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Lastenverhogingen om schulden Zuid Europa te betalen
Leden van het kabinet Rutte hebben laten blijken dat er mogelijk
meer lastenverhogingen komen om aan de € 6 miljard extra
bezuinigingen te kunnen voldoen (3). In Den Haag zwijgt men
erover als het graf, maar uit berichten van bijvoorbeeld de
Economist valt af te leiden dat de lastenverhogingen in landen
zoals Duitsland en Nederland een direct gevolg zijn van de
eurocrisis en de onmogelijkheid van in ieder geval Griekenland,
Portugal en Ierland hun schulden terug te betalen. De
onvermijdelijke schuldenkwijtschelding die zal volgen zal voor het grootste deel voor rekening van de
Duitsers en Nederlanders komen.
De Economist rekende uit dat de schulden van de drie genoemde PIIGS landen alleen door kwijtschelding
zijn op te lossen. Het tijdelijke EFSM-stabilisatiefonds kreeg in mei 2010 'slechts' € 60 miljard euro in kas,
lang niet voldoende om de problemen op te lossen en reden waarom het permanente ESM-noodfonds met
maximaal € 700 miljard werd opgericht. Griekenland ontving naast de twee 'hulp'paketten ook geld uit het
EFSM, totaal € 240 miljard. Een groot deel van dit enorme bedrag is reeds uitbetaald, de rest volgt tussen nu
en 2014.
€ 1620 miljard nodig voor de euro, € 9300 miljard voor de banken
De officiële financiële bijdrage aan het EFSF en ESM is voor Duitsland € 95,4 miljard (met een maximum
van € 190 miljard) en voor Nederland € 28 miljard (met een maximum van 40 miljard). Het gezaghebbende
Financiële Dagblad berekende eind 2012 dat er zeker € 1620 miljard nodig zal zijn om de euro overeind te
houden - veel meer dan wat de huidige noodfondsen kunnen ophoesten, om over de astronomische
schulden van de Europese banken -€ 9300 miljard- maar te zwijgen.
'Nederland in ESM-val gelokt'
De Amerikaanse megabank Citigroup stelde vorig jaar zomer dat uit de ESM-verdragstekst overduidelijk
blijkt dat Nederland geen cent van deze miljarden zal terugzien en constateerde letterlijk dat de parlementen
in Noord Europa 'in de val zijn gelokt'. Het jarenlang zinloos storten van miljarden euro's in de bodemloze put
van Zuid Europa, wat de EU op de rand van de afgrond heeft gebracht, zal de komende jaren exponentieel
worden voortgezet, met het Duitse en Nederlandse spaargeld als garantie.
Duitsers en Nederlanders langzaam wakker
Langzaam worden de Duitsers en Nederlanders wakker dat hun (spaar)geld en hun toekomst worden
opgeofferd om het faliekant mislukte euro-experiment tot het bittere einde toe vol te houden. Uit Duitse (2)
en internationale studies blijkt dat de kloof tussen burger en politiek almaar groter wordt (3) en steeds minder
mensen de europropaganda van Brussel en hun eigen regering slikken. In Nederland vertaalt zich dat al
tijden in extreem slechte opiniepeilingen voor de regeringspartijen VVD en PvdA.
Nieuwe Griekse schuldenkwijtschelding
De Duitse bondskanselier Angela Merkel staat pal voor nieuwe verkiezingen in september en probeert het
volk gerust te stellen door 'geen mogelijkheid te zien' voor een nieuwe Griekse schuldenkwijtschelding. Als
ze de verkiezingen heeft gewonnen -zoals de peilingen nu uitwijzen- zal ze hoogstwaarschijnlijk weer van
koers wijzigen en beweren dat er 'geen alternatief' voor wéér een Grieks hulppakket is.
Als Griekenland in de euro moet blijven -en daar willen Brussel en de eurofielen letterlijk ten koste van alles
en iedereen aan vasthouden- dan moet zeker meer dan de helft van de Griekse schulden worden geschrapt.
De verliezen zullen alleen al voor Duitsland en Nederland in de tientallen miljarden euro's lopen.
Politiek stelt dag van afrekening zo lang mogelijk uit
Daar komen de circa € 50 miljard die de Europese Centrale Bank aan waardeloze Griekse schuldpapieren
heeft gekocht nog eens bovenop. Bovendien zullen dan ook Portugal, Ierland en Cyprus een
schuldenkwijtschelding à la Griekenland eisen.
De Duitse en Nederlandse regeringen zullen waarschijnlijk alles doen om met behulp van allerlei
kunstmatige hulpconstructies de onvermijdelijke gevolgen voor hun eigen landen en begrotingen zo lang
mogelijk uit te stellen. De dag van afrekening komt er echter onverbiddellijk aan. In uiterlijk 2015 zullen de
belastingbetalers in onze landen opnieuw moeten bloeden om de euro overeind te houden en de
kwijtgescholden Zuid Europese schulden te betalen.
Permanente schuldenslavernij
De conclusie luidt dat Berlijn en Den Haag hun onderdanen in permanente schuldenslavernij van het Eurorijk
hebben geleid. Tientallen miljarden euro's werden en worden uit onze samenleving gezogen -geld dat in
onze economie en daarmee in het overeind houden van onze voorzieningen en sociale zekerheid gestoken
had kunnen worden- om de belangrijkste schuldeisers van Zuid Europa -de banken- tevreden te stellen.
Voor deze keuzes van onze politici -vóór de banken en tegen het volk- zullen wij als burgers generaties lang
moeten bloeden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) NU
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Het Nederlandse pedonetwerk
Het Nederlandse pedofiele netwerk is groter dan wij allen denken.
Het netwerk ook wel “sekte” genoemd bestaat uit zo`n 300
mensen, waarvan vele achtergronden hebben als advocaat, jurist,
rechter of politie-officier. Thans is amper 10% van deze “sekte”
geïdentificeerd. Hieronder een overzicht van de grootste groep
criminelen uit de Nederlandse samenleving. Opvallend en
alarmerend hierbij is dat de meeste leden van de “sekte” banden
hebben met het koninklijk huis.
1) Frits Salomonson, Leeft nog en woont in Belgie, al is ons helaas niet bekend waar. Godfathervan het
pedo-netwerk. Brug tussen Nederland en het Belgische Dutroux-netwerk ondermeer via zijn activiteiten voor
Banque de Suez die hem direct en rechtstreeks linken aan de Belgische super-pedo’s Maurice Lippens en
Etienne Davignon.
2) Hans Holthuis, Een van de twee Rolodex-hoofdofficieren. Link met het KH: Beatrix bracht een bezoek
aan het Joegoslavie-tribunaal waar hij griffier is nadat hij het OM diende te verlaten omdat hij werd
gechanteerd. Maakte gebruik van de diensten van pedo-advocaat Harro Knijff van De Brauw Blackstone
Westbroek die ook optrad voor het KH.
3) Ger van Roon. De ‘pedo-professor’ uit het Rolodex-onderzoek speelde een cruciale rol in het netwerk als
liason met Polen waarvandaan hij kinderen naar Nederland smokkelde. Vriend van Demmink. In 1998 is Van
Roon uitgebreid geportretteerd in vrij Nederland.
4) Joris Demmink, algemeen besproken hier op deze blog. Verdedigd door pedo-advocaat Harro Knijff van
De Brauw.
5) Jan Wolter Wabeke, In 2008 nog niet met 100% zekerheid geidentificeerd als de tweede ‘Rolodexhoofdofficier’ maar thans wel, met name dankzij de explosieve ‘Wabeke-papers’ waarvan de authenticiteit
ondermeer is bevestigd door GayKrant-hoofdredacteur Henk Krol. Close ties met Demmink. Recent
benoemd tot raadsheer bij het Haagse Hof.
6) Job De Ruiter, Oud-minister van Defensie en Justitie, niet toevallig de twee ‘Demmink-departementen’.
De ‘bewindspersoon’ uit het Rolodex-onderzoek. Een van de ‘Knijff-pedo’s’ die ging procederen tegen
verbanden die in publikaties werden gelegd met kindermisbruik. Hiermee (via Knijff) direct ook een relatie
met het KH, nog los van het feit dat iemand die meerdere malen minister is geweest so wie so banden
onderhoudt met Oranje.
7) Prins Claus, Wordt binnenkort een heel artikel over hem gewijd op dit blog. Claus is vaak gesignaleerd in
een pedo-bar in de Amsterdamse Paardenstraat (de ‘Festival Bar’) waar mensen als Ed van Thijn, Paul de
Leeuw en Andre van Duin kinderen verkrachtten.
8) Kees Lunshof, Voormalig adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf wordt door meerdere bronnen
genoemd als extreem-sadistische ‘martel-pedo’ die ook deelnam aan het opnemen van snuff movies.
Onderhield seksuele relatie met Felix Rhodius, voormalig directeur van het Kabinet van de Koningin. Zeer
hecht met Demmink. Poging hem ‘wit te wassen’ via de jaarlijks terugkerende “Kees Lunshof lezing”, de
laatste werd verzorgd door vrouwenverkrachter Ruud Lubbers.
9) Henk Koning, Voormalig president van de Algemene Rekenkamer wordt door vele bronnen genoemd; in
zijn huis in Scheveningen speelden zich de meest extreme zaken af. Zijn positie wordt er niet beter op als
we ons realiseren dat aan het licht is gekomen dat Beatrix zich persoonlijk heeft ingezet voor zijn benoeming
bij de Rekenkamer.
