijpt in en word
ontslagen. http://www.telegraaf.nl/binnenland/24942331/__Ontslag_na_heldendaad__.html
enhttps://www.facebook.com/pages/Mc-Donalds-Coolsingel-Binnenwegplein/177112632360576 en
http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/regionaal-nieuws/artikel/4213069/mcdonalds-medewerkerontslagen-na-redden-meisje-.aspx?trk=blk_reacties_Home
251. 31-12-2015 ???? http://www.nu.nl/binnenland/4190976/gewonde-steekincident-zutphen-overleden.html
2016
252. 1-1-2016 http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/01/free-palestine-joden-in-amsterdam-belaagdtijdens-oud-en-nieuw en
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/racistische_aanval_op_joods_gezin_in_amsterdam.html en
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/door_moslimterreur_getroffen_j.html en
https://twitter.com/JoramvKlaveren/status/683056950364499973
253. ??? http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/50450/Vrouw_64_ernstig_mishandeld_in_Drachten.html
254. ??? 1-1-2016
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2420791053/Vader+en+zoon+opgepakt+voor+beledigen,+bedreigen+e
n+slaan+van+agenten+in+Breda.aspx
255. 2-1-2016 Getuigen gezocht straatroof https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/2/04-getuigen-gezochtstraatroof.html
256. ??? 3-1-2016 Politie zoekt overvaller schoenenwinkel Mathenesserplein
https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/3/07-politie-zoekt-overvaller-schoenenwinkelmathenesserplein.html
257. 3-1-2016??? http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/vrouw-in-arnhem-gewond-doormishandeling-met-bijtende-vloeistof-1.5591037 en http://www.metronieuws.nl/xl/2016/01/arnhemsemishandeld-met-bijtende-vloeistof en http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103650/Vrouw-in-Arnhemmishandeld-met-bijtende-vloeistof
258. ??? 3-1-2016 http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103651/Dief-met-kerstmuts-op-steekt-in-opwinkelmedewerker-in-Arnhem
259. 4-1-2016 Man steekt meisje bij verkeersruzie
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24943283/__Man_steekt_meisje__15__bij_verkeersruzie__.html en
http://www.nu.nl/algemeen/4192118/man-steekt-meisje-15-neer-bij-verkeersruzie-in-venlo.html en
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/01/man_prikt_meisje_15_bij_verkee.html
??? 4-1-2016 http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4218468/2016/01/04/Twee-arrestatiesna-belagen-conductrice.dhtml

Sstt…
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“Gegevens tonen nu dat alle baby’s met een geboorteafwijking, gevaccineerd werden met Tdab” –
Opnieuw duikt de naam Bill Gates op
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 30 januari 2016
In het najaar van 2014 kondigde de Braziliaanse minister van
Volksgezondheid aan dat een nieuw vaccin met de naam Tdap
verplicht zou worden voor alle aanstaande moeders met ingang van
2015. Gegevens tonen nu dat alle baby’s met een geboorteafwijking,
gevaccineerd werden met Tdab. De overeenkomsten in de tijdlijn van
de introductie van het Tdap vaccin en de stijging van het aantal
afwijkingen is meer dan toeval. Het Tdab vaccin blijkt geen degelijke
tests te zijn ondergaan alvorens het werd geïntroduceerd. Hoewel de
Braziliaanse overheid zich haast het zikavirus de schuld te geven van
de enorme stijging van de aangeboren afwijkingen, spreken de feiten voor zich. Bij slechts een klein aantal
van de overleden baby’s met een aangeboren afwijkingen, werd het zikavirus in de hersenen aangetroffen.
Bij een groot aantal van de baby’s die stierven, werd het zikavirus helemaal niet aangetroffen. Hoe kan de
Braziliaanse overheid dan zika, dat al van vóór 1948 stamt en nooit geboorteafwijkingen veroorzaakt heeft,
nu ineens als veroorzaker aanwijzen. In de praktijk maakt zika slechts een op de vijf mensen “mild” ziek,
waarbij griep-achtige symptomen optreden. Bij 4 van de 5 besmettingen treden zelfs helemaal geen
symptomen op. Hoe kan het zikavirus dan nu ineens zoveel schade veroorzaken?
In 2011 deed het Center for Disease Control (CDC) een aanbeveling zwangere vrouwen een Tdap injectie te
geven op de 20e week van de zwangerschap. Tdap combineert de tetanus, difterie en kinkhoest (kinkhoest)
vaccins in een enkele prik. Van het Tdap vaccin is nooit bewezen dat het veilig is voor gebruik tijdens de
zwangerschap. In feite is Tdap geclassificeerd door de FDA als een Klasse C drug. Dit geeft aan dat het niet
een veilige keuze voor toepassing tijdens de zwangerschap is. Farmaceutische bedrijven hebben de
veiligheid en effectiviteit van het toedienen van het Tdap vaccin aan zwangere vrouwen niet getest. Ook was
het vaccin nog niet eens officieel gelicenseerd in de Verenigde Staten. Er bevinden zich ingrediënten het
Tdap vaccin die niet volledig zijn geëvalueerd op potentiële geno-toxische of andere nadelige effecten op de
ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Deze elementen kunnen tevens negatieve effecten hebben op
de gezondheid na de geboorte van het kind. Het gaat dan bijvoorbeeld om aluminium sporen, kwikhoudende
(Thimerosal) conserveringsmiddelen en veel meer bioactieve en potentieel toxische bestanddelen.
Het zou dus kunnen dat de vermelding die ik in mijn artikel van gisterdeed, over de genetische
gemodificeerde muggen die het zikavirus zouden verspreiden, een poging is van de verantwoordelijken om
een excuus te verzinnen voor een grove fout op het gebied van vaccinaties. Gek genoeg zagen we daar de
naam van Bill Gates opduiken als investeerder in een project voor het genetisch modificeren van muggen ter
bestrijding van muggen met een knokkelkoorts virusbesmetting. De genetisch gemodificeerde muggen
zouden op een hele gerichte manier zijn ontworpen om te worden ingezet om een (in potentie) ziekte
dragende muggenpopulatie onder controle te krijgen. Door toedoen van het antibiotica tetracycline zou het
effect van hun genetische modificatie ongedaan gemaakt worden en zouden de muggen het zikavirus
kunnen oplopen en overdragen. Althans, dat was de verklaring. Zagen we daar al een investering van de Bill
& Melinda Gates foundation; ook bij de ontwikkeling van het Tdap vaccin duikt de foundation op. De Van der
Bilt University te Nashville, Tennessee ontving ook een fix bedrag van Bill & Melinda [Citaat] Kathryn
Edwards, M.D., director of the Van der Bilt Vaccine Research Program, has received a $307,000 grant from
the Bill & Melinda Gates Foundation to study the immune responses of pregnant women who receive the
Tdap (reduced-dose acellular pertussis vaccines combined with tetanus and diphtheria toxoids) vaccine.
Al met al heeft het er alle schijn van dat er meer aan de hand is in Brazilië dan zo op het eerste gezicht lijkt.
Het verhaal wekt zo langzamerhand de indruk dat we met een ‘cover up’ voor een grove fout van de
Braziliaanse overheid te maken hebben. In beide gevallen duikt de naam van Bill Gates op. Is de
Braziliaanse bevolking in het getroffen gebied misschien gebruikt voor een wreedaardige test? Het begint
een vreemde zaak te worden.
http://www.beyondthematrix.nl/2016/01/30/zika-virus-cover-up-voor-tdap-vaccin-brazilie-opnieuw-duiktnaam-bill-gates-op/

Donald Trump haalt verrassend goede 2e plaats in Iowa
Geruchten dat Microsoft uitslag met stemmachines heeft vervalst –
Cruz ‘vergat’ in 2012 bijdrage van $ 1,3 miljoen van Goldman
Sachs en Citibank te vermelden
Trump en Cruz. De laatste wordt via zijn vrouw gesteund door de
beruchte ‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs, en daardoor
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mogelijk ook door Microsoft, met wiens machines de stemmen werden geteld en wiens voormalige topman
Bill Gates een verklaarde tegenstander van Trump is.
De mainstream media in Amerika en Europa doen alsof het een belangrijke nederlaag voor de door hen
e
gehate Donald Trump is, maar in werkelijkheid heeft de magnaat met zijn 2 plaats een verrassend goed
resultaat geboekt. Iowa is namelijk een aartsconservatieve christelijke staat, waar ‘Goldman Sachs’ boy Ted
Cruz sowieso had gewonnen. Trump had zelfs het advies gekregen om daar maar helemaal niet mee te
doen, maar volgens eigen zeggen dacht hij ‘ach, we proberen het gewoon, kijken wat het wordt.’
Cruz won Iowa met 28% van de stemmen van geregistreerde Republikeinen. Trump kreeg circa 5000
stemmen minder behaalde 24%, Marco Rubio 23%. Hun tegenstrevers, waaronder Jeb Bush, Rand Paul,
Mike Huckabee en Ben Carson, haalden ieder hooguit enkele procenten en maken vrijwel geen enkele kans
meer. (2)
Bij de Democraten kwamen Hillary Clinton (49,9%) en Bernie Sanders (49,6%) bijna gelijk uit. Clinton is
onder Democratische kiezers veel van haar populariteit verloren na het email-schandaal, toen bleek dat ze
wel degelijk staatsgeheime emails op haar persoonlijke pc had staan en daar later voortdurend over gelogen
had.
Trump nog steeds op koers voor winst
Trump, die in alle peilingen voorop had gelegen, nam zijn verlies grootmoedig op en zei ‘enkel vereerd’ te
e
zijn met zijn 2 plaats. Toen hij in juni 2015 aankondigde in de presidentsrace te stappen, kreeg hij het
advies om Iowa maar over te slaan, omdat hij onder de zeer conservatieve christelijke Republikeinen die
daar wonen geen enkele kans zou maken en niet eens in de top-10 terecht zou komen. 24% is daarom juist
een verrassend goed resultaat dat Trump en zijn supporters veel hoop geeft voor de volgende verkiezingen,
volgende week in New Hampshire. (1)
Onafhankelijke analisten stellen dat Trumps ‘verlies’ in Iowa weinig voorstelt, omdat hij massale steun geniet
van de minder sterk aan de partijlijn gebonden Republikeinen in de meeste andere staten, en volgens
diverse onderzoeken ook van 1 op de 5 Democraten en ruim 1 op de 4 onafhankelijken. Behoudt hij deze
kiezers ook tijdens de verkiezingen, dan makten Cruz en Rubio waarschijnlijk geen enkele kans. (3)
Cruz ‘vergat’ bijdrage $ 1,3 miljoen Goldman Sachs
Ted Cruz deed de afgelopen tijd een specifiek beroep op conservatieve (pinkster)christenen in de VS, en
presenteerde zichzelf als een diep gelovige kandidaat die net als Trump los zou staan van het
establishment. Niets is echter minder waar, want de vrouw van de oorspronkelijk uit Canada afkomstige Cruz
werkt uitgerekend bij de beruchte ‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs. Cruz bleek onlangs een ‘lening’ van
Goldman Sachs en Citibank van $ 1,3 miljoen voor zijn mislukte campagne in 2012 ‘per ongeluk’ te zijn
‘vergeten’ te vermelden. (5)
Vervalste Microsoft te uitslag?
Boze tongen beweren dat de verkiezingen in Iowa zijn vervalst door Microsoft, dat belast was met het tellen
van de stemmen en wiens voormalige (?) topman Bill Gates zijn grote haat voor Trump nauwelijks kan
verbergen. Het machtige globalistische banken/multinational conglomeraat in Amerika zal er alles aan doen
om opnieuw één van hun kandidaten in het pluche te krijgen. (4)
Omdat Trump als enige zijn campagne geheel zelf financiert, is hij de eerste echt onafhankelijke kandidaat
die niet te koop is. Dat is de reden waarom hij de gevestigde orde zoveel angst aanjaagt, en waarom die
alles zal doen om te voorkomen dat hij in het Witte Huis komt.
Xander - ; (1) Breitbart ; (2) Zero Hedge ; (3) Infowars ; (4) Infowars ; (5) The Conservative Treehouse
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Donald-Trump-haalt-verrassend-goede-2e-plaats-in-Iowa

Karl Marx nieuwe vice president Amerika? (video)
Ondanks alle bombarie van Donald Trump is er nog steeds een hele
grote kans dat Hillary Clinton zal eindigen in het Witte Huis.
Wanneer dat gebeurt, zal ze niet alleen de eerste vrouwelijke
president zijn, maar ook één met een bijzondere vice president.
Voor veel mensen komt dit bericht misschien als een verrassing,
maar Hillary Clinton schijnt bekend gemaakt te hebben wie haar
nieuwe vice president wordt als ze de komende verkiezingen wint.
Dat wordt niemand minder dan de communistische economisch
adviseur van Hillary, ene Karl Max.
Dat is het verhaal dat Mark Dice vertelt aan voorbijgangers in Amerika en dat hij hun handtekening nodig
heeft om de kandidatuur van Karl Marx te bekrachtigen.
Eigenlijk onnodig om te zeggen dat zo goed als iedereen zonder enig probleem zijn of haar handtekening
zet. Welkom in de wereld van de zombies.
https://youtu.be/jPob5-_EAmc
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10295:karl-marx-nieuwe-vicepresident-amerika&catid=37:wereld&Itemid=50
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Paniek bij NASA vanwege komst Nibiru (video)
Alhoewel NASA beweert dat we de eerste honderden jaren niets te
vrezen hebben van objecten uit de ruimte bewijzen hun acties
precies het tegenovergestelde.
Ze hebben een nieuwe afdeling opgericht genaamd de Planetary
Defense Coordination Office dat samen metFEMA op van alles
voorbereid moet zijn.
Enkele dagen geleden was te lezen hoe een asteroïde die volgens
een tijdreiziger in 2032 de aarde zal raken, door NASA wordt
afgedaan als niets bijzonders en niemand hoeft zich ergens druk over te maken.
Datzelfde zeggen ze over andere asteroïden die onze kant opkomen, sterker nog, ze gaan zover dat ze ons
nu al kunnen vertellen dat het onwaarschijnlijk is dat een groot object de aarde in de eerstvolgende paar
honderd jaar zal raken.
Een aardige geruststelling zou je zeggen, maar wel één die volkomen in tegenspraak is met wat ze zelf aan
het doen zijn.
Als er helemaal geen bedreigende objecten onze kant op komen waarom zou je je dan bezighouden met het
opzetten van een Planetary Defense Coordination Office. Een afdeling die onder leiding zal komen te staan
van een Planetary Defense Officer.
Volgens NASA zijn er op dit moment meer dan 13.500 zogenaamde Near Earth Objects (NEO) ontdekt.
Objecten die relatief dichtbij de aarde komen en een mogelijk een gevaar zouden kunnen vormen. Ieder jaar
opnieuw worden er nog eens zo’n 1.500 NEO’s ontdekt. Van die objecten is ongeveer tien procent groter
dan een kilometer in doorsnee en als één van die dingen de aarde zou raken dan hebben we een aardige
ELE (Extinction Level Event), een gebeurtenis waarbij het leven op aarde weinig of geen kans heeft om te
overleven. De nieuwe afdeling zal zich ook bezighouden met het uitwerken van wat men noemt redirect
opties. Dat wil zeggen, asteroïden die op een ramkoers liggen met de aarde van koers laten veranderen
zodat ze ons niet raken.
Tenslotte wordt erbij gezegd dat als toch zou blijken dat een botsing met de aarde onvermijdelijk is, zij
kunnen samenwerken met de beruchte FEMA en de noodzakelijke noodoperaties starten. Die noodoperaties
zijn formeel voor het redden van zoveel mogelijk burgers, maar in werkelijkheid is het om de elite en de door
hen geselecteerde mensen zo snel mogelijk veilig in de ondergrondse schuilplaatsen te kunnen laten
komen. Wat eveneens opvalt, is dat dit nieuwe Planetary Defense Coordination Office heel weinig aandacht
heeft gekregen in de mainstream-pers. Hier en daar een klein verhaaltje, maar niet echt een aankondiging
zoals we die van NASA gewend zijn.
Waarom een dergelijk centrum opzetten als er de eerste honderden jaren geen enkel gevaar bestaat zoals
ze zelf zeggen.
Waarom gebeurt dit dan nu allemaal?
Het antwoord is voor ons helder als glas. De komst van het mini-zonnestelsel Nibiru brengt ook een regen
van asteroïden met zich mee die al dan niet op de aarde terecht zullen komen.
Daarnaast kan de nieuwe NASA afdeling ook hele nuttige zaken in de gaten houden zoals de komst van
Nibiru en haar metgezellen. Ook het feit dat deze nieuwe afdeling van NASA in één adem wordt genoemd
met FEMA betekent dat het wel iets meer is dan een theoretische mogelijkheid.
Zelfs mensen die absoluut niet geloven in de komst van Nibiru beginnen zich af te vragen of ze bij NASA
soms iets weten wat de rest van de mensheid niet weet.
Waar het vroeger nog iets bijzonders was als er een asteroïde in de vorm van een meteoriet de
aardatmosfeer binnenkwam, tegenwoordig is het dagelijkse kost en valt er iedere dag wel ergens ter wereld
een vuurbol aan de hemel waar te nemen.
Iets dergelijks gebeurde ook afgelopen zaterdagavond rond zes uur
aan de oostkust van Amerika waar mensen van Canada tot New
Jersey deze vuurbal in de lucht zagen.
Zo ook de piloot van een klein eenmotorig vliegtuig, een Piper Archer,
die op een hoogte van zo’n 500 meter boven de Hudson rivier vloog.
Aan de achterkant van het vliegtuig was een camera bevestigd en die
legde de vuurbol in de lucht dan ook keurig vast.
In de navolgende video is het te zien en ook is de verbaasde piloot te
horen die vraagt aan de verkeersleiding of ze iets hebben gezien. Na
ongeveer 7 seconden zie je de meteoriet rechtsboven in beeld
verschijnen. Later wordt dit nogmaals in slow motion herhaald.
https://youtu.be/ZjlKwv3wM-A
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10293:paniek-bij-nasa-vanwegekomst-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48
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Ook je laatste beetje bezit willen ze afpakken (video)
We leven niet voor niets in een periode die van welke kant je het ook
bekijkt niet anders kan worden aangeduid dan als iets wat op z'n
minst lijkt op een “eindtijd”.
Een tijdperk waar bijna niets meer “normaal” lijkt en waar de minder
dan één procent druk bezig is om ook het laatste stukje bezit bij de
massa weg te halen.
Het zal weinigen zijn ontgaan dat het rommelt op de wereldwijde
aandelenmarkten. Er was sprake van ongeveer de slechtste start
ooit van een beursjaar en nerveuze beleggers denken het ene moment dat de bomen weer de hemel in
groeien en raken het volgende moment volkomen in paniek.
Het gevolg zijn dan ook gigantische koersschommelingen zowel de ene als de andere kant op.
Bekend is dat centrale banken iedere economie tot op zekere hoogte manipuleren door allerlei kunstgrepen
uit te halen zoals geld bijdrukken of rentetarieven verhogen of verlagen.
Dit zijn dan vaak de middelen waarmee ze de economie weer kunnen aanzwengelen of afremmen al naar
gelang de behoefte.
Eén van de manieren die de centrale banken ter beschikking staan om te proberen die economie weer op
gang te krijgen, is het vaststellen van een negatieve rente. Wanneer namelijk een rente negatief is, moet je
betalen om je geld door een bank te laten bewaren en dan zullen veel mensen geneigd zijn het dan maar uit
te geven. Dat is althans de theorie.
Zolang contant geld echter nog steeds wordt gehanteerd als wettig betaalmiddel ontstaat er een probleem.
Dan kunnen mensen namelijk hun geld van de bank af halen en het omzetten naar contant geld, waarmee
ze dan weer dingen kunnen doen of het bewaren, maar dan kost het in ieder geval niets. Het geld op de
bank laten staan of het bewaren in een contante vorm of beleggen in iets anders levert geen winst op voor
de economie. Daarom moet om te beginnen het contante geld worden uitgebannen en nu wel heel snel.
Iedere dag kom je tegenwoordig artikelen tegen waarin het gebruik van contant geld in een kwaad daglicht
wordt gesteld, als ouderwets bestempeld, fraudegevoelig en nog een aantal van die argumenten.
Ook nu weer is er een artikel verschenen bij Bloomberg dat als volgt begint:
“Vierduizend jaar lang is contant geld erg nuttig geweest. Vandaag de dag echter zijn bankbiljetten en
munten steeds meer passé: Ze zijn vies en gevaarlijk, oncontroleerbaar en duur, ouderwets en o zo
analoog”. Het economisch argument dat gebruikt wordt om het nog aanwezige contante geld nu in het
banksysteem te krijgen, is om samen met een negatieve rente ervoor te zorgen dat het wordt uitgegeven en
er dan weer een snel groeiende economie komt.
Deze op haar beurt zorgt dan weer voor de broodnodige inflatie waardoor die enorme schuldenbergen
minder kunnen worden. Dit economisch argument staat uiteraard helemaal los van het feit dat afschaffing
van het contante geld nodig is om mensen honderd procent volledig afhankelijk te maken van een overheid
en dus de bankiers. Wat overheden en bankiers dan ook absoluut niet willen is dat mensen hun geld gaan
beleggen in edelmetalen.
Wat niet veel mensen weten, is dat de Amerikaanse president Roosevelt in 1933 het verbood om als privé
persoon goud te bezitten. Mensen werden gedwongen dit in te leveren bij de overheid tegen een
vastgestelde prijs. Het verbod tot het bezit van goud bleef van kracht tot 1974.
Het zou niemand moeten verbazen dat we binnen niet al te lange tijd weer iets dergelijks gaan meemaken.
Als de overheden en bankiers er namelijk eenmaal in zijn geslaagd om alle contante geld in het
banksysteem te krijgen dan is het laatste dat ze willen dat mensen alternatieven gaan gebruiken zoals goud
en zilver. Wat ze eigenlijk bedoelen met dat een economie moet groeien, is het overhevelen van het laatste
beetje bezit van de massa naar de minder dan één procent.
Misschien is dat wel één van de redenen dat de goud- en zilverprijs wordt gemanipuleerd door de bankiers
en dat ze deze op dit moment kunstmatig laag proberen te houden.
Op 28 januari gebeurde er iets merkwaardigs bij het vaststellen van de zilverprijs voor die dag. Dit gebeurt
door een systeem waarbij in feite zes banken onderling de zilverprijs vaststellen op basis van de reële
marktwaarde.
Alleen op die bewuste donderdag gebeurde dat niet. Toen was de zogenaamde spotprijs voor zilver 14,42
Dollar per ounce. Dit is gebaseerd op vraag en aanbod in de markt en bij de vaststelling van de zilverprijs
door de banken moet hier uiteraard rekening mee worden gehouden.
Echter, tot stomme verbazing van alles en iedereen gebeurde dit niet en werd de zilverprijs op dat moment
vastgesteld op 13,58 per ounce. Verwarring alom want sommige mensen hanteren in de handel de
zogenaamde Londen fix prijs, de prijs die door de banken is vastgesteld, en anderen werken met de
spotprijs. Het is hoe dan ook een teken dat banken de prijzen voor de edelmetalen op dit moment zo laag
mogelijk willen houden. Dat betekent dan weer dat wat wij eerder gezegd hebben nog steeds volledig staat.
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig is om ook eens te kijken naar andere
vormen van beleggen in plaats van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het nieuwe jaar
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om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat niet voor niets soms “de beste aankoop van de
eeuw” wordt genoemd.
Als de banken bewust de prijs naar te laag vaststellen dan betekent dat dat de werkelijke waarde van zilver
vele malen hoger ligt dan wat nu de officiële koers weergeeft.
https://youtu.be/5GaSVJbGi4A
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10292:ook-je-laatste-beetje-bezitwillen-ze-afpakken&catid=20:het-complot&Itemid=33

Prikbord nr. 492 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Wie wind zaait…
Nadat de (internationale) politici decennialang de waarschuwingen tegen de groeiende overbevolking
hebben genegeerd en zelfs beweerden dat we in West-Europa arbeidskrachten tekort kwamen – bijv. voor
de zorg – blijkt het gebrek aan daadkracht niet opgewassen tegen de storm aan problemen. Zelfs het
strafbaar stellen van illegaal verblijf gaat ons te ver, maar de ‘sobere’ bed-bad-brood regeling blijkt nog
steeds een aanzuigende werking te hebben. Want die biedt meer dan de VN en de landen van herkomst,
zoals onderwijs, medische zorg, steun door (welkom)activisten en generale pardons.
Frontex
Tusk, Juncker, Merkel, Rutte, Schulz, Timmermans, Koenders, Erdogan, Tsipras en Frontex. Dit zijn enkele
voorbeelden van de ‘daadkrachtige’ mannen en vrouwen die moeten zorgen dat er geen gelukszoekers
Europa binnendringen. De praktijk toont het tegendeel: Turkije en Griekenland doen helemaal niets, behalve
chanteren, en de honderden valse identiteitsbewijzen die onder meer door Nederlands Frontex-personeel
worden ingenomen, zijn geen belemmering om de bezitters door te sturen naar West-Europa. Hun illegale
grensoverschrijding is zelfs niet strafbaar… en er zijn nog 1 – 2 miljoen reeds onderweg. Daarna volgen naar
verwachting ca. 8 miljoen.
Hongerstaking
Naar verluidt heeft een aantal hongerstakers het voor elkaar gekregen dat hun asielaanvragen met voorrang
worden behandeld. Intussen is er maanden achterstand met de registratie, maar moedigt de overheid alle
ongenode gasten aan tot chantage. Welke beslissingen kunnen zo nog meer worden ‘afgedwongen’?
Luchtkastelen
Of het in Waalwijk nu om cultuur of (voetbal)sport gaat, als het geld verdampt is en bestuurders overwegen
de subsidiekraan dicht te draaien, kom je gewoon met een groter luchtkasteel. Succes verzekerd.
In Den Bosch kan het nog gekker. Daar hebben asielzoekers ‘recht’ op een televisie (om Nederlandse
cultuur op te doen?), worden miljoenen besteed aan de Jeroen Bosch tentoonstelling en is men niet in staat
een brug te laten reconstrueren zonder miljoenen weg te smijten. Net als met de geldsmijterij bij de Floriade,
de Amsterdamse metro, de start van de Tour en de paleisrenovaties zijn de ‘tegenvallers’ nooit (te) voorzien,
want het gaat immers om belastinggeld waar allerlei figuren wel raad mee weten.
Oosting
Dezelfde commissie die heeft gefaald bij het onderzoek naar het Teeven-bonnetje, door de belangrijkste
getuigen niet te ondervragen, mag haar werk nog eens overdoen. Het zal wel hebben gelegen aan de
formulering van de opdracht, waardoor juist niet werd onderzocht hoe het zoeken naar het vermiste bonnetje
was verlopen. De nieuwe opdracht is even dubieus: er is geen tijdslimiet. Wordt e.e.a. verschoven tot na de
verkiezingen, net als het Demmink-onderzoek?
Oplossingen
Voorstellen om de immigratiecrisis op te lossen zijn er genoeg, maar geen doortastende politici die dergelijke
beslissingen willen nemen. In tegendeel, uitdrukkingen als ‘inhumaan’, ‘niet mijn Duitsland’, ‘niet in onze
rechtsstaat’, ‘niet solidair’ (met wie?), ‘niet volgens onze westerse normen en waarden’, racistisch’, ‘niet
volgens EU-regels’, ‘niet volgens het Vluchtelingenverdrag’ etc. worden gebruikt om dit soort voorstellen af
te schieten en de voorstanders van ingrijpen te intimideren. In feite is er in de afgelopen jaren niet één groot
probleem door de Nederlandse of Europese politici opgelost. Er zijn alleen nieuwe veroorzaakt…
Politiesurveillant
Onbewapende figuren in politie-uniform hoeven zich niet onveiliger te voelen dan bewapende. Het stond er
echt (De Telegraaf 4 jan) in iets andere bewoordingen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat ‘meer blauw op
straat’ bedoeld was voor het veiligheidsgevoel van de burger; niet van de politie. En inderdaad, als
schietschijf voor terroristen en Oost-Europese bendes maakt zo’n pistool weinig verschil… want we willen
toch geen politiestaat(?) Het gaat erom dat de burger moet denken dat de veiligheid wordt vergroot. De
duizenden slachtoffers van overvallen, verkrachtingen, inbraken, moord en liquidaties zijn alleen maar
‘incidenten’. Net als tienduizend verdwenen minderjarige asielzoekers en honderdduizenden nietgeregistreerde illegalen, met name in Duitsland.
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Nederlandse deelnemers Bilderberg 2016
Bilderberg conferenties blijven tot de verbeelding
spreken van complot denkers en dat is niet zo
vreemd, aangezien totaal onbekend is wat er
achter de gesloten deuren wordt besproken en
beslist. Naast Bilderberg zijn er nog diverse
andere mondiale bijeenkomsten zoals de G8, de
G20 enz. waar wereldleiders, miljardairs en
mensen v diverse politieke & bedrijfspluimage
bijeenkomen. Het voert te ver om alles per onderdeel te behandelen er is bovendien inmiddels al veel
bekend en te vinden op internet (meestal Engelstalig)
Veel belangrijker is wat al deze mensen gemeen hebben en dat zij allen met elkaar verweven zijn in politiek,
bedrijfsleven, grote corporaties enz. van waaruit zij hun invloed
hebben op de gewone mensen. Er zijn afbeeldingen te vinden
waar al deze connecties schematisch staan weergegeven, en dat
zijn er nogal wat.
Zoals gezegd is het onbekend wat er precies wordt besproken,
het zijn echter wel deze mensen die oorlogen aansturen,
economieën kunnen maken of breken en op grotere schaal
bevolkingen in een bepaalde richting kunnen sturen zoals zij dat
graag zien in hun honger naar wereld macht. Daarbij moeten we
rekening houden dat afzonderlijke landen zo ook weer allemaal
hun eigen al dan niet verborgen agenda’s hebben. De gevolgen
van hun beslissingen en invloed worden allemaal na verloop v tijd zichtbaar en opvallend hierbij is dat
feitelijk de gehele wereld bevolking steeds slechter af is.
Zonder te beseffen vervullen zij Bijbelse profetieën t.a.v. het aanstaande duistere rijk v/d antichrist. Op weg
naar hun Nieuwe wereld Orde, met 1 wereldleider en 1 wereldmunt.
Hun invloed is op alle terreinen in de wereld, of het nu media, producten, diensten zijn etc. Alles wordt door
hen aangestuurd. Problemen die door hen (met opzet) zijn gecreeërd worden met bizarre oplossingen door
dezelfde mensen aangedragen. Denkt u hierbij bijv. maar aan de geldloze samenleving die men graag in wilt
voeren als ultieme oplossing tegen fraude, diefstal, veiligheid enz. Het zelfde geld voor bijv. de Kyoto
akkoorden, Agenda21 en meer van dergelijke afspraken, die niet bedoeld zijn ten gunste v/d gewone man,
maar om voor hen nog meer controle en macht te genereren.
Ook dit jaar is er weer een Bilderberg conferentie, waarvan de Nederlandse deelnemers en overige
informatie hieronder staat. Deze informatie kan mooi gebruikt worden om aan deze mensen vragen te stellen
en hen het vuur a/d schenen te leggen t.a.v. hun boosaardige plannetjes.
De 54e Bilderbergconferentie wordt gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016
Nederlandse Genodigden / Deelnemers
Beurden, Ben van CEO, Royal Dutch Shell plc
Fresco, Louise O. President and Chairman Executive Board,
Wageningen University and Research Centre
Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University
Knot, Klaas H.W. President, De Nederlandsche Bank
Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of the
Rutte, Mark Prime Minister (met mogelijke aanhang v Diederik
Samsom & Alexander Pechtold)
Onderwerpen :
Artificial Intelligence , Cybersecurity ,Chemical Weapons Threats,
Current Economic Issues, European Strategy ,Globalisation ,Greece ,Iran , Middle East ,NATO ,Russia
Terrorism ,United Kingdom ,USA , US Elections
Programma :
Conferentievoorzitter: Marcia Luyten, raadgever en moderator
Vrijdag 5 februari 2016
Vanaf 12.00 uur ontvangst met lunch
13.00 uur opening Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
13.15 uur inleiding Ron Mobed, CEO Elsevier (onderdeel van RELX Group)
gesproken column Sheila Sitalsing, journalist en columnist
inleiding Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR en hoogleraar van
Wageningen University - 15.15 uur pauze
15.45 uur inleiding Rem Koolhaas, architect en oprichter van Office for Metropolitan Architecture (OMA)
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Ben Knapen, tot voor kort lid van de directie van de Europese Investeringsbank (EIB) en thans lid van de
senaat voor het CDA
Zaterdag 6 februari 2016
Vanaf 07.30 uur ontbijt
09.00 uur Oecumenische dienst onder leiding van Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom GroningenLeeuwarden en Theoloog des Vaderlands
10.00 uur heropening door conferentievoorzitter
10.10 uur inleiding Frans Timmermans, Eerste Vicepresident van de Europese Commissie
11.15 uur pauze
11.45 uur forumdiscussie; Ab van der Touw, voorzitter Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V.,
Chief Executive Officer
Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten
Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib
12.30 uur slotwoord Hans de Boer
https://pineut.wordpress.com/2016/02/02/nederlandse-deelnemers-bilderberg-2016/