10) Ed Nijpels, Reeds genoemd vanaf 1982 in het nooit gepubliceerde Der Spiegel-artikel Linksgestrickt.
11) Cornelis Stolk. Overleden vice-president van de Haagse rechtbank; exposed door Peter R. de Vries.
Van belang omdat via zijn identificatie blijkt dat het netwerk waarschijnlijk veel verder terug gaat (eind jaren
70) in de tijd dan aanvankelijk aangenomen.
12) Rechter Rueb. Kinderrechter te Den Haag die begin jaren tachtig vele kinderen misbruikte. Zijn casus
wordt beschreven in het boek Anne Berber, verdriet van een tedere crimineel van Yvonne Keuls. Opvallend
is dat de naam ‘Rueb’ ook weer terugkomt via pedo-advocaat Harro Knijff: in 1989 fuseerde het kantoor De
Brauw Westbroek met het kantoor Blackstone Rueb Van Boeschoten en aldus ontstond De Brauw
Blackstone Westbroek.
13) Fokke Fernhout. Voormalig vice-president van de rechtbank Maastricht; de enige bekende toga-pedo
die is vervolgd en ook veroordeeld. Schrijft thans geleerde boeken over kutten van jonge meisjes.
14) Frank Van Dalen, Overambitieuze VVD-politicus misbruikte kinderen via de zogeheten 16-boot op de
Gay Pride te Amsterdam. Werd in het zonnetje gezet door Maxima als homo-activist, vandaar de link met het
KH.
15) Rutger Schimmelpenninck, Top-curator van het kantoor Houthoff Buruma (dat ook De Telegraaf
verdedigt) bezit buiten in Overijssel dat wordt genoemd in de Dutroux-dossiers als locatie voor orgieen met
minderjarigen. Familie onderhoudt al eeuwen lang hechte banden met Oranje; ene Coen Schimmelpennickvan de Oije is lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Directe banden met
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Salomonson en via TextLite met Klaas Bruisma. Alarmerend is de greep van Schimmelpennick op de
financiele wereld: de advocaat is zowel curator van DSB als van het ‘Nederlandse’ Lehman Brothers. Dit
zorgt weer voor een vette link met Wabeke als Ombudsman Financiele Dienstverlening.
16) Harro Knijff, Hoewel er geen directe berichten zijn dat Knijff zelf kinderen misbruikt, ligt zulks zeer voor
hand vanuit zijn positie als ‘pedogliere’ van het netwerk. Hoe kan iemand die straight is de ene criminele
kinderverkrachter na de andere verdedigen zodat ze kunnen blijven doorgaan met het vernietigen van jonge
levens -waarbij hij geen middel schuwt- zonder te worden verteerd door schuld en schaamte? Bovendien
sterke banden met Oranje, ondermeer als lid van de organisatie van de Koninkrijksspelen.
17) Felix Rhodius, Voormalig directeur van het Kabinet van de Koningin onderhield seksuele relatie met
Kees Lunshof en was intimus van Joris Demmink. ‘Duivelse kracht’ achter het slopen van Edwin de Roy van
Zuydewijn.
18) Oscar Hammerstein, Intimus van pedo-godfather Frits Salomonson. Directe banden met het KH. Houdt
kantoor met Gerard Spong die door een bron wordt genoemd als lid va het pedo-netwerk en aanwezig op
de boot Apollo van Gerry Ulrich, de grote man achter ‘Zandvoort-gate’.
19) Rechter van der Ven. Rechter uit Nijmegen die medio jaren 80 is veroordeeld voor kindermisbruik als
gevolg van meedere aangiftes van kinderen die waren samengebracht door de schrijfster Yvonne Keuls. Na
zijn veroordeling door interventie van Ien Dales, destijds burgemeester van Nijmegen, het land uit
gesmokkeld.
20) Frits Huffnagel, wethouder te Den Haag; met Frank van Dalen (ook VVD) voorman van een nieuwe
generatie extreem-ambitieuze en arrogante kinderverkachters. Banden met het KH (je gelooft het toch
niet…) de man is lid van het Comité van Aanbeveling van het Juliana Kinderziekenhuis.
21) Joost Tonino. Voormalig OvJ te Amsterdam; thans advocaat. Banden met Demmink. Vormt volgens
bronnen een ‘pedo-stapgroepje’ met Demmink en OvJ Frits van Straelen.
Tegen de volgende mensen bestaan aanwijzingen die echter niet sterk genoeg zijn ze op te nemen op de
lijst: Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Frits Korthals Altes, raadsheer (Hoge Raad) W. van
Schendel, Alexander Rinnooy Kan, Ed van Tijn, Johan Remkes, Hans Westenberg , Frits van Straelen
(OM).
Geplaatst door BM op 19:31
http://leugensenbedrog.blogspot.nl/2011/11/het-nederlandse-pedo-netwerk.html

‘Frits Huffnagel slaapt bij Mark Rutte’
Door: Micha Kat op 17 augustus, 2013
Vvd zwendel-politicus, pseudo-journalist en vermeende
kindermisbruiker herhaaldelijk gezien bij appartement Mark Rutte *
Huffnagel aangever in de strafzaak tegen micha via het kantoor
van Gerard Spong, volgens meerdere verklaringen een pedofiel *
Henk Krol: ‘ook Frits Huffnagel is een kindermisbruiker’
Frits Huffnagel is herhaaldelijk gezien bij het binnentreden van het
appartement van Mark Rutte. Dat verklaren bewoners van het
betreffende appartementencomplex in Den Haag vlak bij het
hoofdkantoor van de ANWB. Frits Huffnagel is een homofiel en
volgens Henk Krol van 50+ ook een pedofiel. Toen we deze informatie eerder -met bronvermelding- bekend
maakten, deed Huffnagel opnieuw aangifte tegen Micha wegens smaad. Het OM had eerder geweigerd een
aangifte wegens laster van Huffnagel in behandeling te nemen. Ook de tweede aangifte werd volgens
Huffnagel niet snel genoeg in behandeling genomen, hetgeen reden was voor een derde ‘aanvullende’
aangifte (5 juli 2011). Deze laatste aangifte was gericht aan het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie
van het OM. Voor deze aangiftes nam Huffnagel het kantoor van Gerard Spong in de arm (mr. J. van Dijk).
Ook Spong is volgens meerdere bronnen, onder wie de moeder van zijn zoon Xander, een kindermisbruiker.
Door de rechtbank Den Haag werd Micha begin maart op dit punt veroordeeld waarbij de rechtbank stelde
dat Micha ‘zijn beweringen op geen enkele wijze heeft onderbouwd’. Spong onderhoudt volgens bronnen
nauwe contacten met Joris Demmink [backgrounds] hetgeen de verklaring kan vormen voor de opmerkelijke
switch van het OM betreffende de aangiftes van Huffnagel en voor Micha’s al even opmerkelijke
veroordeling op dit punt. Dat nu blijkt dat Huffnagel een relatie zou hebben met Mark Rutte voor wie hij in
2006 ‘campagneleider’ was -zulks nadat hij wegens fraude moest aftreden als wethouder te Amsterdam-,
maakt de veroordeling van Micha nog opmerkelijker. Thans loopt het hoger beroep van Micha tegen zijn
veroordeling. Op 20 augustus beslist het Haagse Hof over het verzoek van Micha vijf getuigen te horen.
Micha wil aldus aantonen dat de rechtzaak tegen hem een set up was van Justitie samen met de MSM met
als doel hem te demoniseren.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24537/frits-huffnagel-slaapt-bij-mark-rutte
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De gekraakte paleizen
Geplaatst door ADMINISTRATOR
Sluw koopmanschap kan de Nederlander blijkbaar wel waarderen.
Neem alleen het wisseltrucje wat het “koningshuis” heeft toegepast om zich te verrijken over de rug van de
belastingbetaler.
U moet zich voorstellen, dat u een auto verkoopt aan de buurman, met als voorwaarde dat alleen u er in
mag blijven rijden en de buurman voor de kosten opdraait. Uw enige tegenprestatie is het feit dat u een
voornaam persoon bent en regelmatig in het buitenland een doosje bonbons krijgt, die u samen met de
buurman verorbert. Hij één, u de rest, want verschil moet er zijn. In het geval dat u gaat verhuizen, heeft u
afgesproken dat de burman u die auto tip-top onderhouden gerenoveerd en gepoetst terug schenkt voor nul.
De auto is inmiddels een antiek exemplaar geworden, zeldzaam en vele malen meer waard als waar u hem
ooit voor kocht.
U zegt nu natuurlijk, dat bij die buurman de schedel moet worden gelicht en drastisch moet worden
nagekeken.
Vervolgens meent u dat ondergetekende maar sprookjesboekjes moet gaan schrijven, want zoiets komt in
werkelijkheid niet voor en dit was toch een serieuze website?
Geen sprookjes – we zullen u een handje helpen.
Juliana van Soest (uiteraard onder invloed van de geslepen
Malteser Ridder en nooit terechtgestelde deserteur en
landverrader Benno zur Lippe B.) verkocht alle paleizen aan de
Nederlandse staat, onder de bindende voorwaarde dat :
(1) alleen de “oranjes” er in mogen wonen;
(2) de Nederlandse staat als nieuwe eigenaar voor het
onderhoud zorg draagt;
(3) mocht de monarchie ooit vallen, de paleizen om niet terug
geschonken (!) moeten worden aan de “oranjes”
Alleen al paleis Soestdijk (ooit gekocht voor 18.775,- gulden) werd
in 1971 voor 1,9 miljoen gulden aan de Staat der Nederlanden
verkocht. Op 24 juni 2011 werd aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal hieromtrent de volgende vraag gesteld
en (min of meer) beantwoord:
Vraag 1: Wat zijn de precieze kosten van de renovatie van paleis
Soestdijk? Welke bron gebruikt de minister hiervoor? Welke lasten
zijn nu jaarlijks gemoeid met de instandhouding van het paleis?
Antwoord op vraag 1: De kosten van een renovatie hangen sterk samen met het toekomstig gebruik van het
paleis en zijn omgeving. In de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 13 juli 2010 geeft
deze aan dat de totale kosten voor restauratie/renovatie van het totale landgoed worden geraamd op een
bedrag boven de € 100 miljoen, waarvan ca € 65 miljoen voor het paleisgebouw. Op dit moment zijn geen
middelen voorhanden voor een renovatie. De huidige instandhoudingskosten bedragen ca € 3 miljoen per
jaar. Hiervan wordt € 0,7 miljoen gedekt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het overige wordt ten laste van het resultaat Rijksgebouwendienst gebracht.
Het onderhoud en kosten van de paleizen is dus voor rekening van de belastingbetaler en voor alle paleizen
(paleis op den Dam kostte onlangs nog slechts aan renovatie- en restauratiekosten een slordige 130
miljoen) en domeinen kunnen we rustig met een slorige € 1 miljard rekening houden, verdeeld over allerlei
departementen, verdoezeld in talloze boekhoudtechnische doorbelastingen.
Resumerend: Je verkoopt je ooit gestolen paleizen, maar blijft er lekker in zitten. De inwoners van die
paleizen zijn dus doodordinaire krakers. Mocht inderdaad de monarchie ooit vallen, dan kunt u er zeker van
zijn, dat dat onroerend goed ter waarde van MILJARDEN voor niets wordt terug gegeven aan die krakers.
Dat eenzijdig opgestelde en ondertekende ”koopcontract” kan natuurlijk vandaag nog worden getorpedeerd.
Wegens belangenverstrengeling, want een “koning” tekent alles namens zichzelf, zit altijd aan beide kanten
van de tafel., spreekt met zichzelf de prijs af. Ik heb nog nooit een taxatie-rapport gezien. Een idiote
toestand! Dus over de WETTIGHEID van die koopovereenkomst zullen we het deze keer maar niet hebben.
Maar gezien de sluwheid van de krakers en hun adviseurs met eeltige knietjes, moet u er niet van staan te
kijken, dat ze vervolgens alles weer doodleuk aanbieden aan de Nederlanders en het dus NOG een keer
proberen te verkopen.
Nederlanders liggen hier blijkbaar niet van wakker.
Vandaar de aanname dat “sluw koopmanschap” (ergo: legale diefstal) door de bewoners van de nep-staat
wel gewaardeerd kan worden.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/08/17/de-gekraakte-paleizen/

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 5

De illusie van democratie
Zelfs politicologen zijn er nu duidelijk over, Nederland wordt geregeerd door regenten. De politieke partijen
vormen met z’n allen een kartel, waarbinnen slechts op de bühne over minimale verschillen van mening
wordt gesoebat. Nederland is geen democratie. Vrijwel alle sleutelposities/benoemingen worden verdeeld
onder leden van dat kartel. Deskundigheid of kundigheid speelt geen enkele rol. (Wat in de dagelijkse
praktijk duidelijk te merken is)
"Op de valreep struikelde het paarse kabinet toch nog over het Srebrenica-rapport. Maar heeft de burger nog
wat te kiezen? Een rondgang langs professoren leidde tot de volgende conclusies: politiek is gedegradeerd
tot bestuur, de regentenstand speelt elkaar baantjes toe en het parlement oefent nauwelijks meer controle
uit. De politieke partij is vooral een opstapje geworden voor verdere carrière. Mag dit stelsel nog een
democratie heten?" Door Gerard van Westerloo, uit NRC Handelsblad, Bijlage M.
Door Gerard van Westerloo
NRC Handelsblad, Bijlage M, 4 mei 2002.
Het enige dat je van een verkiezingsprogramma kunt zeggen is dat het niet wordt uitgevoerd
Het vuur werd aangestoken door professor Hans Daudt, emeritus hoogleraar te Amsterdam. Aan de
Universiteit aldaar heeft Daudt in zijn werkzame leven vele lichtingen politicologiestudenten opgeleid,
waaronder de lichting Melkert. En nu, als hoogleraar in ruste, is hij tot een verbazingwekkende conclusie
gekomen. Nederland, schreef hij nog voordat er sprake was van Fortuyn, is mogelijk een oord van vrijheid
en zeker een rechtsstaat, maar Nederland is allerminst een democratie. Wat nu? Worden er in dit land dan
geen vrije en algemene verkiezingen gehouden? Jawel, vervolgde de éminence grise van de politieke
wetenschappen ruw samengevat. Maar ze stellen geen flikker voor.
Volgens hem wordt Nederland in feite bestuurd door 'een regentenklasse' die sterk doet denken aan 'de
Republiek sinds de 17de eeuw'. Zeker, haast Hans Daudt zich erbij te zeggen, het betreft hier een
regentenstelsel met gegarandeerde grondrechten voor iedereen. 'Maar laten we het niet met kreten optuigen
tot iets dat het niet is: een democratie met vertegenwoordigers van het volk.'
Daar schrijft professor een groot woord. En om nu te zeggen, een krachtige aanbeveling om op 15 mei
aanstaande enthousiast richting stemlokaal te hollen, nee. Of gaat het hier om een oudedagsoprisping van
een teleurgestelde scherpslijper?
Prof. Hans Daudt: 'Onze democratie is flauwekul. Wie of wat kiest een kiezer als hij zijn stem uitbrengt?
Geen burgemeester, geen commissaris van de koningin, geen minister-president en geen staatshoofd.
In de weken na verschijning van Daudts ontkenning van het Nederlandse volksvertegenwoordigende bestel
ben ik het land afgereisd om te horen hoe zijn jongere en nog wel aan een universiteit werkzame collega's
daarover denken. Vrezen ze voor opkomende seniliteit bij hun voorganger? Of zijn ze evenmin geweldig in
hun nopjes met de democratie hier te lande? In Groningen ontmoet ik de hooggeleerde Ankersmit: 'De
politiek', zegt hij, 'is in Nederland naar de periferie verdreven. De democratie als zodanig is er niet meer in te
herkennen.'
In Tilburg spreek ik de hooggeleerde Frissen: 'In Nederland hebben we een absolute regentenstand die niets
te maken heeft met democratie in de directe democratische zin van het woord.' In Amsterdam zoek ik de
hooggeleerde Hajer op. 'De democratie zoals wij die kennen heeft zijn langste tijd gehad. De politiek doet
alsof het niet zo is, maar de belangrijkste besluiten worden genomen in organen die niet voldoen aan de
regels van democratische besluitvorming.' En in Leiden vraag ik belet bij de hooggeleerde Tromp: 'De
politiek in Nederland bewandelt een doodlopende straat. Er komt een crisis, dat kan niet anders. De politieke
partij is niet meer dan een netwerk van mensen die elkaar kennen en elkaar ondersteunen.'
Van democratie is geen sprake
Nee, een eenzame dwaas is Daudt niet, de politicologenvader in ruste. Wie ik daarna ook spreek, iedereen
die zijn brood verdient door vakmatig naar 'de politiek' te kijken heeft het onbehaaglijke gevoel dat er iets
heel essentieels niet klopt en dat er een enorme kloof is ontstaan tussen het idee van de
volksvertegenwoordigende democratie en de alledaagse praktijk ervan. O zeker, ze gaan op 15 mei allemaal
naar de stembus. 'Uit burgerzin', zegt Eisse Kalk, directeur van het Amsterdamse Instituut voor Publiek en
Politiek. Maar, zegt hij er meteen bij, 'ik heb al jaren het gevoel, wat doet het er eigenlijk toe? Ik stem
sowieso op een persoon, maar daarmee ook op een Partij, terwijl de Partijen hard bezig zijn de democratie
uit te hollen.' En ook de Groninger Gerrit Voerman, directeur van het Nederlands Documentatie Centrum
Politieke Partijen, zal binnenkort zijn stembiljet weinig bevlogen in de gleuf stoppen. 'De politiek', zegt hij,
'heeft bewust macht en invloed uit handen gegeven. Het parlement is niet meer dan een stempelmachine
geworden.'
Wat is er aan de hand met de vertegenwoordigende democratie in Nederland dat er nauwelijks nog een
beroepstoekijker te vinden is die er een goed woord voor over heeft? 'De legitimatie van de Nederlandse
democratie', laat Jos de Beus, politicoloog te Amsterdam weten, 'is een grootscheepse vorm van zelfbedrog
en misleiding. 'Het politieke beest in Nederland', zegt Pieter Tops, politicoloog te Tilburg, 'is zo goed als
getemd.' En volgens Nico Baakman, politicoloog te Maastricht, 'maken we onszelf wijs dat wat wij
democratie noemen, ook als democratie functioneert'.
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Vogelvlucht
In deze dagen wordt het fiasco van Paars breed uitgemeten, zowel voor als na de val van het kabinet-Kok.
Daar zit een modieus trekje in en bovendien, daar gaat het hier niet om. Het gaat om iets veel
fundamentelers, iets wat de vraag ontstijgt of de een regeert met de ander of de ander met de een. Het
systeem als zodanig wringt, daar gaat het om. Maar waar precies? En wat? En hoe?