Syriërs waarschuwen: Alleen criminelen en onopgeleiden gaan naar Europa
‘Syriërs in Europa geen echte vluchtelingen’ – Islamitische
bestseller auteur: ‘Wij moslims moeten onze eigen zwijnenstal
opruimen – Moslimmannen niet in staat met sterke mondige
vrouwen om te gaan’
Hoger opgeleide Syriërs bevestigen wat critici al sinds vorig jaar
zeggen, namelijk dat Europa vrijwel geen vluchtelingen, maar
vooral criminelen en gelukszoekers binnenlaat.
Normale Syriërs waarschuwen Europa dat enkel criminele en
onopgeleide landgenoten hun familie achterlaten en hun geluk in
Europa zoeken. ‘Ik was woedend om het positieve beeld van de
Syriërs dat hier wordt afgeschilderd,’ zegt Azad Hamoto, een 61 jarige Syrische archeoloog die in München
woont en vanuit Aleppo naar Duitsland kwam. ‘De Syriërs moeten zich eerst maar eens bewijzen voordat ze
zo’n voorkeursbehandeling krijgen.’ Al in september 2015 waarschuwde Hamoto voor de gevolgen toen
grote aantallen jonge Syrische mannen uit gebieden waar men geen enkel contact met de Westerse
levenswijze heeft, tot Duitsland (en Europa) werden toegelaten. In de ogen van deze moslims zijn Europese
vrouwen door hun kleding en gedrag moreel verwerpelijk, en worden daarom als ‘rechtmatige’ doelwitten
voor aanrandingen en verkrachtingen beschouwd.
‘De criminelen zonder opleiding gaan naar Europa’
Een arts in Damascus emailt dat hij moest lachen toen hij hoorde hoe Europese politici zo positief over de
Syriërs praatten. ‘De Syriërs met diploma’s en met geld gaan liever naar de VS, Australië en Zuid Amerika.
De jongeren zonder opleiding en met een crimineel verleden willen naar Europa.’
Op ons continent heerst veel te weinig besef over hoe gespleten de Syrische samenleving is. Een
ambachtsman of universitair docent heeft een veel overtuigender motief om te vluchten dan mannen van het
platteland. Die zijn enkel weggegaan omdat ze hebben gehoord hoeveel beter het leven in Duitsland en
Europa is. Volgens Hamoto kunnen herhalingen van Köln enkel worden voorkomen door deze Syriërs aan
het werk te zetten of te laten sporten. (1)
‘Wij moslims moeten onze eigen zwijnenstal opruimen’
‘De in dorpen geleefde islam is beneden alle peil,’ bevestigt Feridun Zaimoglu, een islamitische bestseller
auteur, dan ook. Hij reageerde zeer scherp op de massale seksuele aanvallen tijdens oud-en-nieuw in Köln
en tal van andere Duitse en Europese steden. ‘Wij moslims moeten onze eigen zwijnenstal opruimen.’
‘Moslimmannen hebben minderwaardigheidscomplex’
In tegenstelling tot wat de politici in Europa beweerden waren de aanrandingen en verkrachtingen in Köln
beslist geen uitzondering, zo stelt Zaimoglu, maar een duidelijk teken van ‘de crisis van de moslimmannen,
die kampen met minderwaardigheidscomplexen’. Het zijn vooral mannen die niet in staat zijn om sterke,
mondige vrouwen om hen heen te accepteren, en zich daarom zozeer in hun ‘mannelijkheid’ voelen
aangetast, dat ze hen aanranden en verkrachten.
Zaimoglu begrijpt niet waarom in de maatschappelijke discussie niet gezegd mag worden dat de daders in
Köln moslims waren. Dat verzwijgen vergroot in zijn ogen juist de kloof en het gebrek aan solidariteit in de
samenleving, waardoor ‘rechts’ en ‘links’ elkaar letterlijk te lijf dreigen te gaan, en dat terwijl moslims en
christenen in zijn ogen prima in vrede met elkaar kunnen leven. (2)
Xander - ; (1) Epoch Times ; (2) Epoch Times
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Syrirs-waarschuwen-Alleen-criminelen-en-onopgeleiden-gaannaar-Europa
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Het plan van de vrijmetselarij voor de vernietiging van de Katholieke Kerk
(vertaald uit het Italiaans, uit "Teologica" nr. 14, maart-april 1998)
Richtlijnen van de Grootmeester van de Vrijmetselarij aan de katholieke
bisschoppen-vrijmetselaars, van kracht vanaf 1962, datum van de update
van Vaticano II.
Alle broeders van de loge zijn ertoe gehouden, verslag uit te brengen over
de vorderingen in het kader van deze beslissende bepalingen, die in
oktober 1993 zijn herwerkt als progressief plan voor de eindfase.
Alle vrijmetselaars die een positie bekleden binnen de Kerk, moeten deze
goedkeuren en verwezenlijken.
 Verwijder ééns en voor altijd de Heilige Michaël, beschermer van de Katholieke Kerk, uit alle gebeden in
het kader van en buiten de H. Mis. Verwijder zijn beelden, met als stelling dat deze afleiden van de
aanbidding van Christus.
 Schaf de boete-oefeningen in de Vastentijd af, zoals de onthouding van vlees op vrijdag, of het vasten;
verbied elke daad van offer of ontzegging. In de plaats hiervan moeten komen: geliefde handelingen in
verband met vreugde, geluk en liefde voor de naaste.
 Zeg: "Christus heeft reeds voor ons het Paradijs verdiend" en "elke menselijke inspanning is nutteloos".
 Zeg aan allen dat zij de bekommernis om hun gezondheid ernstig moeten nemen.
 Moedig het gebruik van vlees aan, vooral varkensvlees.
 Geef de protestantse herders de opdracht, de H. Mis aan een nieuw onderzoek te onderwerpen en Haar
te ontheiligen.
 Zaai twijfels nopens de Werkelijke Aanwezigheid in de Eucharistie, en bevestig dat de Eucharistie -zoals
in het protestantse geloof -slechts brood en wijn is, en niets méér dan een louter symbool.
 Verspreid protestanten in de seminaries en de scholen.
 Moedig het oecumenisme aan als de weg naar de eenheid.
 Beschuldig ieder die geloof hecht aan de Werkelijke Aanwezigheid, van subversief gedrag en
ongehoorzaamheid jegens de Kerk.
 Verbied de Latijnse liturgie in de Mis, in de aanbidding en in de gezangen, daar deze een gevoel van
mysterie en eerbied overbrengt.
 Stel deze voor als.aanroepingen van waarzeggers.
 De mensen zullen nalaten, de priesters te eren als mannen met een hoge intelligentie, die geëerbiedigd
moeten worden als dragers van de goddelijke mysteries.
 Moedig de vrouwen aan, in de kerk hun hoofd niet met een sluier te bedekken.
 Haren zijn sexy.
 Eis vrouwen als lectoren en priesters.
 Stel deze zaak voor als een democratische gedachte.
 Sticht een beweging tot liberalisering van de vrouw.
 Wie de kerk binnengaat, moet slordige kleding dragen om zich aldaar te voelen zoals thuis.
 Dit zal het belang van de H. Mis ontkrachten.
 Breng de gelovigen ervan af, de Communie geknield te ontvangen.
 Zeg aan de kloosterzusters dat zij de kinderen moeten afleren, vóór en na de Communie de handen
gevouwen te houden.
 Zeg hen dat God hen bemint zoals ze zijn, en verlangt dat zij zich volkomen op hun gemak voelen.
 Elimineer in de kerk alle knielen en elke kniebuiging.
 Verwijder alle bidbanken.
 Zeg de mensen dat ze gedurende de Mis hun geloof rechtstaand moeten belijden in plaats van geknield.
 Elimineer de heilige orgelmuziek.
 Introduceer gitaren, Joodse harpen, trommels, voetgetrappel enz. in de kerken.
 Dit zal mensen afbrengen van persoonlijk gebed en gesprek met Jezus.
 Gun Jezus niet de tijd om kinderen tot het religieuze leven te roepen.
 Voer rondom het altaar liturgische dansen uit, in prikkelende kleding, evenals theaterstukken en
concerten.
 Ontneem het heilig karakter aan de liederen tot de Moeder Gods en de H. Jozef.
 Bestempel hun verering als afgoderij.
 Maak ieder belachelijk die aan zulke verering doet.
 Voer protestantse liederen in.
 Dit zal de indruk wekken dat de Katholieke Kerk eindelijk heeft aanvaard dat het Protestantisme de ware
godsdienst is of dat deze ten minste gelijk staat met de Katholieke Kerk.
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 Elimineer alle lofliederen met inbegrip van deze tot Jezus daar deze de mensen doen denken aan het
geluk en de sereniteit die worden verkregen op grond van een leven van versterving en boete voor God
vanaf de jeugd.
 Introduceer nieuwe liederen, louter om de mensen ervan te overtuigen dat de vroegere riten in zekere zin
verkeerd waren.
 Vergewis u dat in elke Mis ten minste een lied komt waarin Jezus niet wordt vermeld en waarin
daarentegen alleen wordt gesproken over liefde tot de mensen.
 De jeugd zal enthousiast zijn, te horen spreken over de liefde voor de naaste.
 Predik de liefde, de verdraagzaamheid en de éénheid.
 Spreek niet over Jezus, verbied elke aankondiging van de Eucharistie.
 Verwijder alle relikwieën van heiligen van de altaren, en vervolgens eveneens de altaren zelf.
 Vervang hen door niet-gewijde heidense tafels die gebruikt kunnen worden voor het brengen van
mensenoffers tijdens satanische missen. (!) Elimineer de kerkelijke wetten die willen dat de H. Mis
uitsluitend wordt opgedragen op altaren die relikwieën bevatten.
 Verbreek de praktijk van het opdragen van de H. Mis in tegenwoordigheid van het Allerheiligste
Sacrament in het tabernakel.
 Laat op de altaren geen tabernakels toe die worden gebruikt voor het opdragen van de H. Mis.
 De tafel moet eruit zien zoals een keukentafel.
 Zij moet verplaatsbaar zijn om tot uitdrukking te brengen dat zij absoluut niets heiligs is, doch moet
dienen voor meerzijdig gebruik, zoals bijvoorbeeld als conferentietafel of als tafel om kaart te spelen.
 Plaats later ten minste een stoel bij een dergelijke tafel.
 De priester moet daarop plaats nemen, om aan te geven dat hij na de Communie gaat rusten zoals na
een maaltijd.
 De priester mag gedurende de Mis nooit knielen noch enige kniebuiging maken.
 Immers bij de maaltijd knielen wij toch ook nooit.
 De stoel van de priester moet worden opgesteld op de plaats van het tabernakel.
 Moedig de mensen aan om de priester te vereren, zelfs te aanbidden, in plaats van de Eucharistie, en
hem te gehoorzamen in plaats van de Eucharistie.
 Zeg de mensen dat de priester Christus is, hun hoofd.
 Stel het tabernakel in een andere ruimte op, buiten het zicht.
 Laat de heiligen van de kerkelijke kalender verdwijnen met enkele tegelijk op gezette tijden.
 Verbied de priesters om over heiligen te prediken met uitzondering van diegene die in het Evangelie
worden vermeld.
 Zeg het volk dat eventueel in de kerk aanwezige protestanten daaraan aanstoot zouden kunnen nemen.
 Vermijd alles wat de protestanten stoort.
 Bij het lezen van het Evangelie moet het woord "heilig" weggelaten worden.
 Bijvoorbeeld, in plaats van "Evangelie volgens de Heilige Johannes" wordt eenvoudig gezegd "Evangelie
volgens Johannes" -Dit zal de mensen laten denken dat ze geen verering meer verschuldigd zijn.
 Herschrijf voortdurend de Bijbel, tot deze identiek wordt aan de protestantse.
 Laat het adjectief "Heilig" weg in de uitdrukking "Heilige Geest".
 Dat legt de weg open.
 Benadruk de vrouwelijke aard van God als een moeder vol tederheid.
 Elimineer het gebruik van de term "Vader".
 Laat alle persoonlijke devotionele boeken verdwijnen en vernietig deze.
 Bijgevolg zullen eveneens de litanieën van het Heilig Hart van Jezus, van de Moeder Gods en van de H.
Jozef verdwijnen als voorbereiding op de heilige Communie.
 De dankzegging na de Communie zal ook overbodig worden.
 Laat ook alle beelden en afbeeldingen van engelen verdwijnen.
 Waarom zouden de beelden van onze vijanden ons ooit in de weg moeten staan ?
 Definieer hen als mythen of bedverhaaltjes.
 Sta niet toe dat over engelen gesproken wordt, daar dit onze protestantse vrienden voor het hoofd zou
stoten.
 Schaf het klein exorcisme voor de uitdrijving van duivels af.
 Verkondig dat de duivels niet bestaan.
 Leg uit dat dit de methode is die in de Bijbel is aangenomen om het kwaad aan te duiden, en dat zonder
een booswicht geen interessante verhaaltjes kunnen bestaan.
 Bijgevolg zal het volk niet geloven in het bestaan van de hel noch dat het kwaad ons ooit ten val kan
brengen.
 Herhaal dat de hel niets anders is dan het verwijderd zijn van God, en dat daar toch niets vreselijks aan
is, aangezien het in wezen om hetzelfde leven gaat als hier op aarde.
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 Onderricht dat Jezus slechts een man was die broers en zusters had en dat Hij de machthebbers haatte.
 Leg uit dat Hij hield van het gezelschap van prostituées, bijzonder Maria Magdalena, en dat Hij niet wist
wat aan te vangen met kerken en synagogen.
 Zeg dat Hij heeft aangeraden, niet te gehoorzamen aan de hogere geestelijken.
 Leg uit dat Hij een groot meester was die daarom van de rechte weg afweek wanneer Hij ongehoorzaam
was jegens de kerkleiders.
 Ontmoedig alle gesprekken over het kruis als overwinning.
 Stel het integendeel voor als een teken van mislukking.
 Onthoud dat u er kloosterzusters kunt toe aanzetten, hun roeping te verloochenen wanneer u verwijst
naar hun ijdelheid, charme en schoonheid. Doe hen hun habijt afleggen, en ze zullen vanzelf hun
rozenkrans weggooien.
 Openbaar aan de wereld dat in hun kloosters tweedracht heerst.
 Hierdoor zal de bron van de roepingen opdrogen.
 Zeg aan de zusters dat zij niet aanvaard zullen worden indien.ze niet verzaken aan het habijt.
 Werk ook mee aan het in diskrediet brengen van het habijt onder de bevolking.
 Verbrand alle katechismussen.
 Zeg aan de godsdienstleraren dat ze moeten onderwijzen, Gods schepselen te beminnen in plaats van
God zelf.
 Het openlijk beminnen getuigt van rijpheid.
 Zorg ervoor dat het woord "seks" een dagelijks gebruikte term wordt in uw godsdienstklassen.
 Maak seks tot een nieuwe godsdienst.
 Introduceer afbeeldingen over seks in de godsdienstlessen om aan de kinderen de realiteit te leren.
 Vergewis u ervan dat de afbeeldingen duidelijk zijn.
 Moedig de scholen aan om zeer progressieve denkers te worden op het gebied van de seksuele
opvoeding.
 Voer de seksuele opvoeding in op grond van de bisschoppelijke autoriteit, zodat de ouders er niets op
tegen hebben.
 Onderdruk de katholieke scholen, zodat ook de kloosterroepingen belemmerd worden.
 Maak de zusters duidelijk dat ze onderbetaalde sociale werksters zijn en dat de Kerk op het punt staat,
hen uit te schakelen.
 Benadruk dat de lekenleraar in het katholiek onderwijs dezelfde wedde trekt als deze in staatsscholen.
 Stel niet-katholieke leraren aan.
 De priesters moeten dezelfde wedde verdienen als wereldse bedienden van overeenkomstige rang.
 Alle priesters moeten hun priestergewaad en hun kruis afleggen om door iedereen geaccepteerd te
kunnen worden.
 Maak hen die zich daar niet aan houden, belachelijk.
 Breng de Paus ten val en vernietig zijn universiteiten.
 Maak de universiteiten los van de Paus met de verklaring dat zij op deze wijze door de overheid
gesubsidieerd kunnen worden.
 Vervang de namen van religieuze instituten door wereldse namen teneinde het oecumenisme te
bevorderen.
 Bijvoorbeeld: vervang "School van de Onbevlekte Ontvangenis" door "Nieuwe Hogeschool".
 Richt afdelingen van het oecumenisme op in alle bisdommen, en zorg ervoor dat ze onder protestantse
controle komen.
 Verbied gebeden voor de Paus en tot Maria, want deze ontmoedigen het oecumenisme.
 Verkondig dat de plaatselijke bisschoppen de bevoegde overheid uitmaken.
 Houd vol dat de Paus niet méér is dan een representatieve figuur.
 Leg de mensen uit dat het pauselijk onderwijs slechts dient als gespreksstof, doch voor het overige geen
enkele betekenis heeft.
 Bestrijd het pauselijk gezag, en stel een leeftijdsgrens aan de uitoefening ervan.
 Verminder het beetje bij beetje, en leg uit dat u hem wil behoeden voor werkoverlast.
 Wees stoutmoedig.
 Verzwak het pauselijk gezag en stel bisschopssynoden in.
 Zo zal de Paus nog slechts een vertegenwoordigende figuur zijn, zoals in Engeland, waar het Hogerhuis.
en Lagerhuis regeren, en de koningin van hen onderrichtingen ontvangt.
 Verzwak vervolgens het gezag van de bisschop, en schenk het leven aan een gelijklopend instituut op
het niveau van het presbyterium.
 Zeg dat de priesters op deze wijze de aandacht zullen krijgen die ze verdienen.
 Verzwak tenslotte het gezag van de priester door de oprichting van lekengroeperingen die de priesters
controleren.
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 Dit zal aanleiding geven tot een zodanige haat en afkeer dat zelfs de kardinalen de Kerk de rug zullen
toekeren.
 Hierdoor zal de Kerk democratisch worden … de nieuwe Kerk …
 Verminder de priesterroepingen door bij de leken de eerbied voor de priesters teniet te doen.
 Een publiek schandaal betreffende één priester zal duizenden roepingen teniet doen.
 Prijs priesters die voor de liefde tot een vrouw alles laten varen.
 Maak hen tot helden.
 Eer priesters die tot de lekenstand gebracht zijn als ware martelaren, die dermate verdrukt zijn dat ze het
niet langer meer uithielden.
 Veroordeel het tevens als een schande dat onze broeders vrijmetselaars in de priesterstand aan de kaak
gesteld worden en hun namen gepubliceerd worden.
 Wees tolerant tegenover homoseksualiteit onder de priesters.
 Zeg de mensen dat priesters lijden onder de eenzaamheid.
 Begin kerken te sluiten ingevolge gebrek aan priesters.
 Definieer deze maatregelen als goed en besparend.
 Zeg dat God overal het gebed verhoort.
 Zo worden de kerken tot een extravagante geldverspilling.
 Sluit vóór alles de kerken waarin traditionele devotie beoefend wordt.
 Stel commissies in met leken en priesters die zwak staan in het geloof, die zonder problemen elke
verschijning van Maria en elk schijnbaar mirakel, in het bijzonder vanwege de aartsengel Michaël,
veroordelen en verwerpen.
 Vergewis u ervan dat geen enkele hiervan ook maar enigszins de goedkeuring volgens Vaticano II krijgt.
 Betitel het als ongehoorzaamheid jegens de autoriteiten wanneer iemand gehoorzaam is aan de
openbaringen of zelfs wanneer iemand hierover nadenkt.
 Bestempel de profeten als ongehoorzaam jegens de kerkelijke overheden.
 Haal hun goede naam door het slijk, opdat niemand er nog zou aan denken, met hun boodschappen
rekening te houden.
 Verkies een antipaus.
 Beweer dat deze de protestanten en zelfs de Joden binnen de Kerk zal brengen.
 Een antipaus kan worden gekozen indien de bisschoppen stemrecht krijgen.
 Dan zullen zoveel antipausen worden gekozen dat bij wijze van compromis een Antipaus geïnstalleerd
zal worden.
 Beweer dat de echte Paus dood is.
 Schaf de Biecht vóór de Heilige Communie af voor de leerlingen van het tweede en derde jaar, zodat hen
hieraan niets meer gelegen is wanneer zij in de vierde en vijfde klas en daarna in de hogere klassen
komen.
 Zo zal de Biecht verdwijnen.
 Introduceer (in stilte) de gemeenschappelijke Biecht met absolutie in groep.
 Leg de mensen uit dat dit zo gebeurt wegens gebrek aan priesters.
 Laat de Communie uitreiken door vrouwen en leken.
 Zeg dat dit de tijd van de leken is.
 Begin met uitreiking van de Communie in de hand, zoals bij de protestanten, in plaats van op de tong:
zeg dat Christus het op dezelfde manier heeft gedaan.
 Verzamel enkele hosties voor de "zwarte missen" in onze tempels.
 Reik vervolgens, in plaats van de persoonlijke Communie een beker met niet-geconsacreerde hosties uit
die men naar huis kan meenemen.
 Leg uit dat men op deze wijze de goddelijke gaven in het dagelijks leven kan ontvangen.
 Plaats hostie-automaten voor de Communie, en noem deze tabernakels.
 Zeg dat ze tekenen van vrede moeten uitwisselen.
 Moedig de mensen aan, zich in de kerk te verplaatsen, teneinde de devotie en het gebed te onderbreken.
 Maak geen kruisteken, doch een teken van vrede.
 Leg uit dat ook Christus dit deed om de apostelen te groeten.
 Gun hen in dergelijke ogenblikken geen concentratie.
 De priesters moeten de Eucharistie de rug toekeren en het volk eren.
 Nadat de Antipaus verkozen is, ontbind de bisschoppensynoden, de priesterverenigingen en
parochieraden.
 Verbied aan alle geestelijken om zonder toelating deze nieuwe verordeningen ter discussie te stellen.
 Leg uit dat God van nederigheid houdt en diegenen verafschuwt die glorie nastreven.
 Beschuldig al wie hierbij vraagtekens plaatst, van ongehoorzaamheid tegenover de kerkelijke autoriteiten.
 Ontmoedig de ongehoorzaamheid aan God.
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 Zeg de mensen dat zij aan de kerkelijke oversten moeten gehoorzamen.
 Verleen de Paus (= Antipaus) een maximale macht om zijn eigen opvolgers te kiezen.
 Verorden aan allen die God beminnen dat zij het teken van het Beest moeten dragen, dit op straffe van
excommunicatie.
 Noem het echter niet "teken van het Beest".
 Het kruisteken mag niet worden gemaakt, noch door personen noch over personen (er mogen geen
zegeningen meer worden gegeven).
 Het kruisteken maken, zal worden beschouwd als afgoderij en ongehoorzaamheid.
 Verklaar de vroegere dogma’s vals, met uitzondering van dat van de onfeilbaarheid van de paus.
 Bestempel Jezus Christus als een mislukte revolutionair.
 Verkondig dat de ware Christus spoedig zal komen.
 Uitsluitend de verkozen Antipaus mag gehoorzaamd worden.
 Zeg de mensen dat ze moeten buigen wanneer zijn naam wordt uitgesproken.
 Verorden aan alle onderdanen van de Paus, te strijden in heilige kruistochten om de enige wereldreligie
te verbreiden.
 Satan weet waar al het verloren goud zich bevindt.
 Verover de wereld zonder erbarmen !
Dit zal de mensheid datgene brengen waarnaar zij altijd zozeer heeft verlangd: "het gouden tijdperk van de
vrede".

Escalatie wereldsituatie en/of vluchtelingencrisis kan beurzen nieuwe opdoffer geven
31/01/2016 jeroenteerlinck
Het Europese continent worstelt momenteel met een reeks
nieuwe conflicten waarbij men geen pasklare oplossing kan
aanreiken vanuit de politieke wereld. De oorsprong van deze
conflicten is echter niet nieuw maar gaan terug tot een lange
tijd geleden. Waar we nu getuige van zijn is de oude strijd
waarbij diverse verloren gegane rijken opnieuw botsen.
De koude oorlog is twee decennia geleden en is iets uit vervlogen
tijden voor de jongste generatie werkenden. Het jaar 1989 is op
een politiek vlak echter niet te onderschatten en zorgde voor het
einde van een gespannen situatie tussen de toenmalige
grootmachten. Wat echter vaak vergeten wordt is dat de wereldsituatie er niet veilig op geworden is. De
huidige generatie werkenden denkt vaak dat oorlog iets uit het verleden is terwijl er op internationaal vlak
nochtans behoorlijk wat conflicten aan de gang zijn. Daarbovenop ontwikkelen zich enkele nog veel grotere
conflicten op een gelijkaardige schaal als voor de tweede wereldoorlog. Namelijk diverse grootmachten
welke zich op volle ramkoers naar elkaar toe bewegen. Denken we maar aan de oplopende spanningen
tussen China en de VS, de gespannen situatie in de moslimwereld, Iran vs het Midden-Oosten of de
opkomende landen in Zuid-Oost Azië welke al lang niet meer de ontwikkelingslanden van vroeger zijn.
Ook de gewijzigde verhoudingen in bevolkingsaantallen, militaire sterktes en de handel komen niet meer
overeen met de macht welke sommige landen zich toe-eigenen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten welke lang niet meer zo machtig zijn als 15 jaar geleden. Dit
wordt pijnlijk duidelijk in situaties zoals bij het binnenvallen van Rusland in Oekraïne en de Krim, het bouwen
van kunstmatige eilanden in de Oost-Chinese zee of het gehele Syrië conflict.
Een Amerikaanse diplomaat van de NAVO vatte het onlangs als volgt samen dat het risico nog nooit zo
groot geweest is de afgelopen 50 jaar dat de wereldmachten in oncontroleerbare militaire conflicten glijden.
De militaire dreiging is de afgelopen decennia niet groter geweest en dit is onder andere te merken een
terug stijgende militaire opbouw in landen welke grenzen aan conflictgebieden. Voornamelijk Europa staat
hier geografisch op een bijzonder slechte plaats met in het oosten Rusland, en in het zuiden en zuidoosten
oprukkende problemen zoals IS, de stijgende conflicten met Islamitische landen en de onstabiele overheden.
Amerika niet langer een afschrikmiddel
Teveel politieke leiders leven nog in het verleden terwijl deze vergelijkingen nochtans al lang niet meer
opgaan. Een land als China is een volwaardige wereldmacht geworden, is nog volop in expansie en zal deze
macht ook claimen de komende decennia. Dit is in Europa minder zichtbaar maar China is volop bezig een
enorme zeevloot uit te bouwen, moderner en gesofisticeerder dat de huidige Europese of Amerikaanse
vloot. Ook de luchtmacht is in volle expansie en moet qua materiaal of technologie nog amper onderdoen
voor de Amerikanen. De landen rond China merken dit volop waarbij onder andere Taiwan enkele dagen
geleden nog een duidelijke waarschuwing aan zijn adres kreeg dat het tot China behoort en dat dit desnoods
militair geregeld zal worden. Een waarschuwing welke 10 jaar geleden nog tot problemen gezorgd zou
hebben maar nu pijnlijk realistisch zal kunnen uitdraaien. Amerika is niet langer meer de afschrikkende
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macht van de voorbije decennia waarbij het vijandige staten (ten opzichte van het Westen) in het gareel
houdt. Daarnaast is het geduld met het Europese continent langzaamaan aan het opgeraken door het
gebrek aan politieke wilskracht en het blijven negeren van de militaire dreiging. Indien Europa één visie zou
uitstralen en een gelijkaardig percentage van de begroting aan militair materiaal zou besteden zouden de
verhoudingen geheel anders zijn. Ook de vluchtelingencrisis zou amper plaatsgevonden hebben door het
daadwerkelijk bestaan van een buitengrens. In plaats van geld gewonnen zou Europa wel eens heel veel
geld kunnen verloren hebben op de lange termijn door het in slaap gewiegd te zijn na de koude oorlog.
Oude conflicten
Wat we nu zien is eigenlijk de heropleving van enkele grote conflicten het verleden welke nooit eindigden
met echte akkoorden. Hierbij vernoemen we onder andere de Russische tsaren die een groot-Russische Rijk
voor ogen hadden , de Turkse Ottomanen welke nu opgesloten zijn in het huidige “kleine Turkije”, de
Arabieren (Midden-Oosten) , de Perzen (Iran) en China.
Bijna al deze conflicten vonden en zullen opnieuw plaatsvinden rond Europa waardoor het Europese
continent wel degelijk in de klappen kan delen. Dit alles zal een nog grotere vluchtelingenstroom op gang
brengen waardoor het gehele Europese continent op zijn grondvesten zal beven en zal opzadelen met niet
op te lossen problemen. In de regio van het Midden-Oosten is de situatie nog nooit zo explosief geweest
door de opbouwende ontevredenheid welke door het ingrijpen van de Verenigde Staten in onder andere Irak
de situatie op termijn zelfs nog verergerd heeft. Turkije zag de laatste jaren zijn macht snel toenemen
waardoor het terug volop grond en macht claimt. Dit was onder andere te zien met het conflict met Rusland
waarbij het niet meer terugdeinst om het grondgebied te verdedigen door het neerhalen van een
gevechtsvliegtuig. Een situatie welke 10 jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Het niet militaire
reageren van Rusland toont pijnlijk duidelijk aan dat het wel degelijk rekening houdt met een sterke militaire
Turkse aanwezigheid waardoor het enkel bij dreigen en economische sancties bleef.
In het Midden-Oosten is tezelfdertijd de laatste aanzet gegeven voor een zwaar conflict tussen de Arabieren
en de Perzen. Een conflict dat al eeuwen aan de gang is en diplomatiek nooit opgelost geraakte. De reden
waarom dit conflict niet volledig ten uiting kwam was het gebrek aan macht vanuit Iran door economische
sancties door het Westen. Hierbij maakte een land als Saoedi-Arabië handig gebruik van om zijn macht uit te
breiden. Nu Iran terug dezelfde kansen verkrijgt als de Arabische landen is een verschuiving van de macht
een logisch gevolg. De militaire capaciteit van beide landen wordt reeds gedeeltelijk in de praktijk gebruikt
met de conflicten in Jemen en Syrië als voorbeeld.
Tanende macht Verenigde Naties
Net als voor de tweede wereldoorlog is het duidelijk dat de Verenigde Naties geen enkele macht meer
ste
uitstralen en een overblijfsel zijn uit het verleden. In het begin van de 20 eeuw was eenzelfde situatie
merkbaar met de Volkenbond die geen enkele macht meer uitstraalde. De gevolgen zijn bekend met een
Duits imperium dat de macht wilde uitbreiden waarbij zelfs landen als de Verenigde Staten, Japan en China
in het conflict verzeild geraakten, mede omwille van eigen redenen. Ook toen werden er “mini-conflicten”
uitgevochten zoals de situatie tussen Japan en China of conflicten in het Midden-Oosten. Bijna alle
conflicten werd toen on-hold gezet na het capituleren van onder andere Japan en Duitsland. Het conflict
tussen Noord-Korea en Zuid-Korea is een pijnlijk overblijfsel van één van deze conflicten die is blijven
aanhouden. De kans dat deze wereldwijde conflicten terug tot ontvlamming komen worden dag na dag
groter. Niet enkel door het gebrek aan politieke wilskracht maar door het eenvoudigweg ontbreken van een
gelijknamige visie. Een gebied kan slechts van één macht zijn waardoor conflicten slechts kunnen vermeden
worden door eventuele afschrikken van de vijand. Als dit gebied terecht of onterecht in handen is van de ene
of de andere macht is een andere vraag
Handel
Er wordt vaak gezegd dat handel een belangrijke manier is om militaire problemen te vermijden. Bij een
grote handel tussen twee landen is de drempel namelijk stukken hoger om dit te onderbreken om eventuele
conflicten uit te vechten. Dit zou de welvaart van beide aantasten waardoor dit meestal vermeden wordt. In
de tweede oorlog was er echter ook een grote handel tussen landen als Duitsland en de Verenigde Staten.
Het is echter naïef om te denken dat dit een heilige grens is wat nu vaak wordt aangenomen in het Oude
continent wat Europa als bijnaam heeft.
Euro
Deze instabiliteit rond Europa zal in 2016 een verdere escalatie ondergaan met het opnieuw toenemen van
de vluchtelingen. Indien er niet snel werk gemaakt wordt van het effectief hanteren van de Europese
buitengrenzen dreigt deze gehele instabiliteit de Europese eenwording in een mum van tijd teniet te doen.
Denken dat de Euro zou overleven zonder het aanwezig zijn van een financiële èn politieke unie was reeds
naïef. Het denken dat de eenheidsmunt zal overleven bij een ineenstorten van Schengen en de zuidelijke
grens van Europa bovenop de huidige problemen is niet naïef maar gewoonweg dom en de waarheid
geweld aandoen.
http://welt.de ; http://www.bloomberg.com ; http://www.wikipedia.com
http://beurs.com/2016/01/31/wereld-opnieuw-aan-het-afglijden-naar-wereldoorlog-situatie-zeer-gelijkaardigals-de-jaren-30/93870
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"Deze migratie is een aanval op onze welvaart"
10-01-2016 Foto: Roger Dohmen
Harrie Verbon (Utrecht 1951) is hoogleraar Openbare Financiën en
Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg en lid van de
Rekenkamer van de gemeente Tilburg. Volgens Verbon denken politici
niet goed na over de economische gevolgen van de
vluchtelingenstroon. Hij veegt de vloer aan met o.a. Diederik Samson,
Frans Timmermans en Klaas Knott.
Het is niet door die foto van dat verdronken jongetje dat ik denk: nou
moeten we ze allemaal maar toelaten. Die hele vluchtelingenstroom leidt natuurlijk tot grote humanitaire
drama’s. Maar bij mij hebben altijd de economische gevolgen van migratie in het algemeen en van
vluchtelingen in het bijzonder voorop gestaan.
Europa is voor een groot deel van de wereld heel aantrekkelijk
Ik denk dat er hele grote negatieven effecten zitten aan migratie en bij deze massale migratie van
vluchtelingen helemaal. Dat aspect wordt in al die discussies over de vluchtelingen maar heel weinig naar
voren gebracht. Die negatieve gevolgen zijn voor heel Europa en voor de hele Europese cultuur groot.
Politici verstoppen zich. Samsom heeft nu een getal genoemd van tweehonderdduizend vluchtelingen, die
ons land zou kunnen opnemen. Als je zo’n getal noemt, dan betekent dat dat de sluizen open gaan. Dan
komt er vanavanval op het Europese welvaartsbastion. Europa is een hele grote sociale zekerheidssector.
Europa is voor een groot deel van de wereld heel aantrekkelijk. Als je zegt: kom maar, dan heb je kans dat
de hele wereld ook komt.’’
Deskundigen zeggen dat de komst van migranten ook positief kan uitpakken, tegen de vergrijzing
bijvoorbeeld. ,,Dat is wensdenken. Dat zijn verhalen om de mensen gerust te stellen. Maar ze zijn niet op de
realiteit gebaseerd. Kijk naar onze Marokkaanse Nederlanders, de inmiddels derde generatie die nu in ons
land is, die hier geboren is. Dan zie je dat de werkloosheid in die groep nog altijd veel groter is dan onder de
autochtonen. Dat ook de criminaliteit veel groter is. Dus: het verhaal over die vergrijzing zou kunnen
kloppen, als de immigranten zich ook werkelijk zouden aanpassen, zich zouden ontwikkelen zoals
autochtonen zich ontwikkelen. Dat zou dan betekenen dat zij een extra belastingbasis vormen, waarmee de
vergrijzing deels betaald kan worden.
De groep vluchtelingen, die nu hier is, is heel goed te vergelijken met de Marokkanen
Maar de praktijk is volstrekt anders. De groep vluchtelingen, die nu hier is, is heel goed te vergelijken met de
groep Marokkanen, waar we het over hebben. De WRR (de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid –PvG) heeft een rapport uitgebracht over de integratie van recente asielzoekers. Daar blijkt
zonneklaar uit dat het zeer slecht gaat. Somaliërs: 26 procent heeft werk. Eritreeërs en Marokkanen scoren
ook heel laag. Er zijn diverse verklaringen voor. Verklaring 1 is dat ze op het laagste niveau instromen, ook
al hebben ze een hoge opleiding in eigen land genoten. Hun beheersing van de taal en hun vakkennis zijn
niet zodanig, dat ze, grosso modo, hier voor hoge functies in aanmerking komen.
Die Syrische chirurg, die in een Nederlands ziekenhuis komt werken, dat is echt een zeldzaamheid
Die Syrische chirurg, die in een Nederlands ziekenhuis komt werken, dat is echt een zeldzaamheid. Dat
gebeurt vrijwel nooit. Alleen al omdat de medische kennis van die Syriër minder is dan de kennis van zijn
collega’s in Nederland. Dan komt zo’n Syrische arts hier dus op een lager niveau terecht en wordt hij
bijvoorbeeld taxichauffeur. De huidige generatie vluchtelingen haalt die achterstand in taal en kennis nooit in.
Dat is een achterstand van twintig, dertig jaar.’’
Volgens Verbon zal er een enorme concurrentie plaatsvinden op het laagste niveau van de arbeidsmarkt.
,,Dat is sowieso al een sector die aan het afbrokkelen is. In de industrie heb je veel minder mensen nodig
dan vroeger. In de Mars-fabriek heb je niemand meer nodig van het laagste niveau. Dat is allemaal
geautomatiseerd. Alleen de schoonmaakindustrie zou de zaak nog een beetje op kunnen krikken.
Glazenwasser. Autowasser. Maar dat is het dan wel. Op die laagste niveaus zijn niet veel banen.
De mensen die momenteel werkloos zijn, dat zijn heel vaak mensen aan die onderkant van de arbeidsmarkt.
Je kunt dat probleem van die onvermijdelijk toenemende werkloosheid oplossen door het minimumloon te
verlagen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat willen we niet. Want dat is al laag. Gegeven ons
welvaartsniveau is het minimumloon echt een minimum. Ga je dat minimumloon toch verlagen, dan moet je
ook de minimumuitkeringen verlagen. En die zijn al behoorlijk verlaagd, de afgelopen dertig jaar. Daar zit
nog maar heel weinig rek in. Dus dat minimumloon is een barrière, waar je niet om heen kunt.
Wie wordt dan werkloos? Toch de allochtoon, de vluchteling
Dat betekent, eenvoudigweg, dat er minder vraag is naar arbeid. Dan komt er dus meer werkloosheid. Wie
wordt dan werkloos? Toch de allochtoon, de vluchteling. Want daar speelt ook een zekere mate van
discriminatie op de arbeidsmarkt een rol. Net zo goed als er ook een hele grote mate van discriminatie van
ouderen is op de arbeidsmarkt. Dat is hetzelfde fenomeen. En zo levert de huidige groep asielzoekers ons
land economisch gezien niets op. Ze kosten juist geld, zo blijkt uit de cijfers van het CPB en SCP. Een 25jarige vluchteling of asielzoeker kost geld. En een autochtoon levert juist geld op aan de overheid.
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Het solidariteitsgevoel zit vooral bij hoogopgeleiden. Dat zijn de mensen die er het minste last van
hebben
Met wie zijn wij Nederlanders solidair? Met de EU? Of met ons eigen land? Wij steunen de welvaartsstaat,
met minimumuitkeringen, want we vinden niet dat mensen in de goot terecht moeten komen. De solidariteit
in Nederland is redelijk in orde. Maar solidariteit met de landen in Europa? Solidariteit met Griekenland is er
niet. Laat staan dat we solidair zijn met Syriërs, Afghanen, Eritrëers of Somaliërs. Door incidenten is er een
solidariteitsgevoel opgekomen. Maar dan vooral bij hoogopgeleiden. Dat zijn de mensen die er het minste
last van hebben. Die helpen vluchtelingen, omdat ze het leuk vinden om wat goeds te doen voor de wereld.’’
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, verklaarde dat je uit humanitaire overwegingen niet door
een economische bril moet gaan kijken naar het vluchtelingenvraagstuk.
,,Dat is toch onzin! Dan moet je de halve wereld binnen laten. Overal in de wereld is oorlog en wordt
wanbeleid gevoerd. Een onverantwoorde uitspraak van iemand in zo’n functie. En hij is helemaal niet
benoemd om hierover uitsprakente doen. Dat is nou typisch een politiek correcte uitspraak. Ik ben bang dat
dit een begin is van een eindeloze stroom vluchtelingen, die naar ons paradijs toekomt. Het klinkt heel erg
egoïstisch om te zeggen: die mensen mogen hier niet komen. Maar het alternatief is dat ze hier wel komen.
Politici hebben altijd de kop in het zand gestoken voor die economische effecten van migratie
Als je migratie hebt van lage welvaartslanden naar hoge welvaartslanden, dan gaat de welvaart voor grote
groepen in die hoge welvaartslanden achteruit. De vraag is: moeten we dat willen? Die discussie wordt
momenteel helemaal niet gevoerd. Ik heb ten tijde van de uitbreiding van de EU in een column in het
Financiele Dagblad gewaarschuwd voor een exodus van Polen naar Nederland en dat die komst de
welvaartsstaat ook onder druk zou zetten. Ik kreeg een zeer vinnige reactie van Frans Timmermans.
Volgens hem viel het allemaal reuze mee. Maar de Polen kwamen toch. Massaal. Politici hebben altijd de
kop in het zand gestoken voor die economische effecten van migratie. Waarom doen ze dat? Omdat ze
volstrekt machteloos zijn.
De uitbreiding van de EU is ons opgedrongen. We kunnen niet meer terug. En nu hebben we de
asielstroom. Die wordt ons opgedrongen. Door Angela Merkel. Die zet de grenzen open, niet alleen van
Duitsland, maar van heel Europa. Wat zij doet moeten wij volgen. Dan kun je als Nederlands politicus alleen
nog maar zeggen: ach, het valt wel mee. Niemand heeft een duidelijk plan. Ook Wilders niet. Wilders is
alleen maar negatief.’’
Verbon is ook bang dat we de intolerantie importeren. ,,De meeste mensen die hier komen doen geen
concessies aan de geloofsopvatting. De gevolgen hiervan zien we hier al jaren. In Nederland is steeds meer
een intolerant klimaat aan het ontstaan, waarin je niks meer kunt zeggen. En waardoor de democratie dus
ook gevaar loopt. Dit probleem is het bewijs van het falen van de EU. Men heeft geen antwoord. Op alle
crises, die de EU de afgelopen twintig jaar heeft gehad, volgde nooit een duidelijk antwoord. De eurocrisis.
De Griekse crisis. In de EU zitten heeft voordelen, maar als er eens een crisis uitbreekt, dan is er geen
oplossing. Er is geen echte eenheid, geen gezamenlijke besluitvorming. Als Angela Merkel roept: we zetten
de grenzen open, dan staan ze dus ook in Nederland open. Eigenlijk is Angela Merkel de dictator van
Europa. Zij bepaalt wat er gebeurt. En dan zo’n man als Timmermans, die begrijpt volgens mij helemaal niet
wat er aan de hand is. Ik heb geen hoge pet van hem op. Zoals ik destijds al schreef: man, je weet gewoon
niet wat migratie is.’’
Ik ben blij dat ik al zo oud ben. Want ik zie het heel slecht aflopen
,,Ik zei onlangs tegen mijn vrouw: ik ben blij dat ik al zo oud ben. Want ik zie het heel slecht aflopen. Ik maak
me zorgen om waar mijn kinderen en kleinkinderen mee te maken krijgen. Het scenario is dat de halve
wereld deze kant op komt. En dat we dan toch in een situatie terecht komen met intolerantie en dwang en
het verlies van democratische waarden. De achterstelling van vrouwen. Ik heb drie dochters. Ik maak me er
echt grote zorgen over. We mogen dit niet accepteren. Maar we willen niet zeggen dat die mensen weer weg
moeten. Dat zeggen we niet. Maar we zeggen ook niet dat zij onze waarden moeten accepeteren. Ik heb
een jaar in Amerika gewoond. Daar worden de Amerikaanse waarden vanaf het begin opgelegd aan
iedereen, die daar binnenkomt. Religie is daarbij totaal onbelangrijk. Je zweert trouw aan de vlag. Dat is
alles. De vlag en de waarden die dat vertegenwoordigt. Of je nou moslim bent, christen of ongelovig. Zo
moet het.’’
Door Paul van Gageldonk
http://m.limburger.nl/cnt/dmf20160108_00005772/deze-migratie-is-een-aanval-op-onze-welvaart
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Gaat de Deutsche Bank het eind van dit jaar halen?
De blootstelling van de Deutsche Bank aan derivaten is zo enorm groot
dat het gaat over bedragen van 20 keer de totale omzet van heel
Duitsland. Het bedrijf maakte onlangs dramatische verliescijfers bekend
over 2015, maar dat lijkt nog maar het begin van de ellende voor deze
geplaagde instelling.
We schrijven al langere tijd over de bank die een enorm risico loopt met
afgeleide financiële producten, zogenaamde derivaten.
Het risico wat deze bank loopt met deze "financial weapons of mass
destruction" ligt in de buurt van 72 biljoen Dollar.
Dit bedrag is zo astronomisch hoog dat het bijna niet voor te stellen is.
Wanneer je de totale omzet neemt van het land Duitsland en je
vermenigvuldigt dat met 20 dan kom je een aardig eind in de richting.
Het volgende is wat wij schreven over deze bank afgelopen september:
Er zijn weinig banken in de wereld die prestigieuzer en invloedrijker zijn
dan de Duitse Bank en het is dit financiële instituut dat de afgelopen tijd
veel in het nieuws is geweest en allemaal niet erg positief.
Zoals we dat ook zagen bij de Lehman Brothers vallen banken niet
onaangekondigd om en zijn er altijd waarschuwingstekens, als je maar
goed kijkt.
Begin 2014 werden aandelen Deutsche Bank nog verkocht voor meer dan 50 Dollar per stuk. Sinds die tijd is
de koers met meer dan 40 procent gekelderd en noteert het aandeel nu minder dan 29 Dollar.
Het is bekend dat de corporate cultuur binnen de Deutsche Bank zwaar corrupt is en dat de onderneming
zich de afgelopen jaren met hele (veel te) riskante transacties heeft ingelaten. Wanneer je veel risico’s
neemt die iedere keer goed uitpakken dan zal niemand wat zeggen, maar bij de Deutsche Bank is het de
laatste tijd regelmatig misgegaan.
Net voordat Lehman Brothers “plotseling” omviel, waren er berichten in de media over massaontslagen bij
het bedrijf. CNBC kwam met dit verhaal in maart 2008 en de New York Times in augustus van datzelfde jaar.
Wanneer grote banken in ernstige moeilijkheden komen dan is dit één van de dingen die ze doen; het
dumpen van personeel. Dat is de reden waarom de recente aankondiging van grote aantallen ontslagen bij
de Deutsche Bank zo zorgelijk is. Ze zijn van plan om ongeveer 23.000 mensen te ontslaan, met andere
woorden, ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand. Verder heeft de bank in toenemende mate
last van allerlei juridische problemen. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben ze meer dan 9 miljard Dollar
moeten betalen aan schikkingen om verdere strafvervolging te voorkomen.
Wat er tot nu toe betaald is aan juridische afkoopsommen schijnt nog maar het topje van de ijsberg te zijn.
Kijkend naar een aantal gebeurtenissen bij de bank sinds 2014, ontstaat een zorgelijk beeld.
Toen we bovenstaande schreven was het september en ondertussen zijn de jaarcijfers over 2015 door de
bank bekend gemaakt.
Deutsche Bank heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2008 een nettoverlies in de boeken gezet. De grootste
bank van Duitsland leed een verlies van 6,8 miljard euro.
Deutsche Bank kwam eerder deze maand al met voorlopige cijfers naar buiten. Het grote verlies hangt
samen met eerder aangekondigde miljardenafschrijvingen op bezittingen, miljarden aan juridische kosten en
reorganisatielasten. Deutsche Bank is verwikkeld in een reeks schandalen. Zo kreeg het financiële concern
een forse boete voor manipulatie van het rentetarief Libor.
Om de zaken weer op de rails te krijgen kondigde de bank in oktober aan om de komende drie jaar 9000
banen te schrappen.
Dan is er natuurlijk nog China en de blootstelling aan die in elkaar zakkende economie door grote Europese
banken. Twee weken geleden schreef New Europa dat
grote Europese banken aanzienlijke risico’s lopen in
China en dat als die economie behoorlijk in elkaar gaat
storten dit wereldwijd gevolgen zal hebben voor banken
zoals HSBC en Deutsche Bank.
Dat het aan alle kanten rommelt bij de Deutsche Bank
zie je ook terug in de prijs voor aandelen. Zo schreven
wij in september nog dat de prijs al was gezakt van 50
naar 29 Dollar per aandeel en is die inmiddels nog
verder weggezakt naar een historisch laag bedrag van
iets meer dan 16 Dollar.
De grafiek echter die eigenlijk alles zegt en één die waarschijnlijk niet veel mensen kennen, is degene die
hierna volgt. Het toont het kredietrisico van de Deutsche Bank en dan met name op het gebied van Credit
Default Swaps. Even simpel vertaald, een soort verzekeringspolis tegen niet betalen van bepaalde partijen.
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Vanaf eind december is het risico dat de Deutsche Bank
in gebreke zal blijven als een raket omhoog geschoten.
Dat gebeurt niet zomaar en is een indicatie dat de
financiële markt in de gaten heeft dat er iets helemaal
niet goed zit met de Deutsche Bank. Dat is meer dan
zorgelijk bij een bank met de grootste blootstelling ter
wereld aan derivaten. Als je het snel zegt valt het wel
mee: 72 biljoen Dollar en dat is in Euro’s alweer iets
minder want dan praten we "nog maar" over 65 biljoen
Euro (65.000.000.000.000 Euro).
Wat is de kans dat deze bank het einde van dit jaar zal
halen? Wij blijven dan ook meer dan ooit bij wat we zeiden over alternatieven voor papiergeld wat misschien
straks helemaal niets meer waard is. Edelmetalen zoals goud en zilver zullen altijd waarde hebben en zeker
in lastigere tijden. Mocht je overwegen om hier wat van aan te schaffen dan hier wat tips die je misschien
een hoop ellende kunde besparen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10301:gaat-de-deutsche-bank-heteind-van-dit-jaar-halen&catid=15:financieel&Itemid=28