Op een mooie winternamiddag kijk ik met de emeritus Daudt door zijn hoge Buitenveldertse flatraam uit over
Amsterdam-Zuid en omstreken. Een prachtige plek om aan een vogelvlucht boven het politieke landschap te
beginnen. Hans Daudt nestelt zich behaaglijk in zijn driezitsbank en valt met de deur in huis. 'Onze
democratie', zegt hij, 'is flauwekul.' Hij kijkt er tevreden bij, pats, die zit.
Nee, nee, nee, het gaat hem niet om personen en ook niet om een bepaalde partij. Het gaat om 'het hele
systeem' dat onder het mom van volksvertegenwoordiging het soortelijk gewicht van de volksstem tot circa
nul heeft gereduceerd. 'Wie of wat kiest een kiezer als hij zijn stem uitbrengt? Geen burgemeester en sinds
kort ook geen wethouder meer. Geen commissaris van de koningin, geen minister-president en geen
staatshoofd. Zelfs geen gemeenteraads- of Kamerleden, want die worden door een sollicitatiecommissie
benoemd. Gok geen college- of regeringsprogramma. Bij een vorig regeerakkoord ging het
verkiezingsprogramma van de PvdA uit van 8,8 miljard bezuinigen en dat van de VVD van 17,6 miljard - het
regeerakkoord kwam bij wijze van compromis uit op 18 miljard!
Het is deze 'potsierlijke vorm van democratie' die de emeritus hoog zit. Het enige dat je van een
verkiezingsprogramma met zekerheid zeggen kunt, vindt hij, is dat het na de verkiezingen niet zal worden
uitgevoerd. Ik breng het gesprek op zijn 'regentenstand'. 'Het verschil met vroeger', zegt Hans Daudt, 'is
hooguit dat de functies niet langer erfelijk en onder de adel verdeeld worden, maar nu ook onder de burgerij.
Voor de rest maakt het weinig uit. Nog steeds worden in Nederland geen mensen in functie gekozen, omdat
de politieke elite de zaak in eigen hand wil houden.' O ja, zeker, de ex-professor weet het maar al te goed.
Nauwelijks is de inkt waarmee je zo'n waarneming opschrijft droog, of heel Den Haag begint in koor te
roepen dat je een populist bent en dat je borreltafelpraat verkoopt en datje Pim Fortuyn wel lijkt. 'Maar ik zeg
u, als je wilt weten wat de mensen werkelijk vinden, moet je een borrel met ze gaan drinken, want dan
zeggen ze echt wat ze denken.'
We nemen een glaasje fris
'Ook in het parlement', zegt Hans Daudt, 'zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar
benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. En ja, daar
moet je helaas vier jaar de politiek voor in. Die banen zijn in overvloed te vergeven - alle politieke partijen
willen dezer dagen in alle regionen van het openbaar bestuur 'hun mannetje' hebben zitten. Dat is, zegt
Hans Daudt, 'het handjeklap van de regenten.' En als ze onderling een conflict hebben, wordt er iemand uit
hun eigen Haagse regentenkring benoemd om, à la de VVD'er Henk Koning, een geruststellend flutrapport
te schrijven over handel en wandel van PvdA-leider Ad Melkert, of om à la de PvdA'er Van Kemenade, met
gezag te liegen over de toestand bij het Defensie van VVD-minister De Grave. Zo iemand heet dan een
wijze man. Hans Daudt: 'Wijze mannen komen in Nederland nooit van buiten de politieke kaste.' Hij leunt
genoeglijk achterover. Kom maar op, wil hij zeggen. Maak je borst maar nat, al wie er anders over denkt.
Zootje
Als de beer uitgebromd is en ik weer op de begane grond sta, blijft zijn 'politieke kaste' me door het hoofd
spoken. Gaat het werkelijk zo ver in Nederland? Is er inderdaad sprake van een min of meer gesloten circuit
waaruit de kandidaten voor de sleutelfuncties in het openbaar bestuur exclusief en op grond van een
partijlidmaatschap gerekruteerd en benoemd worden? En kan je dat circuit kortheidshalve als 'de politiek'
omschrijven?
De drager van de politiek in Nederland is de politieke partij. Over dat verschijnsel is een boekenplank
volgeschreven. De schrijvers mogen met elkaar van mening verschillen of het hier om een instelling tot heil
der natie gaat of om een achterhaald zootje dat rijp is voor de vuilnisbak - ze zijn het gloeiend met elkaar
eens dat de partij als zodanig de laatste jaren veel van zijn oorspronkelijke functies heeft verloren. Niemand
kan in ernst volhouden dat de politieke partij nog altijd uit naam van een massa-aanhang spreekt. Alle
partijen hebben er dagwerk aan om leden uit te schrijven, terwijl ze met de inschrijvingen in een half uurtje
klaar zijn. Als ze niet van overheidswege ruimhartig gesubsidieerd werden, zouden ze financieel allang aan
de grond hebben gezeten.
Ook ziet niemand de partij meer als de verwoorder van een ideologie, de middelaar tussen een breed
aangehangen levensovertuiging en het landsbestuur. Zelfs de meest verstokte socialist, mocht er nog een in
leven zijn, ziet de sociaal-democraten van vandaag niet als zijn absolute bloedbroeders. En ook de meest
bevlogen liberaal vindt in de bende van Dijkstal niet langer zijn totale heil. Op de aanhang van enkele
kleinere partijtjes na zweeft het kiezersvolk heftig, zo heftig dat je er scheel van wordt.
Wat blijft er dan van de partijen over?
Volgens Bart Tromp, politicoloog: een uitzendbureau voor leden die een hoge bestuurlijke functie ambiëren.
Volgens Roel in 't Veld, bestuurskundige: een headhuntersbedrijf voor het openbaar bestuur. Volgens Frank
Ankersmit, politicoloog: een onmisbaar verschijnsel dat tegelijk totaal irrelevant is. En volgens Philip van
Praag, politicoloog: een aanhangsel van het staatsapparaat. Nee, ik citeer geen revolutionairen die het liefst
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morgen nog een dictator aan de macht willen zien. Ik citeer mensen die hoofdschuddend toekijken hoe
Nederland in razend tempo verandert, terwijl er geen wrikken of bewegen aan is zodra het over het politieke
stelsel gaat. 'De politieke partij', schrijft C. de Vries, wetenschapsman namens D66, 'is op sterven na dood.'
'Nee', vult F. Becker, wetenschapsman namens de PvdA aan, 'ze is al hersendood.' 'In elk geval', vindt C
J.Klop, ex-wetenschapsman namens het CDA en tegenwoordig NCRV-voorzitter, 'speelt de politieke partij
een veel minder belangrijke rol dan de handboeken suggereren'.
Gruwelijke hekel
De eerste krokussen komen boven het gras uit, als ik in de trein stap naar Maastricht om aan de universiteit
aldaar bij dr. Nico Baakman op bezoek te gaan. Onderweg lees ik het manuscript van zijn breed opgezette
studie naar politieke benoemingen dat tot hoofdstuk zeven is gevorderd en waarin hij de vraag beantwoordt
wat je in Nederland niet kan worden als je geen lid van een politieke partij bent. Natuurlijk, in theorie kan
iedereen alles worden. Maar in de praktijk?
Op pagina twee van zijn manuscript zegt de Limburgse onderzoeker, in navolging van de Raad voor het
Openbaar Bestuur, dat 'het lidmaatschap van een der grote politieke partijen een noodzakelijke voorwaarde
is voor een benoeming in tal van openbare functies'. Even verderop schrijft hij dat alle politieke partijen er
kien op zijn dat 'zoveel mogelijk van de voor het beleid en de wetgeving relevante ambten bekleed worden
door personen die lid zijn van een politieke partij'. Aldus gesterkt betreed ik zijn werkkamer. Baakman haalt
universiteitskoffie en vertelt dat hij tamelijk onbevangen aan zijn onderzoek is begonnen. Maar dat hij, als hij
niet oppast, een gruwelijke hekel aan de politiek krijgt. 'Het gaat allemaal veel verder dan ik ooit gedacht
heb', zegt hij.
Hij heeft het plan opgevat om alle openbare functies die daarvoor in aanmerking komen, van de
Rekenkamer tot en met de Raad van State en van burgemeesters tot en met de hogere adviseurschappen,
op hun al dan niet politieke invulling te bekijken. Hij is ver genoeg gevorderd, zegt hij, om een algemene
conclusie aan te durven: 'Als partijloze maak je gewoon geen schijn van kans meer.'
De onderzoeker doet geen half werk. Hij bekijkt de politieke benoeming in historisch perspectief, vanaf 1900
tot nu aan toe. 'Het meest opmerkelijke', zegt hij, 'is dat het verschijnsel in zijn absoluutheid eigenlijk van
tamelijk recente datum is.' Neem de Algemene Rekenkamer. Tot 1970 kon je daar nog lid van worden louter
omdat je goed was in rekenen. Sindsdien zijn er van Engwirda (D66) tot Koning (VVD) en van Stuiveling
(PvdA) tot Havermans (CDA) alleen mensen benoemd die niet zo heel goed konden rekenen maar die wel
uit de politiek voortkwamen. Of neem de commissarissen van de koningin. In 1965 waren er nog vijf van de
elf geen lid van een partij. De laatste partijloze commissaris nam in 1974 afscheid.
'Het omslagpunt', zegt Baakman, 'ligt eind jaren zestig. Sindsdien kom je er zonder de goeie partijpapieren
niet meer tussen.' Hij ziet het als een kwestie van compensatie. Het verlies aan massa-aanhang werd door
de partij goedgemaakt met een grotere greep op het openbaar bestuur.
Hoe ver gaat die greep? 'Heel ver. Op de ministeries tot onder het niveau van directeur, denk ik. Van
secretarissen-generaal en van directeuren-generaal weet ik het zeker. Dat word je niet meer zonder
partijlidmaatschap.' 'Voor het werk dat die mensen doen', zegt Nico Baakman, 'maakt het niks uit. Daar
speelt hun eigen politieke opvatting zelden of nooit een rol in. Het gaat erom dat ze, van welke kleur ze ook
zijn, bewezen hebben dat ze gesocialiseerd zijn in het systeem. Ze moeten kunnen draaien, ze moeten
compromissen kunnen sluiten, ze moeten hun mond kunnen houden. Het systeem kan niets met mensen die
ongezeglijk zijn. Je moet binnen de code passen en dat je binnen de code past, blijkt uit het feit dat je lid van
een partij bent.'
De onderzoeker zegt met enig pathos dat het systeem als nadeel heeft dat het in strijd is met de Grondwet,
die alle openbare functies voor iedere Nederlander toegankelijk stelt. 'Daarom', zegt hij, 'is het nooit waar als
je er iets van zegt. Als je de politiek moet geloven, is er in Nederland nog nooit iemand vanwege zijn
partijlidmaatschap benoemd.' Nico Baakman denkt nog een jaar nodig te hebben om zijn hele onderzoek af
te ronden. Hij wil best vooruitlopen op zijn eindconclusie. 'Democratie in Nederland? Vergeet het maar. Er
bestaat geen democratie in dit land.'
Roomse grondslag
De politieke partij is gereduceerd tot een onaanzienlijk groepje contributiebetalers met een nauwelijks
benoembaar gemeenschappelijk uitgangspunt als reden van bestaan. Daarover zijn vriend en vijand het
eens. In de tijd dat de partij nog wel een stadion vol aanhangers bijeen kon roepen om de achturendag, het
vrouwenkiesrecht of de lagere school op Roomse grondslag te bepleiten, was het eenvoudig. Haar
vertegenwoordigers namen na de verkiezingen plaats in het parlement en als het meezat ook in de regering.
Dat was het. Het ambtelijk bestuur stond daar verder strikt neutraal buiten.
Die overzichtelijke situatie is evenzeer geschiedenis als de gaslamp, de voetbal met een veter en vadertje
Drees. In deze dagen heeft zich, om regering en volksvertegenwoordiging heen, een scala aan ambtelijke
dan wel semi-ambtelijke, zelfstandige dan wel semi-zelfstandige adviescolleges, bestuursorganen en wat
dies meer zij ontwikkeld. Die hebben een enorme invloed of zelfs een verregaande beslissingsbevoegdheid.
Ze hebben twee kenmerken. Ten eerste dat ze zich aan democratische controle onttrekken. En ten tweede
dat hun besturen rijkelijk gevuld zijn met politici en ex-politici.
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Het lijkt er inderdaad sterk op dat de politieke partijen de macht die ze verloren hebben met het verdwijnen
van hun aanhang, in ruime mate hebben teruggewonnen door zich in het centrum van het openbaar bestuur
te nestelen. Wie de besturen van al die satellietlichamen rond het openbaar bestuur bekijkt, wordt tureluurs
van de vele politieke figuren die daarin werkzaam zijn. Het heeft geen zin om de lijst in extenso weer te
geven, geloof me, hij is eindeloos lang. De heer De Graaf, ex-CDA-staatssecretaris, leidt het College voor de
Zorgverzekeringen. In zijn bestuur: mevrouw Haas-Berger, ex-PvdA-Kamerlid. In de Raad voor het
Openbaar Bestuur: de heer Lankhorst, ex-GroenLinks-Kamerlid, mevrouw Van der Stoel, ex-VVD-Kamerlid
en mevrouw Van der Vondervoort, ex-PvdA-staatssecretaris. In het College Tarieven Gezondheidszorg: de
heer Dees, Eerste-Kamerlid VVD, mevrouw ter Veld, Eerste-Kamerlid PvdA en opnieuw mevrouw Van der
Stoel, VVD. In de Raad voor de Verkeersveiligheid: de heer Rosenthal, Eerste-Kamerlid VVD, de heer
Stekelenburg, Eerste-Kamerlid PvdA en de heer Castricum, Eerste-Kamerlid PvdA.
Zo kan je uren doorgaan. Onderweg kom je de heer Van Zijl tegen, ex-fractiesecretaris PvdA, thans
voorzitter van de Centra voor Werk en Inkomen. Of anders de heer Andriessen, voorheen CDA-minister en
nu adjunct-voorzitter van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. De betreffende Adviesraad heeft
het lang zonder voorzitter moeten stellen. Minister Van Aartsen, VVD, wilde per se wachten totdat de vorige
Eerste-Kamervoorzitter Korthals Altes, VVD, beschikbaar was.
Hier raken we het wezen van wat emeritus Daudt de 'regentenstand' noemt. Aan de ene kant: hoge
ambtenaren op de departementen en in de stadsbesturen die zonder uitzondering lid van een politieke partij
zijn. Aan de andere kant: politici en ex-politici die in de satellietorganen hoge ambtelijke en semi-ambtelijke
functies bekleden. Ziedaar de onontwarbare kluwen tussen politiek en bestuur, tussen controleurs en
gecontroleerden. Aan die verwevenheid is de volksvertegenwoordigende en controlerende democratie voor
een groot deel opgeofferd.
Ja maar, haast de politiek zich steevast te antwoorden, ja maar, de verdeling is toch eerlijk. We benoemen
niet alleen PvdA'ers wanneer Kok toevallig de regering doet. En niet alleen maar CDA'ers, als Balkenende
het voor het zeggen mocht krijgen. We zorgen er juist goed voor dat alle geestesstromingen aan bod komen.
Alsof de politieke partijen nog vertegenwoordigers zijn van geestesstromingen! Uit begrijpelijk lijfsbehoud
houdt Den Haag vast aan het denkbeeld dat de verschillen zoals die in het parlement tot uiting komen,
synoniem zijn met de maatschappelijke tegenstellingen zoals die buiten het parlement beleefd worden. Dat
is allang niet meer zo. In de rest van het land is Den Haag: 'de politiek', een wereld waarin de onderlinge
verschillen met het blote oog niet waarneembaar zijn. De Leidse politicoloog Peter Mair spreekt, met een
variant op Arend Lijphart, zelfs van een 'karteldemocratie'. Hij ziet de partijen, gezamenlijk en in vereniging,
als een gesloten kartel. Naar buiten toe ontlenen ze hun identiteit aan de minieme onderlinge verschillen.
Naar binnen toe hebben ze, in gedeeld belang, met elkaar het openbaar bestuur in een houdgreep
genomen. Ankersmit in Groningen: 'Samen vormen ze een groep mensen die het openbaar bestuur voor
zichzelf reserveert. Onder elkaar verdelen ze de buit.' Volgens hem zijn de partijen 'elkaars deelgenoot in
een pervers bondgenootschap.
Krijtstreep
Van buiten ziet het gebouw eruit als de remake van een Toscaanse stadsburcht, van binnen is het
vertimmerd tot een verzameling verplaatsbare kunststofwanden. Tussen de wanden die het verst uit elkaar
gezet zijn houdt Joop van den Berg kantoor, de meest gekrijtstreepte man van Nederland, tevens algemeen
directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een vorig leven was hij hoogleraar
politicologie in Leiden, in een daarop volgend leven actief politicus en fractievoorzitter van de PvdA in de
Eerste Kamer en in zijn huidige leven is hij het belangrijkste snijpunt tussen het lokale bestuur en de Haagse
politiek. Joop van den Berg is een voorzichtig man, eerder zal hij zeggen dat 'er wel iets van waar is' of dat
het 'die kant mogelijk op gaat' dan dat hij blindelings tegen wat dan ook van leer trekt.
Ik vraag hem naar het kartel en naar Daudts regentenklasse. 'Ja', antwoordt hij, 'iets van een politieke kaste
is er wel. Daudt overdrijft misschien en dat doet hij expres, maar inderdaad, de trekken van een
nomenklatoera, daar heeft het wel iets van.' Ik neem zijn eigen VNG als voorbeeld. Waarom moet je per se
PvdA-lid zijn om algemeen directeur van de VNG te kunnen worden?
Joop van den Berg: 'Daar wordt wel waarde aan gehecht. En ook aan het feit dat de twee andere directeuren
lid zijn van een andere partij. Het wordt keurig verspreid over de directieraad. Als u gedrieën in vergadering
bijeen bent, speelt het feit dat u PvdA bent en de andere twee CDA en VVD dan een rol? 'Geen enkele.
Onze politieke achtergrond heeft louter symbolische betekenis.'
Dan kun je toch net zo goed iemand benoemen die geen partijlid is? 'ja'
Waarom gebeurt dat dan nooit? 'Ik denk vanuit het vrij algemeen gedeelde besef dat je met een
partijlidmaatschap blijk geeft van een zeker engagement. Als veel Nederlanders geen lid van een partij willen
worden, is dat hun goed recht. Net zoals het een goed recht is van openbare bestuurders om aan een
lidmaatschap wel waarde toe te kennen. Niet lid zijn van een partij wordt door hen vaak gezien als een
testimonium dat je niet begrijpt hoe het werkt.' Een partijloze kent de codes niet? 'Precies.'