Russische ministerie Defensie: Turkije bereidt invasie Syrië voor
‘Onweerlegbaar bewijs dat Turkse artillerie dorpen in Syrië beschiet’
Een woordvoerder van het Russische ministerie van
Defensie heeft verklaard dat er sterke aanwijzingen zijn dat
Turkije een militaire invasie van Syrië voorbereidt. Daardoor
kan het op één na grootste leger van de NAVO in een
directe confrontatie met de Russische macht in het land
terecht komen. Volgens woordvoerder Igor Konashenkov
‘hebben wij goede redenen te geloven dat Turkije actief een
invasie van een soeverein land voorbereidt – de Syrische
Arabische Republiek. Wij zien meer en meer signalen van
Turkse bewapende troepen die heimelijk bezig zijn zich voor
te bereiden op directe militaire acties in Syrië.’ Het ministerie heeft daarom ‘onweerlegbaar bewijs’ zoals
luchtopnames overhandigd aan de internationale gemeenschap dat Turkse artillerie granaten afschiet op
Syrische dorpen in het noorden van de provincie Latakia.
‘Wij zijn perplex door het feit dat de doorgaans praatzuchtige vertegenwoordigers van het Pentagon, de
NAVO en groepen die zogenaamd de rechten van het Syrische volk beschermen blijven zwijgen, ondanks
onze oproepen om op deze (Turkse) acties te reageren,’ vervolgde Konashenkov.
‘Gevaarlijk precedent’
‘Het is amateuristisch dat iemand in Ankara denkt dat het schrappen van een Russische verkenningsvlucht
dit kan helpen verbergen.’ Daarmee wees hij op de Turkse weigering een Russisch toestel toe te laten dat
de grens met Syrië zou gaan controleren op illegale militaire activiteiten. Die verkenningsvluchten waren
afgesproken in Open Skies akkoord, waar de Russen zich keurig aan hielden door vorig jaar 32 vluchten in
hun luchtruim toe te staan (2).
‘Dergelijke stappen door een NAVO-lidstaat ondermijnen het vertrouwen en het opbouwen van
veiligheidsmaatregelen in Europa,’ aldus de woordvoerder. ‘Wij beschouwen de Turkse actie als een
gevaarlijk precedent en een poging om hun illegale militaire activiteit aan de grens met Syrië te verbergen.’
Turkse / NAVO steun voor moslimterroristen
De Turken voorzien de moslimterroristen in het noordoosten van Syrië van wapens en nieuwe rekruten voor
hun strijd tegen het Syrische leger. Met name de grens in de regio Reyhanli-Sarmada wordt volgens
Rusland ’s nachts gebruikt om militanten en wapens vanuit Turkije naar de terroristen in Idlib en Aleppo te
smokkelen. Amerika en de NAVO noemen deze konvooien ten onrechte ‘humanitair’. Turkse journalisten die
hierover proberen te schrijven, worden in de gevangenis gegooid.
Dankzij de aanhoudende Russische bombardementen worden ISIS en andere moslimterreurgroepen
gedwongen hun heil te zoeken in de door Turkije beschermde grensregio. Alleen al tussen 1 en 4 februari
viel de Russische luchtmacht 900 doelen in Syrië aan.
De afgelopen dagen beweerde Turkije dat een Russisch gevechtsvliegtuig weer het Turkse luchtruim had
geschonden. Moskou ontkende en vroeg vervolgens om bewijs, wat de Turken tot nu toe weigeren te geven.
‘Dit bevestigt opnieuw dat dit hele verhaal verzonnen en een armzalige provocatie is,’ besloot de
woordvoerder.
Xander - ; (1) Sputnik News ; (2) Russia Today
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Russische-ministerie-Defensie-Turkije-bereidt-invasie-Syri-voor
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De oorlog tegen Cash, het systeem van het beest komt in zicht
Geplaatst op 4 februari 2016
Mensen worden misleid terwijl de hele wereld SNEL MAAR ZEKER
geldloos wordt gemaakt. Ik wil hieronder ingaan op de redenen en de
gevolgen (voor de burgers) van een geldloze samenleving. Ook zal ik één
mogelijke optie geven wat je als burger er nu nog aan kunt doen.
De duistere krachten die achter de schermen de regeringen in de wereld
aansturen willen geld uit elke samenleving uitbannen. Onze eigen
geliefde Maxima wordt hierbij (zoals velen zich misschien nog zullen
herinneren) ingezet door de banken om ZOVEEL MOGELIJK MENSEN IN DERDE WERELDLANDEN een
bankrekening aan de broek te smeren, want zonder bankrekening kunnen mensen niet zonder contanten
afrekenen, en in derde wereldlanden hebben verhoudingsgewijs nog heel veel (met name uiteraard arme)
mensen geen bankrekening.
Burgers worden wereldwijd door hun overheid steeds meer geindoctrineerd dat geld fout, vies, crimineel,
slecht en gevaarlijk is. Geld wordt gebruikt voor criminele activiteiten, het zorgt voor veel doden, geld wordt
in verband gebracht met witwasserij, drugs, hoererij, gokken en zware criminaliteit. Burgers (wereldwijd)
wordt voorgehouden dat het voor HUNZELF beter is dat geld wordt uitgebannen want dan verdwijnt ook de
verderfelijke en vieze criminaliteit die bij geld hoort en het is ook veel veiliger als er niet meer met geld
betaald wordt.
De grootste bank van Noorwegen (DNB) roept op tot een volledig geldloos systeem, met name om criminele
activiteiten tegen te gaan.
DNB geeft aan dat 60% van de cash transacties in Noorwegen buiten het zicht van de overheid is en
gebruikt wordt voor witwasserij en zwarte handel. Hoe de bank bij dit percentage komt geeft ze niet aan. En
ook al zou het waar zijn, burgers zijn hiervan niet de dupe.
In “The beast system arises” http://endoftheamericandream.com/archives/the-beast-system-arises-thelargest-bank-in-norway-calls-for-the-elimination-of-cash
doet de auteur Michael Snyder haarfijn de redenen waarom de machtselite cash uit de maatschappij wil
uitbannen uit de doeken en hij geeft ook aan wat de (vreselijke) gevolgen uiteindelijk zullen zijn voor de
mensen die zonder cash geld hun dagelijkse zaken moeten regelen.
Het doel achter geldloos is niet verbazingwekkend, dat de machtselite op deze manier IEDEREEN WIL
DWINGEN BANKEN TE GEBRUIKEN VOOR AL HUN TRANSACTIES.
In potentie kan en ZAL dit leiden tot grote tyranny omdat mensen geheel in de macht komen van de banken
en middels de banken in de macht komen van de machtselite die achter de schermen deze banken in bezit
heeft. De machtselite gebruikt de banken als middel om de bevolking die voor haar dagelijkse leven
volkomen afhankelijk wordt van de banken in haar macht te krijgen.
Het is niet alleen dat mensen al hun transacties via de bank waar ze hun rekening hebben moeten regelen,
maar ook dat de mensen HUN GELD NIET MEER VAN DE BANK KUNNEN HALEN, want Contant bestaat
in een cashloze samenleving immers niet meer.
Dit betekent dat bankruns tot het verleden behoren en dat mensen niet meer de mogelijkheid hebben TE
ONTSNAPPEN AAN BAIL-INS, DUS BANKEN EN OVERHEDEN KUNNEN TE KUST EN TE KEUR
OVERAL WAAR ZE MAAR WILLEN BAIL-INS ORGANISEREN. Mensen kunnen dan slechts toekijken en
meewarrig hun hoofd schudden. “Oh vreselijk vandaag al weer een bail-in bij onze bank, ben ik weer 20%
van mijn spaargeld kwijt, wie weet wat er morgen gebeurt”.
Mensen hebben in een cashloze maatschappij dus geen MACHT MEER om dreigende bail-ins het hoofd te
bieden, nu zouden wij in Nederland als we allemaal samen tegelijkertijd al ons geld van de bank zouden
halen het banksysteem kunnen lamleggen. In een cashloze samenleving is de bevolking wat dat betreft
volledig machteloos gemaakt.
De zogeheten “Cash controls” zoals in Spanje en Frankrijk en Italië, waar mensen slechts nog maar kleine
bedragen cash kunnen betalen (Frankrijk en Italië slechts maximaal 1000 euro, Spanje nu nog maximaal
€2500). is een voorbode van wat ons te wachten staat, deze cash controls zijn de opmaat naar een
volkomen geldloze maatschappij. Deze cash controls zullen binnenkort in de hele EU en daarna wereldwijd
worden ingevoerd, en ze moeten de mensen als het ware voorbereiden (laten wennen aan) voor de totale
geldloze maatschappij.
Ook leuk om te vermelden (en u kunt het nazoeken op internet) Per 1 januari 2016 is er in de EU een nieuw
Bail-in systeem ingevoerd, gebaseerd op de Bail in die in Cyprus is uitgevoerd.
Hier is waar de geldloze maatschappij en de bankruns samenkomen (ik weet het wordt steeds zwaarder). Je
zal zien dat zodra er in de EU een geldloos systeem is ingevoerd (de EU is frontrunner op gebied van
volledig cashloos betalen) dat de banken, overheden het financiele systeem nog meer zullen corrumperen
en vernielen, want dan staat de burger (vooral die uit de middenklasse) volledig en direct borg voor alles
omdat hij immers niet meer aan een bail in kan ontsnappen.
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En hier ligt ook de kern van de reden waarom de machtselite cashloos wil. Het gaat in feite om het sneller
bankroet maken van de middenklasse want hiermee is de machtselite eigenlijk in oorlog (zonder dat deze
middenklasse het zelf weet overigens).
Wat kun je er tegen doen?
Zolang er nog met contant geld betaald kan worden zou het advies kunnen luiden, zoveel als mogelijk je
geld van de bank halen, niet in grote bedragen tegelijkertijd maar in kleine hoeveelheden beetje bij beetje.
Met dit geld kun je bijv naar Belgie gaan en hiermee dan met contant geld goud en/of zilver kopen.
Je zou dit bijvoorbeeld één keer per twee of drie maand kunnen doen en er ook nog een leuk uitje aan
plakken (dagje Gent, Brugge wie doet je wat?). Er zijn meer opties die je hebt maar deze is wel een leuke.
Zodra contant geld is uitgebannen zal het moeilijk zo niet onmogelijk worden om goud en zilver te kopen, dit
moet dan immers via de bank, en als cashloos is ingevoerd zal er ook een of andere wet komen dat men
geen goud of zilver contant mag kopen, en thuis laten leveren.
Het zal dan zo zijn dat je wel goud en zilver mag kopen maar dan tegen de voorwaarde dat dit goud en zilver
BIJ DE BANK IN BEWARING MOET WORDEN GEGEVEN………….snapt u waar ik op doel?
Het kan nu nog, binnenkort is het te laat en zal het systeem van het beest werkelijkheid worden
Joepie
http://www.geennieuws.com/2016/02/de-oorlog-tegen-cash-het-systeem-van-het-beest-komt-in-zicht/
Twee toespraken: Obama liet ‘Jezus’ bedekken, maar laat Allah prominent in beeld
Zijn boodschap kon niet duidelijker zijn: In 2012 liet
Obama de kleine, in de driehoek boven zijn hoofd
staande letters ‘IHS’ (Jezus Christus) zwart maken
(links). Afgelopen week liet hij 99 enorme Arabische
‘Allahs’ achter zich echter ongemoeid (rechts).
Enkele jaren geleden veroorzaakte president Barack
Hussein Obama de nodige ophef toen hij voorafgaande
aan een toespraak in een katholieke universiteit alle
christelijke symbolen met zwarte doeken liet bedekken,
zogenaamd omdat hij andersdenkenden niet voor het hoofd wilde stoten. Maar nu Obama voor het eerst in
een als radicaal bekend staand islamitisch centrum een toespraak heeft gehouden, liet hij de vele enorme
symbolen van Allah volledig onbedekt, waarmee hij volgens velen opnieuw bevestigde in werkelijkheid geen
christen, maar een moslim te zijn.
Vanaf zijn verklaring dat ‘Amerika niet langer een christelijk land is’, zijn nooit afgedane ring met de inscriptie
‘Er is geen god dan Allah’, het uitnodigen van een moslim jihadist voor het Nationale Gebed, tot het
weigeren van het opnemen van Syrische christenen: Obama kan, nu hij nog minder dan een jaar in het Witte
Huis zit, zijn minachting voor het christendom steeds slechter verbergen.
Allah wel, Jezus niet
Afgelopen woensdag hield Obama als eerste president ooit een toespraak in een moskee van de radicale
Islamic Society in Baltimore. Daarbij ging hij voor een glazen muur staan waarop het woord ‘Allah’ 99 x in
Arabisch schrift is opgeschreven, en verketterde hij de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump
voor diens ‘onvergeeflijke anti-islamitische retoriek’.
Toen Obama in 2012 een toespraak hield in de katholieke universiteit van Georgetown, liet hij alle
christelijke kruizen en andere symbolen met zwarte doeken bedekken, inclusief de kleine letters ‘IHS’ die
direct achter hem te zien waren, en die voor Jezus Christus staan.
Heimelijke moslim in het Witte Huis
Zelfs de grootste critici kunnen niet langer ontkennen dat Obama er op zijn minst een dubbele moraal op
nahoudt wat religies betreft. Een christelijke instelling werd immers verplicht drie kleine, op Jezus slaande
lettertjes af te dekken, maar een islamitische kon open en bloot 99 x keer ‘Allah’ in enorme Arabische letters
tonen op de muur waarachter de president zijn toespraak hield.
Dat de Amerikaanse bevolking in 2008 en 2012 uitgerekend een heimelijke moslim als president koos kan
dan ook enkel worden toegeschreven aan de traditionele en helaas zeer succesvolle misleidingstactieken
waarmee de islam over de wereld wordt verspreid. Diezelfde president probeert de wereld er al jaren van te
overtuigen dat er niet zoiets bestaat als islamitisch terrorisme, dat de islam mede de basis vormt van de
Westerse samenleving, en dat het echte gevaar juist van conservatieve christenen en ‘rechtse’ Amerikanen
zoals Donald Trump komt.
Xander - (1) Gateway Pundit via Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Twee-toespraken-Obama-liet-Jezus-bedekken-maar-laat-Allahprominent-in-beeld
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Rockefeller Foundation slaat twee Zika muggen in een klap
De wereld verkeert vanwege het Zika virus in een noodtoestand omdat de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bepaald dat dit zo is.
Allemaal op basis van een geweldige hoax over een epidemie die niet
bestaat en een virus dat via een patent twee muggen in een klap zal slaan
voor de Rockefeller Foundation. De WHO heeft de noodtoestand
wereldwijd afgekondigd op basis van het inmiddels beruchte Zika virus dat
overal schijnt te exploderen en dat in Brazilië volgens de berichten voor
een enorme toename heeft gezorgd van kinderen die geboren worden met microcefalie; kinderen met een te
klein hoofd en hersenschade. Ook is bekend geworden dat er inmiddels ruim 4.000 van die baby’s geboren
zouden zijn in Brazilië, het land dat ogenschijnlijk het meeste te lijden heeft onder deze epidemie.
Dan komt er weer iets interessants boven drijven en dat is het volgende:
Volgens een artikel van de Associated Press van 27 januari 2015 waren van de 4.180 vermoedelijke
gevallen van microcefalie er per bovengenoemde datum slechts 270 bevestigd.
Daar komt nog bij dat van die 270 bevestigde microcefalie gevallen slechts zes keer het Zika virus werd
aangetroffen. Absoluut geen enkel bewijs dus dat het Zika virus iets te maken heeft met microcefalie.
Als klap op de vuurpijl is er helemaal geen epidemie van microcefalie want er zijn tot op dit moment niet
meer dan 270 bevestigde gevallen.
Zo staat het in de Telegraaf: Het aantal pasgeborenen in Brazilië met een abnormaal klein hoofd als gevolg
van het zikavirus is gestegen naar 4.074 gevallen.
In Amerika worden ieder jaar ongeveer 25.000 kinderen geboren die lijden aan microcefalie en dat allemaal
zonder muggen en Zika virussen. De bestaande medische literatuur aldaar zegt dan ook dat microcefalie
kan worden veroorzaakt door iedere “aanval” op het systeem waardoor de vroege groei van hersencellen
wordt afgeremd en dat kan van alles zijn. Het zou bijvoorbeeld een zwaar vergiftigd
insectenbestrijdingsmiddel kunnen zijn. Of aanzienlijke en langdurige ondervoeding van de moeder. Het kan
ook veroorzaakt worden door het injecteren van een bepaalde substantie in de moeder zoals een medicijn of
een vaccin. Het zou zijn chronische hoge koorts van de moeder en meer van dit soort dingen.
In 2007 constateerde men een uitbraak van het Zika virus op de Yap eilanden in Micronesië. Naar schatting
raakte ongeveer 75 procent van de totale bevolking van 12.000 mensen besmet. In 2013 gebeurde iets
dergelijks in Frans Polynesië en daar raakte het 28.000 mensen op een totale bevolking van 270.000. In
beide gevallen werd er geen enkele toename van microcefalie geconstateerd.
Een geweldige hoax dus! Een virus dat niemand echt kwaad schijnt te doen en wat ook vanzelf weer
verdwijnt en een epidemie van kinderen die geboren worden met te kleine schedels en hersenafwijkingen
wat geen epidemie blijkt te zijn. Gecombineerd met een virus wat toevalligerwijze nu overal spontaan opduikt
en de WHO die de allerhoogste alarmtoestand heeft afgekondigd.
In ons artikel van enkele dagen geleden noemden wij al de bekende en beruchte Rockefeller Foundation als
degene die “toevallig” dit virus in 1947 heeft ontdekt in Afrika.
Bij de Rockefeller Foundation gebeuren weinig toevallige dingen. Het is al helemáál niet toevallig dat
diezelfde club al in 1947 het jaar van de "ontdekking", een patent heeft genomen op het Zika virus.
De hele wereld is in de hoogste staat van paraatheid gebracht en de media staan vol met angstaanjagende
verhalen over virussen en kinderen die zwaar verminkt ter wereld worden gebracht.
Wetenschappers met grote brillen en witte jassen zijn in een race tegen de klok gewikkeld om toch maar
vooral een vaccin te ontwikkelen waar straks de gehele wereld mee ingespoten dient te worden. Natuurlijk
moet voor iedere injectie een bepaald bedrag aan de patenthouder worden afgedragen.
En zo krijgen de Rockefellers uiteindelijk precies wat ze willen. De reductie van de wereldbevolking via
(gedwongen) vaccinaties en ze laten die domme bevolking er ook nog eens een keer zelf voor betalen.
Schudt alsjeblieft de mensen in je omgeving wakker en vertel ze dat er geen epidemie is van microcefalie en
dat er daarnaast geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het Zika virus dit zou veroorzaken.
Daarentegen komen er wel steeds meer aanwijzingen dat het Zika virus geen microcefalie veroorzaakt en
dat degene die het virus heeft ontdekt straks via de vaccins een fortuin gaat verdienen
aan hun patent.
In deze bizarre wereld waarin wij leven gaan dingen zelfs zover dat je gewoon een
portie van dit virus online kan bestellen. Lekker handig als je ook wilt meedoen en in je
schuur wilt starten met het ontwikkelen van een vaccin.
Dit is een van de weinige momenten waarop we willen vragen om deze informatie
intensief te verspreiden. Vanwege alle censuur die wordt toegepast op het nieuws hier
zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van onze lezers voor de verspreiding van
dit soort informatie. Dank!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:rockefeller-foundation-slaattwee-zika-muggen-in-een-klap&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Heeft Wall Street echt Hillary Clinton in de zak? (video)
Er doen al lang verhalen de ronde dat Hillary Clinton niets anders is
dan een puppet voor de bankiers van Wall Street en dat ze daarmee
de zoveelste gekochte politica is.
Echter, wij kunnen nu melden dat dit niet waar is en we hebben dat
uit betrouwbare bron.
Wie kan er nu beter bepalen of Hillary Clinton is gekocht door Wall
Street zoals boze tongen beweren dan Hillary Clinton zelf?
Zij maakt dan ook heel duidelijk dat dit allemaal niet waar is en dat
er echt helemaal niemand is die haar kan kopen.
Op de vraag van de verslaggever in de volgende korte video of de verhalen waar zijn dat Wall Street haar in
de zak heeft antwoord ze, “Kijk, iedereen die mij kent, weet dat ik niet in de zak van wie dan ook zit en
iedereen die denkt dat ze mij kunnen beïnvloeden, kent mij dus helemaal niet".
Tip: Luister naar het gegiegel van de verslaggevers op het moment dat Hillary zegt dat ze in de zak van
niemand zit. https://youtu.be/nSF4OSR22D0
De werkelijkheid is uiteraard iets anders dan de roze sprookjeswereld waarin Hillary Clinton lijkt te vertoeven.
Zoals we eerder schreven staat de naam Clinton gelijk aan corruptie en vormt ze samen met echtgenoot Bill
een formidabel crimineel team dat volkomen maling heeft aan het belang van andere mensen, maar alleen
eigen ego en welzijn op de agenda heeft staan.
Niet alleen staan Hillary en Bill garant voor allerlei lucratieve
deals voor grote bedrijven met daaraan gekoppeld een passende
donatie voor de Clinton Foundation, sinds echtgenoot Bill het
Witte Huis verliet heeft het echtpaar een fortuin bij elkaar
gescharreld met het houden van toespraken.
Denk daaarbij niet aan kleine bedragen, maar aan sommen die
door sommige mensen obsceen worden genoemd. Het
totaalbedrag dat ze hebben verdiend met die toespraken is een
bedrag van 125 miljoen Dollarvolgens de New York Times.
Het grootste deel daarvan is betaald door de banken op Wall
Street en elders.
De Clintons krijgen gemiddeld een bedrag van 250.000 Dollar per toespraak en zo betaalde Goldman Sachs
bijvoorbeeld het bedrag van 675.000 voor drie toespraken. Deze praatjes duren gemiddeld minder dan een
uur en de bulk van het geld voor toespraken is in de afgelopen twee jaar verdiend.
Het is alleen jammer dat het geheugen van mevrouw Clinton haar regelmatig in de steek laat. Zo kan ze zich
niet meer herinneren dat ze met de regelmaat van de klok miljoenen Dollars accepteert van grote bedrijven
zoals ExxonMobil en prominente olieproducerende landen in het Midden Oosten.
En dus blijft ze maar herhalen dat niemand haar kan kopen. Ook niet iemand als een George Soros die
afgelopen week maar liefst 6 miljoen Dollar bijdroeg aan de presidentscampagne van Hillary Clinton.
Wat helemaal onvoorstelbaar is, is dat een bevolking meedoet met dit soort onzin. Dat ze allemaal braaf
gaan stemmen op of de ene schurk of de andere.
Alsof het enig verschil zou maken.
Voor de liefhebbers volgt hier als toetje 13 minuten
leugens van Hillary Clinton achter elkaar. Ze liegt
ongeveer om het andere woord en dat is op zich al een
hele kunst. https://youtu.be/-dY77j6uBHI
Het liegen en bedriegen houdt niet op bij Hillary Clinton
zelf, maar gebeurt ook volop binnen de Democratische
Partij die haar hoe dan ook als presidentskandidaat wil.
Een voorbeeld hoe die corruptie en fraude werkt is te
zien in onderstaande video die gaat over de stemming
in Iowa eerder deze week.
Het gaat hier om de zogenaamde caucus, het stemmen binnen de partij over wie de presidentskandidaat
voor die partij wordt. In het geval van Hillary praten we over de Democratische Partij.
In iedere plaats wordt ergens in een lokale hal de stemming gehouden en deze worden hier op een
ouderwetse manier handmatig geteld.
Dan zie je gekke dingen, zoals in district 43 in Des Moines.
Na de eerste ronde en het tellen van de stemmen hebben we de volgende situatie:
Sanders 215 stemmen, Clinton 210 stemmen, O’Malley 26 stemmen, Onbeslist 8 stemmen,
Totaal 459 stemmen
En hier is het resultaat na de tweede telling van de stemmen.
Clinton 232 stemmen, Sanders 224 stemmen, Totaal 456 stemmen
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Zo zijn er ineens 3 mensen verdwenen en krijgt Clinton er 14 stemmen bij waardoor ze net wint.
Je kunt in de video ook horen hoe het Clinton kamp toegeeft dat ze de tweede keer geen volledige telling
hebben gehouden, maar gewoon “de nieuwe mensen erbij hebben geteld”.
Ze zijn het er ook onderling over eens dat de telling niet klopt, maar ondanks verzoeken uit het Sanders
kamp om de stemmen voor een derde keer te tellen, wordt dit geweigerd en wordt Hillary als winnaar
uitgeroepen.
En dit is nog maar één van de 1600 plekken in Iowa waar die avond dit soort verkiezingen werden
gehouden. Joost mag weten wat daar allemaal is gebeurd.
Dan hebben we nog een zestal verkiezingsplekken waar de kandidaten gelijk eindigden en het lot moest
beslissen. Dit gebeurde door het alom bekende kop of munt en laten deze nu alle zes keer door Hillary zijn
gewonnen. De kans dat iets dergelijks gebeurt, ligt rond de 1,6 procent.
Alles rondom Hillary Clinton, maar dan ook werkelijk alles, bestaat uit leugens, bedrog en fraude.
Het erge van dit alles is dat de hele wereld meewerkt om dit liegende en bedriegende monster een positie
van macht te geven die levensgevaarlijk is voor ons en onze nakomelingen.
Waar zit de wereld reset knop!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10296:heeft-wall-street-echt-hillaryclinton-in-de-zak&catid=10:buitenland&Itemid=23

Topoverleg in Witte Huis vanwege dreiging aardbevingen
Met de komst van het mini-zonnestelsel Nibiru worden er in het
geheim talloze voorbereidingen getroffen.
Daarnaast gebeuren er ook dingen open en bloot zoals nu opeens
een overleg in het Witte Huis en het in alle haast opzetten van
waarschuwingssystemen voor aardbevingen.
Na een jarenlange stilte is er nu weer volop belangstelling voor
onbekende planeten in ons zonnestelsel, maar men gaat niet zover
door de wereldbevolking het volledige verhaal te vertellen.
Die hernieuwde formele belangstelling is nodig om enerzijds de massa langzaam te laten wennen aan het
idee dat er misschien toch wel iets meer is in onze zonnestelsel dan ze altijd hebben gedacht mede omdat
steeds meer mensen ook met het blote oog dingen waarnemen en anderzijds om de steeds verdergaande
voorbereidingen van de elite enigszins te maskeren. In plaats van een soort Nibiru of Planet X disclosure
kiest men ervoor om kleine beetjes waarheid naar buiten te laten lekken zoals de bekendmaking van “het
ontdekken” van een tot nu toe onbekende planeet in ons zonnestelsel.
De gevolgen van de nadering van dit mini-zonnestelsel beginnen natuurlijk steeds duidelijker te worden. Niet
alleen worden er fysiek planeten waargenomen rondom de zon, ook de invloeden van deze enorme planeet
op onze aarde begint steeds merkbaarder te worden.
Eén van die dingen is dat er steeds meer asteroïden onze kant op komen
en waarvoor nu in alle haast door NASA een nieuwe speciale afdeling in
het leven is geroepen zoals we eerder deze week schreven.
Net zoals vele mensen zich afvragen of NASA misschien iets weet dat zij
niet weten, geldt dat een beetje hetzelfde voor een aankondiging die
enkele dagen geleden door het Witte Huis werd gedaan.
Onder het mom dat The Big One (mega aardbeving) misschien toch
vroeg of laat zal toeslaan, werd afgelopen dinsdag door het Witte Huis
ineens een soort live topoverleg gevoerd met allerlei wetenschappers en
dergelijke over wat men kan doen om beter voorbereid te zijn op
aardbevingen. Het doel was ondanks dat niemand precies kan voorspellen waar aardbevingen zullen
plaatsvinden toch een systeem te ontwikkelen waarbij mensen wellicht tijdig gewaarschuwd kunnen worden
voor een ophanden zijnde aardbeving.
Met dit overleg werd een nieuw programma gelanceerd dat Earthquake Resilience Summit heet en waar aan
seismologen en wetenschappers wordt gevraagd om mee te
denken aan een zogenaamd “early warning system”. Op
zich zou dit misschien allemaal niet zo’n opvallend bericht,
behalve wanneer je weer kijkt naar de timing. Waarom
wordt er nu ineens topoverleg gevoerd op het Witte Huis in
verband met dreigingen van aardbevingen? Waarom wordt
nu ineens een nieuwe afdeling van NASA in het leven
geroepen om onbekende objecten in de ruimte op te
sporen? Dit alles wordt gedaan zodat de elite voldoende
gelegenheid krijgt om zich te barricaderen in de grote
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ondergrondse schuilplaatsen die wereldwijd zijn gemaakt.
Wat dit alles ook laat zien, is dat het nu echt dichterbij komt, maar ook dat het niet volgende maand ineens
op de stoep staat. Gezien de manier waarop de elite het nu speelt en de voorbereidingen die nu in gang
worden gezet, lijkt het meer iets van ergens tussen de vijf en tien jaar van nu. De wereld wordt voorbereid op
allerlei oefeningen en observaties in de ruimte. Als schuldige voor de steeds verder toenemende
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zal ongetwijfeld de opwarming van de aarde aangewezen worden. En
misschien is het toeval, maar enige weken geleden verscheen het bericht dat de Amerikaanse
warenhuisgigant Wal-Mart honderden winkels in Amerika gaat sluiten, maar dat er ook weer talloze nieuwe
winkels geopend zullen worden. Op het volgende plaatje is te zien waar die winkelsluitingen in Amerika
zullen plaatsvinden. Dan zie je dat ze behoorlijk geconcentreerd zijn op bepaalde locaties zoals midden
Amerika en delen van de oostkust. Bij de Zeta’s van Nancy Lieder wordt al langere tijd gesproken over de
komende aardbevingen bij dezogenaamde New Madrid breuklijn in het midden van Amerika. Niet alleen
zullen zich daar zware aardbevingen voor doen, ook zal na de passage van Nibiru de kustlijn en het midden
van Amerika behoorlijk zijn veranderd.
Op de volgende afbeelding is te zien waar dan volgens de Zeta’s straks de nieuwe kustlijn zal liggen.
Dan zie je dat dit precies de plaatsen zijn waar Wal-Mart nu ineens talloze winkels sluit om elders in Amerika
nieuwe winkels neer te zetten. Met andere woorden, zij weten wat er gaat komen en anticiperen daar nu op
door winkels in grote risicogebieden te sluiten.
Zoals we eerder schreven is eigenlijk de enige manier om erachter te
komen hoelang het nog gaat duren voordat er echt heftige dingen gaan
gebeuren dankzij de nadering van het mini-zonnestelsel Nibiru om goed je
ogen open te houden en het signaleren van afwijkende dingen.
Misschien heeft Wal-Mart hele andere redenen om al die winkels daar te
sluiten en nieuwe te openen op andere locaties. Misschien heeft het Witte
Huis de beste bedoelingen om een topoverleg te beleggen voor komende
aardbevingen en misschien is NASA nu echt wakker geschrokken en gaan
ze beter uitkijken naar asteroïden die onze kant op komen.
Gezien de historie echter waar zo goed als alles verborgen wordt
gehouden voor de mensheid en een wereld waar “toeval” alleen in Israël bestaat, kan het absoluut geen
kwaad om iets verder te denken en niet alles maar op face value aan te nemen als waar.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10299:topoverleg-in-witte-huisvanwege-dreiging-aardbevingen&catid=35:universum&Itemid=48

Wereldhandel stort in naar historisch dieptepunt
‘Retail Apocalyps’ in VS: Ketens sluiten honderden winkels, steeds meer lege schappen
De CSCL Indian Ocean, met 400 meter lengte en ruim 19.000
containers één van ’s werelds grootste containerschepen, liep
woensdag heel symbolisch aan de grond bij de haven van
Hamburg (2).
De Baltic Dry Index, een van de belangrijkste graadmeters van de
wereldhandel, is vandaag naar 298 punten gezakt, een historisch
dieptepunt. De index bedraagt inmiddels amper 2% van het record
uit juni 2008, toen vlak voor het uitbreken van de financiële crisis
nog 11612 punten werden bereikt. Dat de wereldhandel ondanks
de extreem lage olie- en vrachtprijzen is ingestort is een alarmerend signaal dat een eventueel herstel ver
weg is, en een wereldwijde depressie op de loer ligt. De index geeft de vrachtkosten voor de belangrijkste
grondstoffen zoals aardolie weer, die in een deflatiespiraal terecht zijn gekomen (lagere prijzen bij lagere
vraag, en dat ondanks het massaal bijdrukken van geld door centrale banken). Sinds augustus vorig jaar is
de index 75% kwijtgeraakt en gezakt van 1200 naar 298.
Traditioneel herstel blijft uit
Een analist wijst erop dat de Baltic Dy Index normaal gesproken snel herstelt nadat een dieptepunt tussen
de 500 en 700 punten wordt bereikt – alsof een ‘latente navraag’ op lagere vrachtkosten heeft gewacht. Dit
traditionele herstel is tot nu toe echter niet zichtbaar, wat duidt op een aanzienlijke afkoeling van de
wereldeconomie. Vooral de Chinese havens hebben het veel minder druk. Sinds 2010 zijn ongeveer 140
Chinese scheepswerven ermee gestopt, mede dankzij de komst van steeds grotere containerschepen,
waardoor de vrachtprijzen werden gedrukt. Bloomberg noemt als belangrijkste oorzaak de dalende vraag
van de Chinese industrie naar grondstoffen. (1). Europese consumenten merken dit ook als ze rechtstreeks
producten in China bestellen bij bijvoorbeeld het bekende AliExpress. Veel Chinese aanbieders bieden
inmiddels gratis verzendkosten aan naar Europa, en dat bij hun toch al vaak zeer lage prijzen.
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‘Retail Apocalyps’ in de VS
Bijna nergens is het contrast tussen wat de regering beweert en de realiteit voor de gewone man zo groot
als in de Verenigde Staten. Terwijl Obama blijft beweren dat het dankzij hem weer zo goed gaat met het
land, sluit de een na de andere grote keten, zoals Wallmart, honderden winkels (269, waarvan 154 in
Amerika), en komen consumenten steeds vaker voor lege schappen te staan. Critici hebben het zelfs al over
een ‘retail apocalyps’, die net als in Nederland mede wordt veroorzaakt door de sterke opkomst van
internetshops. Vooral in de wat armere Amerikaanse steden en wijken zijn inmiddels tal van leegstaande
winkelcentra te vinden. Naar schatting staat al ruim 9,2 miljoen vierkante meter winkelruimte leeg. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Zero Hedge ; (3) End of American Dream
Zie ook o.a.:
19-01: Financieel-economische analisten: Ergste crisis ooit is begonnen (/ Wereldhandel valt stil: Baltic Dry
Index op laagste stand ooit)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Wereldhandel-stort-in-naar-historisch-dieptepunt

Welk militair toestel vloog er naast MH17?
Het schijnt dat de Tweede Kamer gisteren nogal verbijsterd was
over het feit dat Nederland heeft verzuimd om essentiële
radarbeelden op te vragen bij Oekraïne.
Het Openbaar Ministerie zegt echter vol vertrouwen die
radarbeelden níet nodig te hebben om de schuldigen aan te kunnen
wijzen. Onze Tweede Kamer heeft gisteren een debat gehouden
over de neergehaalde vlucht MH17 en dan in het bijzonder over de
radarbeelden die er nooit zijn geweest.
De oppositie is verbijsterd over hoe het kabinet omgaat met de opsporing van MH17-daders. Kamerleden
snappen niet waarom er niet nu al al het mogelijke gedaan wordt om bewijs te verzamelen.
De uitleg van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en
staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) kan daar vanavond tijdens een debat over de MH17-ramp, niets aan
veranderen. Ook de coalitie is kritisch over de opstelling van de bewindslieden.
De volgende zin in het verslag van de Telegraaf zegt eigenlijk alles:
Het kabinet blijft beweren dat het OM zelf vindt dat het geen extra radargegevens nodig heeft om de daders
te vervolgen.
Dat kan dan heel leuk worden straks als het OM komt met de daders. Ze hebben de radarbeelden
klaarblijkelijk niet nodig om vast te kunnen stellen wie dat vliegtuig uit de
lucht heeft geschoten. We kunnen niet wachten op de eindrapport van
het OM want daarin zal ook ongetwijfeld worden verteld welk militair
toestel zich ophield nabij het ten dode opgeschreven Malaysia Airlines
toestel. Dat vliegtuig dat door talloze getuigen op de grond is gezien en
te bekijken en beluisteren waren in een heel snel geschrapt BBC
programma. Het vliegtuig dat ook verscheen tijdens de Russische
persconferentie direct na de ramp. Een militaire jet die klom op een
onderscheppingskoers naar vlucht MH17 en zich slechts op een paar
kilometer afstand bevond. Ongeacht welk eindrapport het OM later zal presenteren, ze moeten daarin hoe
dan ook met een verklaring komen over dat onbekende toestel. Oekraïne beweert die dag geen militaire
toestellen in de lucht te hebben gehad. Van welk land was die jet dan wel als het niet van Oekraïne was?
Wij schreven er al eerder onder andere het volgende over:
Het Russisch Onderzoekscomité dat onderzoek doet naar de
ramp met MH17 heeft het verhaal van de Oekraïense getuige
bevestigd die vertelde dat hij een SU-25 vliegtuig zag
vertrekken op 17 juli, uitgerust met twee air-to-air raketten en
dat deze zonder deze wapens terugkeerde op de basis.
Uitzonderlijk intelligent van het OM dat ze kunnen bepalen of
en welke jet er daar ter plaatse was zonder dat ze daarvoor radarbeelden nodig hebben. Er zijn maar weinig
landen op de wereld die zo’n knap OM hebben als wij. Daarnaast zullen ze ongetwijfeld die getuigen ook zelf
hebben gehoord (niet dus) want dat is natuurlijk standaard onderdeel van een uitgebreid onderzoek. Alles
komt goed want onze grote leider heeft beloofd dat de onderste steen boven komt en dan zal het gelukkig
niet lang meer duren voordat we na al die tijd weten welk vliegtuig zich die dag in de buurt van MH17 op
hield.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10305:welk-militair-toestel-vloog-ernaast-mh17&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Finse politie adviseert vrouwen handtas te gebruiken als wapen (video)
Uit de manier waarop Westerse bestuurders en overheden hun
burgers adviseren om te gaan met aanrandingen en verkrachtingen
door immigranten, blijkt onder meer de onderliggende agenda.
Zoals een burgemeester in Duitsland die zegt dat je uit hun buurt
moet blijven en ze niet moet uitdagen. Enige dagen geleden
schreven wij een artikel waarin een analyse stond van Casey
Research over onder andere de toekomst van Europa.
Uit die analyse kwamen twee dingen heel duidelijk naar voren. De
eerste is dat of wij het nu leuk vinden of niet, de mosliminvasie zal
komen en de tweede is dat of wij het willen of niet Rusland in een
oorlog gesleurd zal worden wat uiteindelijk zal uitmonden in de volledige uitbarsting van de Derde
Wereldoorlog. Wanneer je zo in het nieuws kijkt dan lijken de berichten die analyse aardig te ondersteunden.
De mosliminvasie:
Het volgende is wat er in het artikel stond:
Het is relatief eenvoudig om de mosliminvasie in Europa te stoppen, maar toch zien we dat de EU dreigende
geluiden maakt tegen alle lidstaten dat wanneer de grenzen niet wijd open blijven er hel en verdoemenis
dreigt. De regering van de EU creëert daarmee het probleem zelf en later zullen ze beweren dat ze bezig
zijn om het probleem onder controle te krijgen.
Wanneer je dan kijkt wat er bijvoorbeeld in Finland gebeurd, weet je dat dit alles niets anders dan opzet kan
zijn. Net zoals de meeste West Europese landen heeft ook Finland kennisgemaakt met de “culturele
verrijking” zoals die wordt gebracht door de alsmaar aanhoudende instroom van immigranten.
Het aantal aanrandingen en verkrachtingen loopt daar klaarblijkelijk zodanig uit de hand dat de Finse politie
opdracht heeft gekregen om immigranten niet meer publiekelijk te benoemen als criminele verdachten omdat
men bang is dat er dan een “racistische reactie” vanuit de bevolking zal volgen.
Net zoals bij ons is men ook in Finland zwaar tegen het bewapenen van vrouwen en het gebruik van
pepperspray is ook daar verboden.
De Finse politie staat de belaagde vrouwen wel met raad en daad bij.
Zij adviseren onder andere om hard weg te hollen als een optie om een aanranding te voorkomen, slaan met
je handtas als het niet anders kan en het gebruik van wat je zou kunnen omschrijven als "The Force".
Een soort geheime kracht waarmee je via een handgebaar een eventuele belager op een afstand kunt
houden. Waarschijnlijk vergelijkbaar met wat kinderen tegenwoordig op de lagere school leren als ze willen
dat een schoolgenoot stopt met wat die aan het doen is: "stop, hou op!"
En nee, de hiernavolgende video is geen komedie, maar een bloedserieuze boodschap van politie/overheid
over hoe vrouwen moeten omgaan met de officieel niet bestaande epidemie aan verkrachtingen.
https://youtu.be/J6kjvWKuVkE
In de Duitse stad Bad Schlema had de burgemeester een avond georganiseerd met verontruste burgers
over de problematiek betreffende immigranten.
Tijdens die avond laat een verontruste grootvader blijken dat hij zich zorgen maakt over zijn tienjarige
kleindochter die onderweg naar school vanuit een asielzoekerscentrum de nodige opmerkingen naar haar
hoofd geslingerd kreeg. Nu is het bovendien winter, maar straks hebben de meisjes minder kleding aan en
hoe moet het dan?
Het antwoord van de burgemeester is, “Eenvoudig op te lossen, zorg dat ze daar niet in de buurt komen en
daag ze niet uit”. https://youtu.be/XdSsJQ-fvOU
Analyse Casey Research:
Van het “moslimvraagstuk” is een politiek onderwerp gemaakt. Conservatieven die zichzelf zien als
“verstandig” zullen tegen de immigratie zijn, terwijl liberalen die zichzelf zien als “zorgzaam” voorstander
zullen zijn. De extreme polarisatie van de verschillende partijen zal ervoor zorgen dat grofweg 50 procent
van de bevolking van Europa (en daarbuiten) de grote leugen (hoe absurd dan ook) zullen steunen.
Intelligente mensen stellen elkaar dagelijks de vraag, “Begrijpen die politici het nu nog niet? Begrijpen ze niet
dat deze instroom van vluchtelingen een ramp zal veroorzaken?” Natuurlijk begrijpen ze dat maar al te goed
en dat is de reden dat ze allemaal meespelen.
De Derde Wereldoorlog
Dit is wat Casey Research zei in het eerdere artikel:
Net zoals bij de vorige twee wereldoorlogen zullen we hetzelfde toneelspel gaan meemaken. Ieder land in
Europa zal, één voor één, meedoen in de oorlog tegen “de vijand”. Op een bepaald moment zal Rusland
meegesleurd worden en of door een overijverige militaire actie of een False Flag operatie zullen we een
nieuwe wereldoorlog krijgen.
Het is bijna ziekmakend als je ziet hoever de mainstream-media gaan in het scheppen van de vijand
“Rusland”. Alles, maar dan ook alles, wordt volledig uit ieder verband getrokken zolang ze maar een soort
"vijandig" verband met Rusland kunnen maken.
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Zoals bijvoorbeeld het Associatieverdrag met Oekraïne waarvoor in april in ons land een referendum wordt
gehouden. Het NSB orgaan kan natuurlijk niet nalaten om te zeggen dat “nee” stemmen tegen dit verdrag
Poetin in de kaart zal spelen.
Het gaat om een verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Rusland is geen enkele partij in deze en
moet er toch als “vijand” weer bij worden gesleurd.
Hieronder volgt een video van RT News, waar wordt uitgelegd hoe staatsomroepen zoals bijvoorbeeld de
Engelse BBC worden gebruikt voor het programmeren van de bevolking.
Hoe in programma’s keer op keer wordt herhaald dat Rusland de vijand is waar we voor uit moeten kijken.
Ze weten dat wanneer je dit maar vaak genoeg blijft herhalen dit uiteindelijk bij de bevolking blijft hangen.
Hoe gevaarlijk dit ook is voor de jongere generatie die opgroeit met het besef dat Rusland de vijand is
waarover we ons ernstig zorgen moeten maken. https://youtu.be/P8X00VpsoOc
Zo zie je dat de analyse van Casey Research precies klopt en daarom weet je ook dat het
vluchtelingenprobleem alleen nog maar veel groter zal worden en dat Europa net zoals altijd in het verleden
weer opnieuw in een slagveld zal ontaarden.
Met dank aan de “Nederlandse” publicaties zoals het Nationale NSB orgaan.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10302:finse-politie-adviseert-vrouwenhandtas-te-gebruiken-als-wapen&catid=20:het-complot&Itemid=33
‘Wereldeconomie in dodelijke spiraal’
De grote Amerikaanse zakenbank Citi is uiterst negatief over de
wereldwijde economie. We zouden ons bevinden in een
economische cirkel naar beneden.
“De wereldeconomie lijkt gevangen in een dodelijke spiraal”, citeert
zakenzender CNBC een rapport van Citi. De spiraal kan leiden tot
een verdere verlaging van de olieprijs, een wereldwijd recessie en
een flinke crash op de beurs, waarschuwen analisten van Citi.
Zwakke groei
De analisten zijn sinds het begin het jaar erg negatief over de markt. De aandelenmarkten werden in januari
opgeschrikt met flinke dalingen. Ook komen er over de Amerikaanse en Chinese economie berichten over
een zwakkere economische groei. De dollar die de afgelopen jaren flink duurder- en de grondstoffen die
steeds goedkoper worden, hebben voor een spiraal gezorgd die kan eindigen in een olie-armageddon en
een wereldwijde recessie. “Een dodelijk spiraal is in niemands belang”, aldus de bank, maar toch is de prijs
van een vat olie sinds 2014 al met 70 procent gedaald. Doordat olielanden minder geld verdienen is er ook
minder geld beschikbaar in de wereld.
Vooruitblik
Citi hoopt dat de olieprijs nu wel een beetje op de bodem ligt en dat rationeel gedrag van de markt zal
zegevieren. Maar zeker weten doen ze het niet. Het kan ook zo zijn dat de wereldhandel nog verder wegzakt
en dat we ons moeten voorbereiden op een beurskrach. (RTL)