Wat zijn die codes dan? 'Weten wanneer je een compromis moet sluiten, weten wanneer je je mond moet
houden, weten hoe het krachtenveld in elkaar zit. In mijn eerste vergadering als fractievoorzitter in de senaat
heb ik ironisch gezegd, dames en heren, u denkt dat u hier zit om ja of nee te zeggen. Dat is niet zo. U bent
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hier om ja of ja te zeggen. Ik bedoel, je moet weten waar je grens ligt. Die bepaal jij niet. Die wordt voor jou
bepaald. Dat was Rob van Gijzel even vergeten. Dan val je buiten de code.' Je mag niet namens je kiezers
of uit overtuiging een al te grote mond opzetten? 'Niemand spreekt namens kiezers, want niemand wordt als
persoon door de kiezers gekozen.'
Je moet je kunnen aanpassen? 'Ja, maar ik vind dat die tweeslachtigheid veel te ver is doorgeschoten, ja.
De vertegenwoordigers van het volk zijn zich veel en veel te veel gaan bemoeien met het bestuur.' Wat moet
er veranderen? 'Als we niet-partijleden blijven uitsluiten, is dat dodelijk voor onze eigen toekomst.' Een
weinig opwekkende functieomschrijving: de volksvertegenwoordiger als iemand die zijn mond weet te
houden. Is het een wonder dat onder die voorwaarde de gemeenteraad, de Statenvergadering en het
parlement volstromen met een overmaat aan doodsaaie, fatsoenlijke, ambtelijk ingestelde types? In elk
vertegenwoordigend orgaan voeren de ambtenaren en de semi-ambtenaren de boventoon.
Vers partijlid
Ik heb eens uitgezocht wie er nog wél lid worden van een politieke partij. Ik nam een kaart van Nederland, ik
deed mijn ogen dichten ik prikte. Leeuwarden. Wie melden zich in Leeuwarden aan als vers partijlid? Ik
zocht de afdelingssecretarissen op en nam met hen de ledenlijst door. De uitkomst was verbluffend. Om
welke partij het ook ging, ze putten allemaal hun nieuwe aanmeldingen uit één en dezelfde bron. Het
Thorbecke-college, de plaatselijke HBO-school voor aanstaande ambtenaren. Daarna ondervroeg ik de
jonge partijleden zelf. Ze vertelden dat ze éérst besloten hadden om lid van een partij te worden. En dat ze
daarna waren gaan kijken welke het beste bij ze paste. Het beste waarbij paste? Ook daar deden ze niet
moeilijk over. Bij hun toekomstige carrière. Als wat? Als ambtenaar.
Het gevolg heb ik in Arnhem mogen waarnemen. Daar staat aan een groot plein het stadhuis tegenover het
gebouw van de provincie. In Nederland mogen gemeenteambtenaren geen lid zijn van de gemeenteraad en
provincieambtenaren niet van de Staten. Op dat plein was het enkele dagen per maand een druk verkeer.
Dan staken de gemeenteambtenaren over naar de ene zijde om als controlerend volksvertegenwoordiger
plaats te nemen in de Staten. En dan staken de provincieambtenaren over naar de andere zijde om als
controlerend volksvertegenwoordiger plaats te nemen in de gemeenteraad.
Mogelijk vindt de politicologie in Nederland het beneden zijn stand om precies uit te zoeken hoe hoog het
ambtelijk gehalte is van het politiek bestuur. Feitelijke gegevens daarover zijn maar mondjesmaat te vinden.
Gelukkig voorziet de Brabantse bouweconoom George Blom hoogstpersoonlijk in die lacune. Hoe hij daar,
als trouw CDA'er, op gekomen is, de hemel mag het weten. Misschien omdat hij de politieke figuren met wie
hij als bouweconoom te maken kreeg, vaak zo raar vond, verknipt als het ware. George Blom praatte er met
anderen over, met bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld, maar ook met bisschop Muskens. Ze kenden in hun
eigen omgeving geen enkel raads- af Statenlid dat bijvoorbeeld WAO'er was of stratenmaker of
sigarenwinkelier. Lag dat aan hun beperkte blik? Of was het echt zo? En als het zo was, was het dan geen
schande die hoognodig aan het Nederlandse volk, let op uw werk, moest worden doorverteld?
Niet veel later was het Geuzenberaad geboren. De Geuzen trokken het na, heel precies, persoon voor
persoon. Om te beginnen voor het provinciaal bestuur. Ze bekeken alle 760 volksvertegenwoordigers die in
een provinciebestuur zijn gekozen. Daarvan blijken er niet minder dan 402 (53 procent) voor het dagelijks
brood afhankelijk te zijn van dezelfde overheid die ze als volksvertegenwoordiger controleren. Zuid-Holland
bleek voor 65 procent politiek gecontroleerd te worden door (semi-) overheidsdienaren. Gelderland voor 62
procent. Utrecht en Limburg voor 54 procent. De laagste score haalde Drenthe. Nog altijd 34 procent.
Het sterkst, zo bleek de Geuzen, doet het verschijnsel zich voor in de PvdA. Dus keken ze bovendien nog
naar alle PvdA-raadsleden in Noord-Holland. Dat waren er 371 waarvan 211 (semi-)overheid. Acht van de
acht in Alkmaar. Elf van de vijftien in Amsterdam. Negen van de elf in Haarlem. Acht van de tien in Hoorn.
Zes van de tien in Zaanstad. Nul van de nul in Wervershoof.
'En zo komt het, zegt de geus Blom in zijn algeheel door groen omgeven Brabantse landhuis, 'dat er in onze
parlementen nooit eens zoals in het buitenland geraasd of getierd wordt, wat ik een enorme verarming vind
van het politiek bedrijf.' Hij zegt dat hij het ook niet kan helpen, maar dat hun onderzoek de Geuzen een
zekere afkeer bezorgd heeft van het politieke bedrijf. Hij snapt maar niet waarom Nederland niet tegen deze
pervertering van de democratie in beweging komt. 'Als ik Italianen vertel hoe in Nederland politiek en bestuur
verstrengeld zijn, vallen ze van hun stoel.'
Ramp van buiten
De Amsterdamse politicoloog Jos de Geus omschreef de positie van het Nederlandse politieke bestel ooit
meteen Chinees gezegde. 'De toestand is hopeloos en duurde nog driehonderd jaar.' Professor Ankersmit
denkt dat er een oorlog moet komen of een ramp van buiten, wil er iets aan veranderen. 'Er zijn nu eenmaal
landen die liever radicaal te gronde gaan dan dat ze iets aan hun constitutie wijzigen.' Hij ziet een
'verbijsterend gebrek aan belangstelling' waarmee de partijen op de veranderingen in de wereld om hen
heen reageren en ook op het meest onschuldige voorstel om de echte wereld en de Haagse wereld dichter
bij elkaar te brengen. 'Ze willen de uitdaging niet zien. Ze denken, het heeft een eeuw gewerkt, we kunnen er
nog wel een paar eeuwen mee toe.'
'Precies!', zegt zijn Tilburgse collega Paul Frissen. 'Dat maakt een debat met politici zo onaangenaam. Ze
luisteren amper. Ze zijn er vreselijk snel in om zichzelf tot eigenaar te verklaren van het publieke domein.'
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Geen mens kan ontkennen dat Nederland, naar het woord van Hans van Mierlo, qua politieke signatuur een
van de meest conservatieve maatschappijen in de wereld is. Vrijwel alle leden van de Eerste Kamer staan
bol van de kritiek op de werking van hun hoge staatsorgaan. Maar als het erop aankomt, laten ze de zaak na
een loos debat geheel en al bij het oude. Een ongelukkige bijkomstigheid is dat de samenleving waarin de
politiek functioneert, allerminst conservatief is. Die ondergaat in razend tempo een grondige verandering.
Om te beginnen is de burger geen persoon meer met één overkoepelende mening - 'ik ben tegen de rooien'
of 'ik ben voor de roomsen'. Toen dat nog wel het geval was, hingen de straten in verkiezingstijd vol met
borden 'Kies lijst 7, Gerben Wagenaar, Hogere Lonen en Lagere Belastingen' of 'Kies lijst 1, stem op
Romme, anders stem je voor de dommen'. Nu hangen er, vermoed ik, alleen nog plakkaten achter het raam
van de kandidaten zelf. Toen zag iedereen die zo'n bord aan het balkon had zijn of haar gekozenen als zijn
of haar persoonlijke vertegenwoordigers. Je kon er gif op innemen dat jouw man of vrouw in Den Haag de
regering dagelijks rooms of rood achter de vodden zat. Dagelijks werd ook jouw mening aan het Binnenhof
luidkeels verkondigd.
Een beetje Nederlander van nu houdt er wel honderd of duizend meningen op na. In elk partijprogramma
vindt hij er wel een paar terug. Hij kan best, met de lijst Fortuyn, tegen de nieuwe natuur zijn en met de lijst
Rosenmöller voor hogere uitkeringen. Hij kan met de lijst Dijkstal een afkeer delen van de Melkertbanen,
maar ondertussen wel, met de lijst Balkenende, het gezin zien als de hoeksteen van de samenleving. Zijn
arsenaal aan meningen past niet meer in één en hetzelfde partijprogramma.
En dus heeft hij zich en masse afgewend van de politieke partij die hem wél in het harnas van een
alomvattend standpunt wil duwen. Voor zijn portie maatschappelijke betrokkenheid wendt de Nederlander
zich liever tot organisaties die opkomen voor iets specifieks, iets waar je wel volledig achter kan staan.
Nieuwe Natuur? Dan moetje bij Natuurmonumenten zijn. Schoner milieu? Op naar Greenpeace. Het gezin
als hoeksteen? Schrijf me in, imam, pastoor of dominee.
Ook het openbaar bestuur zelf is totaal van karakter veranderd. Niet langer worden de departementen, de
provinciehuizen en de gemeentesecretarieën bevolkt met Weberiaanse pennenlikkers die van negen tot vijf
neutraal toekijken of iedereen zich wel aan de regeltjes houdt. De ambtelijke diensten van nu zijn
beleidsfabrieken die het maatschappelijk debat naar binnen gehaald hebben. Voor elk denkbaar standpunt is
een aparte afdeling ingericht. Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat er binnen de departementen
veel en veel fundamenteler over de maatschappij gediscussieerd wordt dan in kringen van de Tweede
Kamer.
Al die veranderingen hebben het politieke bedrijf niet of nauwelijks geraakt. Nog altijd geldt de fictie van 'het
primaat van de politiek' als het hoogste goed. Nog altijd leven de parlementariërs in de achterhaalde
veronderstelling dat zij het zijn die de grote beslissingen nemen. Nog altijd menen zij te spreken namens een
samenhangende achterban. De werkelijkheid, schrijft Hans Daudt in het jongste jaarboek voor het
democratisch socialisme, is deze: terwijl de politici het land ingaan om kiezers te trekken, wordt op alle
departementen de laatste hand gelegd aan de dossiers die de formateur straks krijgt toegeschoven en
waarin de beslissingen voorgekauwd worden over de vragen waar het in de komende vier jaar werkelijk om
gaat.
In zijn Amsterdamse werkkamer schudt professor Maarten Hajer moedeloos het hoofd. 'De huidige politiek',
zegt hij, 'schiet tekort om duidelijk vorm te geven aan het antwoord op de grote vragen. De partijen hebben
zich georganiseerd op de scheidslijnen van het verleden. Het type bestuurlijke thema's waar ik mee te
maken krijg, laat zich in die termen niet meer begrijpen. De politiek denkt statisch. Daardoor blijft alles
hangen in institutioneel conformisme. De politiek is onwillig om nieuwe vormen te vinden bij de nieuwe
werkelijkheid.' Over die mogelijke nieuwe vormen heeft Maarten Hajer een notitie geschreven - curieus
genoeg niet voor een politieke partij maar voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij stelt onder andere
voor om al die organisaties waar de mensen zich wel door vertegenwoordigd voelen, radicaal te
democratiseren en ze daarna een legitieme plaats te geven in het proces van besluitvorming. 'Die hebben ze
nu ook al', zegt hij. 'Maar dan zonder democratische controle'.
Durven
In feite wil professor Hajer de democratie uitbreiden tot voorbij het parlement. 'Democratie', zegt hij Willy
Brandt na, 'is een kwestie van durven.' Er zou een kwaliteitskamer moeten komen die toezicht houdt op het
interne democratische gehalte van bijvoorbeeld Greenpeace of de Consumentenbond, die dan een
gewaarmerkt voucher kunnen krijgen om erkend deel te nemen aan de beleidsvoorbereiding.
Het vreemde, zegt Maarten Hajer, is dat er op departementen wél stevig nagedacht wordt over nieuwe
vormen van volksvertegenwoordiging. 'Het besef dat de wereld groter is dan Den Haag, leeft binnen de
ambtelijke rijksdienst sterker dan op het politieke Binnenhof'. Geen voorstel verlaat het departement voordat
het van alle kanten met alle mogelijke betrokkenen is doorgesproken. Pas dan gaat het naar het parlement.
Hajer: 'Daar is de veroveringsdrang zo groot dat het parlement brokkenpiloot wordt op het ogenblik dat het
met de discussie begint. Op grond van een primaat dat in de praktijk allang niet meer werkt, zadelt het
parlement de discussie op met oekazes waarmee ze de ambtelijke circuits tot zuchten brengen.'
De jonge hooggeleerde kan tot geen andere slotsom komen: 'We leven in een door de politiek zelf
geconstrueerde vertrouwenscrisis.' Er is een woord voor: verschuiving. De oude vertrouwde wereld waarin
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de regering een voorstel deed, het parlement dat voorstel aannam en de ambtenaren het besluit trouwhartig
uitvoerden, is allang een zachte dood gestorven. Het Binnenhof is niet langer het epicentrum, en dat is maar
goed ook. Voor dit eenvoudige model is de wereld te gecompliceerd geworden.
De beslissingen waar het echt om gaat, worden in Brussel genomen of in Frankfurt, binnen de Sociaal
Economische Raad of in, ik noem maar, de Mededingings Autoriteit. En anders zijn ze het uitvloeisel van
lang en grondig overleg met de hemel mag weten welke maatschappelijke organisaties. Het Binnenhof is
een stempelpost geworden die weinig anders doen kan dan formeel bekrachtigen wat elders besloten is.
Voor de eigentijdse bestuurskundige is het zo klaar als een klontje. Er heeft 'een verschuiving van macht
plaatsgevonden', schrijft Uri Rosenthal met kennelijke instemming, 'van de politieke actoren naar actoren in
de omgeving van het openbaar bestuur.'
'Maar de heersende leer in de politieke partijen', schrijft Roel in 't Veld met kennelijk dédain, 'staat zo
ongeveer diametraal tegenover elke vorm van moderne, interactieve beleidsontwikkeling.' Professor Paul
Frissen, aan de lunch in een Haags etablissement: `Het grootste misverstand dat we kennen is het
misverstand dat dit land door politici bestuurd wordt. Het lijkt er niet op. Dit land bestuurt vooral zichzelf.
Honderden netwerken besturen dit land, maar de politieke instituties verhouden zich daar niet mee. Dat is de
crisis die we meemaken. Altijd als ik in Den Haag rondloop, merk ik: over wat ik overdag zie, daar gaat Den
Haag Vandaag die avond nooit over. Het is een soort hallucinatie. Overdag zie je in Den Haag dat het
publieke domein eindeloos gevarieerd is. Den Haag Vandaag brengt dat terug tot wat de politiek van belang
vindt. De suggestie is, hier gaat het om, u ziet wel kijker, de politiek is leidinggevend in het publieke domein.
'Politici kunnen slecht omgaan met concurrerende entiteiten. Ze geloven dat hun opvattingen heilig zijn.
Politici maken heel weinig onderscheid tussen hun persoon en hun functie. 'Ik loop als bestuurskundige in
Den Haag rond en ik zie dat zich daar allemaal processen afspelen waar de politiek niet strikt noodzakelijk
bij is. Op allerlei terreinen hebben we meer last van de politiek dan dat we er baat bij hebben. Neem de
gezondheidszorg. Daar is de politiek de oorzaak van de problemen en niet de oplossing.
'En toch claimt de politiek telkens weer het leiderschap in haar verbinding met de buitenwereld. Omwille van
de democratie plaatst de politiek zich buiten en boven de wereld. Ik ben zelf lid van de PvdA. Die partij is
extreem gesloten, nog meer dan de andere partijen. De maatschappij heeft een enorme weerstand
opgebouwd tegen de extreme geslotenheid van de Nederlandse politieke klasse. Dat vertaalt zich nu aan de
stembus. 'Ik ben sociaal-democraat. In de sociaal-democratie begrijpen ze geen snars van wat ik zeg. Ik
verlang naar een sociaal-democratie zonder partij.'
Leiders!
Heel af en toe spreekt een actief politicus zich uit over het Haagse bedrijf. Ed van Thijn bijvoorbeeld. Of vorig
jaar Bram Peper. Ze zeggen dan allerlei verstandige dingen over de individualisering en over de leegloop
van de partijen en over de ingewikkelde internetmaatschappij en als puntje dan bij paaltje komt, hebben ze
één grote remedie: herstel het primaat van de politiek! Bram Peper schreeuwt er haast om. Leiders! Er moet
weer politiek leiderschap komen! In Groningen springt Frank Ankersmit juichend overeind. 'Sta ik pal achter!
Mij kwelt de versplintering en de verplaatsing van de politiek. Het feit dat niemand prioriteiten stelt. Dat we
op de automatische piloot leven. Je mag hopen dat we nergens tegenaan vliegen. Regeerders moeten veel
meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen. Die netwerkerij van Frissen werkt zolang het in het land goed
gaat. Maar stel nu eens, dat de economie verandert of dat de euro instort. Dan kom je er niet met Paul
Frissen. Dan kan je alleen iets terugdoen vanuit een richtinggevend totaalconcept.'
De meeste collega's van Ankersmit zijn minder ingenomen met een opwaardering van het politieke primaat.
'Wie het politieke primaat wil heroveren', zegt Paul Frissen, 'is het kwijt.' Hij ziet voor de politiek van de
toekomst de rol weggelegd van procesbegeleider. Juist geen politiek die zegt hoe het moet en dan met de
armen over elkaar toekijkt hoe er iets anders gebeurt. Juist niet de politiek als alfa en omega van de
besluitvorming. In plaats daarvan een bescheiden politiek, die oplet of het spel zuiver gespeeld wordt. En die
erkent dat de wereld oneindig veel te gecompliceerd en gevarieerd is voor een simpel ja of nee vanaf het
Binnenhof. Hij bepleit een `postmoderne' politiek. 'Van de politiek in traditionele zin', schrijft Frissen, 'kunnen
we vreugdevol afscheid nemen.'