VN wil dat Julian Assange wordt vrijgelaten
Eindelijk leek er wat schot te komen in de zaak van Wikileaks oprichter Julian
Assange die al 3,5 jaar vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen.
Een werkgroep van de VN heeft geoordeeld dat Assange vrijgelaten dient te
worden en bovendien recht heeft op schadevergoeding, maar....
Al jarenlang zit de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, inmiddels vast in de
ambassade van Ecuador in Londen waar hij naartoe vluchtte en asiel kreeg.
Nu eindelijk krijgt Assange hulp uit een onverwachte hoek en wel via de Verenigde Naties die via een
werkgroep laten weten van mening te zijn dat Assange onrechtmatig vastzit en vrijgelaten dient te worden.
Voor degenen die de achtergrond niet meer zo precies weten, navolgend een deel van een artikel over
Assange dat wij schreven in augustus vorig jaar. In eerste instantie leek het alsof er goed nieuws was voor
Julian Assange die nog steeds vastzit in de ambassade van Ecuador in Londen. Het goede nieuws was dat
drie van de zaken vanwege aanranding die tegen hem liepen vanuit Zweden zijn verjaard en justitie er
aldaar verder ook niets mee zal doen. Een vierde zaak, die van een verkrachting, loopt nog wel tegen hem
en zal pas in 2020 verjaren en per saldo schiet Assange er dus niet zo gek veel mee op.
Julian Assange heeft altijd bestreden dat er sprake zou zijn geweest van aanranding en/of verkrachting maar
van seks met wederzijds goedvinden en was bang om naar Zweden te gaan voor verhoor omdat hij er vanuit
gaat dat de Zweden hem zullen uitleveren aan Amerika.
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Daar zullen ze dan wel korte metten maken met mensen zoals hij die de waarheid boven tafel weten te
toveren. Talloze malen heeft Assange de Zweden aangeboden om zijn verklaring op een andere manier te
verkrijgen zoals via een verhoor in de ambassade van Ecuador, maar dat is iets wat Zweden nooit heeft
gedaan. Om een ambassade van een ander land binnen te treden is volgens het Verdrag van Wenen
toestemming vereist. Zweden diende in juni een formeel verzoek hiertoe in. Ecuador stelde toen de
voorwaarde dat het diplomatieke asiel dat Assange van Ecuador kreeg door Zweden zou worden erkend. Dit
kon Zweden niet garanderen.
Uiteraard is Julian Assange nogal gefrustreerd over de gang van zaken en zegt het volgende:
Hij zegt in een verklaring "extreem teleurgesteld" te zijn dat hij niet wordt vervolgd voor de zaken. "Ik ben
een onschuldig man. Ik ben niet eens gehoord over de zaak. Er was hier een simpele oplossing voor: kom
bij mij langs en neem mijn verklaring op, of beloof me niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. De
Zweedse afgevaardigde weigerde. Ze weigerde zelfs mijn schriftelijke verklaring. Nu hebben ze weten te
voorkomen dat mijn kant van het verhaal wordt gehoord. Dit is de incompetentie voorbij."
Theoretisch zou hij het nog vijf jaar moeten zien vol te houden in de ambassade van Ecuador want dan
verjaart ook de laatste aanklacht. Waarschijnlijk is dit echter niet vol te houden door hem.
Nu komt er dus het oordeel van de VN werkgroep als volgt:
"De werkgroep is van mening dat de willekeurige detentie van meneer Assange dient te worden beëindigd,
dat zijn fysieke integriteit en vrijheid om te bewegen worden gerespecteerd en dat hij het recht krijgt op
compensatie", stelt het VN-panel.
Assange is eind 2010 volgens de werkgroep onterecht tien dagen lang vastgezet. Ook het huisarrest dat
daarop volgde en het verblijf van Assange op de ambassade van Ecuador moet volgens de VN worden
beschouwd als een schending van de rechten van de klokkenluider. Zweden heeft volgens de werkgroep te
weinig werk gemaakt van de zaak, waardoor Assange veel langer dan nodig vast heeft gezeten.
Een woordvoerder van de Britse regering stelt het oordeel van de VN te verwerpen. Het arrestatiebevel blijft
van kracht, benadrukt de woordvoerder. De Britse politie liet donderdag al weten dat Assange direct wordt
gearresteerd als hij de ambassade verlaat.
Naast de Britten hebben ook de Zweden laten weten het oordeel van de werkgroep van de VN niet te zullen
accepteren en dat ze blijven vasthouden aan hun strafvervolging. Wat in de praktijk betekent dat Assange
nog net zo ver is als voorheen en de vraag is dan ook wat hij nu gaat doen.
Uiteraard is het een grof schandaal dat zowel Engeland als Zweden zich laat commanderen door Amerika
en werkelijk iedere rechtmatigheid volkomen naast zich neerlegt.
Waarmee maar weer eens is aangetoond hoe onvoorstelbaar bang de machthebbers zijn voor de waarheid
want dat is het enige wat Assange heeft gedaan. Het naar buiten brengen van de waarheid.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10307:vn-wil-dat-julian-assangewordt-vrijgelaten&catid=37:wereld&Itemid=50

‘Maffiaboss Erdogan’ bereidt invasie van Syrië voor om aanvoer ‘IS-Olie’ veilig te stellen
(van onze VVD en PvdA Oorlog ‘s misdadiger redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Eichmann Samson’ in paniek: Vluchtelingen deporteren naar ‘Maffiaboss Erdogan’.
‘Maffiaboss Erdogan’ gaat zijn EU subsidie van 3 miljard goed gebruiken door het aan te wenden een
invasie in Syrië voor te bereiden wat in strijd is met het
Volkenrecht. Althans, dat vermoedt het Russische ministerie van
Defensie, zo zei een woordvoerder donderdag.
‘Euneuch Koenders: je kunt IS en ons Kabinet niet weg
bombarderen.
„We zien steeds meer tekenen dat de Turkse strijdkrachten bezig
zijn met geheime voorbereidingen voor directe militaire actie in
Syrië om de ‘IS-Olie’ (en heroïne) aanvoerroute naar Turkije veilig
te stellen en meer vluchtelingen naar de EU te jagen”, aldus Igor
Konasjenkov.
Maffiaboss Erdogang’ schiet 300 duizend(Video) Koerden de EU in met 3 miljard subsidie van de EU.
Volgens Moskou voert Turkije nu al artilleriebeschietingen uit op doelen in het noordwesten van Syrië: „We
staan perplex door het feit dat de normaal praatgrage vertegenwoordigers van het Pentagon, de NAVO en
andere reactionair groepen van bijv. ‘Eichmann Samsom’ die de rechten van het Syrische volk zeggen te
verdedigen, nu zwijgen, terwijl wij hun vragen om te reageren op deze acties.”Konasjenkov waarschuwde
Turkije dat Rusland de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijft houden.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/02/04/maffiaboss-erdogan-bereidt-invasie-van-syrie-voor-omaanvoer-is-olie-veilig-te-stellen/
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Vrees voor nieuwe massale vluchtelingenstroom richting Europa neemt toe
Rekening houdend met de hevige gevechten in de Syrische grootstad Aleppo neemt de vrees dat Europa
overpoeld wordt door een nieuwe vluchtelingenstroom met het uur toe.
© reuters
Volgens de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken
Asselborn komt er ‘met grote waarschijnlijkheid een grote stroom
van mensen op ons af’. Dat zei Asselborn in de marge van de
informele top van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in
Amsterdam. Volgens de Luxemburgse minister zijn de door
Rusland gesteunde aanvallen van de Syrische regeringstroepen op
de oppositie in de Syrische grootstad Aleppo daar de oorzaak van.
Asselborn riep de buitenlandministers van de VS en Rusland op
hun gesprekken voor een vredesinitiatief ‘snel, zeer snel’ uit te
diepen. Intussen is gebleken dat de samenstelling van de vluchtelingenstroom naar Europa – volgens cijfers
van deEuropese Commissie – duidelijk veranderd is. “In Griekenland tellen we inmiddels minder dan 40
procent Syrische vluchtelingen en mogelijk zijn velen van hen dan nog in het bezit van een vals paspoort”,
aldus de Oostenrijkse EU-commissaris Johannes Hahn. “Dat is een nieuwe extra dimensie, die bij wijze van
spreken in de slipstream van de vluchtelingencrisis nu nog een grotere migratiestroom op gang heeft
gebracht.”
Volgens de Turkse premier Ahmet Davutoglu zijn donderdag maar liefst 60.000 tot 70.000 mensen vanuit
het noorden van de provincie Aleppo richting de Turkse grens gevlucht. Volgens het Syrisch Observatorium
voor de Mensenrechten (SOHR) gaat het om ongeveer 40.000 vluchtelingen. Ankara waarschuwde eerder al
voor een humanitaire catastrofe als de stad Aleppo valt. ‘Ze willen Aleppo verhongeren’. Gevreesd wordt
dan ook dat het aantal vluchtelingen zal oplopen tot meer dan 100.000.(Belga/BO)
Bron: Knack BE

Sneaky EU wijzigt persberichten over Oekraine
Bizar. De EU wijzigt haar eigen persberichten nádat ze zijn
gepubliceerd. Hierboven zien we een screenshot van een
EU persbericht uit de mail van Arjan Noorlander (NOS), 31
december 2015. Daarin staat duidelijk de zin “the rest of
the Association Agreement has already been in force
since November 2014.” Dat is een quote waar we ons op 1
januari al druk over maakten omdat het in strijd is met de
referendumwet: het verdrag kán nog niet van kracht zijn,
want Nederland moet eerst nog een referendum houden.
De bewuste zin wordt ook geciteerd in Kamervragen die
CDA, D66 en CU hebben gesteld over deze voorlopig
inwerkingtreding, omdat de opmerking strijdig is met de
woorden van de Nederlandse regering. Maar nu komt het:
in de huidige online versie van het persbericht is de zin
gewijzigd. Nu staat er dit: “The rest of the Association
Agreement,
containing
political
and
cooperation
provisions, has already been provisionally applied since
November 2014.” Dus 'in force' (van kracht) is vervangen
door 'provisionally applied' (tijdelijk of onder voorbehoud
toegepast). De tekst is dus gewijzigd en daardoor is ie nu
beter in lijn met wat de Nederlandse regering heeft
verklaard over het verdrag. Maar, opvallender, tevens
haalt deze wijziging een deel van de wind uit de zeilen van
Erik de Vlieger, die de Staat dreigde met een kort geding
over de originele inhoud van het persbericht. Hier nog een
keer het bewijs via een andere site: op de site 'Support to
Ukraine's Regional Development Policy' (lol) staat de oude
persberichttekst in een ankeiler (mirror) op de front page, maar als je doorkliktis het in de complete tekst wél
gewijzigd. Op Idea Maidan punt com staat het origineel nog ongewijzigd. Nou. U mag het zeggen: EU
complot or not?Van Rossem | 01-02-16
https://twitter.com/noorlanderarjan/status/682599658514952192/photo/1
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/sneaky_eu_wijzigt_persbericht.html
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Fluoride “Het sluipend gevaar” - Tandarts schrijft een artikel dat iedere Nederlander moet lezen!
Een biologische kijk op het fluorideprobleem
F.J.M. Neelissen, tandarts en acupuncturist
Reeds lange tijd is een tandheelkunde zonder fluoride
ondenkbaar en eigenlijk onmogelijk. Dagelijks worden
fluoridetabletjes, voornamelijk aan kinderen, voorgeschreven,
fluorideapplicaties vinden in de tandartsstoel plaats,
mondspoelingen met een fluorideoplossing gebeuren zelfs vaak
klassikaal op scholen en veel tandheelkundige vulmaterialen
bevatten fluoride, dit laatste om een vorm van zg. secundaire cariës naast de vullingen tegen te gaan. Ook is
het tegenwoordig niet gemakkelijk meer om een fluoridevrije tandpasta te vinden. Zelfs zijn er landen, die het
drinkwater kunstmatig gefluorideerd hebben. Dit alles om cariës te voorkomen.
Over het algemeen wordt onvoldoende beseft, dat er om ons heen vrij veel fluoridebronnen zijn. De uitstoot
uit de schoorstenen van b.v. staal-, fosfaat- en aluminiumfabrieken bevat veel fluoride. Bij koeien in de buurt
van deze fabrieken brokkelden de kiezen af en hun gewrichten werden zo slecht, dat ze niet meer op hun
poten konden blijven staan. De relatie met fluoride werd gelegd en de boeren wonnen processen, waardoor
fa-brieken moesten verhuizen. Kunstmest b.v. heeft een fluorideverbinding. Frisdranken en vooral thee
leveren ook veel fluoride. Cariës is geen ziekte als gevolg van een gebrek aan fluoride, maar wordt
veroorzaakt door constitutionele factoren in combinatie met onvolwaardige voeding. Vooral suiker is een
grote boosdoener. Het melkzuur, dat door omzetting van suiker ontstaat, is verantwoordelijk voor de
aantasting van het glazuur. Het is vanzelfsprekend, dat een goede mondhygiëne een groot wapen is tegen
cariës. Een goede poetstechniek in combinatie met dental floss, tandenstokers of ragers wordt in de huidige
tandheelkunde als een voorwaarde gezien. Niettemin worden in de tandheelkundige praktijk soms patiënten
gezien die nauwelijks van het bestaan van een tandenborstel af weten en toch een gaaf gebit hebben! Bij
het stimuleren van het fluoridegebruik in de tandheelkunde is vaak beweerd, dat het menselijk organisme
fluoride nodig heeft. Tot op heden echter is er geen wetenschappelijk bewijs, dat fluoride een essentieel
mineraal is. Gebleken is, dat de therapeutische breedte van fluoride uiterst smal is: de kiezen van de koeien
gingen kapot door de overdosis fluoride. Patiënten, die met fluoride behandeld worden vanwege
osteoporose hebben vaak last van het afbreken van het glazuur van hun tanden. Daarnaast wordt de kans
op zo’n overdosis nog eens vergroot door de vele andere fluorbronnen.
Giftigheid
Fluoride is een industrieel afvalprodukt dat agressieve eigenschappen bezit en uiterst giftig is. Het behoort
tot de groep van de halogenen. De giftigheid beweegt zich tussen die van lood en arsenicum. „ Het gifgas,
waarmee een sekte enige jaren geleden in Japan een metroramp veroorzaakte, bevatte natriumfluoride. Een
mespuntje natriumfluoride is dodelijk en al jaren wordt gewaarschuwd, dat kinderen gefluorideerde
tandpasta niet mogen inslikken. Met een zekere regelmaat krijgen kinderen na een fluorapplicatie in de
mond maagpijn en moeten soms overgeven. Fluoride is een onderdeel van rattengif en heeft de dubieuze
bijnaam van ‘protected pollutant’ gekregen. Fluoride, opgeslagen in tanks, vreet zich na enige tijd door de
wand heen. In 1997 kwam in het kunstmatig gefluorideerde drinkwater van de stad Annapolis in Amerika per
ongeluk 50 ppm (part per million) fluoride in plaats van de gebruikelijke 1 ppm. Hierdoor werden 50.000
mensen vergiftigd. In de week, die daarop volgde was het aantal hartinfarcten vervijfvoudigd. Een tube
tandpasta bevat 1000 ppm fluoride. Consumptie van zo’n tube kan voor een kind van 10 kg dodelijk zijn.
Statistieken
De gunstige werking op het glazuur wordt onderbouwd door statistieken die laten zien, dat bij fluoridegebruik
minder cariës optreedt. Niet alle statistieken echter zijn eensluidend. Ook het omgekeerde wordt soms
aangetoond. In de wereldliteratuur neemt het onderzoek in Tiel met als controlege-meente Culemborg in de
jaren ’53-’73 een grote plaats in. Echter bij een evaluatie in ’68 bleek dat zowel in Tiel als in Culemborg de
cariës met 65% gedaald was. Er moeten dus nog andere factoren een rol spelen(2). Een bewijs hiervoor
wordt geleverd door het feit, dat in de Zwitserse stad Bazel het cariëspercentage in de aldaar
georganiseerde schooltandheelkunde reeds fors aan het dalen was vóór de drinkwaterfluoridering daar
begonnen was. Het feit o.a., dat de doorbraaktijden van de tanden en kiezen door fluoride vertraagd worden
komt in geen enkele statistiek tot uitdrukking. Deze variabele is een voorwaarde voor een goede statistiek.
Colquhoun laat zien, hoe er met het fluoride-experiment in Hastings gezwendeld is(3). Ondanks het feit, dat
er een wereldwijde acceptatie is van de relatie tussen het gebruik van fluoride en tandcariës wordt er door
de experts verschillend gedacht over de invloed van de diverse factoren(4). Conclusie moet dan ook zijn dat
de statistiek onvoldoende houvast geeft om een dermate ingrijpende maatregel als b.v.
drinkwaterfluoridering te propageren.
Werkingsmechanisme
Fluoride heeft invloed op collageen. Hierdoor wordt het celmetabolisme van fibroblasten, chondro-blasten,
ameloblasten, odontoblasten en osteoblasten beïnvloed. Het duidelijkst is dit te zien aan de tanden. Bij
overdosis ontstaat er zogenaamde mottled enamel of fluorose, witte tot bruine vlekken op het glazuur, die
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niet meer verdwijnen en bij doorbraak van de elementen reeds aanwezig zijn. Omdat dit verschijnsel in de
eerste jaren van de fluoridering veelvuldig voorkwam heeft men in de loop van de tijd op advies van het
Ivoren Kruis de dosering van tabletjes en pasta’s met meer dan de helft verlaagd. Mottled enamel is meer
dan een cosmetisch probleem: het laat zien, dat fluoride interfereert met de basale functies van de
ameloblas- ten, de glazuurvormende cellen, die hierdoor een collageen van inferieure kwaliteit vormen. Ook
zien we, dat bij een grote dosis fluoride op de tanden en kiezen een averechts effect optreedt, nI. als een
vervolg op mottled enamel een afbreken van glazuur en het optreden van foudroyante cariës. Een bewijs
voor de smalle therapeutische breedte van fluoride.
Bekend is de inwerking op osteo-blasten en daardoor op botstructuren. In gebieden, waar van nature een
hoge concentratie fluoride in het drinkwater voorkomt, vertonen de mensen veel klachten op het gebied van
de motoriek: gewrichten en rug verstijven door excessieve botgroei (zie figuur 1). Er ontstaan exostosen aan
de wervels en kalkafzetting in de gewrichten. Dit is de reden, dat lange tijd fluoride werd toegepast bij de
behandeling van osteoporose. Bij deze vorm van therapie ontstaat er naast een verharding van bot (wat
aanleiding werd voor veel botbreuken) ook verweking van bot. Het lichaam kan blijkbaar niet meer
onderscheiden wat gemineraliseerd moet worden en wat niet. Op dit moment is men zeer terughoudend
geworden met deze fluoridebehandelingen. De excessieve botgroei resulteerde bij het bovengenoemde
project Tiel-Culemborg in het feit, dat de inwoners van Tiel gemiddeld 2 kg zwaarder waren dan die in
Culemborg. Fluoride beïnvloedt fibroblasten, waardoor collageen van slechte kwaliteit ontstaat. Er treedt een
verharding van ligamenten en pezen op. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het toenemend aantal
blessures, b.v. in de sport. Fluoride bevordert ook het verouderingsproces van de huid. Relaties worden
gelegd met sclerodermie.
Ook veel enzymen worden door fluoride nadelig in hun werking beïnvloed. Cholinesterase wordt geremd. Dit
enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van acetylcholine. Ook het aconitase wordt beïnvloed, waardoor
de verbranding van vetten en eiwitten in de Krebscyclus onvoldoende is. Het DNA-reparatie-enzym werkt bij
een fluoridebelasting onvoldoende. Een studie hierover(5), laat zien dat er een relatie ligt tussen een defect
DNA-reparatie-enzym en het ontstaan van primaire kanker. Een berucht onderzoek van Burk(6) geeft aan,
dat in gefluorideerde steden in Amerika 10% meer kanker voorkomt dan in ongefluorideerde steden.
Kortgeleden werd de statistiek gepubliceerd(7) waaruit bleek dat bij mannen 50% meer osteosarcomen
voorkomen in gefluorideerde gebieden. Ook ontstaat een kans op ontwikkelings- en groeistoornissen. De
vertraagde doorbraaktijden van de tanden en kiezen zijn een bewijs hiervoor. Relaties worden gelegd met
het syndroom van Down.
Een onderzoek van de bioloog Grimbergen(8) laat zien, dat fluoride bacteriegroei remt, maar dat schimmels
juist door fluoride sneller groeien. Fluoride kan dus een factor zijn in de toenemende hoeveelheid
candidabelastingen. Blijkbaar kan het evenwicht van micro-organismen in het lichaam door fluoride
verstoord worden. Ook moeten we beseffen, dat candida-infecties allergieën in de hand kunnen werken.
Invloed op het immuunsysteem
Fluoride beïnvloedt de snelheid van de leukocyten(9). Omdat bij het ouder worden de leukocytensnelheid
sowieso vermindert, is hier naast de invloed op het collageen een tweede factor die veroudering versnelt.
Hierdoor wordt de fagocytose ongunstig beïnvloed. Ook treedt er meer vorming van vrije radicalen op.
Symptomen
De verschijnselen, die kunnen optreden bij een fluorideintoxicatie worden verdeeld in een acute en
chronische vorm: De acute vorm kan in relatie gebracht worden met symptomen als stomatitis aphtosa,
buikpijn, opgeblazen buik, slappe ontlasting en dorst. Vooral dit laatste is zeer specifiek. Daarnaast kan er
sprake zijn van een jeukende huiduitslag. Deze huidafwijking is in 1971 zeer duidelijk naar voren gekomen in
het Italiaanse stadje Chizzola, waar een aluminiumfabriek met zijn fluorideuitstoot verantwoordelijk was voor
de zg. Chizzola maculae, een afwijking, die lijkt op blauwe plekken, die na een paar dagen bleker worden.
Histologisch lijkt het beeld op erythema nodosum. Hoofdpijn, concentratiestoringen en duizeligheid komen
hierbij ook zeer vaak voor. De chronische vorm laat veranderingen zien in botstructuren. Exostosen met
daarnaast verstijvingen van gewrichten, vaak in combinatie met verkalkingen van ligamenten. Fluorose,
kramp in de benen met soms verlammingen, beïnvloeding van het reactievermogen door aantasting van de
acetylcholine; fazantenkuikens, die groot gebracht werden met gefluori-deerd water bleken zo tam te
worden, dat ze op de hand van de kweker bleven zitten. Normaal zijn deze beestjes zeer schuw. Misschien
dat om deze reden in veel tranquillizers fluorideverbindingen zitten. De hoeveelheid fluoride in de organen
van mensen, die in gefluorideerde gebieden wonen kan variëren van 8 ppm (hart) tot 290 ppm (huid). De
hoogste waarden, ooit gevonden, betroffen de aorta van mensen in de gefluorideerde stad Grand Rapids in
de U.S.A.: nI. 8400 ppm. Fibroblasten in de arteriewand produceren een onvolwaardig collageen wat
resulteert in een vorm van arteriosclerose.
Conclusie
De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie, die over fluoride beschikbaar is, laat een veelzijdig
beeld zien. De waarde van de stof wordt eenzijdig in de richting van de tandheelkunde gestuurd. De werking
op de rest van het lichaam komt in de tandheelkundige opleiding onvoldoende tot uiting. Op dit moment
komen er signalen om de fluoridenconcentratie in de tandpasta weer te verhogen. De reden is, dat men
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denkt, dat het glazuur van de tanden harder wordt, wanneer zeer regelmatig de tanden omspoeld worden
met een fluorhoudende stof, zoals een tandpasta. Geadviseerd wordt om daarna niet intensief te spoelen om
zo de werking van het fluoride te verlengen. Dit is weer in tegenstelling met de halvering van de
fluorideconcentratie in de tabletjes, die enige tijd geleden plaatsvond.
Er blijkt nog geen duidelijk inzicht in het precieze werkingsmechanisme. Dit is reden genoeg om uiterst
voorzichtig te zijn met de toediening van de stof. Individuele overgevoeligheden voor fluoride komen zeer
veel voor. Diagnostiek ervan behoort voorlopig tot het terrein van de energetische meetmethodieken als
Electroacupunc-tuur volgens VolI en kinesiologie. Vlak vóór het ter perse gaan van dit artikel heeft het Ivoren
Kruis haar advies inzake het gebruik van fluoridentabletjes ingetrokken.
Voortaan worden deze slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen nog toegepast. Te verwachten is, dat de
fabriek binnenkort op zal houden met de fabricage ervan.
Daarentegen is de hoeveelheid fluoride in de peuter-tandpasta van alle zeer grote merken zoals Elmex,
Prodent, Everclean en Sensodyne twee tot driemaal verhoogd!
De negatieve invloed, die fluoride heeft op enzymwerking, genetische processen, immuunsysteem en
collageen wordt dus reeds op zeer jonge leeftijd in versterkte mate in gang gezet.
De vraag is of de beperkte mate van glazuurverharding hier tegen op weegt.
Wij denken van niet.
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‘Fukushima’ achtige ramp in VS: Dodelijke straling uit enorm gaslek bij Los Angeles
Luchtfoto van de lekkende aardgasbron.
Al wekenlang spuiten er bij Los Angeles enorme
hoeveelheden aardgas uit een ‘lek’ in de bodem de
atmosfeer in. Een groep onafhankelijke experts onderzocht
de samenstelling, en kwam tot de schrikbarende conclusie
dat er zoveel natuurlijk uranium en radion in zit, dat er
gesproken kan worden van een extreem hoog dodelijk
‘inadembaar’ niveau. Uit de aardgasbron bij Porter Ranch –
feitelijk een ondergrondse opslag in een voormalig olieveld
(2)- lekt per uur 1,91 Curies (Ci) straling, oftewel 45,9 Ci per
dag. Eén Curie staat voor 37 miljard Becquerel per seconde, wat neerkomt op 1,7 biljoen per dag. In de
afgelopen 80 dagen is zo’n 1115 ton de lucht in geblazen, waar omgerekend 301,2 terra-Becquerels
natuurlijke radioactiviteit in kan hebben gezeten. Omgerekend komt dit neer op 12 miljoen Sieverts (Sv), 2,4
miljoen keer hoger dan de dodelijke dosis bij inademing. Ter vergelijk: het stralingsniveau in de
controlekamer van de kerncentrale in Chernobyl bereikte in 1986 een niveau van 300 Sv per uur, voldoende
om iedereen in de ruimte binnen 1 tot 2 minuten een dodelijke dosis te bezorgen.
Bij Los Angeles wordt de straling weliswaar meteen in de lucht verspreid, maar totdat het lek permanent kan
worden gedicht zullen er miljoenen Sieverts straling blijven vrijkomen.
Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Davis stellen dat ze de afgelopen maanden nog nooit
zoveel methaan in de lucht boven Los Angeles hebben gemeten. Tot op 16 kilometer van het lek zijn
verhoogde hoeveelheden aardgas in de lucht aangetroffen.
Sommige inwoners voelen zich ziek, zijn misselijk en geven over, maar de autoriteiten wijzen suggesties dat
dit door het aardgaslek wordt veroorzaakt nog steeds van de hand. Nu blijkt dat deze mensen mogelijk aan
stralingsvergiftiging lijden. De doses zijn weliswaar niet meteen dodelijk, maar bij langdurige blootstelling
kunnen veel mensen in de loop der jaren ernstige ziektes zoals kanker krijgen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) LA Times
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Fukushima-achtige-ramp-in-VS-Dodelijke-straling-uit-enormgaslek-bij-Los-Angeles
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Oostenrijk wil leger inzetten en migranten terugsturen naar Turkije
Opnieuw duizenden Syriërs uit Aleppo naar Turkse grens gevlucht
Op de beelden is te zien dat er zich veel ouderen, vrouwen en
kinderen onder de vluchtelingen uit Aleppo bevinden.
Vandaag komen de minister van Buitenlandse Zaken van de EU
in Amsterdam bij elkaar voor overleg met vertegenwoordigers uit
landen zoals Macedonië, Servië en Turkije over de
migrantencrisis. Oostenrijk heeft aangegeven serieus na te
denken over het inzetten van het leger om de grenzen dicht te
houden, en stelt voor om migranten die nu nog over de Balkan
naar Europa komen terug te sturen naar Turkije. Of dat land
daarop zit te wachten is zeer de vraag, aangezien er op dit moment opnieuw duizenden Syriërs uit de
belegerde stad Aleppo naar de Turkse grens zijn gevlucht.
De Shi’itische terreurbeweging Hezbollah en Iraanse troepen hebben Aleppo omsingeld, en hebben de
Turkse aanvoerlijnen naar de Soennitische moslimrebellen in de half verwoeste stad afgesneden. De al
maanden belegerde tweede stad van het land zou dan ook op korte termijn weer in handen van de Syrische
president Assad kunnen komen. Voor een groot deel is dat te danken aan de voortdurende Russische
luchtaanvallen. Als de door de Turken, Saudi’s en de NAVO gesteunde rebellen Aleppo verliezen, zal dat
een enorme nederlaag zijn in de jarenlange strijd om Assad af te zetten en te vervangen door een
islamistisch regime. De Turkse president Erdogan beseft dit als geen ander, en beschuldigde Rusland
mogelijk daarom van het ‘opnieuw’ schenden van het Turkse luchtruim.
Opnieuw tienduizenden Syriërs uit Aleppo gevlucht
Volgens een woordvoerder van het Free Syrian Army (voor zover dat echt bestaat) zijn tienduizenden
Syriërs de Russische bombardementen op Aleppo ontvlucht. De Turken beweren dat de Iraanse en
Hezbollah omsingeling van de stad bedoeld is om de bevolking uit te hongeren, maar in werkelijkheid ziet
Ankara met lede ogen aan hoe de aanvoerlijnen naar de rebellen in Aleppo zijn afgesneden. (2)
Op foto’s en video’s is te zien dat duizenden tot tienduizenden Syriërs naar de grens met Turkije zijn
gevlucht, en er voorlopig dus maar geen einde lijkt te komen aan de migrantenstroom, die in de eerste plaats
werd veroorzaakt omdat het Westen, Turkije en Saudi Arabië besloten dat de Syrische president moest
worden afgezet en daarvoor extremistische moslimgroepen gingen steunen, die een bloedige burgeroorlog
in het land veroorzaakten die al aan zo’n 300.000 mensen het leven heeft gekost.
Oostenrijk: Soldaten inzetten en migranten terugsturen naar Turkije
De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz ziet dat de Balkanlanden de
migrantenstroom willen beperken ‘en misschien zelfs te willen stoppen’. Zijn land is bereid om militairen bij te
dragen voor een missie om dit voor elkaar te krijgen. EU-soldaten zouden dan in Macedonië en Servië
kunnen worden ingezet om de grenzen te beschermen. Ook minister van Defensie Hans Peter Doskozil had
het over een eventuele ‘militair-civiel gemengde missie’.
Kurz wees erop dat verreweg de meeste migranten ‘om puur economische redenen’ naar Europa komen.
Bondskanselier Werner Faymann stelde onlangs voor om deze migranten daarom weer terug te brengen
naar de Griekse grens met Turkije. ‘Dat is de enige maatregel die radicaal werkt en het smokkelmodel
geheel doorbreekt.’ Als tegenprestatie zou de EU de Turken financieel kunnen bijstaan en beloven een
bepaald aantal migranten op te nemen. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Oostenrijk-wil-leger-inzetten-en-migranten-terugsturen-naar-Turkije

Facebooks oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting
 Facebook is uitingen aan het verwijderen waar vermoedelijk bijna iedereen het over eens is dat ze
racistisch zijn - tezamen met uitingen waarvan alleen iemand bij Facebook bepaalt dat het "racisme" is.
 De sinistere realiteit van een samenleving waarin het uitdrukken van een meerderheidsmening in een
misdaad verandert, verspreidt zich door Europa. Onlangs nog kwam in het nieuws dat Nederlandse
burgers een bezoekje van de politie hebben gehad, die hen waarschuwde over het posten van
sentimenten tegen massamigratie op social media.
 Als vervanger van geweld is spraak een van de beste manieren om gevoelens en frustraties te uiten. Het
verwijderen van de vrijheid om die gedachten te uiten, zorgt er voor dat alleen geweld overblijft.
 De deksel wordt op de snelkookpan gedrukt terwijl het vuur onder de pan juist omhoog wordt gedraaid.
Een wérkelijk "initiatief voor Zivilcourage" zou zowel aan Merkel als aan Zuckerberg kunnen verhelderen
dat hun beleid slechts één mogelijke uitkomst kan hebben.
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Enkele weken geleden werd Facebook onder vuur genomen toen het werd betrapt op het toestaan van antiIsraël-posts, maar vergelijkbare anti-Palestijnse sentimenten bleek te censureren.
En nu wordt een van de meest sinistere verhalen van het afgelopen jaar nauwelijks verslagen door de
media. In september 2015 hadden Duitse bondskanselier Angela Merkel en Facebook-oprichter Mark
Zuckerberg een ontmoeting tijdens een ontwikkelingstop van de VN in New York. Toen ze aanschoven
registreerde de microfoon van Merkel, die nog aanstond, de vraag aan Zuckerberg wat ze zouden kunnen
doen aan het voorkomen van anti-immigratie-commentaren die op Facebook gepost worden. Ze vroeg of het
iets was waar Facebook aan werkt, en hij verzekerde haar dat dit zo was. Op dat moment was misschien wel
het meest onthullende aspect aan hun uitwisseling dat de Duitse bondskanselier - op een moment dat haar
land een van de meest significante gebeurtenissen in de naoorlogse geschiedenis meemaakt - kennelijk tijd
en zorg wijdde aan hoe ze de publieke afwijzing van haar beleid op social media kon stoppen. En nu lijkt het
gesprek de weg bereid te hebben voor ingrijpende gevolgen.
Vorige maand kondigde Facebook een, in hun woorden, "initiatief voor online burgermoed" aan. De intentie
daarvan, zo beweert het bedrijf, is om haatzaaiende teksten van het platform te verwijderen - specifiek
middels het verwijderen van commentaren die "xenofobie aanjagen". Facebook werkt samen met een
afdeling van Bertelsmann, dat zich richt op het identificeren en verwijderen van "racistische" uitlatingen op
Facebook. Het project is specifiek op Duitse Facebookgebruikers gericht. Bij de lancering van het plan
verklaarde de algemeen directeur van Facebook, Sheryl Sandberg, dat "er geen plek voor hatelijke uitingen
is in onze samenleving - ook niet op het internet." Ze vervolgde: "Facebook is geen plaats voor de
verspreiding van haatzaaiende teksten of aansporingen tot geweld." Facebook mag natuurlijk doen wat het
wil met haar eigen website. Wat het zo problematisch maakt, is wat deze bundeling van krachten en
vertroebeld denken zegt over wat er aan de hand is in
Europa. De massale beweging van miljoenen mensen - uit
Afrika, het Midden-Oosten of nog verder weg - vindt in
recordtijd plaats en is een enorme gebeurtenis in zijn eigen
historie. Maar zoals gebeurtenissen in Parijs, Keulenen
Zweden hebben laten zien, is het zeker geen serie
ontwikkelingen met een positieve connotatie.
Naast de vrees voor de gevolgen voor de veiligheid die
gepaard gaat met de influx van miljoenen mensen wier
identiteit, overtuigingen en intenties ons onbekend zijn en bij zulke grote aantallen - onkenbaar zijn, voelen veel
Europeanen een diepe zorg dat deze beweging van mensen een voorbode is van onomkeerbare alteraties in
het weefsel van de samenleving. Veel Europeanen willen geen smeltpot worden voor het Midden-Oosten en
Afrika. Ze willen iets van hun eigen identiteit en tradities bewaren. Het is geen minderheid die hier zorgen
over heeft. Peiling na peiling toont een significante meerderheid van het publiek en ieder en elk Europees
land die zich tégen een migratiegolf met deze spoelkracht keert.
Het sinistere aan wat Facebook aan het is, is dat het nu uitingen verwijdert waarover iedereen het wel min of
meer over eens kan zijn dat het racistische teksten zijn - maar dat doet het sociale netwerk tezamen met
uitingen waarover alleen iemand bij Facebook beslist dat het "racistisch" zou zijn.
En het blijkt zo te zijn dat - kijk eens aan - dit idee van "racistische" spraak toevallig alles omvat dat te maken
heeft met kritiek op de huidige catastrofale immigratiepolitiek van de Europese Unie.
Door de bepaling dat "xenofobe" comments waarin op deze crisis wordt gereageerd ook "racistisch" zijn,
heeft Facebook de opvattingen van een meerderheid der Europeanen (die, het moet benadrukt worden,
tégen het beleid van Merkel zijn) tot "racisme" bestempeld Dit is een beleid dat zijn uitwerking zal hebben in
de glijdende beweging richting een rampzalige Europese toekomst.
Want zelfs als sommige uitingen waar Facebook zo bang van is in zekere zin "xenofoob" zijn, dan liggen er
nog diepere vragen achter waarom deze uitingen uitgebannen zouden moeten worden. Als vervanger van
geweld is spraak een van de beste manieren om gevoelens en frustraties te uiten. Het verwijderen van de
vrijheid om die gedachten te uiten, zorgt er voor dat alleen geweld overblijft. De Weimar Republiek - om
maar eens een voorbeeld te geven - was verzadigd met wetten die kritische uitingen jegens de staat
moesten inperken. Deze wetten hadden geen enkel effect op het voorkomen van de toename van
extremisme. Ze maakten slechts martelaren van degenen die onder de wetten vervolgd werden, en
overtuigde daarmee des te meer mensen dat de tijd van praten voorbij was.
De sinistere realiteit van een samenleving waarin de uitdrukking van een meerderheidsmening in een
misdaad verandert, is door heel Europa waar te nemen. Onlangs nog kwam in het nieuws dat Nederlandse
burgers een bezoekje van de politie hebben gehad, die hen waarschuwde over het posten van sentimenten
tegen massamigratie via Twitter en andere sociale media. In deze giftige mix heeft Facebook nu - bewust of
onbewust - een aandeel genomen. De deksel wordt op de snelkookpan gedrukt terwijl het vuur onder de pan
juist omhoog wordt gedraaid. Een wérkelijk "initiatief voor Zivilcourage" zou zowel aan Merkel als aan
Zuckerberg kunnen verhelderen dat hun beleid slechts één mogelijke uitkom.
http://nl.gatestoneinstitute.org/7389/facebook-vrijheid-meningsuiting#.VrhoUshQHJM.facebook

N I E U W S B R I E F 2 4 2 – 1 5 F E B R U A R I 20 1 6 – P A G . 4 5

‘Westerse vrouwen smachten naar moslimzaad’
Ingediend door copywriter op 6 februari, 2016
Op diverse moslim porno-sites zoals interfaithxxx zijn denkbeelden en afbeeldingen te
vinden die naadloos aansluiten bij de massa-aanrandingen in Keulen en andere Duitse
en Europese steden. Er wordt gesuggereerd dat westerse vrouwen smachten naar het
zaad van moslim mannen, omdat westerse mannen te verwijfd zijn geworden. Zo geeft de
site daughterofeurope talloze foto’s van blanke vrouwen, onderworpen aan moslim
mannen en moslimpenissen.
Geketende onderdanige blanke vrouwen
Bij een foto van drie geketende blanke vrouwen staat ‘She’s your little princess’. Bij een
foto van een geketende vrouw: ‘White Women can’t resist becoming Slave Girls for their
Muslim Masters’.
Bij foto van een gehoofddoekte en verder naakte vrouw in een zeer onderworpen houding die wordt
gepenetreerd door een lichtgetinte man, staat de ondertitel: ‘Become the woman you are supposed te be.
Become a Muslim’. Bij een foto van een zeer jong meisje dat op bed zit: ‘Your daughter is a Whore for
Muslim Cock’.
Ook zijn er een aantal getekende afbeeldingen die verwijzen naar de tijd van de blanke slavinnen voor
Berber veroveraars.
Seksuele jihad
Er zijn veel verwijzingen naar seksuele verovering van westerse vrouwen als wapen in de jihad. Bij een foto
van een naakte vrouw in een branding: ‘The daughters of Europe are waiting? Emigrate today. #Refugee’s
Welcome’. En: ‘The Sexual Jihad is real. Millions of Muslim Men have moved to Europe to spread their
Religion, Culture & Seed’. Bij een foto van een blanke vrouw omringd door zwarte penissen: ‘Islam is
Conquering Europe. One daughter at a Time’.
Bij een foto van een heel jong, bloot en blond meisje dat wordt vastgehouden door een zwarte man: ’Millions
of African and Arab Muslim have infiltrated Europe to claim what is rightfully theirs and this is only the
beginning’.
Rotherham
Ook zijn er verwijzingen naar het grootschalige seksuele misbruik van meisjes in Engelse steden zoals
Rotherham door moslimbendes: ‘In the UK there has been a rapid rise in mixed relations between White
Women and Muslim Man’. En: ‘In the English town of Bradford 73% of the Women under the age of 30, have
previously had or currently have a partner who belongs to the muslim faith. That’s approximately 102.000
Women in one town’.
Bij een foto van een blanke vrouw in een harem: ‘Europe is a harem full of infidel Whores waiting to satisfy
your every need’.
Moslim babies
Er zijn ook veel verwijzingen naar blanke vrouwen die moslim babies zullen baren. Bij een liggende vrouw
met extreem grote borsten: ‘Allah Please. Bless me with what I need, Muslim Seed. My womb to breed, my
breast to feed. Allow me to conceive for Islam to succeed’. Bij een andere foto: ‘White Women are fertile for
Muslim Babies’.
http://nieuwreligieuspeil.ophetweb.nu/node/6344

Verdacht pakket gevonden voorafgaand aan protest Pegida Amsterdam
Bij de Stopera in Amsterdam is zaterdagmiddag een verdacht pakketje
aangetroffen. Het pakketje werd gevonden voorafgaand aan een
demonstratie van Pegida, die plaatsheeft op het Waterlooplein. Experts
van de politie doen momenteel onderzoek naar het object, meldt de
politie van Amsterdam. De omgeving is ondertussen afgezet.
Pegida-demonstranten mogen om die reden het plein niet op. De politie
zegt de eerste uitkomsten van het onderzoek naar het pakketje af te
wachten voor er een besluit genomen wordt over het verloop van de
demonstratie. Voorlopig moeten de demonstranten verplaatsen naar een
plek achter de Stopera. De politie begeleidt de groep naar de andere locatie.
De Pegida-demonstranten wilden eerder naar de Dam lopen, maar de politie hield ze tegen, onder meer met
paarden. De sfeer is grimmig geworden en de politie heeft inmiddels enkele arrestaties verricht. Pegida
stelde eerder met driehonderd tot vijfhonderd mensen te gaan protesteren in Amsterdam. De organisatie is
tegen de zogenoemde islamisering van Europa en de komst van vluchtelingen. Vanwege de bijeenkomst
van Pegida had de politie al extra ME ingezet om in te grijpen daar waar nodig.
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Om 13.00 begon er in Amsterdam ook een tegendemonstratie, georganiseerd door de SP, GroenLinks en
PvdA bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Pegida-aanhangers die eerder met hun
demonstratie begonnen riepen leuzen als “Antifa, hahaha” en joelden de tegendemonstranten uit.
Dit alles wordt gemeld op NU.nl. Een medewerker van Beyond The Matrix site
is ter plaatste aanwezig en meldt dat er gigantische hoeveelheden politie op de
been zijn. Het heeft er alle schijn van dat de elitaire kliek bewust uit is op een
conflict. Opvallend is dat ook in het Duitse Dresden een Pegiad (Patriotic
Europeans against the Islamisation of the West) demonstratie gaande is.
RT.com laat daar live beelden van zien. Het heeft er alle schijn van dat deze
demonstraties opgezet zijn door pionnen van de geheime diensten. De term
‘revolutiemanagers’ is geen uit de duim gezogen term. De gevestigde orde
maakt veelal binnen dergelijke protestbewegingen gebruik van goed opgeleide
revolutiemanagers die uit de koker van de geheime diensten komen. De Otpor
beweging is een voorbeeld van zo’n organisatie die revolutiemanagers
wereldwijd uitzendt om gecontroleerd revoluties te ontketenen via de Gene
Sharp methode. Natuurlijk vallen dat soort zaken niet keihard te bewijzen, alhoewel ik in 2013 een duidelijk
voorbeeld liet zien hoe bijvoorbeeld de AIVD in Nederland werkt.
De kabal stuurt aan op binnenlandse chaos, omdat zij dan politiestaatmaatregelen verder kunnen
doorvoeren en tevens omdat zij een situatie wensen waarin het volk smeekt om hulp van bovenaf. Om deze
chaos te creëren tuigen zij zelf gecontroleerde protestbewegingen op. De oprichting van Pegida had ten doel
de autochtone bevolking op te zetten tegen de islamitische bevolking. Door die verhouding kunstmatig op
scherp te zetten, zaaien zij bewust tweedracht en haat in de maatschappij. Problem, Reaction, Solution of
‘orde uit chaos’ zijn de stelregels die zij steeds weer toepassen. Natuurlijk valt het niet keihard te bewijzen
dat dergelijke organisaties opgetuigd zijn door de geheime diensten, maar bovenstaand voorbeeld uit 2013
geeft een kleine impressie. De budgetten van overheden zijn enorm en men wil nu eenmaal die chaos
scheppen.
De melding van het zogenaamd vinden van een verdacht pakketje moeten we ook maar geloven. Wie zegt
dat het waar is? Ook dat is prima in scene te zetten. We worden aan de lopende band gefopt door de
propagandaleugens, waarbij overheden en media naadloos samenwerken.
Bron linkvermeldingen: nu.nl
https://youtu.be/62mD0dWeqs8
http://www.beyondthematrix.nl/2016/02/06/verdacht-pakket-gevonden-voorafgaand-aan-protest-pegidaamsterdam/

Overal voorbereidingen voor grote oorlog in Europa
Moslimmigranten in door Saudi Arabië gefinancierde en door CIA geleide ISIS-trainingskampen in Bosnië
opgeleid voor terreuroorlog tegen Europeanen
Militairen in de straten van steden zoals Brussel en Parijs waren vorig
jaar een soort generale repetitie voor wat straks heel Europa te
wachten staat.
Zoals we al jaren schrijven waren de massale onlusten en
burgeroorlogen in Noord Afrika en het Midden Oosten niet enkel
bedoeld om seculiere regimes te vervangen door islamistische, maar
vooral om een enorme migrantenstroom naar Europa op gang te
brengen, waardoor ons continent zou worden gedestabiliseerd en
uiteindelijk zal instorten, zodat de weg vrijgemaakt wordt voor een vanuit Brussel geregeerde dictatoriale
Europese superstaat. Overal in Europa zien we nu voorbereidingen voor het uitbreken van de grote oorlog
die de Europeanen rijp moet maken die EU-dictatuur te accepteren en zelfs te omarmen. De geplande
vernietiging van de Europese democratie en vrijheid zal vervolgens de weg vrijmaken voor een wereldwijde
dictatuur. Om dat te bereiken worden de grenzen van onze landen zo lang mogelijk open gehouden, en
worden er zoveel mogelijk –het liefst tientallen miljoenen- moslims binnengelaten, waarvan een veel groter
percentage dan officieel erkend verborgen leden van ISIS of andere islamitische terreurbewegingen is.
ISIS trainingskampen in Bosnië
Onderzoeksjournalist Peter Orzechowski onthulde onlangs dat er in door de NAVO ‘bevrijd’ Bosnië
complete, door Saudi Arabië gefinancierde en door de CIA geleide trainingskampen van ISIS zijn, waar
strijders worden opgeleid en uitgerust voor de komende terreuroorlog tegen de Europese bevolking. De
oorlog van de islam tegen het christendom, alsmede ook de NAVO-bombardementen in Syrië en Irak,
worden enkel gebruikt om de verschillende volken en religies nog meer tegen elkaar op te zetten en elkaar
te doen haten. Kortom, de aloude ‘verdeel en heers’ tactiek.
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Migranten niet welkom in Arabië, wordt doelbewust naar Europa gestuurd
Tal van ingewijden en andere experts, ook Syriërs, bevestigen dat de massa’s ‘vluchtelingen’ in
werkelijkheid vrijwel uitsluitend uit gelukszoekers, criminelen en extremisten bestaan. De echte
hulpbehoevenden hebben nauwelijks kans, geld en gelegenheid om de oorlogsgebieden te ontvluchten. In
de hele Arabische wereld zijn ze ondanks de gemeenschappelijke taal, cultuur en religie, en ondanks de
enorme rijkdom om ze op te vangen, niet welkom.
De globalisten in Washington en Brussel sturen ze met Arabische hulp, financiën en logistieke steun met
opzet naar het goedgelovige Europa, waar de bevolking onder het mom van ‘medemenselijkheid’
gedwongen wordt om miljoenen mensen uit een totaal andere, vaak tegengestelde cultuur op te nemen.
‘Wanneer krijg ik mijn huis, mijn auto en mijn baan?’
Een Duitse psychotherapeut vertelde onlangs dat ‘Syrische’ asielzoekers inmiddels bij hem komen met de
klacht dat ze nog steeds in een AZC moeten wonen, en dat ze de beloofde auto, huis en baan nog altijd niet
hebben gekregen. Ook de manager van het AZC in Rosenheim bevestigde dat migranten haar steeds
vragen wanneer ze eindelijk hun gratis huis en auto krijgen, wat erop wijst dat velen van hen dit
daadwerkelijk is beloofd.
Politie heeft inderdaad opdracht migrantencriminaliteit te verzwijgen
Inmiddels berichten ook de reguliere media zoals Focus dat de politie inderdaad de opdracht heeft om de
nationaliteit en achtergrond van criminelen te verzwijgen, omdat anders onmiddellijk duidelijk zou worden dat
de moslimmigranten een enorme criminaliteitsexplosie hebben veroorzaakt. Rainer Wendt, voorzitter van de
politievakbond, verklaarde onlangs in het ARD programma Hart, aber fair dat agenten verplicht worden een
houding aan te nemen die door een politiek van hen wordt verwacht (2). Dat is er duidelijk een van proimmigratie en pro-islamisering.
ISIS en gevestigde orde zullen instabiliteit uitbuiten
Overal komen autochtone Europeanen in opstand. Zodra grote aantallen van hen gaan protesteren, dan valt
te verwachten dat ISIS de maatschappelijke spanningen zal aangrijpen om massaal actief te worden. Een
burgeroorlog of grote internationale oorlog is dan sneller uitgebroken dan de meeste mensen nu voor
mogelijk houden. De gevestigde orde zal dit aangrijpen voor het uitroepen van de noodtoestand, het
instellen van de avondklok, samenscholingsverboden en het buiten werking stellen van delen van de
grondwet zoals de persvrijheid, het postgeheim, het recht op privé bezit, de bescherming van uw sociale
status / uw woning, et cetera. De overheid zal zich onder het mom van uw ‘bescherming’ het recht toeeigenen om alles wat van u is, inclusief uw geld en bankrekeningen, in beslag te nemen.
De instorting van Europa
Dat we snel op deze verschrikkelijke toestand afstevenen zien we aan de ‘ring’ van onrustige en
oorlogsgebieden rondom Europa, inclusief Oekraïne, eveneens een globalistisch ‘project’ van de CIA en de
EU. De gigantische stroom moslimmigranten begint inmiddels onze landen en sociale voorzieningen uit te
putten. Alles wijst erop dat het grote doel de instorting van Europa en het veroorzaken van een grote oorlog
of serie burgeroorlogen is. De Europeanen zullen dan alles en iedereen accepteren, inclusief een dictatoriale
superstaat, wat belooft de rust weer terug te doen keren.
De ‘juiste crisis’ voor de Nieuwe Wereld Orde
De beruchte David Rockefeller kondigde het al in 1994 aan: ‘We staan op de rand van een wereldwijde
reorganisatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste alomvattende crisis, en de naties zullen instemmen met
de Nieuwe Wereld Orde’. Anno 2016 zijn we letterlijk op de rand van deze ‘juiste crisis’ gebracht. De finale
strijd om de macht over onze planeet is in ieder geval al losgebarsten. Hoe Rusland daarop reageert valt
lastig te voorspellen, en ook dat maakt het gevaar dat plotseling de Derde Wereldoorlog losbarst, almaar
groter.
Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig
Het enige wat de Europeanen nog kunnen doen is het zo snel mogelijk aanstellen van andere leiders, die
onmiddellijk de grenzen sluiten, het overgrote deel van de migranten terugsturen (zodat er ruimte komt en
blijft voor de paar procent echte vluchtelingen), de islamisering van Europa onmiddellijk stoppen en de islam
tot een staatsvijandige totalitaire ideologie verklaren, de Europese Unie en eurozone in zijn huidige vorm
opheffen en terugkeren naar een vrijwillig samenwerkingsverband, en de door Amerika aangestoken
vijandigheid richting Rusland omkeren in toenadering en daarna vriendschap en samenwerking.
Maar of ‘onze’ leiders en die in Brussel het zover zullen laten komen? Gezien de almaar erger wordende
manipulatie en leugens in de massamedia valt te vrezen dat de meeste mensen pas wakker worden zodra
de eerste explosies ook hun steden en dorpen in vuur en vlam zetten.
Xander - (1) KOPP, (2) Focus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
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Nieuwe crisis dreigt met vijf grote Europese banken in problemen
Ogenschijnlijk draait alles nog gewoon door, maar net onder het
oppervlak rommelt het aan alle kanten.
En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er wel degelijk
dingen die je kunt doen bij een ineenstorting van de wereldhandel.
We staan aan de vooravond van wat in veel opzichten een moeilijk
jaar zal worden. We hebben de maand januari achter de rug en daar
hebben we al een voorproefje meegemaakt van wat we voor de rest
van 2016 mogen verwachten. Althans op economisch gebied.
Nadat we al eerder hadden geconstateerd dat ondanks alle
berichten het wel meevalt terwijl China volledig op z'n gat ligt, is het nu Amerika wat aan alle kanten door de
mand valt en waar steeds minder te merken is van het economisch verbetering. Een herstel dat door de
Federal Reserve afgelopen december werd aangegrepen om de rente te verhogen.
Massale ontslagen zijn op dit moment aan de orde van de dag en er zijn een aantal Europese banken in
hele grote moeilijkheden.
Hierna volgen een aantal punten die op zich afzonderlijk allemaal al reden tot zorg geven, maar wanneer je
ze op een rij zet een heel duidelijk beeld schetsen van de situatie waarin wij ons bevinden.
Hier volgen 22 tekenen die erop wijzen dat wat we in de eerste weken in het nieuwe jaar hebben
meegemaakt, de voorbode is voor wat er nog gaat volgen.
1) Het aantal banen dat in de maand januari in Amerika verloren ging, is maar liefst met 218 procent
gestegen.
2) De bekende Baltic Dry Index heeft net een ander laagterecord gebroken. Voor de allereerste keer van
deze Index die in 1985 is opgericht, zijn de tarieven voor vrachtscheepvaart zo laag gezonken dat de
indexwaarde nu onder de 300 ligt, op vrijdag was dat 297.
Zelfs op het dieptepunt van de vorige crisis in januari 2009 lag de index nog aanzienlijk hoger dan nu het
geval is.
3) Voor de veertiende maand achter elkaar is het aantal orders
voor Amerikaanse fabrieken gedaald.
4) Eveneens in Amerika is de zogenaamde Restaurant
Performance Index gezakt naar het laagste niveau sinds 2008.
5) Orders in Amerika voor grote vrachtauto’s zijn in een jaar tijd
met meer dan 48 procent gedaald.
6) Het vervoer per spoor is daar ook aanzienlijk gedaald. Er
staan in Colorado honderden locomotieven geparkeerd,
simpelweg omdat er geen werk is voor ze.
7) In het derde kwartaal van 2014 werden er nog redelijke
winsten geboekt voor bedrijven, daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan, meestal een teken dat er
een recessie om de hoek staat.
8) Zwaar teleurstellende resultaten van grote ondernemingen heeft gezorgd voor sterk dalende prijzen voor
aandelen van die bedrijven.
Zoals bijvoorbeeld:
Netwerksite Linkedin kreeg te maken met een fors waardeverlies van bijna 35 procent tijdens de opening
van de beurs op Wall Street vrijdag. Aanleiding is de tegenvallende omzetprognose.
9) De zogenaamd junk bonds blijven kelderen op Wall Street.
Een junk bond (ook wel 'rommelobligatie' genoemd) is een term die in de financiële wereld gebruikt wordt om
een risicovolle obligatie met een hoog rendement (high yield) aan te duiden.
10) Afgelopen donderdag waarschuwde de Engelse krant The Express openlijk voor vijf Europese banken
die in heel zwaar terecht zijn gekomen. Daaronder ook de Deutsche Bank waarover wij vorige week
schreven, maar ook Credit Suisse, Santander, Barclays en RBS schijnen er niet goed voor te staan en
mogelijk zelfs in direct gevaar te verkeren.
11) De Deutsche Bank is de grootste bank van Duitsland en heeft meer blootstelling aan de gevaren van
derivaten dan welke andere bank ter wereld dan ook. Zoals wij eerder schreven is te zien aan het sterk
oplopende kredietrisico (credit default swaps) bij deze bank dat hier meer aan de hand is dan je op het
eerste gezicht misschien zou denken.
12) De problemen bij de Deutsche Bank zijn niet nieuw en bepaalde media, waaronder wij, schrijven al heel
lang over de problemen bij deze bank en dat dit instituut één van de grote kandidaten is om de Europese
versie van Lehman Brothers te worden. Deze financiële instelling heeft ook niet voor niets het afgelopen jaar
een verlies geleden van maar liefst 6,8 miljard Euro’s.
13) Credit Suisse heeft aangekondigd 4.000 banen te gaan schrappen.
14) Shell heeft aangekondigd 10.000 banen te gaan schrappen.
15) Het bedrijf Caterpillar heeft aangekondigd vijf fabrieken te gaan sluiten en 670 mensen te ontslaan.
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16) Yahoo heeft aangekondigd 15 procent van het totale personeelsbestand te willen lozen.
17) Johnson & Johnson heeft aangekondigd 3.000 banen te gaan schrappen.
18) Het bedrijf Sprint gaat acht procent van de werknemers ontslaan en GoPro ontslaat er zeven procent.
19) Door geheel Amerika worden in sneltreinvaart winkels gesloten.
Het is niet alleen Wal-Mart die 269 winkels gaat sluiten, K-Mart meer dan 20, J.C. Penney nogmaals 47 na in
2015 ook al 40.
Macy’s heeft besloten 36 vestigingen te sluiten en ongeveer 2.500 mensen te ontslaan en The Gap gaat 175
winkels sluiten in Noord Amerika.
Aeropostale gaat 150 winkels sluiten en Sears is druk bezig om in totaal 600 winkels te sluiten en de
verkopen in de winkels die nog wel open zijn, daalt dramatisch.
20) Volgens de New York Times heeft de Chinese economie te kampen met een berg van slecht lopende
leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald zullen worden. Er worden door de krant bedragen genoemd die
groter zijn dan vijf biljoen Dollar.
21) Japan heeft als een soort wanhoopspoging een programma opgezet met negatieve rentebedragen.
22) De wereld zit met smart te wachten op stijgende olieprijzen. Echter de enige stijgingen die voorlopig aan
de horizon verschijnen, zijn die welke worden veroorzaakt door geopolitieke onrust en niet omdat de vraag
naar olie aantrekt.
Wanneer je bovenstaande punten in ogenschouw neemt, zijn dat allen tekenen dat er fundamenteel dingen
niet goed gaan met de economie. Alles draait ogenschijnlijk nog steeds, maar net onder het oppervlak
rommelt het.
De vraag die leeft bij veel mensen is wat ze daar nu eigenlijk zelf aan kunnen doen want dingen gaan toch
zoals ze gaan en er is heel weinig wat ik eraan kan doen.
Je kunt misschien niet in je eentje ervoor zorgen dat de wereldeconomie opeens weer fantastisch gaat
draaien, maar er zijn wel degelijk een aantal dingen die je kunt doen.
Je kunt er eens aan denken om gewoon voor de zekerheid wat extra spullen in huis te nemen voor als er
zich onvoorziene omstandigheden voor doen. Dat heeft niets te maken met paniek of bang zijn, maar wel
alles met rekening houden met omstandigheden die even tijdelijk niet kunnen normaal zijn. Voor een paar
weken voedsel en water in huis halen, is altijd nuttig. Je neemt ook niet een brandverzekering omdat je
verwacht dat er bij jou brand komt.
Je weet ondertussen dat er nieuwe regels van kracht zijn in Europa voor banken die kopje onder gaan. De
rekeninghouder gaat gepakt worden en de limieten die er nu zijn kunnen van het ene moment op het andere
naar beneden toe worden bijgesteld waardoor ook jouw spaargeld aan de beurt komt om te worden gebruikt
om de eeuwig gokkende bankiers “te redden”.
Zorg hoe dan ook dat je niet al je geld op een bank hebt staan want er zijn er afgezien van de vijf hierboven
genoemde banken, nog veel meer waar het rommelt. En dan moet de echte crisis van 2016 nog beginnen.
Zoals je ook weet ondertussen worden de prijzen voor goud en zilver op dit moment gemanipuleerd en
bewust laag gehouden omdat na de laatste crisis vooral centrale banken de grootste kopers zijn geworden
van edelmetalen zoals goud en zilver.
Daarom, zoals wij eerder schreven:
Ook wijzen wij er al langere tijd op dat het misschien heel verstandig is om ook eens te kijken naar andere
vormen van beleggen in plaats van je geld op de bank te zetten. In dat kader is onze tip voor het nieuwe jaar
om eens wat meer aandacht te besteden aan zilver dat niet voor niets soms “de beste aankoop van de
eeuw” wordt genoemd.
Mocht je geen geld ergens in willen investeren dan kan het ook geen kwaad om in ieder geval een deel van
je geld contant te hebben, voor het geval dat pinautomaten langere tijd niet meer werken zoals we niet al te
lang geleden in Griekenland hebben gezien.
Wat je ook steeds meer ziet en wat wij een positieve ontwikkeling vinden, is dat gelijkgestemde mensen zich
op allerlei manieren verbinden en gezamenlijk kijken naar problemen in de wereld en hoe daarmee om te
gaan.
Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de mensen van Alwareness die regelmatig avonden organiseren
waarbij mensen dan samenkomen om van gedachten te wisselen.
Iets dergelijks zou natuurlijk ook in jouw omgeving gedaan kunnen worden want wanneer dingen echt uit de
hand gaan lopen dan is het heel mooi dat er bepaalde lokale groepen zijn waarop je terug kunt vallen.
Als laatste is wat je kunt doen bijvoorbeeld om overal waar je komt mensen te proberen wakker te schudden.
Als iedereen in dit land namelijk eindelijk zou inzien hoe bepaalde dingen werkelijk in elkaar steken dan
zullen waarschijnlijk oplossingen vanzelf volgen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10311:nieuwe-crisis-dreigt-met-vijfgrote-europese-banken-in-problemen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Poetin vindt fast food gevaarlijke verslavende drugs
Volgens de Russische president Poetin zou fast food ingedeeld
dienen te worden in de categorie verslavende drugs.
Daarnaast is hij absoluut niet van plan om zijn bevolking te laten
vergiftigen door de farmaceutische bedrijven en grote
voedselondernemingen.
Veel mensen vragen zich af of de Russische president Vladimir
Poetin misschien toch stiekem onder één hoedje speelt met de
duistere machten achter de schermen en dat het allemaal een spel
is, waarbij eigenlijk alle machthebbers meespelen.
Honderd procent zekerheid over wat iemand beweegt en wat de exacte achtergronden zijn, heb je natuurlijk
nooit. Maar, iets wat misschien wel wat houvast biedt, is de manier waarop iemand handelt.
Een kenmerk van alle machthebbers die onder controle staan van wat we voor het gemak maar even de
Illuminati noemen, is dat ze allemaal volkomen maling hebben aan het welzijn van hun bevolking.
Neem de leider van ons land, ene M. Rutte. Deze man zal het drie keer worst zijn dat zijn land in de groep
onder de 65 het hoogste percentage sterfgevallen aan kanker heeft in Europa.
Bij dit soort leiders moet alles wijken voor de "big corporations" en de aandeelhouders en aan het welzijn van
de bevolking wordt geen seconde gedacht.
Neem nu de president van Rusland, Poetin.
Hij is er heilig van overtuigd dat het leven van de Russische bevolking ernstig wordt bedreigd door de
farmaceutische industrie en de grote voedselbedrijven.
In een rapport dat gemaakt is door de Russische Veiligheidsraad staat dat Poetin heeft gezegd dat de
Russische bevolking “tegen iedere prijs” beschermd dient te worden tegen GMO (genetisch gemanipuleerd
organismen)voedsel en tegen farmaceutische bedrijven.
De Russisch leider is van mening dat de menselijke evolutie groot gevaar loopt en dat de Westerse machten
met opzet de menselijke vooruitgang afremmen vanwege persoonlijke belangen.
Volgens Poetin staat de mens nu als soort voor de keuze om door te gaan met het ontwikkelen van hun
lichamen en geest in een gezond voorwaarts gericht traject of het Westerse voorbeeld van de afgelopen
decennia volgen, waarbij met opzet de bevolking wordt vergiftigd met genetisch veranderd voedsel,
farmaceutische medicijnen, vaccinaties en fast food dat geclassificeerd zou moeten als een gevaarlijke
verslavende drug.
Zo zei hij, “We moeten hiertegen vechten. Een fysiek en mentaal gehandicapte bevolking is niet in ons
belang”.
Er zijn ondertussen wetten aangenomen in Rusland die het verbieden om in dat land GMO producten te
verbouwen en afgelopen december kondigde Poetin aan dat Rusland de grootste en ecologisch schoonste
leverancier zal worden van hoogwaardig biologisch voedsel. Ook kondigde hij toen aan dat Rusland uiterlijk
2020 geheel zelfvoorzienend zal zijn voor wat betreft voedsel.
Uit het handelen en de woorden van Poetin blijkt dat de man een volkomen andere agenda heeft dan de
Westerse leiders.
Waar de Westerse leiders niets ander zijn dan gekochte managers voor de grote bedrijven en bankiers, is
Poetin een man die zich druk maakt over de gezondheid van zijn bevolking en de gevolgen op de langere
termijn van de vergiftiging zoals hier plaatsvindt.
Daardoor heeft het er alle schijn van dat Poetin inderdaad de luis in de pels is van de New World Order en
dat de verdere demonisering van Rusland in sneltreinvaart verder zal gaan.
Mensen die namelijk wél geven om het welzijn van de bevolking zijn in die nieuwe Orde absoluut niet
welkom. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10314:poetin-vindt-fast-foodgevaarlijke-verslavende-drugs&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Chemtrail-wolken vallen op de grond (update) (video)
Het zijn vreemde tijden, maar wat een aantal mensen in Marokko
enkele dagen geleden meemaakten, grenst aan het ongelofelijke.
Complete, onnatuurlijke wolken die uit de lucht op de grond vallen.
Update vandaag 07 februari: Al snel volgden mogelijke verklaringen
van lezers (dank!) op onderstaande artikel van vandaag. Het
fenomeen dat men zeeschuim noemt, zou kunnen zijn wat we hier
in Marokko zien: Dit lijkt erg veel op Zeeschuim.
Waar komt dit schuim vandaan? In de zee leven microscopische
kleine plantjes(algen). Een moeilijke naam voor deze plantjes is fytoplankton. Phuthon betekent 'plant' in het
Grieks en plankton komt van het Griekse 'plagktos' wat 'dwalend' betekent. Fytoplankton is dus het geheel
van microscopische kleine plantjes die in de zee drijven. Eén van de vele algenfamilies is Phaeocystis of
schuimalg. In het late voorjaar is er al veel zonlicht, voldoende voedsel en heeft het water al een zachte
temperatuur. Dit zijn ideale omstandigheden voor deze plantjes om zich razendsnel te vermenigvuldigen.
Het water kleurt dan letterlijk groen, rood of bruin afhankelijk van de algensoort. We zeggen dan: 'De bloei zit
in het water.' Deze microscopische kleine plantjes vormen kolonies. Dit zijn grote hoeveelheden die bij elkaar
samenklitten. Ze hechten zich in een laag gelatine. Wanneer deze kolonies afsterven, wordt de gelatine door
de golven tot schuim opgeklopt. De wind en de stroming voeren dat schuim naar het strand.
Origineel artikel vandaag: De volgende bizarre gebeurtenis vond plaats in de Marokkaanse regio Doukkala.
Ook wij zien bij ons wel eens wolken aan de grond vormen. Dit komt dan soms bijvoorbeeld voor in de vorm
van ochtendmist die laag op de grond hangt en die dan vervolgens optrekt wanneer de zon voldoende kracht
heeft. Wat is een wolk eigenlijk:
"Een wolk is een zichtbare verzameling wolkenelementen – al dan niet onderkoelde waterdruppeltjes of
ijskristalletjes – in de atmosfeer op enige hoogte van het aardoppervlak.
Waterwolken ontstaan doordat waterdamp in verzadigde lucht condenseert rondcondensatiekernen.
Waterdamp kan ook verrijpen tot ijskristalletjes om zo ijswolken te vormen. In gemengde wolken komen
zowel waterdruppeltjes als ijskristallen voor."
Maar, dat alles is niet van toepassing op wat er in Marokko te zien was.
Wat hier uit de lucht valt, zijn allesbehalve natuurlijke wolken, maar een soort chemische pakketten, een
soort badbubbels, die waarschijnlijk te zwaar zijn geworden om in de lucht te kunnen blijven hangen.
Ongetwijfeld zullen meteorologen wel weer met een verhaal komen over wat voor soort wolken dit precies
zijn (cumulusavon oftewel zeepstapelwolk?), maar voor ons is het duidelijk dat we hier te maken hebben met
chemische substanties zoals die dagelijks boven onze hoofden worden uitgestrooid.
Waar het op lijkt is een heterdaad waarbij je nog maar eens duidelijk bewijs ziet dat chemtrails met
ongezonde stoffen erin absoluut geen fabeltje zijn.
https://youtu.be/JBzasN_2VVg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10316:chemtrail-wolken-vallen-op-degrond&catid=11:chemtrails&Itemid=24
‘Kinderen moeten Arabisch leren’
Om het ‘transformatieproces’, zoals professor Thomas Strothotte het zelf stelt, zo makkelijk mogelijk te laten
gaan, zouden Duitse schoolkinderen Arabische les moeten krijgen. Niet alleen kinderen van asielzoekers
zouden zich een andere taal machtig moeten maken, integratie moet immers van twee kanten komen.
Van Strothotte zou je kunnen denken dat het geen domme jongen is. De wetenschapper is namelijk de baas
van het prestigieuze Kühne Logistics University (Wetenschappelijk Instituut voor Logistiek en Ondernemend
leiderschap). Een erkende particuliere universiteit in Hamburg, een van de steden waar tijdens de
jaarwisseling Taharrush gespeeld werd. Strothotte, zelf pas Duitser sinds 1985, krijgt het uit zijn strot om te
stellen dat Duitse kinderen Arabisch moeten leren om de integratie met de nieuwkomers een stuk
makkelijker te laten maken. Arabisch zou naast het Duits op middelbare scholen een verplicht vak moeten
zijn. “Wij bevelen aan om onze kinderen te laten fungeren als een economische, culturele en politieke
partner om het transformatieproces te begeleiden”, aldus Strotthotte, die gewend is om dit soort lastige
zinnen te gebruiken. “Hierdoor zouden we toegang krijgen tot de Arabische wereld en een volwaardig multitalig immigratieland worden.”
De Duitse media zou ook een kleine aanpassing moeten ondergaan. Zo moet het aanbod van programma’s
in het Arabisch drastisch verhoogd worden. Gezien de sterke toestroom van mensen uit het Midden-Oosten
heeft de ARD al toegezegd een samenwerkingsverband aan te gaan met de zender DW-Arabia. Deze
laatste zend 24 uur per dag uit en biedt een ander perspectief op het Duitse en Europese nieuws. De zender
is sinds afgelopen december in heel Europa te bekijken.
Bron: frontpage.fok.nl
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Britse leger oefent op toekomstige oorlog met Rusland in Oost Europa
Amerikaanse RAND denktank: Russen kunnen Baltische NAVO staten binnen 3 dagen veroveren
Britse defensiebronnen verklaarden tegen de Daily Telegraph dat
de militaire oefening Shamal Storm in Jordanië niet bedoeld is om
de troepen klaar te stomen voor actie tegen ISIS, maar tegen een
‘potentiële Russische invasie van Oekraïne of Oost Europa’.
Klaarblijkelijk verwachten ook de Britten dat de NAVO de Russen
tot een nieuwe grote oorlog in Europa provoceert. Dat die voor het
Westen slecht gaat aflopen concludeerde vorig jaar het Pentagon,
en nu ook de bekende Amerikaanse denktank RAND, volgens wier
simulaties de Baltische NAVO-staten in 60 uur door de Russen
veroverd kunnen worden.
‘Die is geen contra-ISIS oefening,’ aldus de woordvoerder van het Britse leger. ‘Dit is mogelijk veel meer om
ons voor te bereiden om de VS in Oekraïne bij te staan, dan in Syrië. Dit is namelijk niet het soort geweld dat
je verwacht om in Aleppo tegen een zootje jihadisten te vechten.’
Met de oefening wil het Britse leger aantonen dat het ondanks de jarenlange forse bezuinigingen in staat is
om overal ter wereld 30.000 man, inclusief militair materieel, in te zetten. Bij de oefening in Jordanië worden
ruim 300 voertuigen gebruikt, en wordt er ook een veldhospitaal opgezet dat traint op het behandelen van
slachtoffers van chemische en biologische wapens.
Niet Putin, maar NAVO veroorzaakt grote spanningen
In juli 2015 beschuldigde de Russische president Vladimir Putin het Westen van onterecht angst te zaaien
over een eventuele aanval van Rusland op de NAVO. ‘Alleen een krankzinnige kan enkel in een droom
bedenken dat Rusland plotseling de NAVO aanvalt.’ Volgens Putin probeert de VS met deze tactiek de leider
van de NAVO en Europa te blijven. De Amerikanen trekken volgend jaar $ 3,4 miljard uit om de zogenaamde
‘Russische agressie’ in Europa af te schrikken.
Sinds de democratische aansluiting van De Krim bij Rusland heeft de NAVO het aantal troepen, vliegtuigen
en pantservoertuigen in Oost Europa al flink opgevoerd. Het Westerse bondgenootschap beschuldigt het
Kremlin ervan de Oekraïense rebellen te steunen. Omgekeerd weigert Moskou het huidige regime in Kiev,
dat na een illegale, gewelddadige en door de CIA georganiseerde staatsgreep aan de macht kwam, te
erkennen. (1)
‘Baltische staten in hooguit 60 uur veroverd’
Ondertussen blijven de Amerikanen Europa verder tegen Rusland opzetten. Zo concludeerde de denktank
van de RAND Corporation dat uit diverse oorlogsscenario’s naar voren is gekomen dat het de Russen
hooguit 60 uur kost om de Baltische NAVO lidstaten te veroveren.
Dan rest de NAVO nog maar drie opties: een massaal tegenoffensief lanceren, waarbij grote aantallen
slachtoffers zullen vallen; het dreigen met een kernoorlog, wat als het minst waarschijnlijk wordt gezien, en
ten derde het accepteren van een militaire nederlaag en een nieuwe Koude Oorlog.
De Amerikanen komen natuurlijk met de in hun ogen enige ‘oplossing’, namelijk een massale bewapening
van Oost Europa, zodat Rusland zou worden afgeschrikt. Daar zal met name de Amerikaanse defensie
industrie dik aan verdienen. Dat het Kremlin een grote militaire opbouw van de NAVO direct aan zijn grenzen
–terwijl na de Val van de Muur uitdrukkelijk beloofd werd dit nooit te zullen doen- terecht als een grote
bedreiging en daad van agressie kan opvatten, is voor het oorlogszuchtige Washington enkel koren op de
molen.
Xander - (1) Infowars, (2) Krone
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Britse-leger-oefent-op-toekomstige-oorlog-met-Rusland-in-Oost-Europa

Moeder: spijt van verwelkomen vluchtelingen
Ze gunt de dader minimaal hetzelfde als wat hij haar zoontje heeft aangedaan.
De moeder van het vorige week door een Irakese vluchteling verkrachte jongetje heeft spijt van de
opvoeding die ze haar kinderen meegeeft. Ze heeft haar kinderen namelijk bijgebracht dat vluchtelingen
welkom zijn. In Wenen werd zaterdag bekend gemaakt dat in het zwembad Theresienbad een tienjarig
jongetje in december is verkracht door een Irakese vluchteling. Dat jongetje is een zoontje van een
vluchteling uit Servië die in de jaren 90 naar Oostenrijk zijn gevlucht. Om die reden heeft de moeder ook
altijd geroepen dat vluchtelingen welkom zijn, weet de Daily Mail. Daar is ze nu op teruggekomen.
Ze noemt zichzelf geen racist: "Ik heb zelf jarenlang in de vluchtelingenopvang gezeten en kon met alle
rassen wel goed overweg. Dat is nu anders." De vrouw is duidelijk over wat er met de dader moet gebeuren.
"Ik wil niet dat deze man nu wordt uitgezet, ik wil dat hij de gevangenis in gaat, want ik heb gehoord wat ze
doen met kindermisbruikers in de gevangenis. Daar kan hij ondervinden wat hij met mijn zoontje heeft
gedaan. Pas als ze met hem klaar zijn, dan pas moeten ze hem uitzetten."
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2016/02/moeder_spijt_van_verwelkomen_v.html
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Wereldwijde chaos aanstaande
Uit het nieuws 08-02-2016 Door: Franklin ter Horst
Achter al die honderdduizenden/miljoenen asielzoekers die Europa overspoelen zit een plan. Het is het plan
van de Globalisten om Europa in een chaos te veranderen en straks de hele wereld. Wat wij vandaag
meemaken is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk, de Bijbel,
geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Bijbelse profetieën onthullen dat
de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, chaos, leugens en
verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt.
Zij die achter dit plan zitten maken deel uit van een wereldwijde ‘satanische hiërarchie’, die de wereld wil
beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis wil bepalen. Deze zogenaamde elitairen zijn terug te
vinden in wereldomvattende organisaties die zich hebben toegelegd om de hele wereld onder hun controle
te brengen, een Nieuwe Wereld Orde.
Ze hebben een hele serie organisaties ter beschikking die hun satanische plannen uitvoeren. Het gaat om
een enorme, goed georganiseerde, parallelle machtsstructuur. Een kuil vol slangen met een totaal gebrek
aan respect voor mensenlevens. Men werkt toe naar een wereldwijde chaos zo bloedig en chaotisch dat
vervolgens elk land bereid zal zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale
regering. De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen
verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze
meedogenloze samenzwering met voeten getreden. Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel
van hun activiteiten, net als hun absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding, hun spionage en
chantage.
Het blijkt dat Barack Hussein Obama ambities heeft opvolger te worden
van Ban Ki-moon als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.wiens mandaat eindigt op 31 december 2016.
De elitairen bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de
waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. De nieuwsbrengers
volgen trouw wat ze opgedragen krijgen. Ze promoten praktisch
allemaal de agenda van de samenzweerders. Alle criticasters die de
plannen van de NWO-Elite nu nog vrijelijk aan de orde kunnen stellen,
zullen op termijn het zwijgen worden opgelegd. Waaronder sites zoals
deze. ( Red. Boinnk) Het gaat om de Godvijandige macht, door satan
zelf gewrocht. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt de mensheid in de armen gedreven van
valse profeten en diverse occulte machten.
Wat volgens de elitairen achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die
men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een
positieve mening worden opgedragen over hun plannen en alles wat daar mee samenhangt. Ze hechten
geen enkel belang aan nationale loyaliteit, nationale grenzen. Ze zien dat als obstakels en zien nationale
regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de
wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. De bedoeling is de soevereiniteit van alle landen in de
wereld af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Daarom zitten ze achter het opheffen van landen
en godsdiensten en stimuleren ze de opkomst van multiculturele samenlevingen en de
wereldwijdevermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten
gaan in één grote smeltkroes met de god der vestingen, op de wereldtroon.
De huidige Europese Unie dient als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering
waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Iedereen kan zien dat Brussel druk
bezig is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen. Niet voor niets stelde de
voormalige EU president (Jezuïet) Herman van Rompuy in 2012 dat de nationale parlementen niet in het
belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële
zaken. De grootste barrière die moet worden opgeruimd is het nationalisme. Daarom zijn de elitairen bezig
de wereldbevolking met hulp van de media te hersenspoelen zodat ze achter de opheffing van grenzen gaan
staan, om zodoende ieder nationalistisch gevoel te vernietigen. Doelstelling achter dit alles is Europa te
veranderen in chaos. De instroming van honderdduizenden asielzoekers maakt daar onderdeel van uit.
De huidige Europese leiders voeren gewillig deze satanische plannen uit. Het zijn trekpoppen die de
gevolgen voor de Europese burgers totaal negeren en willens en wetens Europa naar de rand van de
afgrond duwen. Men zal de vrijheid van het individu versneld wegnemen. Europa is de bouwsteen voor de
Nieuwe Wereld Orde, het grote voorbeeld van de aanstaande wereldwijde chaos. De leiders in Brussel
hebben tot dusver op geen enkele wijze laten zien eenheid uit te stralen. De praktijk laat zien dat ze een
onwaarschijnlijke onsamenhangende zwakte hebben bijeengebracht. Een uitgesproken voedingsbodem voor
chaos. Het is niets anders dan een hoop los zand dat door de wind zal worden opgenomen en niet meer
gevonden zal worden, om met de woorden van de profeet Daniël te spreken.
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De elitairen zijn van mening dat ze het volste recht hebben wat zij in de wereld aan het doen zijn. Zij menen
dat de ‘gewone man’ niet voldoende verstand heeft om zelf over zijn lot te beschikken. Men wil een wereld
waarin alles strak geregeld is wat de mens wel en niet mag doen, zogenaamd in het belang van de hele
samenleving. Andersdenkenden worden zwartgemaakt in de grotendeels door hen gecontroleerde
massamedia. Mensen die weigeren zich te onderwerpen of openlijk kritiek op hun handelswijze leveren,
zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met harde maatregelen. De enige manier om te zorgen dat
iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met hun plannen is door totale overheidscontrole. Zij die
eigenhandig afwijken van hun programma, krijgen een ongeluk of worden geconfronteerd met gefingeerde
aanklachten zodat ze opgesloten kunnen worden. Zij geloven dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de
heersende elite, en de ‘werkers’. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht,
maar ook door genetische afkomst. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit
voor de wereldbevolking. Er zal een geweldige schoonmaakoperatie plaatsvinden wanneer hun ‘grote man’
eenmaal is geïnstalleerd.
Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten
stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Men plaatst regeringsleiders op het
wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Daarom worden de Europese leiders niet door het volk
gekozen, maar gewoon aan de bevolking opgedrongen. Deze slaafse lieden mogen de geheime
bijeenkomsten van de elitairen bijwonen maar dienen te zwijgen over wat ze allemaal te horen krijgen. Er
komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te
zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Men
wil de joods-christelijke wereldbeschouwing vervangen door nieuwe universele waarden. Ze hebben de God
van de Bijbel verworpen en proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Het is de
godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. Dat is de kerk van de
eindtijd. De kerk zonder Jezus, waarin de ‘God is dood’ theorie wordt verkondigd. Straks zal in deze kerk de
antichrist aanbeden worden.
De gigantische toestroom van asielzoekers richting Europa is
door hen georkestreerd. Daarvoor hebben ze de Arabische
‘lente’ (lees chaos) in het leven geroepen. Sinds het Westen
onder leiding van Washington en Brussel Gadhaffi van het
toneel hebben verdreven, is Libië verworden tot een puinhoop
van moordende islamitische barbaren. Men heeft zodoende de
weg vrijgemaakt voor honderdduizenden economische
vluchtelingen die via de stranden van Libië de oversteek naar
Italië hebben gemaakt en vervolgens naar de rest van Europa.
In een telefoongesprek op 25 februari 2011 met zijn vriend, de
voormalige Britse premier Tony Blair waarschuwde Gadhaffi dat de islamitische terreur zich zou verspreiden
over heel Noord-Afrika en eveneens Europa zou treffen als hij uit de macht zou worden verwijderd.
De poging van de elitairen om ook Egypte volledig te ontwrichten, is vooralsnog mislukt omdat het leger
deze coup heeft verijdeld. Dat wil niet zeggen dat ze hun plannen hebben opgegeven. Ze hebben de
extremistische moslimbroederschap ter beschikking om op termijn d.m.v. terreuraanslagen alsnog hun zin
door te voeren.
De opkomst van de islamitische koppensnellers die Syrië en Irak in een hel hebben veranderd, is eveneens
hun werk. Een gruwelijk slagveld dat alleen al in Syrië ruim 300.000 mensen het leven heeft gekost en
miljoenen op de vlucht heeft gedreven richting Europa. Er zullen er nog veel meer volgen waardoor Europa
volledig ontwricht zal worden. We zien het voor onze ogen gebeuren. Om de chaos compleet te maken zijn
ze eveneens druk doende een wereldwijde economische crisis te creëren. Wanneer ze dat punt hebben
bereikt zullen ze de wereld onder hun gezag brengen en de door hen geplande Nieuwe Wereldorde
invoeren.
Men wil een Big Brother achtige wereldregering met een maximum van 500 miljoen inwoners. Ze noemen de
‘overbevolking’ de grootste bedreiging voor onze planeet. (Terwijl ze verdraaid goed weten dat de aarde
geen planeet is. Red. Boinnk) Dépopulatie is topprioriteit op hun agenda. Ook de VN wil het leven middels
het ‘Agenda-21’ programma massaal vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd
ondertekend, moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel
van de elitairen om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.
Ze willen dat de Verenigde Naties als een wereldregering gaat functioneren en de Algemene Vergadering
als het wereldparlement. Ze hebben daarvoor de stad Jeruzalem op het oog als het hoofdkwartier om hun
‘messiaanse’ (lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom groot voorstander van de
herbouw van de tempel zodat van daaruit hun ‘messias’ (antichrist) de wereld kan gaan besturen. Deze
nieuwe Tempel zal voor alle geloven zijn en zodra hij klaar is zullen ze aankondigen dat de Universele
Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de
“Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong. Vele christenen zullen in
de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en
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de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich
te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te
werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van
wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een
prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze
groeperingen.
Ze zullen blijven komen, de honderdduizenden, misschien miljoenen asielzoekers om Europa verder te
destabiliseren waardoor de chaos compleet zal worden. Op internet zijn talloze video’s te zien van
duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, intussen stenen gooiend naar
grenspolitie en eisend dat ze een TV, uitkeringen, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met
geweld binnendringen. Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Keulen, voorspelt dat op een dag
IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken
en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren
behalve wanneer het gaat om het plegen van terreur en het vermoorden van onschuldigen. Ze houden
echter geen rekening met de mogelijkheid dat de autochtone Europeanen zich niet zonder slag of stoot naar
de slachtbank zullen laten leiden. In diverse Europese landen vormen zich volksbewegingen die zich
beginnen te verzetten tegen de instroom van al die honderdduizenden asielzoekers die geheel volgens plan
en onder toeziend oog van de gevestigde politieke orde, de Europese samenleving in chaos zullen
veranderen. Deze ontwikkelingen zullen zich de komende tijd in snel tempo gaan voordoen. Eén van de
grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het ‘etnisch zuiver’
houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd
lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.
Franklin ter Horst
http://boinnk.nl/107881/uit-het-nieuws-door-franklin-terhorst-wereldwijde-chaos-aanstaande/

Visioenen op het sterfbed: hallucinaties of hulp van gene zijde?
in: Paranormaal Robin de Boer 9 februari 2016
Dr. Erlendur Haraldsson is als emeritus
hoogleraar psychologie verbonden aan de
Universiteit van IJsland. Hij heeft zo’n 700
artsen en verpleegkundigen gevraagd naar
visioenen die patiënten op hun sterfbed
hadden. Veel mensen zagen naar eigen
zeggen overleden vrienden of familieleden die zeiden dat ze klaar stonden om ze te begeleiden naar het
hiernamaals. De stervende patiënten werden hier blij van en konden vervolgens hun angst voor de dood
loslaten. “Technisch gesproken waren het allemaal hallucinaties,” zei Haraldsson. “We definiëren
hallucinaties als visioenen die niet door anderen worden gezien. Dus vanuit een technisch standpunt
bekeken zijn het hallucinaties. Vanuit een ander standpunt bekeken waren ze ook zeer realistisch.”
Hulp aangeboden
De visioenen zijn realistisch omdat ze betrekking hebben op echte mensen. De visioenen zijn duidelijk,
rationeel en komen verrassend sterk overeen. Haraldsson onderzocht bijna 500 terminaal zieke patiënten in
Amerika en India die naar eigen zeggen hulp kregen aangeboden bij het overgaan. De patiënten herkenden
de geesten en beseften niet dat het mensen waren die al waren overleden.
In eigen land vroeg Haraldsson mensen of ze al eens in contact hebben gestaan met iemand die overleden
is. “Tot mijn verbazing antwoordde 31 procent van de mensen ‘ja’,” zei hij. In Europa zei een kwart van de
ondervraagden contact met overledenen te hebben.
Reputatie
Hij noemde als voorbeeld een vrouw die in de keuken bezig was. Ze dacht dat er iemand voorbij liep, maar
er was niemand. Plotseling rook ze een sterke alcohollucht. Haar man rook de lucht later die dag ook en
vroeg of er iemand op bezoek was geweest. Ze kwamen later tot de ontdekking dat de man van wie ze het
huis hadden gekocht was verdronken op het moment dat de vrouw de vreemde ervaring had. De man was
alcoholist. Haraldsson zegt zelf een keer een geest te hebben gezien toen hij nog studeerde in Kopenhagen.
“Ik wou dat er meer wetenschappers waren die hier onderzoek naar zouden willen doen. Sommige mensen
willen hun vingers er niet aan branden omdat ze denken dat het hun reputatie zal beschadigen. Dat
belemmert nu juist de vooruitgang.”
Boekentip: The Departed Among The Living
[Epoch Times]
http://www.ninefornews.nl/visioenen-op-het-sterfbed-hallucinaties-of-hulp-van-gene-zijde/
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De wereld speelt een gevaarlijk spel
Een psychopaat die in het bezit is van kernwapens uitdagen, lijkt nu
niet bepaald een goede keuze.
Wanneer hij dan reageert, doet de wereld heel verontwaardigd en
denkt met nieuwe sancties de man wel onder controle te krijgen.
Vorige maand reageerde de wereld ook hevig verontwaardigd toen
Noord Korea bekendmaakte dat ze een ondergrondse kernproef
hadden gedaan, zoals wij schreven in een eerder artikel:
Het land zegt dat het dit keer geen “normale” kernbom was, maar
een waterstofbom, vele malen krachtiger en gevaarlijker.
Westerse experts trekken die bewering in twijfel, maar dat verhaal hebben we wel vaker gehoord. Noord
Korea geeft als reden op dat ze kernwapens nodig hebben omdat Amerika bestaat uit “een bende wrede
rovers”.
Voor ons is ook belangrijk wat er wel of niet gebeurt met en door
Noord Korea in verband met de voorspellingen van de remote
viewers die steeds meer uit lijken te komen.
Vervolgens komen er allerlei berichten in de media dat het geen
waterstofbom was, maar een “gewone” kernbom en dat het weer het
normale blufspel was van Noord Korea.
Daarnaast heeft vooral Zuid Korea z'n uiterste best gedaan om via
langs de grens opgestelde luidsprekers de Noord Koreaanse leider
Kim Jung-in voor zijn eigen troepen belachelijk te maken.
Het was enkele weken stil en nu is er overal te lezen dat Noord
Korea ondanks waarschuwingen van alles en iedereen een
ballistische raket de ruimte in heeft gestuurd.
Noord-Korea heeft een langeafstandsraket gelanceerd. Het land
zegt dat de lancering een "groot succes" is. Op de staatstelevisie
werd bekendgemaakt dat het gelukt is om een satelliet in een baan
om de aarde te brengen. Ook werd aangekondigd dat er de
komende tijd meer satellieten worden gelanceerd.
De Verenigde Staten en bondgenoten geloven niet dat Noord-Korea
met de raket een satelliet wilde lanceren. Zij denken dat het gaat om
een test van een langeafstandsraket die de VS zou kunnen bereiken. De VS zegt dat de Noord-Koreanen
iets in de ruimte hebben geschoten, maar dat niet duidelijk is wat precies.
Vooral Japan is woest omdat de Noord Koreanen de raket over Japan hebben laten vliegen in de buurt van
Okinawa. Al eerder had Japan gedreigd de raket uit de lucht te schieten, iets dat ze dus uiteindelijk niet
hebben gedaan.
Ongetwijfeld zal Japan zinnen op wraak en dus is de grote vraag wat dit land zal gaan doen.
De spoedvergadering bij de VN heeft weer de nodige harde woorden opgeleverd, maar vooralsnog geen
(militaire) daden.
De VN-Veiligheidsraad heeft de lancering van een langeafstandsraket door Noord-Korea zondag "streng
veroordeeld". De raad hield een ingelaste vergadering in New York nadat het Noord-Koreaanse regime een
raket met een satelliet erop de ruimte in had geschoten.
Kim Jung-in heeft laten zien volkomen maling te hebben aan wat een VN besluit of wat een Amerika of
Japan vindt. Hij zal blijven doorgaan met provoceren en meer raketten afschieten en meer kernproeven
gaan doen. Met het verder belachelijk maken van deze psychopaat speelt de wereld een gevaarlijk spel.
Hoe meer hij wordt uitgedaagd, des te meer zal hij willen laten zien dat de grote machtige leider waarbij zelfs
God in de schaduw staat, kan doen wat hij wil.
Het enige dat er voor nodig is om hem volkomen te
laten flippen, is als er straks een van zijn raketten uit
de lucht wordt geschoten.
Japan zal dit niet nog een keer laten gebeuren en ze
hebben ook niet voor niets afgelopen week een
Patriot raketafweersysteem geïnstalleerd in Tokyo,
naast het Ministerie van Defensie.
Gezien de voorspellingen en de komst van Nibiru lijkt
het zeker de moeite waard om deze ontwikkelingen in
de gaten te houden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10315:de-wereld-speelt-eengevaarlijk-spel&catid=37:wereld&Itemid=50
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Europese kinderen moeten verplicht Arabisch leren
De immigranten en de daarmee samenhangende problemen blijven
de gemoederen bezighouden en in plaats van kleiner worden de
tegenstellingen alsmaar groter.
Ieder land vaart een eigen koers en waar Oostenrijk streng optreedt
tegen mensen die geen Duits willen leren, roept een Duitse
professor op tot het leren van Arabisch.
We zien nu bijzonder ontwikkelingen binnen de steeds verder
uiteenvallende Europese Gemeenschap.
Zo heeft Oostenrijk bijvoorbeeld besloten om sociale uitkeringen voor immigranten stop te zetten als ze
weigeren om speciale integratiecursussen bij te wonen en/of om oprechte pogingen te doen om Duits te
leren.
“Zij die weigeren om Duits te leren, willen geen onderdeel vormen van onze arbeidsmarkt en zij die niet
zover zijn dat ze integratiecursussen willen volgen, zullen te maken krijgen met vermindering of stopzetten
van sociale uitkeringen”, zei de Oostenrijkse Minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz in Davos.
Het gegeven dat ieder land binnen de EU anders omgaat met het vluchtelingenprobleem en allerlei regels,
voorschriften en procedures bedenkt, was voor de Franse Minister van Economische Zaken Emmanuel
Macron, aanleiding om recentelijk op te merken dat dit soort dingen
absoluut zeker het begin van de ontmanteling (van de Eurozone)
betekenen.
Om de immigranten op te voeden, zijn een aantal landen
overgestapt op cartoons om duidelijk te maken wat de
gedragsregels zijn binnen onze Westerse gemeenschap.
In de verschillende landen komen de volgende twee cartoons
eigenlijk overal tevoorschijn. De eerste is dat mannen niet zomaar
naar het achterwerk van vrouwen mogen grijpen en de tweede dat
ouders hier geen kleine kinderen slaan.
Daar houdt de opvoeding en aanpassing van immigranten dan zo’n
beetje wel mee op.
Aan de andere kant hoor je steeds meer geluiden dat wij
Europeanen ons moeten aanpassen aan de vreemdelingen.
We hebben door heel Europa de verontwaardiging kunnen zien toen
de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, voorstelde dat het de
verantwoording van de Duitse vrouwen is om een gedragscode te
hanteren die mogelijke aanranders op een afstand houdt. Net zoals
dat gebeurde met de uitspraak van de burgemeester van Bad
Schlema, Jens Müller, die voor opschudding zorgde tijdens een
vergadering met burgers op het stadhuis door te suggereren dat
meisjes maar een omweg moesten maken onderweg naar school
zodat ze niet lastiggevallen zouden worden.
De geluiden dat Europeanen zich maar moeten aanpassen worden steeds luider. Zo is er nu de Duitse
professor Thomas Strothotte die propageert dat het tijd wordt dat Duitse kinderen Arabisch gaan leren.
De professor pleit voor de invoering van de Arabische taal op scholen zodat er toegang wordt verkregen tot
de Arabische wereld en dat Duitsland hierdoor werkelijk een immigratie- en multicultureel land wordt.
Natuurlijk is het handig als mensen meerdere talen leren, zoals wij allemaal wel weten ook in dit land, maar
om nu Arabisch verplicht op het menu te zetten heeft ongeveer hetzelfde effect als olie op het vuur gooien.
Duitsland heeft op dit moment al grote moeite met de ruim 1 miljoen immigranten die in 2015 het land
binnenkwamen en de spanningen daar worden iedere week alleen maar groter in plaats van kleiner.
Uiteraard zijn opmerkingen zoals van de Duitse professor koren op de molen op de anti islam bewegingen
en partijen zoals die van de Hongaarse Viktor Orban of een Geert Wilders.
Aangezien er vooralsnog geen einde lijkt te komen aan de stromen vluchtelingen en de lente binnenkort
alweer op de stoep staat, kan het wel eens een broeierige zomer worden in Europa.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10306:europese-kinderen-moetenverplicht-arabisch-leren&catid=37:wereld&Itemid=50
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MH17 en het radeloze raadsel van de radarbeelden
Het kabinet heeft een nieuwe tactiek bedacht om niet achter de radarbeelden van MH17 aan te hoeven.
Volgens Ard van der Steur heeft het Openbaar Ministerie namelijk tegen hem gezegd, dat het OM de
beelden niet nodig heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Staat dat ergens op papier? Nee, dat staat
nergens op papier. Heeft er dus niemand voor getekend? Nee, er heeft niemand voor getekend. Is het
mondeling doorgegeven aan de minister? Ja, het is mondeling doorgegeven aan de minister. Maar wanneer
heeft het OM dit dan tegen de minister gezegd? Dat kan de minister zich niet herinneren. U ruikt een rat? Wij
ook. Het OM wil namelijk nergens bevestigen dat ze dit tegen de minister gezegd hebben.
De radarbeelden. Hoe zit het nou?
Met de primaire radarbeelden zou je de raket moeten kunnen zien, evenals de afvuurlocatie, eventuele
militaire vliegtuigen in de omgeving, en brokstukken van MH17. Het is dus belangrijk bewijsmateriaal voor
het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), dat wordt geleid door Nederland en waar Oekraïne,
Maleisië, België en Australië bij aangesloten zijn. (Het OM heeft een infographic.) De informatie en kaarten
waar het JIT op dit moment over beschikt, beslaan 300 vierkante kilometer. Met primaire radarbeelden kun
je dat terugbrengen tot ongeveer 1 vierkante kilometer. Zo belangrijk zijn die beelden dus.
Maar helaas: Rusland had beelden en heeft ze gewist. En volgens het onderzoeksrapport van de
Onderzoeksraad voor de VVD (OVV), dat in oktober verscheen, was de civiele radar van Oekraïne in
onderhoud. Afgelopen week zei de Oekraïense ambassadeur echter dat twee radarstations (Luhansk en
Artemysk) niet in onderhoud waren, maar dat ze zijn vernietigd. Dat is strijdig met het OVV-rapport. Sowieso:
als een radar niet werkt, moet je dat als land melden bij Eurocontrol. De OVV had de beweringen van Kiev
dus kunnen checken. Maar navraag bij Eurocontrol leert dat dit niet is gebeurd. De OVV sprak ook niet met
Oekraïense luchtverkeersleiders - primaire bronnen, want dat waren de laatste personen die live contact
hadden met MH17.
Oekraïne is ongeloofwaardig
Kiev beweerde daarnaast dat haar militaire radarsystemen uit stonden op de bewuste 17e juli van 2014. Dat
is een volstrekt ongeloofwaardige bewering: er was oorlog in het oosten van het land, een Russische invasie
dreigde en de Oekraïense luchtmacht had haar eigen materieel in de lucht. Dat doe je niet zonder radar.
Internationaal gezien heeft Nederland ook niet bij de Amerikanen gevraagd om hun materiaal (ondanks
deuitspraken van MinBuZa Kerry dat “We saw the take-off. We saw the trajectory, we saw the hit."), en
NAVO beweert niks te kunnen zien op de eigen AWACS-beelden van radarvliegtuigen die - nota bene - het
oosten van Oekraïne in de gaten hielden. Wil Oekraïne wat verbergen? En zo ja, wat dan? Een militair
vliegtuig in de buurt van MH17? Of erger?
In het debat over de radarbeelden van donderdag 4 februari beweerde Van der Steur - die een uiterst
nerveuze avond had - dat de regering pas op 13 oktober, de dag dat het OVV-rapport verscheen, op de
hoogte werd gesteld van het ontbreken van radarbeelden. Maar nota bene Frans Timmermans had een jaar
eerder, oktober 2014, al geroepen wat hij wist over zuurstofmaskers en een raket. In april 2015 leidde de
ophef over de door de regering voor de OVV verzwegen Kiev-briefing tot nader overleg tussen kabinet en
OVV. Is er toen ook niets over de radarbeelden gezegd? Wist de regering écht pas op 13 oktober van de
ontbrekende beelden? Moeilijk te geloven. En waarschijnlijk niet waar.
Hoe nu verder met het strafrechtelijk onderzoek?
Ook nu bekend is dat er géén (primaire) radarbeelden zijn opgenomen in het onderzoek van de OVV, noch
worden meegenomen in het onderzoek van het JIT, weigert het kabinet om een klacht in te dienen bij
internationale luchtvaartorganisatie ICAO. Daarmee blokkeert Rutte II de weg naar het opvragen van de
beelden die de onderste steen kunnen tonen. Nabestaanden doen inmiddels een wanhoopspoging om Rutte
in beweging te krijgen. En wat tenslotte ook een bijzonder interessante vraag is in dezen: Wat vinden de
andere landen in het JIT ervan dat hoofdonderzoeker Nederland géén behoefte heeft aan primaire
radarbeelden - en daarmee primaire bewijsstukken?

Na de breek: Nieuwe Kamervragen voor Van der Stuntel, van Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66), over zijn
bewering dat het OM in zijn oor gefluisterd heeft dat ze geen radarbeelden hoeven te hebben.
Vragen van de leden Omtzigt en Sjoerdsma aan de minister van Veiligheid en Justitie over zijn opmerking
dat het OM hem mondeling meegedeeld zou hebben nu geen behoefte te hebben aan primaire
radargegevens van de MH17 maar dat hij zich niet kan herinneren wanneer die mededeling voor het eerst
gedaan is.
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1. Klopt het dat het OM u al snel na aanvang van het onderzoek heeft laten weten dat binnen het JIT door de
samenwerkende justitiële autoriteiten, is vastgesteld dat het noodzakelijk was om alle voorhanden zijnde
primaire en secundaire radargegevens die eventueel beschikbaar waren binnen Oekraïne van het moment
van de ramp en er vlak voor en na, beschikbaar te krijgen voor het strafrechtelijk onderzoek?
2. Herinnert u zich dat u op 21 januari aan de Kamer schreef: “Het OM heeft mij laten weten dat het OM op
dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van
verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Indien dit anders
wordt, dan zal het kabinet al het nodige doen om voor het strafrechtelijk onderzoek relevante gegevens aan
het OM ter beschikking te kunnen stellen.” (33997, nr. 62)
3. Herinnert u zich dat u 4 februari aan de Kamer schreef: “Voorts heeft het OM mij desgevraagd laten weten
dat het op dit moment over voldoende informatie beschikt en dat nu geen behoefte bestaat aan het doen van
verzoeken voor aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens. Anders dan door het
lid Sjoerdsma kennelijk verondersteld is, getuige zijn verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3
februari 2016, heeft het OM mij dit niet schriftelijk bericht, doch verschillende malen in mondeling overleg
bevestigd.” (brief van 4 februari van de minister van V&J, nog geen Kamerstuknummer, “Brief naar
aanleiding van regeling werkzaamheden over bericht ‘Oekraïne radarbeeld MH17 nooit opgevraagd’ “)
4. Herinnert u zich dat u op de vraag wanneer u voor het eerst hoorde van het OM dat er geen behoefte
bestaat aan de radarbeelden in het plenaire debat in de Tweede Kamer op 4 februari 2016 als volgt
antwoordde: “Die datum heb ik niet paraat, maar dat was op het moment dat die discussie over de
radarbeelden ontstond. Ik was daar benieuwd naar. Ik heb het OM daarnaar gevraagd en het heeft daar
antwoord op gegeven langs deze lijnen.”
5. Kunt u aangeven op welke data het openbaar Ministerie u heeft meegedeeld dat er nu geen behoefte
bestaat aan de radardata?
6. Kunt u voor elk van de data hierboven aangeven wie van het Openbaar Ministerie dit heeft meegedeeld
en of die persoon namens zichzelf of namens het Openbaar Ministerie sprak? Kunt u dit bij voorkeur
openbaar aangeven, maar indien noodzakelijk vertrouwelijk meedelen?
7. Heeft het openbaar ministerie ook namens de andere landen in het JIT gesproken, toen zij aangaf nu
geen behoefte te hebben aan aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens, zoals
primaire radargegevens?
8. Betekent deze mondelinge mededeling nu dat er naast schriftelijke ambtsberichten ook mondelinge
ambtsberichten over een lopend strafrechtelijk onderzoek bestaan? Zo ja, kunt u dan aangeven welke status
die hebben?
9. Op welke wijze worden mondelinge (ambts?) berichten vastgelegd in de administratie van het OM en in
het ministerie van Veiligheid en Justitie opdat daar later geen verschil van interpretatie ontstaat over wat er
precies is meegedeeld?
10.Bent u bereid deze mededeling van het OM, inclusief mogelijke caveats schriftelijk te laten vastleggen
door het OM, aangezien hier a priori wordt afgezien van het opvragen van radarbeelden die van groot
belang zouden kunnen zijn in een rechtszaak over MH17? Zo nee, waarom niet?
11. Zijn u signalen uit het Openbaar Ministerie of andere landen in het JIT bekend die het niet eens zijn met
het niet opvragen van de primaire radargegevens?
12.Hoe vaak krijgt u mededelingen over de inhoud van strafrechtelijke onderzoeken op een andere wijze dan
via schriftelijke ambtsberichten? Hoe kan controle op deze informatiestroom plaatsvinden?
13.Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden, dwz voor maandag 15 februari?
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/mh17_radarbeeldvragen.html#more

Gelekt document: Erdogan chanteert EU met migranten en eist € 30 miljard
Schandaal: EU Ministerraad hielp Turkse president verkiezingen te winnen – Erdogan tegen EU-president
Juncker: ‘Natuurlijk behandelen jullie mij als een prins!’
De schaamteloze arrogantie van deze islamistische ‘sultan’ kent
werkelijk geen grenzen, mede omdat de EU keer op keer diep
voor hem door de knieën gaat.
Vrijwel dagelijks komen er nieuwe berichten naar buiten van de
schaamteloze brutaliteit van de Turkse president Erdogan. Uit
een gelekt document blijkt dat Erdogan in november 2015 tijdens
een ontmoeting met EC-president Juncker en ER-president Tusk
de migrantencrisis als chantage gebruikte om € 30 miljard van
Europa te eisen. De reacties van Juncker en andere Europese
politici laten andermaal zien hoe wanhopig en waanzinnig wereldvreemd ‘onze’ leiders inmiddels zijn
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geworden. Er is daarom maar bitter weinig reden tot hoop dat zij eindelijk de enige juiste keus maken door te
breken met Erdogan, voordat deze levensgevaarlijke islamist ons in de Derde Wereldoorlog stort.
De Griekse website Euro2Day wist beslag te leggen op het vertrouwelijke document, waarin staat
beschreven hoe Erdogan op 14 november in Antalya de Europese Unie dreigde te overspoelen met nog veel
meer migranten als hij geen € 30 miljard krijgt, 10 x zoveel als kort daarvoor was afgesproken.
Bovendien eiste hij dat Turkije zo snel mogelijk tot de EU wordt toegelaten. Als Europa niet instemde, dan
zou hij ‘de poorten naar Griekenland en Bulgarije openzetten’ en massa’s ‘vluchtelingen op de bus zetten,
waardoor de gevolgen voor Europa veel groter zullen zijn dan een dode jongen’ op een Turks strand. ‘Dat
zullen er 10.000 of 15.000 zijn. Hoe gaan jullie daar dan mee om?’
‘Gaan jullie de vluchtelingen vermoorden?’
De Turkse ‘sultan’, volgens de onthulde informatie ‘arrogant en gejaagd’, was niet tevreden met € 3 miljard in
2 jaar, maar wil het komende decennium minimaal € 3 miljard per jaar. Zo niet, dan zou hij niets doen om de
migrantenstroom naar Europa te stoppen. Daarbij wees hij op Griekenland, dat tijdens de financiële crisis
zo’n € 400 miljard van Brussel kreeg (waarvan het overgrote deel overigens rechtstreeks in de zakken van
de internationale banken vloeide).
Erdogan, die tevens iedere bemoeienis van de EU over de besteding van de miljarden afwees (2), beweerde
dat Turkije al € 8 miljard had uitgegeven aan de opvang van vluchtelingen. ‘Dus hoe gaan jullie straks om
met vluchtelingen als je geen deal krijgt?’ vroeg hij de Europese officials retorisch. ‘Ze allemaal
vermoorden?’
Toen Juncker hem erop wees dat ‘de EU hard werkt, en wij u in Brussel als een prins hebben behandeld,’
reageerde Erdogan: ‘Als een prins? Natuurlijk, ik vertegenwoordig geen Derde Wereldland!’ Op de
mensenrechten- en persvrijheid lijst is Turkije dankzij hem echter wel degelijk tot het niveau van totalitaire
Derde Wereldlanden afgedaald.
Schandaal: EU ministerraad hielp AKP verkiezingen te winnen
In het document wordt nog een ander schandaal onthuld, namelijk dat de EU Ministerraad doelbewust een
voortgangsrapport over die almaar slechter wordende mensenrechtensituatie in Turkije vertraagde tot na de
verkiezingen, om zo een overwinning van de islamistische AK Partij van Erdogan niet in de weg te staan. Dit
bevestigt opnieuw dat de EU zelf eveneens helemaal niets op heeft met de democratie in Europa, en deze
enkel misbruikt om zijn eigen totalitaire ‘superstaat’ te verwezenlijken.
De EU ging de afgelopen maanden al vaker diep door de knieën voor Erdogan, door onder andere een
geheime afspraak met hem te maken over de komst van nog eens 1 miljoen moslimmigranten naar Europa
in de komende 5 jaar. Bovendien kunnen Turken vanaf eind dit jaar zonder visum naar Europa reizen, wat
vrijwel zeker zal worden misbruikt om de EU te overspoelen met miljoenen kersverse islamistische
‘staatsburgers’.
Xander - (1) Infowars, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Gelekt-document-Erdogan-chanteert-EU-met-migranten-en-eist-30-miljard

Sultan Erdogan wordt wanhopig
Naarmate de strijd van het Syrische leger vordert, pakken zich
steeds meer donkere wolken samen voor de Turkse sultan Erdogan.
De aanvoercorridor naar de “gematigde rebellen” wordt afgesneden
en de Russen geven luchtsteun aan de oprukkende Koerden.
Wanneer je Westerse mainstream-media leest dan zie je berichten
over hoe men bang is dat de grote Syrische stad Aleppo binnenkort
zal “vallen”.
Het gebruik van het woord “vallen” impliceert dat de stad in handen
van de vijand zal vallen. Dat is niet het geval. Het is al langere tijd in vijandelijke handen en er had moeten
staan: zal Aleppo binnenkort worden “bevrijd”.
Wanneer dat gebeurt, is het grotendeels over met de strijd van de rebellen tegen het bewind van Assad.
Iemand die absoluut slapeloze nachten van dit alles heeft, is sultan Erdogan in zijn grote paleis. Woedend
zal hij daar ijsberen wanneer hij erachter komt dat het Syrische leger er met behulp van de Russen in is
geslaagd om de aanvoercorridor richting rebellen af te sluiten.
Degene die de controle heeft over deze corridor, heeft volledige controle over de uiteindelijke uitkomst van
het conflict in Syrië.
Het is honderd procent zeker dat Rusland, Syrië, Iran, Irak en Hezbollah de strijd op de grond zullen winnen
en dat er geen regimewissel zal plaatsvinden in Syrië. Alleen schijnt dat nog niet helemaal doorgedrongen te
zijn tot Turkije en Saoedi Arabië.
De Sultan begint zo langzamerhand wanhopig te worden en dat is dan voornamelijk omdat hij zijn
privéoorlog tegen de Koerden in het water ziet vallen.
Wat kan sultan Erdogan er tegen doen?
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Moet hij het gaan opnemen tegen de onlangs in Syrië gearriveerde Sukhoi Su-35S jets, de schrik van iedere
NAVO piloot? De NAVO voelt de bui ook al hangen en smeekt Rusland bij monde van Secretaris Generaal
Jens Stoltenberg om zich verantwoordelijk te gedragen en het NAVO luchtruim te respecteren.
Ondertussen gaat Moskou vol overtuiging verder met het aanvallen van de Turkmenen en geeft tegelijkertijd
luchtbescherming aan de PYD van de Koerden ten westen van de Eufraat. Dit voelt voor de Sultan als een
steek in het hart. Erdogan heeft niet voor niets altijd gedreigd dat een opmars van de Koerden ten westen
van de Eufraat voor hem de ultieme rode lijn is.
De NAVO staat bibberend toe te kijken langs de kant of de Sultan gek genoeg zal zijn om een oorlog tegen
Rusland te beginnen. Wanneer dit toch gebeurt, hoe zal de NAVO dan reageren? Duidelijk is uiteraard dat
landen in West Europa echt niet staan te trappelen om meegezogen te worden in een oorlog tegen Rusland
in het Midden Oosten.
Aan de andere kant chanteert Erdogan de Europese lidstaten met de stroom vluchtelingen en zal hij
waarschijnlijk “het Koerdenprobleem” onderdeel laten zijn van “verdere onderhandelingen” (chantage).
Toen de Turkse premier Davutoglu onlangs naar Berlijn ging, deed hij niet alleen geen enkele toezegging,
ook herhaalde hij nog maar eens de belofte van Erdogan om alle Syrische Koerden te vernietigen.
Dit alles betekent dat er nog iemand wanhopig aan het worden is in Europa en dat is Angela Merkel. Hoe is
het mogelijk dat de leider van het zogenaamd machtigste land van Europa in een positie terecht is gekomen
waarin ze zich door de Sultan kan laten chanteren?
Misschien komt er inderdaad binnenkort wel een regimewissel; niet in Damascus, maar wel in Berlijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10319:sultan-erdogan-wordtwanhopig&catid=37:wereld&Itemid=50

Argentijnse en Braziliaanse artsen: “Niet zikavirus maar insecticide oorzaak van misvorming baby’s”
in: Buitenland Robin de Boer 12 februari 2016
Er hebben zich vorig jaar in Brazilië een stuk minder gevallen
van microcefalie voorgedaan dan aanvankelijk werd
aangenomen.
Het
Braziliaanse
ministerie
van
Volksgezondheid laat weten dat er 4783 gevallen zijn gemeld.
Microcefalie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel
waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen en de
schedel te klein blijft. Er zijn ruim 1100 meldingen nader
onderzocht. In 404 gevallen ging het daadwerkelijk om
microcefalie of een andere ernstige aandoening. Bij slechts
17 baby’s met microcefalie is het zikavirus aangetroffen,
schreef de New York Times recentelijk. Bij 709 baby’s is die afwijking uitgesloten. Met die kinderen is niets
aan de hand. De resterende meldingen worden nog onderzocht.
Monsanto
Nieuw onderzoek in Argentinië richt zich nu op een mogelijke link met een insecticide die sinds 2014 wordt
gebruikt om de mug die het zikavirus doorgeeft, te bestrijden. Een Argentijnse artsenorganisatie heeft
geconcludeerd dat microcefalie vooral voorkomt in gebieden waar de insecticide pyriproxyfen veelvuldig
wordt gebruikt. Pyriproxyfen wordt sinds 2014 aan het drinkwater toegevoegd in het gebied waar de meeste
zieke mensen leven, aldus de organisatie. De insecticide blokkeert de groei van larven en voorkomt zo dat
de muggen de voortplantingsfase bereiken. De artsen wijzen erop dat het tevens een hormoonverstoorder is
die geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Het middel wordt gemaakt door Sumitomo Chemical, een Japanse
partner van chemiereus Monsanto. Volgens de artsen is het geen toeval dat met name in de gebieden waar
pyriproxyfen werd gebruikt veel misvormde baby’s ter wereld zijn gekomen.
Volledig mislukt
De artsen benadrukken dat het zikavirus lange tijd werd gezien als een relatief goedaardig virus en nooit is
geassocieerd met geboorteafwijkingen, zelfs niet in gebieden waar 75 procent van de bevolking besmet was.
De uitspraken van de organisatie sluiten aan op de bevindingen van de Braziliaanse artsenvereniging
Abrasco, die pyriproxyfen ook ziet als de waarschijnlijke oorzaak van microcefalie.
Volgens Abrasco verdraait het Britse biotechbedrijf Oxitec de feiten over het zikavirus om gezichtsverlies te
voorkomen. Het bedrijf ontwikkelde een genetisch gemodificeerde mug die het virus moest bestrijden, maar
die strategie is – zo zeggen de Argentijnse artsen – volledig mislukt.
[GMWatch]
http://www.ninefornews.nl/argentijnse-en-braziliaanse-artsen-niet-zikavirus-maar-insecticide-oorzaak-vanmisvorming-babys/
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Geplande invasie Syrië: Turkije en Saudi Arabië op oorlogspad tegen Rusland
CNN: ‘Saudi Arabië, Turkije en 10 andere moslimlanden mobiliseren 150.000 soldaten voor invasie Syrië’
Deze twee levensgevaarlijke islamitische leiders (de Saudische
koning Salman en de Turkse president Erdogan) dreigen met volle
steun van Obama, Europa en de NAVO een nieuwe Wereldoorlog
te veroorzaken.
‘Wat er in Syrië gebeurt kan maar even zo door blijven gaan. Op
zeker moment zal het moeten veranderen,’ zei de Turkse president
Erdogan afgelopen weekend tegen journalisten. Daarmee doelde
hij op de verloren strijd van de Soenitische moslimrebellen tegen
de Syrische president Assad, die dankzij massale Russische –en in
veel mindere mate ook Iraanse- steun aan de winnende hand is. De Arabische tak van CNN bericht
inmiddels wat we eind vorig jaar al schreven, namelijk dat Saudi Arabië 150.000 soldaten mobiliseert voor
een invasie van Syrië. Zetten Riyadh en Ankara met steun van de NAVO en Amerika hun agressieve
plannen door, dan staan we zo goed als zeker op het randje van de Derde Wereldoorlog.
Iraanse, Syrische en Hezbollah troepen hebben Aleppo omsingeld. Hun opmars kwam tot stand door de
niets ontziende non-stop bombardementen van de Russische luchtmacht. De aanvoerlijnen vanuit Turkije
naar de Soenitische terreurgroepen in de stad zijn afgesneden, en zonder directe militaire interventie van
Amerika en/of de Golfstaten zal de strijd om Syrië zo goed als zeker verloren gaan voor de door het Westen
gesteunde Syrische oppositie, dat zich afgelopen weekend juist vanwege de Russische luchtaanvallen
terugtrok uit de vredesbesprekingen in Genève.
Krankzinnige leugens plaveiden pad naar WO-3
‘Sultan’ Erdogan stak zijn frustraties dan ook niet onder stoelen of banken. ‘Wat doen jullie in Syrië? Jullie
zijn feitelijk een bezetter,’ viel hij uit tegen de Russen. En tegen Obama’s afgevaardigde: ‘Hoe kunnen we
jullie vertrouwen? Ben ik nu jullie partner, of die terroristen in Kobani?’ Daarmee bedoelde hij de Koerdische
YPG, dat hij de afgelopen maanden met grof geweld probeert uit te roeien, en over deze oorlog tegen
Europa glashard liegt dat hij tegen ISIS –nota bene een creatie van de Turken, de Saudi’s en de CIA- vecht.
Nu de anti-Assad moslimrebellen aan het verliezen zijn, tonen de Arabische Golfstaten zich bereid om
grondtroepen te sturen, onder het mom van de oorlog tegen ISIS. Dat deze onzin door de Westerse media
en politici klakkeloos herhaald wordt is op zich al krankzinnig genoeg, want de rebellen verliezen niet dankzij
ISIS –waartegen ze niet of amper vechten-, maar vooral dankzij Rusland, de enige partij die samen met het
Syrische leger serieus werk maakt van het stoppen van de islamitische jihadisten.
Het aanstaande, door de VS toegejuichte Turkse-Arabische invasie van Syrië om ‘tegen ISIS’ te vechten is
dan ook een extreem doorzichtige, ronduit belachelijke leugen, die enkel bedoeld is om de inmenging van
Iran te stoppen en de NAVO en Europa in een grote oorlog tegen Rusland te storten. Dat zo’n oorlog zo
goed als zeker pijlsnel zal ontaarden in de Derde Wereldoorlog, behoeft geen uitleg.
Invasie van 150.000 soldaten uit 12 moslimlanden
CNN bericht inmiddels wat wij in december 2015 schreven, namelijk dat Saudi Arabië maar liefst 150.000
soldaten gaat mobiliseren, die vanuit Turkije Syrië moeten gaan binnenvallen. Aan de invasiemacht zouden
ook troepen uit Egypte, Soedan, Jordanië, Marokko, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein,
Maleisië, Indonesië en Brunei deelnemen.
Tegelijkertijd komen vanuit Moskou het nieuws dat Erdogan eveneens op het punt staat om Turkse troepen
naar Syrië te sturen om de rebellen bij te staan. De Turkse regering zou het plan overigens hebben ontkend.
Desondanks zal de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter deze week in Brussel met de Saudi’s
de details van de geplande invasie bespreken.
Zeer gevaarlijke escalatie naar grote oorlog mogelijk
Mochten deze ‘geruchten’ toch niet waar zijn, dan zullen Turkije en de rest van de Soenitische wereld binnen
enkele dagen moeten besluiten wat te doen: accepteren dat de rebellen verliezen en Rusland Assad aan de
definitieve overwinning helpt, of met een ander, waarschijnlijk even wanhopig als gevaarlijk plan komen om
het tij alsnog te doen keren.
Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat het Kremlin het zover laat komen. President Putin heeft zich tot nu
toe opmerkelijk kalm en rustig betoond, maar zal vermoedelijk als eerste plotseling keihard toeslaan –
mogelijk zelfs met kernwapens- als hij het gevoel krijgt dat het Westerse-islamitische bondgenootschap een
oorlog tegen zijn land probeert te ontketenen, of die nu in Syrië, Oekraïne of elders wordt begonnen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Geplande-invasie-Syri-Turkije-en-Saudi-Arabi-op-oorlogspadtegen-Rusland

N I E U W S B R I E F 2 4 2 – 1 5 F E B R U A R I 20 1 6 – P A G . 6 3

Italië: Asielzoekers bezetten bewoonde huizen
(Door: Mario Frantini – 14 december 2014)
In Italië is sprake van een nieuwe kwaliteit van
asielzoekercriminaliteit. Eerst waren het alleen de grote
steden zoals Milaan, Rome en Napels. Nu zet zich dit door
tot in de kleine steden. Asielzoekers breken in huizen in,
overwegend gebouwen waar meerdere gezinnen in wonen,
en bezetten deze. Daarbij gaat het zowel om sociale
woningbouw, die gebouwd werd voor minder bemiddelde
Italianen, als om privé-eigendom. Steeds opnieuw kun je op tv interviews met ooggetuigen zien, die
wanhopig op straat staan voor hun huis, waarin zich tegelijkertijd veel zwarte Afrikanen of Roemenen of
zigeuners in meerde woningen hebben gebarricadeerd.
De huurders waren aan het werk of aan het inkopen doen, kinderen van school halen enz. Tijdens hun
afwezigheid, die van tevoren nauwkeurig wordt nagegaan door de asielzoekers, dringen ze de woningen
binnen en werpen barricades op.
De plaatselijke politie kan het niet meer bolwerken. Temeer, omdat de asielzoekers zich zo verzetten: ze
dreigen uit de ramen te springen en zelfmoord te plegen. Dat wil de regering niet. Zo gechanteerd rest vele
burgers alleen nog om af te zien van hun have en goed en bij familieleden te gaan wonen.
De ontwikkeling is uitermate dramatisch en daarom worden ook juist in Milaan de asielzoekers met een
gratis kaartje op de treinen naar Duitsland gezet.
We worden bedreigd door toestanden, die we nu nog niet eens kunnen vermoeden. Deze mensen zijn
zonder papieren en zonder verplichtingen gekomen en hebben niets te verliezen. Ze pakken wat ze willen en
er is niemand meer die ze stopt.
Bron: www.netzplanet.net - Auteur: Mario Frantini - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2014/12/14/italie-asielzoekers-bezetten-bewoonde-huizen/

Amerikaanse astronaut Edgar Mitchell overleden: “We worden bezocht, de vraag is alleen waar ze
vandaan komen”
in: ET Robin de Boer 8 februari 2016
Afgelopen week is astronaut Edgar Mitchell op 85jarige leeftijd overleden. Mitchell was de zesde man
die voet zette op de maan. Hij maakte onderdeel uit
van de missie Apollo 14.
Tijdens een interview met NBC in 1996 zei Mitchell
dat hij drie functionarissen uit drie verschillende
landen had ontmoet die claimden contact te hebben
gehad met aliens. Dergelijk contact wordt volgens hem geheim gehouden door de overheden.
In een interview met de St. Petersburg Times zei Mitchell: “We weten allemaal dat UFO’s echt zijn. De vraag
is alleen waar ze vandaan komen.” Hij voegde toe dat ingewijden binnen de Amerikaanse overheid
onderzoek deden naar de geborgen lichamen van aliens.
Hij zorgde in 2008 voor opschudding toen hij op de radio vertelde dat buitenaardse wezens de aarde hadden
bezocht. Volgens hem hebben regeringen de zaak de afgelopen 60 jaar verborgen. “Het fenomeen van
UFO’s is reëel,” zei hij. Mitchell werkte in 2009 mee aan het Disclosure Project. Veel prominenten
verklaarden zeker te weten dat er ontmoetingen zijn geweest met buitenaardsen. Mitchell riep de
Amerikaanse overheid op om de waarheid te vertellen over buitenaards leven.
Hij verwees onder meer naar het zogenoemde Roswellincident. Mitchell groeide op in de buurt van die
Amerikaanse plaats. De VS zou daar, op de geheime locatie Area 51, de wrakstukken van een UFO
bewaren die daar in 1947 zou zijn neergestort. De CIA gaf het bestaan van Area 51 onlangs toe, maar
verklaarde niets over UFO’s en buitenaards leven.
Afgelopen jaar nog vertelde hij aan de Daily Mirror dat vredelievende aliens een nucleaire oorlog tussen de
VS en de Russen hebben vermeden. Daarvoor kwamen ze naar onze planeet en vlogen ze met hun UFO’s
boven Amerikaanse raketbases. “Jullie kennen de regio niet zoals ik,” zei hij. “Het is een testgebied voor
kernwapens en dáár waren de aliens in geïnteresseerd.”
Na zijn vertrek bij de NASA, richtte Mitchell een instituut op dat zich bezighoudt met het paranormale en het
onverklaarbare.
© Copyright (c) Nine
http://www.ninefornews.nl/amerikaanse-astronaut-edgar-mitchell-overleden-we-worden-bezocht-de-vraag-isalleen-waar-ze-vandaan-komen/
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Schokkend: Zo ziet een Happy Meal van de McDonald’s er na 6 jaar uit
in: Gezondheid Robin de Boer 9 februari 2016
De Amerikaanse Jennifer Lovdahl wilde testen
hoeveel conserveermiddelen er in de frietjes en
kipnuggets van McDonald’s zitten. Zes jaar lang
bewaarde ze een Happy Meal op haar kantoor. Deze
week plaatste ze een foto van het experiment op
Facebook, die al bijna een kwart miljoen keer
gedeeld is.
De snacks zien er na 2190 dagen nog bijna net zo uit als op de dag van de aankoop. “De inhoud was
absoluut niet verrot, verteerd of uit elkaar gevallen,” schrijft de gezondheidsspecialiste. “Wel rook alles een
beetje naar karton.”
Over het experiment zegt ze: “Dit toont aan hoe ongezond dit eten is. Er zitten veel chemicaliën in. Kies voor
echte voeding. Appels, bananen, wortels en selderij zijn veel beter.” Het aankoopbonnetje uit 2010 zit nog
aan de doos vastgeniet.
De fastfoodreus raakte vorig jaar in opspraak toen bekend werd dat in de frietjes van McDonald’s liefst 14
ingrediënten zitten. Eén daarvan is polydimethylsiloxaan (E900), een soort silicone die ook wordt gebruikt in
borstimplantaten, speelgoedblubber en cosmetica. De stof werkt ook goed tegen hoofdluis. Een ander
ingrediënt is tert-butylhydrochinon (E319), een op petroleum gebaseerde chemische stof die de
houdbaarheid verlengt en verkleuring en bederf tegengaat.
Eerder werden op sociale media ook al foto’s geplaatst van hamburgers die na jaren nog niet bedorven
waren. McDonald’s zei toen: “Om eten te laten bederven zijn speciale omstandigheden noodzakelijk. Zo is er
vocht nodig. Zonder voldoende vocht kunnen bacteriën en schimmels niet groeien en zal het eten niet
vergaan.”
[RTL Nieuws, AD]
http://www.ninefornews.nl/schokkend-zo-ziet-een-happy-meal-van-de-mcdonalds-er-na-6-jaar-uit/
“We dreigen in Europa af te glijden naar neofascistische toestanden”
in: Buitenland Robin de Boer 9 februari 2016
Viroloog Marc Van Ranst vraagt zich in De
Morgen af wanneer je de situatie in Europa
anno 2016 mag vergelijken met een 21eeeuwse versie van ontluikend fascisme.
“Waarom
zouden
we
niet
mogen
waarschuwen
tegen
een
potentieel
gevaarlijke evolutie die voor onze ogen, en
niet eens meer in slow motion, zichtbaar
wordt in onze samenleving?”
Terwijl politieke partijen ‘als rechtgeaarde hoeren naar de stem van de rechtsgeaarde kiezer hengelen’, somt
Van Ranst een aantal signalen op die erop wijzen dat we in Europa dreigen af te glijden naar neofascistische
toestanden.
Ten eerste maken overheden en politici zich schuldig aan het demoniseren en ontmenselijken van
oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten. De bevolking wordt tegelijkertijd systematisch opgezet tegen
hun godsdienst. Deze vorm van eigen-volk-eerst nationalisme is een belangrijk onderdeel van fascisme en
nazisme, aldus Van Ranst.
Hij wijst erop dat in Duitsland een belangrijk deel van de bevolking voorstander is van het idee van de
leidster van een extreemrechtse partij om vluchtelingen die de grens willen oversteken met kogels te
beschieten.
Het fouilleren en beroven van oorlogsvluchtelingen door de Deense en Zwitserse grenspolitie stuit op weinig
tot geen Europese tegenstand, iets wat doet terugdenken aan nazipraktijken, zegt de viroloog. Hij voegt
daaraan toe dat in meerdere Europese landen openlijk vraagtekens worden gezet bij de Conventie van
Genève, het verdrag over de universele mensenrechten die iedereen een leven in waardigheid garandeert.
De obsessie met dreigingen resulteert daarnaast in het verlies van individuele en collectieve vrijheden en in
het militariseren van de politie. Democratische rechten zoals stakingen en demonstraties dreigen aan
banden gelegd te worden, merkt Van Ranst nog op.
[DeMorgen]
http://www.ninefornews.nl/we-dreigen-in-europa-af-te-glijden-naar-neofascistische-toestanden/
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VIDEO: Marokko in de ban van ‘uit de lucht vallende wolken’
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 9 februari 2016
Op internet gaat momenteel een filmpje rond waarin te zien is hoe een vreemde
schuimachtige substantie zich door de Marokkaanse regio Doukala-Abda
verspreidt. De maker van het filmpje reageert vol verbazing.
Op de sociale media is het filmpje inmiddels vele honderdduizenden keren
bekeken. In de video is te zien hoe grote vlokken van het raadselachtige goedje
over de grond rollen. De cameraman zegt dat hij nog nooit eerder zoiets heeft
gezien en gelooft dat het wolken zijn die uit de lucht zijn gevallen. “Ik heb nog
nooit wolken gezien die op de grond vallen,” zei hij. “Dit is vreemd.”
Sommigen menen dat ze het gevolg zijn van chemtrails. Anderen denken dat het echte wolken zijn die op de
grond zijn gevallen. Dan is er nog een groep die stelt dat het gewoon zeeschuim is dat door de wind aan wal
is geblazen, aangezien de regio aan de Atlantische Oceaan grenst.
Eén iemand reageerde op YouTube dat de substantie mogelijk ‘kunstmatig schuim is, dat gemaakt is om in
de lucht te zweven en op wolken lijkt’. “Ik denk dat het iets te maken heeft met chemtrails,” zei iemand
anders.
Op de sociale netwerken wordt druk gespeculeerd over de rare witte substantie. Experts hebben nog niet
kunnen vaststellen wat het precies is. Klimatoloog Said Karrouk vertelde aan de Huffington Post: “Dit is
schuim dat ontstaat bij vervuiling en zeker geen wolk.”
Kijk en oordeel zelf:
[Morocco World News] - https://youtu.be/P4bb12ZfU1o
http://www.ninefornews.nl/video-marokko-in-de-ban-van-uit-de-lucht-vallende-wolken/
Complottheorieën: “Zikavirus is een biologisch wapen”
in: Het Complot Robin de Boer 5 februari 2016
Minder dan een week geleden werd de uitbraak
van het zikavirus door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO)
bestempeld
als
een
wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid.
De uitbraak wordt inmiddels omgeven door vele
complottheorieën. Ze gaan onder meer over de
discussie rond abortus, biologische oorlogvoering
en de familie Rockefeller.
Het meest verspreide gerucht gaat over het biotechbedrijf Oxitec. De zika-uitbraak zou zijn veroorzaakt door
genetisch gemodificeerde muggen die door het bedrijf in Brazilië zijn vrijgelaten.
De genetisch aangepaste muggen zorgen ervoor dat nakomelingen zonder het antibioticum tetracycline niet
kunnen overleven. Als een vrouwtje paart met een genetisch aangepast mannetje, sterven de larven nog
voordat ze volwassen worden. Volgens sommige theorieën wist een deel van de nakomelingen toch te
overleven. De Amerikaanse overheid heeft sinds 1947 de beschikking over het zikavirus, dat oorspronkelijk
door de Rockefeller Foundation is geïsoleerd uit apen. Sommigen zijn er zeker van dat het virus is gemaakt
in een geheim laboratorium van de familie Rockefeller.
John Taylor plaatste hierover onderstaand filmpje op Facebook:
Op verschillende websites worden de woorden van David Rockefeller tijdens een bijeenkomst van de
Trilaterale Commissie in 1991 erbij gehaald:
We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications
whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years.
[…] It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the
lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a
world government. The supernational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely
preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.
Een ander deel van de theorieën heeft betrekking op het terugdringen van de bevolkingsgroei door middel
van vaccins. Er circuleren verschillende versies op het internet, maar stuk voor stuk hebben ze een paar
dingen gemeen:
Eind 2014 voegde de Braziliaanse overheid een nieuw DKTP-vaccin toe aan de lijst met routinevaccinaties
voor zwangere vrouwen. De uitbraak van het zikavirus vond plaats in 2015. De Bill and Melinda Gates
Foundation lanceerde onlangs een programma om de immuunrespons van zwangere vrouwen op de DKTPprik te bestuderen. Zogenaamd om de ‘veiligheid van het vaccin te testen’.
[Gizmodo]
http://www.ninefornews.nl/complottheorieen-zikavirus-is-een-biologisch-wapen/
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Gouden Driehoek: “Iran, China en Rusland bieden geweldig positief alternatief voor falend
dollarsysteem”
in: Financieel Robin de Boer 8 februari 2016
Nu China, Rusland en Iran de handen ineen
slaan ontstaat er een Euraziatische Gouden
Driehoek. Dat stelt de Amerikaans-Duitse
historicus F. William Engdahl in een artikel
voor New Eastern Outlook.
Deze Gouden Driehoek bestaat volgens
hem uit landen die zich toeleggen op
vreedzame economische ontwikkeling. Op
23 januari sloten de Chinese president Xi Jinping en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rouhani 17
overeenkomsten over economische en technologische samenwerking.
‘Gigantische positieve stap’
Het feit dat Iran wordt betrokken bij de Nieuwe Zijderoutes, een reusachtig Chinees project, is volgens
Engdahl een ‘gigantische positieve stap’. Een nieuwe route over land en nieuwe routes over water moeten
handelswegen tussen oost en west openen. Hierdoor kan Iran uit het economische isolement breken en dat
opent de deur voor economische ontwikkeling van de regio.
Door de opheffing van de economische sancties ontstaan handelsmogelijkheden met landen als Pakistan,
Afghanistan, China en Rusland. Deze handelsactiviteiten genereren miljarden dollars, niet alleen voor het
olierijke Iran, maar ook voor de landen die nauwe economische banden met het land hebben, aldus de
Pakistaanse columnist Afzal Hussain in een artikel voor The Nation.
Hoeksteen
Engdahl voorziet bovendien dat Iran deze zomer als volwaardig lid zal mogen toetreden tot de Shanghaisamenwerkingsorganisatie. De historicus wijst erop dat deze alliantie voor alle betrokken partijen goed zal
zijn en de hoeksteen zal vormen van een verenigd Eurazië.
“Het dollarsysteem, dat wordt gekenmerkt door hyperinflatie en schuldenbellen, krijgt een geweldig positief
alternatief,” concludeert Engdahl. “Een alternatief dat gebaseerd is op vrede en ontwikkeling.”
[Sputniknews]
http://www.ninefornews.nl/gouden-driehoek-iran-china-en-rusland-bieden-geweldig-positief-alternatief-voorfalende-dollarsysteem/
Hackersgroep: “NASA is verantwoordelijk voor chemtrails”
in: Chemtrails Robin de Boer 3 februari 2016
Een groep hackers heeft gevoelige informatie van de NASA gestolen en dreigt die openbaar te maken, tenzij
de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie openheid van zaken geeft over het manipuleren van het klimaat door
middel van kunstmatige regen.
Hackersgroep AnonSec claimt sinds 2013 toegang te hebben gehad tot systemen van NASA. De groep wil
alle informatie die zij heeft vergaard openbaar gaan maken. AnonSec beweert onder meer dat de NASA
radioactief materiaal in de atmosfeer sproeit.
Zware metalen
Volgens AnonSec is de NASA betrokken bij verschillende complotten. Op Pastebin schreven de hackers:
Chemtrails lossen niet op, maar laten zo ver het oog reikt strepen achter in de lucht. Bovendien bevatten de
aerosolen zware metalen en radioactief materiaal. Ze waaieren uit en vormen een waas die de hele hemel
bedekt.
Om hun statement kracht bij te zetten, publiceerden de hackers een screenshot van een vlucht van een
drone van de NASA die ze bijna hadden laten crashen. AnonSec nam de controle over van de drone, die
data verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, en stuurde het toestel in de richting van de Grote Oceaan.
NASA ontkent
Oplettende medewerkers van NASA konden via een satelliet toegang krijgen tot de drone en voorkomen dat
het peperdure gevaarte in de oceaan belandde.
Zelf ontkent NASA gehackt te zijn. Volgens het ruimteagentschap heeft AnonSec nooit de controle gekregen
over de drone. In een verklaring zei de NASA alle aantijgingen verder te zullen onderzoeken.
In 2014 legde een 15-jarige hacker een computersysteem van de ruimtevaartorganisatie, waarmee onder
meer wordt gecommuniceerd met het ruimtestation ISS, 21 dagen plat.
[Volkskrant]
http://www.ninefornews.nl/hackersgroep-nasa-is-verantwoordelijk-voor-chemtrails/
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Escalatie Syrië: Rusland zal Turkse aanvallen op Aleppo vergelden
Explosies van Turkse granaten bij Aleppo.
Zoals we de afgelopen tijd al stelden in onze artikelen over
Syrië: er kan een hoop gepraat en afgesproken worden over
vrede, maar houden de strijdende partijen zich er ook aan?
Gezien de zeer tegenstrijdige belangen en de talloze
leugens die het Westerse-Turkse-Arabische blok al jaren
verkondigen over Syrië, was de kans op echte vrede
sowieso niet groot. Nu blijkt dat de Turken zich zoals
verwacht kon worden helemaal niets aantrekken van de
gemaakte afspraken, en Aleppo met artilleriegranaten hebben bestookt. Israëlische defensiespecialisten
denken dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland deze aanvallen zal vergelden, wat vrijwel zeker zal leiden
tot een verdere escalatie van het conflict.
Russische, Iraanse en Hezbollah troepen staan op het punt om Aleppo te bevrijden van de bezetting door de
Soenitische moslimrebellengroepen, die zijn afgesneden van hun aanvoerroutes uit Turkije. We schreven
vorige week al dat Turkije en Saudi Arabië op zeer korte termijn zouden moeten besluiten hoe te reageren:
of hun verlies nemen en accepteren dat de (wettig gekozen) regering van president Assad aan de macht
blijft, of massaal militair ingrijpen.
Het lijkt erop dat het dat laatste zal worden, wat even onvoorspelbare als gevaarlijke gevolgen kan hebben.
Als de Turken en Saudi’s –met steun van de VS en de NAVO- hun plannen voor een invasie doorzetten, dan
zal dat vrijwel zeker leiden tot een directe gewapende confrontatie met de Russen.
Saudi Arabië gaat in ieder geval gevechtsvliegtuigen naar de Turkse/NAVO luchtmachtbasis Incirlik sturen.
Erdogan gaf vorig jaar zomer de NAVO toestemming om deze basis te gebruiken voor bombardementen op
Syrië, in ruil voor Westerse instemming met zijn keiharde uitroeiingsoorlog tegen de Koerden.
‘Strijd tegen ISIS’ is kulverhaal
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu verklaarde tegenover journalisten dat zijn
land en Saudi Arabië inderdaad een grondoperatie in Syrië overwegen, zogenaamd om tegen ISIS te
vechten. Wie de echte feiten kent weet dat dit de grootst mogelijke onzin is; de Turken gebruiken ISIS, dat
mede dankzij hen gecreëerd en bewapend is, als smoes om de Koerden te verpletteren en als het even kan
ook Assad. Ook de Saudi’s, en in hun kielzog de Arabische Golfstaten, willen al jaren van Assad af, en willen
in zijn plaats een islamistisch regime in Damascus installeren.
Hoe de Turken en Saudi’s hun oorlog tegen de Koerden en Assad als een operatie tegen ISIS denken te
kunnen verkopen, is volstrekt onduidelijk. De meeste Europeanen zijn in ieder geval nog steeds slaafse
volgelingen van de Westerse propagandamedia, en die zullen in navolging van de politiek ongetwijfeld Putin
en Assad als de grote boosdoeners blijven afschilderen.
Turken beschieten door VS bewapende Koerden bij Aleppo
De Turkse artillerie heeft vanmiddag alvast een voorschot genomen door de Menagh luchtmachtbasis, die
enkele dagen geleden door de pro-Koerdische Jaysh al-Thuwwar groep op de islamistische rebellen werd
veroverd, te beschieten, alsmede ook drie posities van de Koerdische YPG tussen de basis en de grens. Het
internationale persbureau Reuters bevestigt dat beide groepen onderdeel zijn van de ‘Syria Democratic
Forces’ alliantie, waar de Amerikanen vanuit de lucht wapens aan hebben geleverd.
Turkije probeert nu dus doelbewust de opmars van de door Amerika gesteunde Koerden met geweld te
stoppen, en dat midden in een gebied dat onder belegering ligt van de Russen en Iraniërs. Bovendien zou
het Turkse leger volgens het persbureau Anadolu ook het vuur hebben geopend op Syrische
regeringstroepen in Calibogazi. Kortom: de chaos wordt almaar groter, waardoor de kans op een gevaarlijke
escalatie naar een veel groter conflict met de dag toeneemt.
‘Moskou zal Turkse aanval vergelden’
‘Moskou zal zeer waarschijnlijk de Turkse artillerie aanval (op Aleppo) vergelden,’ stellen de doorgaans zeer
goed ingelichte defensiespecialisten van het Israëlische DEBKAfile (2). Wat ze niet schrijven is dat dit de
Joodse staat in een nog moeilijkere positie brengt; de Koerden worden immers al jaren heimelijk gesteund
door de Mossad. Tegelijkertijd proberen de regeringen in Jeruzalem en Ankara op aandringen van
Washington hun totaal verziekte verhoudingen te repareren, juist vanwege de burgeroorlog in Syrië.
Op dit moment is het totaal onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren en wie nu echt aan welke kant staat. Eén
ding is echter wel duidelijk: de vredesafspraken in München worden door bijna alle partijen aan hun laars
gelapt. Deze situatie doet sterk denken aan het beruchte ‘peace in our time’ verdrag van de Geallieerden
met Nazi Duitsland in 1938. Amper een jaar later brak de bloedigste oorlog die de mensheid ooit heeft
gekend uit.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) DEBKA
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Escalatie-Syri-Rusland-zal-Turkse-aanvallen-op-Aleppovergelden
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Politiebezoek en boetes voor anti-immigratie Nederlanders en Denen op internet
‘Digitale detectives’ speuren Nederlands internet af naar islam-kritische commentaren – Twitter oordeelt dat
kritiek op islam ‘haatzaaiend’ is en gaat de religie beschermen
De islam krijgt in steeds meer landen, organisaties en bedrijven een
speciaal beschermde status.
Een Deense man heeft een boete van 1600 Kronen (€ 214,-)
gekregen omdat hij op Facebook de islam met het Nazisme had
vergeleken. In Nederland werd een twitteraar uit Sliedrecht door de
politie bezocht en onder druk gezet nadat hij zich kritisch had
uitgelaten over de geplande opvang van 250 ‘vluchtelingen’ in zijn
stad. Journalisten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt hebben
een schriftelijke aanwijzing gekregen om de anti-islamisering partij
Alternative für Deutschland zoveel mogelijk te negeren. Kortom: opnieuw blijkt dat de Europese gevestigde
orde de islam een speciaal beschermde status heeft gegeven, en daar onze vrijheid van meningsuiting voor
opoffert. Mark Jongeneel, een kleine ondernemer uit Sliedrecht, twitterde dat ‘het college van Sliedrecht een
voorstel heeft gedaan om de komende 2 jaar 250 vluchtelingen op te vangen. Wat een plan! #kominVerzet’.
Vervolgens kreeg hij zowel bij zijn moeder thuis als op zijn werk bezoek van de politie, die hem
waarschuwden dat hij in de gaten wordt gehouden, omdat zijn tweets ophitsend zouden zijn. Jongeneel zei
overigens zijn toon niet te veranderen en zich niet het zwijgen te laten opleggen.
Twitter gaat kritiek op islam blokkeren
Jack Dorsey, mede oprichter van Twitter, kondigde deze week aan dat kritiek op de islam voortaan als ‘hate
speech’ wordt beschouwd en zal worden geblokkeerd. Daarvoor gaat Twitter samenwerken met de politiekcorrecte Trust & Safety Council, waar onder andere de ultralinkse feminist Anita Sarkeesian in zit. Vreemd
genoeg richten feministen zich zelden of nooit op de wijd verspreide discriminatie en onderdrukking van
moslima’s in de islam, maar verketteren ze hoofdzakelijk alles wat ‘rechts’, ‘conservatief’ en ‘christelijk’ is.
De op één na grootste aandeelhouder van Twitter is de Saudische prins Alwaleed bin Talal, die de
draconische Shariawetten en extreem zware straffen op kritiek en overtreding van de islam in zijn land over
de hele wereld verplicht wil laten stellen (3).
Andere Nederlanders kregen eerder politiebezoek
Johan uit Kaatsheuvel werd eveneens door de politie opgezocht nadat hij op Facebook had geschreven dat
‘wij op het marktplein bijeen zouden moeten komen om te protesteren (tijdens een
gemeenteraadsvergadering), omdat wij niet blij zijn met de asielzoekers in ons land’. Kaatsheuvel is van plan
minimaal 1200 migranten te huisvesten. Johan uitte enkel zijn verzet tegen dit plan, waarop de politie hem
maande niet tot een demonstratie op te roepen.
Vorig jaar oktober kregen 20 mensen in Leeuwarden thuis de politie over de vloer omdat ze zich hadden
uitgesproken tegen (nieuwe) asielzoekerscentra. Hetzelfde gebeurde in Enschede. Volgens een
woordvoerder van de politie zijn er ‘digitale detectives’ in Nederland actief die met name Facebook en
Twitter accounts afspeuren die ‘te ver’ gaan. Dat ‘te ver’ is je kritisch uitlaten over de massa immigratie en
daaraan verbonden islamisering van Nederland.
Vooral in Nederland, Duitsland en Zweden worden bij wijze van sociaal experiment doelbewust kleine
dorpjes uitgekozen om daar een buitenproportioneel aantal –voornamelijk islamitische- asielzoekers te
huisvesten. Het gehucht Oranje, waar slechts 140 mensen wonen, kwam in het nieuws toen boze bewoners
de wegen blokkeerden omdat het geplande aantal asielzoekers in hun gemeente zou worden verdubbeld
van 700 naar 1400. (1)
Deense man beboet voor vergelijken islam met Nazisme
Een Deense man heeft behalve politiebezoek ook een boete gekregen van omgerekend € 214,- omdat hij de
islam had vergeleken met het Nazisme. Flemming Nielsen schreef op Facebook dat ‘de ideologie van de
islam net zo walgelijk, afschuwelijk,, onderdrukkend en ontmenselijkend is als het Nazisme. De massa
immigratie die we nu zien is het meest verwoestende dat de Deense maatschappij in de recente
geschiedenis heeft meegemaakt.’
De aanklagers redeneerden met succes dat Nielsens opmerkingen ‘racistisch’ waren, ondanks het feit dat de
islam geen ras, maar een religieuze ideologie is. De Deen werd schuldig bevonden aan het plaatsen van
‘beledigende en vernederende’ opmerkingen over de volgelingen van de islam. Nielsens verweer dat hij niet
alle moslims, maar enkel islamisten had bedoeld, werd met een opmerkelijk argument terzijde gelegd: ‘Er is
geen verschil’, aldus aanklager Bente Schnack. Doorgaans legt de Europese gevestigde orde in media en
politie juist zeer de nadruk op dit zogenaamde verschil, dat ook volgens moslimleiders zoals de Turkse
president Erdogan in werkelijkheid niet bestaat, omdat er ‘maar één islam is’.
Het bizarre is dat de Nielsen puur feitelijk gezien gelijk heeft. De islam en het Nazisme delen namelijk hun
Joden- en christenenhaat. Net als destijds het Nazisme nastreefde wordt ook in de Koran opgeroepen om
alle Joden uit te roeien. Met het tegengaan en verbieden van kritiek op de islam krijgt die doelstelling in
steeds meer landen en organisaties over de hele wereld duidelijk een beschermde status.
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Ook in Denemarken verkrachtingsepidemie
In Denemarken kwamen vorig jaar zo’n 20.000 moslimmigranten binnen. Nadat deze ook hier een ware
verkrachtingsepidemie veroorzaakten, besloot de regering in oktober om de migranten verplicht les te gaan
geven over het wel en niet geaccepteerde seksuele gedrag in het land. ‘Tussen 2003 en 2014 was 34% van
de veroordeelde verkrachters in Denemarken immigrant of een nakomeling van hen,’ constateerde de Daily
Mail.
Ex-stasi Angela Merkel op jacht naar anti-immigratie Duitsers
In Duitsland is Facebook met de regering van bondkanselier Merkel –een voormalige official van de Oost
Duitse Stasi- gaan samenwerken om Duitsers die negatief schrijven over de massa immigratie of de islam op
te sporen en te veroordelen (2).
In de deelstaat Sachsen-Anhalt hebben journalisten inmiddels een ‘juridisch totaalconcept’ gekregen waarin
hen wordt opgedragen om de immigratie kritische partij Alternative für Deutschland feitelijk te negeren, en
hoofdzakelijk aandacht te geven aan ‘belangrijke partijen’ zoals de CDU, de SPD, de Groenen en de Linke
(!).
Xander - (1) Breitbart, (2) Infowars, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Politiebezoek-en-boetes-voor-anti-immigratie-Nederlanders-enDenen-op-internet

emberthee doodt kankercellen, lost nierstenen op en reinigt je lever
in: Gezondheid Robin de Boer 14 februari 2016
Gember is een veelzijdig en
gezond knolletje. Een makkelijke
manier om gember toe te voegen
aan je dagelijkse voeding is het
drinken van gemberthee.
Gember kalmeert de maag,
vermindert stress, versterkt het
immuunsysteem, verlicht pijnlijke
spieren
en
verbetert
de
doorbloeding. Diverse onderzoeken laten zien dat gember een rol kan spelen bij het bestrijden van kanker.
Uit een aantal studies van de Universiteit van Michigan blijkt dat gemberpoeder eierstokkankercellen doodt.
Gemberolie bleek bovendien borst- en longkankercellen te vernietigen.
Effectiever
Ongeveer 1 op de 7 mannen zal ooit worden gediagnosticeerd met prostaatkanker. Er zijn onderzoeken die
hebben laten zien dat gember de strijd aangaat met deze ziekte. De specerij valt alleen de kankercellen aan
en laat gezonde cellen intact.
Conventionele kankerbehandelingen zoals bestraling en chemotherapie gaan vaak gepaard met een aantal
bijwerkingen waaronder hoofdpijn, spierpijn en haaruitval. Natuurlijke geneesmiddelen kunnen in sommige
gevallen zelfs effectiever zijn dan de conventionele behandelingen.
Gezondheidsvoordelen
Gember is rijk aan vitamine C, magnesium en andere mineralen. De specerij verbetert de spijsvertering en
gaat de strijd aan met hart- en vaatziekten, astma en andere gezondheidsproblemen.
Een warme kop gemberthee in de winter heeft een groot aantal gezondheidsvoordelen. Gember bestrijdt
infecties en is een efficiënt middel tegen griep, keelpijn, hoofdpijn en verkoudheid. De specerij verbetert de
doorbloeding, waardoor zuurstof gemakkelijker aan de cellen kan worden geleverd. Gemberthee vermindert
bovendien de kans op een beroerte.
Het recept voor gemberthee:
Biologische honing
Een kwart theelepel gember
Een kwart theelepel kurkuma
Kokosmelk
Een kop water
Breng het water aan de kook, voeg kurkuma en gember toe en laat 7-10 minuten sudderen. Voeg
vervolgens de kokosmelk toe.
[Human N Health, Holistic Living Tips]
http://www.ninefornews.nl/gemberthee-doodt-kankercellen-lost-nierstenen-op-en-reinigt-je-lever/
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Rusland waarschuwt voor wereldoorlog bij Turkse-Saudische invasie Syrië
‘Islamitische Militaire Alliantie’ onder leiding van Saudi Arabië en Turkije zou in maart of april Syrië willen
aanvallen – Amerikaanse minister Defensie Carter: NAVO overweegt aansluiting bij moslimcoalitie - Oude
voorspellingen over aanstaande wereldoorlog en vernietiging Europa in 2016 - Bijbelse ‘Gog uit Magog’
oorlog nabij?
Premier Medvedev waarschuwt dat Syrië in de Derde
Wereldoorlog kan uitmonden als er niet snel alsnog een
vreedzame oplossing komt.
De Russische premier Dmitry Medvedev heeft gisteren
gewaarschuwd dat er een nieuwe wereldoorlog kan
uitbreken als er niet snel een vreedzame oplossing voor
Syrië komt. Met name de door Amerika en de NAVO
gesteunde Saudische (/ Turkse) plannen voor een
massale invasie van Syrië dreigen in zijn ogen WO-3 te
veroorzaken.
‘De Amerikanen en onze Arabische partners moeten goed bedenken of ze een permanente oorlog willen,’
zei Medvedev tegen het DuitseHandelsblatt. ‘Denken ze echt dat ze zo’n oorlog snel zullen winnen? Dat is
onmogelijk, vooral in de Arabische wereld. Daar vecht iedereen tegen iedereen... alles is veel
gecompliceerder. Dat kan jaren of decennia gaan duren.’
‘Alle partijen moeten naar de onderhandelingstafel worden gedwongen in plaats van een nieuwe
wereldoorlog te ontketenen,’ voegde hij eraan toe. ‘Dit gaat mis, want een grondoffensief verandert een
oorlog doorgaans in een permanente. Kijk maar wat er gebeurd is in Afghanistan en veel andere landen. En
ik hoef u niet te herinneren aan wat er gebeurd is in het arme Libië.’
NAVO steunt mogelijk Islamitische invasie van Syrië
Afgelopen dinsdag berichtten we dat Saudi Arabië volgens CNN een Soenitische coalitie met Turkije en 10
andere moslimlanden vormt, die met 150.000 soldaten Syrië zou willen binnenvallen, zogenaamd om tegen
ISIS te vechten, maar in werkelijkheid om het al jaren nagestreefde, maar dankzij de Russen mislukte doel
om president Assad af te zetten, alsnog te verwezenlijken.
De invasie zou gepland staan voor maart of april en vanuit Turkije gaan plaatsvinden. De Saudische
brigadier-generaal Ahmed Al-Assiri verklaarde gisteren dat zijn land ‘klaar’ is om samen met de door
Amerika geleide coalitie ‘ISIS te verslaan’. Het besluit om troepen naar Syrië te sturen zou inmiddels
‘definitief’ zijn. Over uiterlijk 2 maanden zou de Islamitische Militaire Alliantie gereed zijn om te grijpen.
Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter zou de NAVO overwegen zich bij deze
alliantie aan te sluiten. (2)
Laatste pogingen om vrede te bereiken
Vanaf morgen wordt op de veiligheidsconferentie ISSG in München eerst opnieuw gepraat over een
mogelijke vreedzame oplossing voor het conflict in Syrië. De Amerikanen en Fransen (3) eisen dat de
Russen meteen stoppen met het bombarderen van de anti-Assad moslimrebellen, die door de Westerse
media en politiek nog altijd valselijk ‘gematigd’ worden genoemd, maar die in werkelijkheid exact dezelfde
doelen nastreven als ISIS.
Ook worden nog steeds dezelfde leugens verkondigd dat Assad zijn volk ‘afslacht’, terwijl het juist de door
het Westen, Turken en Saudi’s gesteunde jihadgroepen zijn die de bloedige burgeroorlog en
vluchtelingen/migrantenstroom naar Europa hebben veroorzaakt.
Oude voorspellingen over aanstaande wereldoorlog en vernietiging Europa
In profetisch opzicht worden de laatste tijd de opmerkelijke voorspellingen van de in 1991 overleden
orthodoxe priester Paisios aangehaald. Paisios voorzag in de eindtijd een escalerende oorlog rond Turkije
en/of een door Turkije geleide coalitie, dat zowel Rusland, Israël als Griekenland zou aanvallen.
Vervolgens vernietigt Rusland Turkije en trekt op naar Jeruzalem. Nadat Israël zes maanden bezet wordt,
stellen de Amerikanen en Europeanen een ultimatum aan Moskou. De Russen trekken zich echter niet
terug, waarop de hele Middellandse Zee zich met de vloten van alle betrokken landen vult, en een enorme
oorlog uitbreekt.
Bulgaarse ziener: Europa in 2016 met chemische wapens vernietigt
De Britse media haalden een ander ‘ziener’ aan, de Bulgaarse Baba Wanga, die in 1996 overleed. Volgens
de Daily Mirror voorspelde zij onder andere correct de aanslagen van 9/11/01, de tsunami in Thailand en de
verkiezing van de eerste donkere Amerikaanse president, die tevens de laatste president van de VS zou
worden. In 2011 zou de Derde Wereldoorlog beginnen met een oorlog in het Midden Oosten, en zou ergens
op het noordelijk halfrond een nucleaire ramp plaatsvinden. Precies in dat jaar brak de burgeroorlog in Syrië
uit en smolten na een aardbeving en tsunami drie van de vier reactoren van de Japanse kerncentrale in
Fukushima. De in 2011 begonnen oorlog zou in 2016 uitmonden in een islamitische aanval met chemische
wapens op Europa, zo voorspelde Baba Wanga. Daarbij zouden miljoenen mensen omkomen, en het
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continent goeddeels ontvolkt raken. In 2043 zou Europa vervolgens definitief onderdeel en zelfs het centrum
worden van het Islamitische Kalifaat.
Bijbelse ‘Gog uit Magog’ oorlog nabij?|
Christenen zullen in een deel van deze voorspellingen de in Bijbel voorzegde ‘Gog uit Magog’ (de prins uit
Meschech en Tubal = Turkije) herkennen, die in de eindtijd een coalitie van landen zal vormen en Israël zal
aanvallen, maar vervolgens zelf totaal vernietigd zal worden. Deze oorlog zal uitmonden in ‘Armageddon’, de
Derde Wereldoorlog, die gestopt zal worden door de terugkeer van Jezus Christus, omdat ‘anders geen
vlees behouden zal worden’ (Matteüs 24:22 / Marcus 13:20). De komende maanden –en anders jarenzullen we in spanning moeten afwachten of dat het inderdaad al zover is.
Xander - (1) Infowars ; (2) Arutz 7 ; (3) NOS ; (4) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Rusland-waarschuwt-voor-wereldoorlog-bij-Turkse-Saudischeinvasie-Syri
‘Erger dan Lehman’: Deutsche Bank op instorten, financiële systeem wankelt
Nieuwe push naar snelle afschaffing contant geld, zodat banken permanent hoge negatieve rente kunnen
gaan berekenen
Het dreigende omvallen van Deutsche Bank zou wel
eens als voorwendsel kunnen worden gebruikt om
contant geld volledig af te schaffen, en de Europeanen
in digitale slavernij te voeren.
Vrijwel volledig ‘off the radar’ van het grote publiek
wankelt het Westerse financiële systeem opnieuw, net
als in september 2008, pal voor het instorten van
Lehman Brothers. Deze keer is het één van de
allerbelangrijkste Europese systeembanken die op
omvallen staat: Deutsche Bank (DB). ‘Dit is erger dan Lehman,’ zei een Europese obligatiehandelaar deze
week over de ‘bankenslachtingen’ die op de wereldwijde beurzen worden aangericht. De credit default
swaps (soort risico verzekeringen) over DB explodeerden vandaag met 85 basispunten naar 540bps, een
absoluut record en tevens volgens hetzelfde patroon als het gedoemde Lehman zo’n 7,5 jaar geleden
volgde. Lehman Brothers viel zo’n 2 maanden na hetzelfde beurspatroon dat nu bij Deutsche Bank te zien is
definitief om (1). Dat zou kunnen betekenen dat DB mogelijk al in april crasht, en daarbij het hele Europese
financiële systeem met zich mee de afgrond insleurt. Natuurlijk beweert de bank zelf dat er van een
aanstaande instorting geen sprake is. Volgens John Mack, voormalig CEO van de Amerikaanse megabank
Morgan Stanley, zal de Duitse regering sowieso nooit toestaan dat DB omvalt, en de bank koste wat het kost
met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld overeind houden.
Bail-ins om Europese banken te redden
Maar is er eigenlijk wel voldoende geld beschikbaar voor een bailout? Deutsche Bank staat bekend –beter
gezegd: berucht- vanwege zijn enorme blootstelling aan derivaten, financiële (wan)producten met een
extreem hoog risico. Deze blootstelling bedraagt een duizelingwekkende € 56,5 biljoen. Ter vergelijk: het
BNP van de complete eurozone bedraagt slechts € 11,6 biljoen, dat van Duitsland € 3,44 biljoen.
Europa kan de bank simpelweg niet laten omvallen, omdat het hele continent dan in één klap failliet is. De
kans is daarom groot dat DB als eerste bank met een ‘bail-in’ zal worden ‘gered’, nl. met een verplichte
afschrijving van alle rekeninghouders – niet alleen die van de bank zelf, maar misschien wel van die van álle
Europeanen, mede omdat DB hoogstwaarschijnlijk een extreem ernstige Europese –en daarmee
wereldwijde- bankencrisis zal veroorzaken. (2)
Snel cashloze samenleving
Om de macht toch bij de huidige financiële en politieke elite te houden, willen grote financiële spelers -met
steun van Centrale Banken en financiële media zoals Bloomberg en de Financial Times- snel werk maken
van het uitbannen van contant geld en cash betalingen. Zodra dat gerealiseerd is, hebben banken en
overheden totale controle en volledige macht over de mensen, en kunnen banken hun tekorten naar
believen aanvullen door het permanent heffen van negatieve rente. Huw van Steenis, van de eerder
genoemde megabank Morgan Stanley, schreef dat hij laatst op het Wereld Economie Forum in Davos van
beleidsmakers hoorde dat die cashloze samenleving er heel snel moet komen, zodat banken de negatieve
rente tot ver onder de 1% kunnen laten zakken. Daarmee komt de 5% die wel eens suggereerden –van
iedere € 100,- die u krijgt kunt u maar € 95,- uitgeven, omdat de bank automatisch € 5,- voor zichzelf houdtsteeds dichterbij. Het veelzeggende waarschuwende commentaar van Zero Hedge: “Beschouw dit als de
laatste en luidste waarschuwing op het pad naar digitale fiat slavernij.’ (3)
Xander - ; (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Erger-dan-Lehman-Deutsche-Bank-op-instorten-financilesysteem-wankelt
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Wordt Amerika definitief een socialistische heilstaat onder de hoogbejaarde marxist Bernie Sanders?
De tijd van nuchtere Democratische kandidaten ligt ver achter ons, waar ze tot de jaren 80 nog gematigd
links waren zijn het nu ware wegbereiders van een links-extremistische wereldvisie. Wie dacht dat de
liegende en met bloed aan haar handen hebbende Hillary Clinton de ergste Democratische kandidaat was
rekende niet op deze bejaarde marxist.
Bernie Sanders noemt zichzelf een socialist met zijn visie gebaseerd op Karl Marx en Sigmund Freud. Hij wil
Wall Street keihard aanpakken ook al valt hij stelselmatig juist de bedrijven aan die via marktwerking
proberen te overleven en laat hij de internationale globalistische en politiek bedrijvende banken als Goldman
Sachs met rust. Hij wil het minimumloon verdubbelen en daarmee een mega werkloosheid creëren maar de
hedendaagse gemiddelde Amerikaanse kiezer beseft dat allang niet meer en juicht bij dat soort destructieve
ideeën. Ook wil hij de zorgverzekeringen geheel door de overheid laten financieren. Dat dit miljarden gaat
kosten die de werkende middenklasse moet gaan ophoesten deert zijn hersenloze aanhang niet die denkt
dat er zoiets als gratis geld bestaat.
Toch slaat deze marxistische boodschap aan :in Iowa eindigde Sanders met een marginaal verschil achter
Clinton, en in New Hampshire versloeg hij haar met 21 procent verschil.
In de huidige verkiezingsrace is Clinton ondanks haar leugens en wereldvreemde opvattingen aangaande de
islam en de geopolitieke politiek de beste kandidaat van de twee. Goldman Sachs is haar hoofdsponsor en
haar 'meester' duld en stimuleert haar agenda maar zal nooit een totale socialistische staat accepteren zoals
Saunders die wil. Ze heeft ook een sterker CV, veel rijkere donoren (vooral de globalistische elite zoals
Goldman Sachs) en een gigantisch politiek netwerk. Maar wat Sanders gevaarlijk maakt voor Amerika is dat
hij een hoogbejaarde marxistische extremist is die door zijn blinde ideologische overtuiging de Amerikaanse
en daarmee wereldeconomie kan schaden.
Bernard Sanders wordt geboren in Brooklyn in 1942. Zijn ouders zijn Joodse immigranten uit Polen.
Politieke ideeën krijgt Sanders naar eigen zeggen van zijn oudere broer, die hem introduceert met de
destructieve ideeën van de werkschuwe Karl Marx en de cocaïne snuivende seksueel gefrustreerde
Sigmund Freud met zijn pseudo-psychologische prietpraat. Het lukt de ongetalenteerde Sanders niet om
toegelaten te worden tot het prestigieuze Harvard. Daarom gaat hij studeren aan het linkse bolwerkje
Brooklyn College, waar zijn oudere broer ook studeerde.
Als student wordt Sanders activistisch en hij sluit zich aan bij verschillende socialistische organisaties die
veelal de randen van de Rechtstast opzoeken en er ook wel eens overheen gaan maar door de
extreemlinkse hippietijd die er dan heerst wordt dat gedoogd. Een topstudent is hij naar eigen zeggen niet,
maar Sanders leest veel en schrijft zelf ook wat pulp. In een manifest voor de studentenkrant gaat hij los op
het traditionalisme en promoot hij vroege vormen van het cultureel marxisme dat in die tijd een hoge vlucht
neemt via de Frankfutere Schule doctrine die ingang vind in de hippie-gemeenschap.
Door het artikel ontstaat op de universiteit een debat over 'vrije liefde' en Sanders haalt het nationale nieuws.
Zo weet hij een meer hedonistische levensvisie te introduceren op de Universiteit en laat de instelling steeds
meer autoriteit los wat haar educatieve waarde als Universiteit snel doet dalen.
Daarna verblijft Saunders enige tijd in een Israëlische Kibboets en arriveert in 1964 in Vermont, een
landelijke staat die in die tijd veel hippies trekt.
De politieke carrière van Sanders begint als hij lid wordt van de extreemlinkse socialistische Liberty Union
Party, die in 1970 wordt opgericht uit protest tegen het tweepartijensysteem in Amerika en de
Vietnamoorlog. Binnen een paar jaar is hij voorzitter. "Hij was een orator. We noemden hem 'zilvertong'",
zegt Peter Diamondstone, mede-oprichter van de Liberty Union Party en vroeger een vriend.
In 1981 wordt hij op zijn 39ste met een minimaal verschil gekozen tot eerste socialistische burgemeester van
een plaatsje in Vermont.
Hij probeert tweemaal Senator en tweemaal gouverneur te worden maar haalt steeds amper stemmen. Zijn
hoogste scoren is 6%. Toch lukt het hem om steeds verder op te klimmen binnen de steeds linksradicaal
wordende Democratische Partij. Als hij gaat predikenden voor meer immigratie en diversiteit stijgt zijn
populariteit snel binnen de progressieve gemeenschap.
Zijn klassiek economische marxistische boodschap vermengt met de wat modernere multiculturele cultureel
marxistische boodschap blijkt immens populair bij de zelfdestructieve hedonistische nihilistische moderne
Westerse mens.
KM
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Turkije vastbesloten ons Derde Wereldoorlog in te sleuren
Al lange tijd schrijven wij over de doldrieste acties van de volkomen
losgeslagen psychopaat Erdogan, maar dat was nog niets bij wat er
gaat komen.
Zijn troepen zijn begonnen met het beschieten van doelen in de
buurt van de Syrische stad Aleppo, wat wellicht gaat uitmonden in
een directe confrontatie met Rusland.
Zoals we enkele dagen geleden schreven is het bijna over en sluiten
voor de “gematigde rebellen” in de buurt van de Syrische stad
Aleppo. In het centrum van de stad hebben de laatste rebellen zich ingegraven, maar dat zal weinig uithalen
met Hezbollah die onder begeleiding van Russische luchtsteun steeds dichterbij komt.
Wanneer Aleppo eenmaal weer onder controle staat van Assad dan heeft deze de belangrijkste bolwerken in
zijn land weer in handen en dan zal ook ongetwijfeld op termijn de rest volgen.
We hebben al gezien hoe Saoedi Arabië van plan is om een invasie uit te voeren en ook bij Turkije staat het
schuim op de mond. Want de aanvoerlijn naar de rebellen vanaf Turkije is nu doorgesneden en het is nu
voor Turkije en Saoedi Arabië erop of eronder want anders hoeft het niet meer.
Met dit alles is zonder enige twijfel het toneel gezet voor een regionale oorlog waarbij het bijna onvermijdelijk
is dat de NAVO tegenover Rusland komt te staan.
En nu zijn de Turken nog maar weer een stapje verder gegaan met het beschieten van een vliegveld in
Syrië.
Het Turkse leger heeft zaterdag de luchtmachtbasis Menagh in het noorden van Syrië bestookt met
granaten. Koerdische strijders hadden het militaire vliegveld eerder deze week veroverd op Syrische
rebellen. Ze kregen daarbij steun van Russische gevechtsvliegtuigen.
Dit is een ernstige escalatie waarbij een antwoord van de Russen eigenlijk niet uit kan blijven.
Opvallend aan het hele verhaal is dat de Koerden die nu door Turkije worden bestookt met artillerievuur
gesteund worden door de Amerikanen. Met andere woorden, Turkije veroorzaakt totale chaos.
Volgens het Turkse persbureau Anadolu was de artillerieaanval een vergelding voor het onder vuur nemen
van een Turkse basis dichtbij de grens met Syrië. Deze beschieting zou uiteraard uitgevoerd zijn door
Koerden.
Kortom, Erdogan wordt nu wanhopig en het allerlaatste dat hij wil is een onafhankelijke Koerdische staat op
de grens met Turkije. Als dat namelijk eenmaal een feit is, zullen ook de Koerden in Turkije zelf niet veel
langer rustig blijven.
De klok tikt voor Erdogan. De aanvoerroute naar de rebellen in Syrië is afgesneden en Aleppo is bijna
bevrijd en weer in handen van Assad.
Gisteren werd ook bekend dat Saoedi Arabië gevechtsvliegtuigen gaat stationeren op de Turkse basis
Incirlik om van daaruit missies uit te voeren boven Syrië. Dat is hetzelfde vliegveld dat Erdogan vorig jaar als
wortel gebruikte voor de NAVO: “Laat mij mijn
oorlog voeren tegen de Koerden en jullie mogen
gebruik maken van Incirlik.”
Samengevat hebben we nu te maken met een
levensgevaarlijke cocktail waarbij Turkije en
Saoedi Arabië er gezamenlijk voor zullen zorgen
dat er een regionale oorlog ontstaat. Alleen zal
het daarbij niet blijven dit keer en wordt het deze
ornde anders. Dit keer zal de NAVO direct
tegenover Rusland komen te staan.
Daar zal Erdogan persoonlijk voor zorgen als het
moet:http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10335:turkije-vastbesloten-onsderde-wereldoorlog-in-te-sleuren&catid=37:wereld&Itemid=50
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De werkelijke reden dat het 500-eurobiljet moet verdwijnen
Nog steeds is de massa volledig in het ongewisse over wat er binnenkort
staat te gebeuren.
De ECB wil nu het bankbiljet van 500 Euro afschaffen, niet vanwege
bestrijding van de misdaad zoals ze zelf zeggen, maar om een hele
andere reden.
Enkele dagen geleden alarmerende berichten uit Davos waar grote banken als Stanley Morgan in hun
presentaties pleiten voor het heel snel afschaffen van contant geld en het invoeren van negatieve rente.
Er nu komen er meer berichten waarbij alle alarmbellen horen af te gaan voor iemand die begrijpt welk spel
er wordt gespeeld.
Zoals geluiden binnen Europa dat de ECB het 500 Euro bankbiljet wil gaan afschaffen. Zo zei de ECB onder
andere bij monde van één van haar bestuursleden, Benoit Coeure: “De ECB gaat kijken of het 500 Euro
biljet nog wel moet blijven omdat ze zich zorgen maken over toenemende witwaspraktijken en criminaliteit.
Het nut van grote betalingen met dit bankbiljet roept de nodige vraagtekens op omdat autoriteiten steeds
vaker vermoeden dat ze worden gebruikt voor illegale doeleinden, een argument dat wij niet langer naast
ons neer kunnen leggen”.
Mogelijk zul je zeggen: “Wat maakt het uit. De
mensen hebben nog steeds de briefjes van 5, 10, 20,
50, 100 en 200 Euro.
Er is natuurlijk een hele andere reden dat ze het nu
gemunt hebben op het 500 Euro biljet en dat is dat dit
biljet verreweg het grootste deel van het contante
geld vormt. Met het afschaffen ervan zijn ze natuurlijk
alweer een hele stap verder naar een contantloze
maatschappij.
Niet alleen vormt dit biljet het grootste deel van het
contante geld, maar met een totaalbedrag van ruim
306 miljard stijgt het nog steeds zoals je op de
volgende grafiek kunt zien.
De bankbiljetten die het meest in omloop zijn, zijn die
van 50 Euro, gevolgd door de 500 Euro
Wanneer het 500 Euro biljet uit de circulatie wordt
gehaald, zal de totale waarde van het contant geld
afnemen met 30 procent en blijft er nog 700 miljard
contant geld over.
Met het aloude sprookje dat contant geld hoort bij
criminaliteit vegen ze straks met één pennenstreek
eenderde van het contante geld weg.
Ook in Amerika hoor je geluiden over het afschaffen van het grootste biljet, dat van 100 Dollar. Ook daar
dezelfde redenen zoals criminaliteit, witwassen en terrorisme.
Als Amerika het 100 Dollarbiljet uit de circulatie haalt dan verdwijnt er in dat land maar liefst 78 procent van
het contante geld in één klap.
Dát is de werkelijke reden dat de grote bankbiljetten nu ineens overal het doelwit worden. Het heeft absoluut
niets te maken met drugs dealers en belastingontwijking, maar als beiden verdwijnen, het 500 Euro biljet in
Europa en het 100 Dollar biljet in Amerika, dan zijn ze direct meer dan de helft van het contante geld in
omloop kwijt, 56 procent om precies te zijn. Grote stappen snel thuis.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10329:de-werkelijke-reden-dat-het500-eurobiljet-moet-verdwijnen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Briljante manier om je spaargeld te confisqueren
Toen de banken in Cyprus omvielen, vond Europa het een
geschikt moment voor een experimentje.
In plaats van banken te redden met overheidsgeld werd de
spaarder in het bad getrokken.
Spaargeld boven de 100.000 euro werd weggestreept en
geruild voor waardeloze bankaandelen.
Mensen die pakweg een miljoen euro op hun spaarrekening
hadden staan, verloren zo in één klap hun appeltje voor de
dorst. Nazi Bilderberg trekpop Jeroen Dijsselbloem was de architect van deze operatie en gaf later aan dat
deze aanpak een template zou zijn voor de toekomst.
Die aanpak werd in wetten gegoten en vanaf 1 januari 2016 zijn deze nieuwe bail-in regels van toepassing.
Een behoorlijk opmerkelijke ommezwaai.
In 2008 werd namelijk gesteld dat overheden niet anders konden dat banken
redden met het geld van de belastingbetaler.
Het was ondenkbaar om de spaarder daarvoor te laten opdraaien. Dat zou
paniek veroorzaken en de schade alleen maar groter maken.
Spoel 8 jaar verder en nu stellen diezelfde Nazi Bilderberg trekpoppen dat
belasting betalers niet meer kunnen opdraaien voor het redden van banken en
dat het de logica zelve is dat spaarders die verliezen slikken.
Ja, maar gaat dat dan niet voor paniek zorgen bij spaarders? (het antwoord op
die vraag is na 5 weken al bekend…)
Het risicoprofiel van een spaarrekening is sinds 1 januari van een totaal andere orde.
Zeker spaarders die meer dan 100.000 euro hebben uitstaan, moeten zich toch behoorlijk ongemakkelijk
voelen met die nieuwe regels?
Bovendien krijg je nog amper rente op deposito’s waardoor veel spaarders zich misschien afvragen of het
niet slimmer is om hun geld van de bank te halen en in een kluisje of zo te bewaren?
Waarom zou je het risico nog nemen?
Ik kan me zo voorstellen dat deze afweging speelt.
Waarom denk je dat er opééns haast wordt gemaakt om het biljet van 500 euro af te schaffen?
Dan wordt nu opééns een crimineel biljet genoemd. Gebruikt door witwassers en terroristen.
Wat kan er op tegen zijn om zo’n biljet dan maar af te schaffen?
Alsof terroristen niet in briefjes van 100 euro kunnen betalen? Of Bitcoin? Of goud? Of dollars? Of
Yens?
Je begrijpt wat ik bedoel.
Nee, de échte reden is dat die grotere biljetten het spaarders te makkelijk maakt om hun geld zelf in
bewaring te hebben.
Als we die grotere biljetten uit de handel nemen, moet je je geld wel op de bank houden waardoor we het
met bail-ins en negatieve rentevoeten van je af kunnen nemen.
Er wordt intussen al gesproken over negatieve rentevoeten van 4,5%.
Dit is echt een briljant plan om geld te confisceren bij de burgers. Dat het nu over bedragen boven de
100.000 € gaat betekent het niet dat het in een later stadium ook kan (gaat) gelden voor bedragen van 100,
1000, 2000, 5000, of welk bedrag dan ook.
Onder het mom van monetair beleid, introduceren we een negatieve rente maar in realiteit betekent dit
gewoon dat je jaarlijks een deel van
je geld kwijt bent.
Voer een wet in die zegt dat iedere
spaarder 5% verliest en er breekt
een revolutie uit. Doe hetzelfde
met een negatieve rente en je
hoort er niemand over.
Deel dit artikel met je vrienden op
Facebook. Dit zou eigenlijk iedereen
moeten weten, toch?
http://www.pensioenactivist.nl/briljante-manier-om-je-spaargeld-te-confisqueren/
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NAVO-bondgenoot Turkije bombardeert door namens Al-Qaeda
Ze kunnen het verlies van de luchtmachtbasis ten
noorden van Aleppo door Ahrar-al-Sham, gelieerd aan
Al-Nusra/Al-Qaeda niet verkroppen.
Het Turkse leger heeft voor de tweede dag op rij
stellingen van de Koerdische YPG gebombardeerd.
Twee strijders van de Koerdische militie zijn daarbij
gesneuveld.
Turkije eiste zaterdag dat de YPG de terreinwinst die
ze de afgelopen dagen in de provincie Aleppo hebben
geboekt weer prijsgeven. Volgens de Turken gaat het om een vergeldingsactie. Elsevier >>
Turkije zou de afgelopen maanden al ‘serieuze versterkingen’ naar
Shar-al-Sham gestuurd hebben. Niet ver ten westen van Azaz, waar dat
Russische vliegtuig neergehaald werd, vechten Turkmeense groepen
tegen Assad en zou ook al sprake zijn van directe betrokkenheid van de
‘Turkse diepe Staat’.
Ahrar ash-Sham, which intensified its attacks on the Syrian army since
January, was getting “serious reinforcements from Turkey,” Russian
Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said during a briefing
in Moscow on January 21. RT >>
Als Turkije grondtroepen de grens overstuurt en de buren bombardeert,
en dat laatste staat wel vast, de Turken schreeuwen het zelf vol trots uit, dan is dat een oorlogsdaad en is
Syrië en zijn bondgenoten gerechtigd zich daar tegen te verdedigen. De vraag is hoelang Poetin en Assad
toe blijven kijken voor ze terugschieten naar de Turkse kant van de grens waar vandaan gebombardeerd
wordt. Als iemand met houwitzers op je schiet is het logisch die dingen daar uit te schakelen waarvandaan
ze afgevuurd worden.
Niet alle inwoners van Aleppo slaan op de vlucht. Sommigen verwelkomen de Syrische troepen:
Toch lijkt het niet het eerste doel te zijn om Aleppo te bevrijden. Het eerste objectief is om de bevoorrading
van de ‘rebellen’ door Turkije af te snijden.
En als de provincie Aleppo op die manier veilig gesteld is tegen Turkse inmenging, raken de ‘rebellen’
vanzelf uitgeput. De vanzelfsprekende volgende stap is om dan de twee Koerdische kantons, Efrin en
Kobane, met elkaar te verbinden zodat Turkije ook zijn proxy leger ISIS niet langer kan bevoorraden.
De Verenigde Staten hebben Turkije gevraagd om in te binden,
maar dat heeft in het verleden ook nooit tot resultaat geleid. De
Ottomaniakken handelen alsof ze nog steeds de ultieme
machthebbers zijn in het Ottomaanse Rijk en kunnen doen en
laten wat ze willen en tot nu toe hebben ze die vrijheid ook
gekregen van de VS, de NAVO en de EU die bij elk bezoek aan
Ankara dieper bukt.
The US has called on its NATO ally Turkey to cease artillery fire
against Kurdish positions in Syria’s territory, referring to
Saturday’s shelling. The US State Department pointed out the
two sides have to join forces to combat Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL).
In your dreams ! En dat weet die Amerikaan zelf ook wel. Turkije = ISIS, en Turkije haat de Koerden. Die
Amerikaan verkondigt dus kul, of hij liegt.
Kirby also stressed that Washington does not regard the Syrian Kurds as terrorists. The comment prompted
anger in Ankara, where the Syrian Kurdish Democratic Union Party (PYD) and its military wing, the YPG, are
seen as affiliates of the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK). RT >>
Die Amerikanen zitten in een lastig parket. Voor het oog van de wereld kunnen ze moeilijk de enige
effectieve strijdmacht tegen IS, de Iraakse en Syrische Koerden afvallen. Die laatsten worden gesteund door
de PKK, die vorige maand door de Amerikanen nog gelijkgesteld werd aan IS.
Biden zei dat Washington begrijpt dat voor Ankara de extremistische
en gewapende Koerdische Arbeiderspartij (PKK) net zo’n grote
bedreiging is als IS. Telegraaf >>
Biden bestempelde de PKK zelfs als ‘niets anders dan een groep
terroristen’. De uitspraak van de plaatsvervanger van Obama is in die
zin merkwaardig dat de Verenigde Staten de Koerdische zaak wel
steunt in Irak en in Syrië, omdat de Koerden daar een buffer vormen
tegen IS. De Standaard >>
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De VS is blijven hangen in de vorige oorlog, de koude, en heeft
verzuimd de kansen op samenwerking te grijpen die zich aanboden na
de ineenstorting van de Sovjet-Unie en hield vast aan de barbaren met
olie uit het Midden-Oosten.
En vanuit die optiek, helaas voor Europa, zijn de Turken een heel wat
onmisbaarder bondgenoot dan de Koerden. De VS heeft Turkije met
zijn proxies in Syrië lang laten begaan zonder een vinger uit te steken.
In woord werden de Koerden gesteund, en af en toe werd er een
trainingsmissie naar toe gestuurd, maar de werkelijke steun valt
behoorlijk tegen.
Turkije dringt al vanaf het begin van de strijd in Syrië aan op het instellen van veilige zones aan de Syrische
kant van de grens en zou daarvoor Turkse troepen in Syrië willen stationeren.
Recent public comments by the Turkish government have hinted at
a possible invasion into Syrian territory to “stabilize” the situation
and secure Turkey’s national security. It is most likely that elements
of the Turkish Second Army are positioned along the southern
border with Syria, and will form the nucleus of any invasion force.
The most obvious strategic aim of a Turkish invasion into Syrian
territory would be to secure a sizable “safe zone” for Turkish-backed
insurgents and terrorist forces in northern Syria. Not only would this
salvage the Turkish proxies for future use, possibly in guerilla style
attacks and acts of terrorism against Syria, but would more
importantly drive a wedge between the Kurdish YPG forces in
Northwestern Syria (north of Idlib Province) and those located in the Northeastern Syria (east of Jarabulus).
Zone of the expected Turkish military invasion
The Turkish government is determined to make sure that the
YPG does not gain control of the Kurdish dominated regions in
an unbroken area all along the border. Global research >>
Om niet de steun van de NAVO te verliezen zal Turkije dan
een geloofwaardige aanleiding moeten fabriceren. En die zou
het kunnen vinden in de huidige vluchtelingenstroom. De
angst van Europa voor nog meer vluchtelingen en idioten als
Buma van het CDA die al tijden pleit voor ‘veilige zones’ helpt
daar aan mee. Alleen is een Turkse ‘veilige zone’ geen veilige zone maar
een oorlogsdaad om zijn proxy-terroristen in veiligheid te brengen. Syrië zal
het ongetwijfeld beschouwen als een aanval op Syrisch grondgebied, want
dat is het. De vraag is hoe Rusland zal reageren. Turkse grondtroepen
zullen niet kunnen zonder ondersteuning vanuit de lucht. Rusland heeft
SAM-4 luchtafweer geplaatst rond Latakia. En voor de kust dobbert nog een
drijvende luchtafweerbasis met SAM-3.
De Syrische regering beschouwt de Turkse beschietingen als rechtstreekse
hulp aan terroristen, berichtte de Syrische staatstelevisie zondag. Zij heeft
in een brief aan de Verenigde Naties haar beklag gedaan over de
‘opzichtige bemoeienis’ van Ankara met Syrische aangelegenheden. AD >>
via StevenBrownsblog
De Turkse premier Davutoğlu riep de Koerdische militie zaterdag
op om het gebied onmiddellijk te verlaten. De leiding van de
PYD, de partij die de autonome Koerdische regio in Noord-Syrië
bestuurt, liet zondag weten dat de aan hen loyale militie zich niet
zal terugtrekken. Volgens YPG-leider Saleh Muslim heeft Turkije
niet het recht om zich te mengen in wat hij Syrische
aangelegenheden noemt. NRC >>
The reasons for Turkey’s aggressive move is not just
profitable relations with Islamic State, the Kurdish analyst
said, referring to the cheap IS oil exports that Turkey has
reportedly been receiving. Moreover, he argued, IS fighters
in northern Syria also create a useful buffer zone for Ankara
that could eventually help Turkey “occupy” the territory
between Aleppo and Turkey’s border.
This is just the first signal that Turkey will be further
intervening into Syria, he said. RT >>
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http://fubar.mobi/2016/02/14/navo-bondgenoot-turkije-bombardeert-door-namens-al-qaeda/G
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De (on)afhankelijke centrale bank
31/01/2016 Thomas Rubbens
Iedereen heeft het wel al eens ergens gehoord. Dé
doelstelling van de ECB, met name een inflatie van
minder dan maar dicht bij de 2 procent in de
middellange termijn. Maar… is dit echt de
doelstelling van de ECB? De laatste persconferentie
van Mario Draghi doet anders vermoeden.
Het probleem start al bij de definiëring van het
begrip inflatie. Is het logisch dat hierbij steeds de
olieprijs wordt ingerekend? Volgens Draghi duidelijk
wel want door zware terugval in de olieprijs zal de inflatie lager uitvallen dan voorzien. Hij ziet zich dan ook
genoodzaakt zijn monetair beleid te “herbekijken” bij de volgende persconferentie in maart. Lees: nog meer
stimulus onder de vorm van een nog negatievere depositorente en/of een uitbreiding van het maandelijkse
opkoopprogramma. De link tussen meer geld drukken en de olieprijs is me echter onduidelijk. De olieprijs zal
niet beginnen stijgen als de ECB nog wat meer liquiditeiten in het systeem gaat pompen zeker aangezien er
al meer dan liquiditeit genoeg is in de markten en niet in het minste in de aandelenmarkten waardoor de
impact op de reële economie onduidelijk blijkt. Het zogenaamde “wealth-effect” is immers nog niet erg
significant gebleken in de laatste jaren van stijgende beurzen.
Dit lijkt overigens een straatje zonder einde te worden aangezien alle andere betekenisvolle centrale banken
ter wereld niet willen onderdoen en we zo zijn aanbeland in een verdoken, ouderwetse valutaoorlog met
eveneens absurde situaties van negatieve rentes over de gehele yieldcurve zoals in Zwitserland. De recente
actie van de Japanse Centrale Bank en een Janet Yellen die steeds onzekerder lijkt te worden over een
renteverhoging in maart geven hiervan al enkele actuele voorbeelden. De afkoelende Amerikaanse
economie en de Europese groei die maar niet op gang lijkt te komen bewijzen tevens ook nog eens dat
monetair beleid alleen niet zaligmakend is en structurele maatregelen van de fiscale overheden eveneens
nodig zijn.
Terug naar de (te) ruime definitie van inflatie die de ECB hanteert bij het uitstippelen van hun beleid. De 2 %
norm is begrijpelijk, aangezien ook de ondervoorzitter van de ECB, Vitor Constancio, er recent nog terecht
op wees dat inflatieberekeningen vaak niet al te accuraat zijn en men op deze manier een veilige marge
tracht te behouden t.o.v. situaties van deflatie. Dat is ook begrijpelijk want deflatie zou zich kunnen nestellen
in de verwachtingen van consumenten en zo de economie, door uitgestelde consumptie, in een neerwaartse
spiraal brengen. Maar ook schulden, die de laatste jaren fors zijn opgelopen, zowel in de publieke als private
sector zouden zo in reële termen groter worden. Daarom lijkt mij de aandacht voor de olieprijs in deze
context des te meer zwaar overroepen. Zeker aangezien de zogenaamde “core inflation” die de olieprijs niet
meerekent hét doel van de ECB nadert, zeker in België waar deze recent 1.95% bereikte maar in de meeste
andere Europese landen zien we een gelijkaardige trend. Een aangepaste maatstaf voor de ECB lijkt me
dan ook verstandig aangezien de inflatieverwachtingen van consumenten en dus hun consumptiepatroon
niet zo sterk afhangt van de olieprijs alleen, zo blijkt uit de stijgende kerninflatie.
Of is er meer aan de hand en is de ECB toch niet zo onafhankelijk in het uitvoeren van zijn mandaat als het
doet uitschijnen? Staat Mario onder druk van de met schulden overladen Europese overheden of lobby’s uit
de bedrijfswereld om de rente kunstmatig laag te houden? Indien dit het geval is zou dit de
geloofwaardigheid van de ECB ernstig beschadigen. Overigs is het jarenlange soepel beleid een ongezien
experiment in onze economische geschiedenis waarvan de lange termijn gevolgen nog niet volledig duidelijk
zijn. Seriële bubbels en zogenaamde “malinvestments” zijn maar enkele gevolgen. Ook het positieve korte
termijn effect op de rentemarge van banken loopt nu stilaan op zijn einde nu banken in binnen -en buitenland
bij recente kwartaalcijfers toegeven dat hun rentemarges onder druk staan. Dit kan leiden tot een
zogenaamde “search for yield” en ons terug naar risicovolle rommelproducten lijden waarmee alles in eerste
instantie begonnen is. Ook de pensioenfondsen krijgen het moeilijk en de pensioenverplichtingen van
bedrijven lijkt ook steeds meer een blok aan het been te worden. Over de problematiek rond herverdeling
door dit soepel beleid van crediteurs naar debiteurs is dan nog geen woord gezegd. Het moge duidelijk
wezen dat een kritische blik geboden is in het analyseren van de laatste ECB persconferentie en men kan
de vraag stellen waar Mario Draghi nu echt naar toe wil. We gaan nog spannende jaren tegemoet met
hopelijk niet te veel onaangename verassingen, zeker aangezien het beleid ooit eens terug zal moeten
normaliseren…
foto : http://beurs.com/wp-content/uploads/2015/10/Mario-Draghi.jpg
http://beurs.com/2016/01/31/de-verborgen-agenda-van-mario-draghi/93912
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Radiostilte over de exploderende oorlog in Syrië
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 15 februari 2016
De Nederlandse media zorgen ervoor dat uw aandacht
gevestigd wordt op allerlei nietszeggend nieuws, terwijl de
oorlog in Syrië inmiddels alle omringende landen
aangezogen heeft. Turkije is begonnen Koerdische
eenheden te bombarderen met artillerie en Saoedi Arabië is
een grote “oefening” begonnen in het noorden van het land
onder de titel “Northern Thunder”. Recentelijk stuurde
Engeland al troepen naar Jordanië voor een “oefening”. Als
uw geografische kennis niet zo goed is, dan is het misschien
nuttig om even Google maps erbij te pakken, zodat u kunt
ontdekken dat het enige wat Syrië scheidt van Saoedi Arabië, een stukje Jordanië en een stukje Irak is.
Jordanië is simpelweg een Amerikaanse vazalstaat en Irak is in feite ook Amerikaans grondgebied, waar nu
het Amerikaans huurlingenleger genaamd ISIS gebruikt wordt voor de omsingeling van Syrië. Dus is het
voor Saoedi Arabië een koud kunstje om door te stoten naar Syrië met grondtroepen, mocht dat moment
aanbreken. En voor de oplettende lezer mag duidelijk zijn dat deze oefening natuurlijk niets meer is dan een
dekmantel voor een feitelijke voorbereiding op een invasie in Syrië.
Diegenen die nog blijven geloven dat Amerika en de westerse NAVO alliantie, ISIS als vijand beschouwen
en ISIS bombardeert, die heeft nog steeds niet door dat dat propaganda is om te maskeren dat de westerse
alliantie feitelijk Syrische troepen bombardeert en ISIS steunt. Een heel duidelijk bewijs daarvan is geleverd
door het bericht dat Westerse media Russische beelden van een luchtaanval op ISIS gebruikten en op eigen
conto schreven. De beelden werden schaamteloos van de Russen overgenomen en door de westerse media
gebruikt om te laten zien hoe zij ISIS bestrijden. PBS NewsHour liet opnames zien van Russische
vliegtuigen die een ISIS olieopslagplaats bombarderen onder vermelding dat dit westerse vliegtuigen waren.
In december 2015 deed Euronieuws al hetzelfde. Zo wordt de massa de ogen dicht gesmeerd, maar voor
wie echt de moeite doet en vooral de logica in ogenschouw neemt, is er simpelweg niets anders mogelijk
dan te concluderen dat ISIS het westerse huurlingenleger vormt dat president Bashar Al-Assad af moet
zetten. Dat de media van Russische zijde dit niet eerder open en bloot durfde te stellen, ligt waarschijnlijk
verscholen in het feit dat wanneer Rusland te veel de westerse propaganda tegenspreekt, ze zelf als
leugenaars en propagandisten worden neergezet, maar misschien wel veel meer in het feit dat Rusland
onderdeel uitmaakt van een vooropgezet wereldwijd schaakspel. Er is nu eenmaal een grote oorlog nodig
om straks een totalitair wereldregime neer te kunnen zetten. Om die orde te kunnen installeren is eerst grote
chaos nodig en voor grote chaos heb je een wereldoorlog nodig. De vluchtelingenstroom richting Europa
maakt ook onderdeel uit van dat plan, waarin eerst grote chaos moet ontstaan. Daarom schreef ik al eerder
dat de oorlog in Syrië een setup van de elite is. David Icke legt in onderstaande video nog eens goed uit
waarom de elite deze oorlog wil. Toch komt de Britse journalist Neil Clark nu dus met duidelijk bewijs van
Russische zijde, via de website RT.com, dat westerse media plagiaat pleegt in de videobeelden van
bombardementen op ISIS stellingen. Dat is de moeite van het bestuderen waard en het toont aan hoe
westerse burgers de ogen dicht gesmeerd worden. Tevens toont het aan dat het westen inderdaad ISIS
steunt en nu dus Russische beelden moet gebruiken om nog enigszins geloofwaardigheid te geven aan het
idee dat de NAVO tegen ISIS strijdt.
As we speak wordt er op alle fronten gebouwd aan deze wereldoorlog. John Kerry, de Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken, begint nu duidelijk uit te spreken dat Assad moet aftreden. Dat soort retoriek
hebben we eerder gezien in Irak bij Saddam Hoessein en in Libië bij kolonel Khadaffi. Ook begint op een
ander front op dit wereldwijde schaakbord dezelfde retoriek op te duiken. In Zuid Korea wordt ineens
gesproken over regime change voor Noord Korea. Dit past in de lijn van de strijd tussen oost en west
(Amerika en Rusland). Turkije richt zich op de noord flank van het Syrische strijdtoneel en Saoedische
vliegtuigen zijn nu in Turkije gestationeerd zogenaamd om ISIS te bestrijden. Inmiddels weten wij wel dat
ISIS niet bestreden wordt door haar Soennitische broeders. Het is de kampenstrijd tussen de Sjiitien en de
Soennieten, waarbij het Westen, Turkije, Saoedi Arabië aan de kant van ISIS en Al Nusra strijden (het
Soennitische kamp) en Rusland, Iran en China aan de kant van Syrië strijden (het Sjiitische kamp). De
Koerden strijden ook mee binnen dat Sjiitische kamp en worden dan ook gesteund door Rusland. Dat zijn de
twee grote kampen die we kunnen onderscheiden. Het begint nu dus in alle hevigheid los te barsten. De
mainstream media verzwijgen het alleen lekker voor u.
https://youtu.be/gajk7ymD9V8
http://www.beyondthematrix.nl/2016/02/15/radiostilte-over-de-exploderende-oorlog-in-syrie/
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Prikbord nr. 495 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Bankenmaffia boven de wet
De bankenmaffia laat in het door en door corrupte Duitsland weer eens van zich horen. De staat werd er
voor miljarden bestolen, naar verluidt, door banken die voor zeer vermogende cliënten bedragen
terugvorderden, waar ze geen recht op hadden. Overheid en politici lieten het gebeuren…. jaren lang, net
als het OM.
In Nederland kennen we een dergelijk voorbeeld (nog) niet, maar wel een vergelijkbaar fenomeen.
Advocaten die zich misdragen, maar veel invloed hebben binnen hun ‘netwerk’, worden (te) vaak
beschermd door de Orde en door rechters, indien ze door collega’s worden aangeklaagd. De klokkenluiders
worden vervolgens aangepakt met rechtszaken, schorsingen, boetes en absurde ‘schadevergoedingen’. En
OM, politici en presidenten van rechtbanken kijken weg.
Democratie
De Koreaanse oorlog heeft destijds Zuid-Korea behouden voor de democratische (westerse) beschaving.
Ook de bevolking van Taiwan geniet die status, maar in Zuid-Vietnam is het niet gelukt, ondanks
honderdduizenden doden. De overmoedigheid waarmee Hong Kong werd ‘teruggegeven’ aan
communistisch China, kon weleens tot een geheel andere uitkomst leiden, net als de ontwikkelingen rond
Oekraïne, de Koerden en Israël. Want westerse steun of sancties – en zelfs militair ingrijpen – hebben
inmiddels een spoor van ellende getrokken over de aardbol. Met name als er ‘opstandelingen’ bij betrokken
waren of corrupte dictators of steenrijke elites of moslim terroristen: Iran, Irak, Afghanistan, Zuid-Afrika,
Filippijnen, Saoedi-Arabië, Gaza, Libanon, Bosnië, Libië, Egypte, Syrië en een hele reeks landen in Afrika.
De strijd tegen de wereldwijde overbevolking is reeds verloren en de westerse democratieën worden
inmiddels zelf ‘hervormd’ door Brussel, immigranten, terroristen, incompetente regeringen en de financiële
maffia.
Leefgeld
Asielzoekers in Heumensoord klagen volgens rapporteurs over geen / te weinig ‘leefgeld’. Zouden ze soms
bedoelen dat ze te weinig geld krijgen om naar huis te sturen zodat de rest ook kan overkomen?
Matchfixing
Het gebruiken van betaalde journalisten om een ‘wenselijke’ opinie te bereiken, is niets nieuws. Het
gebeurde al bij allerlei linkse tv-programma’s met subsidies, bij artikelen over hulporganisaties en hun
‘prestaties’, bij politieke commentaren in dagbladen en nu bij de discussie over Oekraïne en Rusland met
subsidie van BuZa. Waar anderen niet in aanmerking kwamen voor bijna € 300.000 in het kader van
voorlichting over het referendum, krijgt een handjevol geselecteerden dit bedrag voor niet-journalistieke
werkzaamheden??? Want anders zou het teveel op matchfixing kunnen lijken…
De Telegraaf deed dit op 15/2 iets subtieler in een artikel over Heumensoord: de ongeveer 150
demonstranten waren er plotseling ‘enkele honderden’!
Oplichting
Indien bij een evenement bij herhaling de initiatiefnemers, het idee, het draagvlak of de ‘uitstraling’ worden
aangeprezen, dan weet u een ding zeker: u wordt opgelicht, maar mag niet weten hoeveel geld ermee is
gemoeid. En wie daar op wijst is een zeurkous, een cultuurbarbaar, antimilieu-activist, of een cynisch mens
die alleen maar in geld denkt (net als die organisatoren en belanghebbenden). Het is niet alleen zichtbaar
bij de berging van een oude boot, de start van de Tour de France, de aankoop van een Rembrandt, de
renovatie van een museum of paleis, de Jeroen Bosch tentoonstelling, de bouw van een kantorenkolos,
station of windmolenpark, maar ook bij allerlei sportieve ‘evenementen’ en bij de aankoop van het RKCstadion. De Waalwijkse bevolking heeft zich toen laten oplichten door het eigen gemeentebestuur dat
beloftes deed over de huurvergoeding door RKC van het voor heel veel geld aangekochte stadion. Niet
alleen de aankoopprijs was veel te hoog, maar ook de beweerde huurverplichtingen die telkens moesten
worden ‘opgeschort’ en straks kwijtgescholden…
Bij een aangifte destijds tegen het gemeentebestuur raakte de politie de bewijsstukken kwijt en had
bovendien geen capaciteit voor financieel onderzoek tegen de onbetrouwbare overheid.
Prognose
Naar verluidt houdt het kabinet rekening met bijna 100.000 asielzoekers per jaar over de volgende 5 jaren!
Dit is een onbegrijpelijke prognose, gezien de beloftes tot afscherming (‘bewaking’) van de Europese
buitengrenzen. Zelfs met marineschepen: 5 jaar te laat. Het valt ook niet te rijmen met gezinshereniging,
want dan zouden de getallen elk jaar verder moeten stijgen. Of worden die juist verzwegen, net als de
uitzettingsaantallen? En de lamlendige VVD laat het zich allemaal aanleunen.
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