Collega Tromp moet niet veel hebben van een dergelijke politiek waaruit de politiek is verdwenen. 'Onzin',
zegt hij. 'Waar blijft de macht dan?' Volgens hem is het niet meer dan een dagdroom om te denken dat een
samenleving bestuurd kan worden door 'ongestructureerde netwerken'. De postmoderne dromer en de
terugverlanger naar leiderschap zijn het met elkaar eens dat het zoals nu niet verder kan. De politiek,
zeggen ze allemaal, moet ten minste veel en veel persoonlijker worden. Er is geen land ter wereld waar de
politiek zo onpersoonlijk is als in Nederland. We stemmen op Melkert of op Dijkstal of op Balkenende en in
hun kielzog loodsen we twintig, dertig, veertig anderen het parlement in van wie we de naam niet eens
kennen. Ze zouden bij wijze van spreken de hele verkiezingscampagne op hun bed kunnen blijven liggen,
Kamerlid worden ze toch wel.
Er is, zeggen de politicologen, geen ontkomen aan. We moeten weten wie we kiezen. 'Het lidmaatschap van
de Kamer', zegt Joop van den Berg, 'is een soort ambtelijke aanstelling geworden. Niemand hoeft voor zijn
zetel te vechten. In Duitsland moet elke kandidaat de wijk of het dorp in om zelf zijn stemmen te halen.'
Frank Ankersmit vindt het bovendien hoog tijd om de ministeriële verantwoordelijkheid af te schaffen. Die is,
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zegt hij, ooit bedacht om de regering verantwoordelijk te maken voor het koninklijk handelen. In de praktijk
werkt het als een probaat middel om de overheid buiten zicht te houden. Het is een wapen geworden voor
ministers en departementen om voor lastige blikken de deur dicht te houden. In Nederland praten
ambtenaren de hele dag door met jan en alleman, het hele Nederlandse volk komt als het ware bij ze over
de vloer. Alleen niet de parlementariërs! Die mogen van Kok niet eens opbellen. 'Dat schot tussen de Kamer
en de departementen', zegt Ankersmit, 'moet weg. Liever vandaag nog dan morgen.'
We zoeken onze toevlucht in de Academische Club, een rijkgelambrizeerd besloten geleerdenhonk te
Amsterdam en een prachtige plek om de vogelvlucht over het politieke landschap te besluiten. Philip van
Praag vindt het geen wonder dat ik onderweg geen vrouw ben tegengekomen. Politicologie is nu eenmaal
een heel erg mannenvak. En wat ik van bovenaf zoal gezien heb? Een functiecrisis bij de politieke partij, zeg
ik. 'In elk geval', zegt hij, 'is er een diepe spanning tussen de politieke partij en de samenleving.' En een
gesloten bestuurderscircuit. 'Het komt partijen niet slecht uit dat een lidmaatschap belangrijk is voor een
hoge functie.' En een overmaat aan ambtenaren die het volk vertegenwoordigen.
'De politieke partij is vergroeid met het ambtelijk apparaat.' En een onontwarbare verknoping tussen politiek
en bestuur. 'Je kunt ze samen als één Staatspartij zien die nieuwkomers buiten de deur houdt.' En een eigen
gedragscode. 'Van compromissen, van water bij de wijn doen, van uitermate beschaafd met elkaar omgaan,
van politiek correct taalgebruik. Wim Kok is de vleesgeworden gedragscode.' En een enorm verlangen om
niks te veranderen. 'Geen staat zo behoudend als de Nederlandse. Neem Beieren, dat is toch een zeer
conservatieve Duitse deelstaat. Maar het kent wel een florerende referendumpraktijk.' 'Het feit ligt er', besluit
Philip van Praag de korte samenvatting. 'In Nederland zijn de mogelijkheden om direct invloed uit te oefenen
op het openbaar bestuur kleiner dan in andere landen.'
Te ingewikkeld
Einde van de vogelvlucht. Op naar de stembus - zolang we niets beters hebben, en dat hebben we niet. Een
doorleefd alternatief heeft de verzamelde politicologie niet te bieden, alleen een diagnose. Dat het
volksvertegenwoordigend systeem behoorlijk ziek is. Maar een remedie? O ja, de roep om een persoonlijke
keuze klinkt op. Maar in Engeland, waar elke kandidaat sinds mensenheugenis zijn district moet zien te
winnen, gaan stemmen op die juist pleiten voor een evenredig kiesstelsel. De liberalen trekken daar elke
keer weer een hoop kiezers en een miniem aantal zetels.
Nee, een simpele remedie is er niet. Het lijkt er eerder op alsof onze rijkvertakte, sterk geïndividualiseerde
en verinternationaliseerde samenleving te ingewikkeld geworden is voor zoiets simpels als een
volksvertegenwoordigende democratie. Het wonderlijke van het Nederlandse stelsel is dat het uit
volksvertegenwoordigend oogpunt beroerd functioneert, maar dat het land daarom nog niet slecht bestuurd
wordt. Het regentensysteem werkt en het leidt niet tot een gruwelijke bevoordeling van de een boven de
ander. Daarom vinden de meeste Nederlanders het wel best dat een politieke kaste de last van het besturen
exclusief op de schouders heeft genomen ?
Een hele zorg minder. En daarom geeft een groot deel van dit bevoorrechte volk graag af op zijn politici,
zonder zich de moeite van een gang naar de stembus te getroosten. Juist in deze dagen is er in Rotterdam
een lange kale man opgestaan die de kaste grondig heeft opgeschud. Hij brengt zijn diagnose grof maar
trefzeker onder woorden. Veel kiezers luisteren wel naar hem. Eindelijk iemand die niet bij het gesloten
circuit hoort! Eindelijk een buitenstaander die zijn mond niet houdt, die niet op compromissen uit is, die zich
niet ambtelijk uitdrukt en die de politiek niet ziet als het Siamese tweelingbroertje van het bestuur.
Een remedie heeft hij evenmin. Als je hem vraagt, wat dàn?, staat hij op en zegt hij dat hij dààr geen zin an
heeft. Hij denkt de complicaties van het landsbestuur te kunnen vatten in zo nu en dan een A-4tje. Maar hij
heeft wel iets in gang gezet dat de alledaagse democratische praktijk in het hart raakt. In Buitenveldert zegt
emeritus Daudt dat hij vorig jaar, toen hij zijn beschouwing schreef, erg opzag tegen de komende
verkiezingscampagne. Het kan niet anders, dacht hij, of die wordt de vlakste sinds mensenheugenis, met
partijen die allemaal een en dezelfde neoliberale ideologie aanhangen. Plotseling was daar de grofgebekte
man uit Rotterdam met zijn schelle stem. 'Ik heb me vergist', zegt Hans Daudt. 'Er is verandering optil.'
Gerard van Westerloo is journalist.
Hij werkt regelmatig voor M.
Door Leon op 04 mei 2002
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_illusie_van.shtml

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 13

Obama: wat heeft hij bereikt?
Nobelprijswinnaar Obama bewoont het Witte Huis sinds 2008. Wat heeft hij
intussen bereikt? In hoeverre is er verandering opgetreden? Verdient hij het
voetstuk waar velen hem nog steeds op plaatsen? In dit artikel doe ik geen
poging om tot een een afgewogen oordeel te komen. Ik ga met de botte bijl
inhakken op het beeld dat velen van hem hebben en haal hiertoe punten uit een
artikel aan van iemand die niet echt in Obama gelooft. De lijst is 252 punten lang,
ik licht er een paar uit:
1] hij is een militaire interventie begonnen in Libie zonder toestemming van het
congres. Iets dat men Bush vaak kwalijk nam, oorlogen beginnen zonder dat het
congres de toestemming gaf. Volgens velen stelt de grondwet dat alleen het
congres een oorlog kan beginnen.
4] Hij heeft nauwe banen met Wall Street maar wekt de indruk achter occupy wall
street te staan. Er wordt gesteld dat hij meer geld heeft ontvangen van Wall Street dan enige andere
politicus gedurende de afgelopen 20 jaar.
5] Hij stond toe dat het misbruik in Guantamo Bay toenam. De situatie in Guantamo is nog slechter dan
onder Bush.
6] In plaats van medische marihuana met rust te laten heeft hij hieraan de oorlog verklaard. Standpunten
voor de verkiezing: 1 en 2. Er zijn de nodige staten die marihuana voor medische doeleinden hebben
goedgekeurd. De federale overheid zou zich hier niet mee bemoeien, zo beloofde Obama. Het
tegengestelde is gebeurd, invallen alom bij medische marihuana organisaties: 1, 2, 3, en nog de nodige
andere waaronder 40 distributiepunten in Colorado die voldeden aan de wetten van de staat. Maar waar
Obama federale overheidsdiensten op af stuurde.
10] Religieuze geloof gebaseerde programma’s werden uitgebreid. Deze zouden ongrondwettelijk zijn.
11] Heeft de verlenging van de Patriot Act getekend.
12] Drie jaar en 2 maanden Obama deden de staatsschuld sterker groeien dan 8 jaar G.W. Bush.
13] Obama tekende een wet die het toestaat burgers van de VS onbeperkte tijd op te sluiten zonder
aanklacht of recht op een proces
14] het afluisteren zonder gerechtelijk bevel wordt uitgebreid.
15] De beloofde vervolging van Wall Street witte boorden criminelen is niet echt van de grond gekomen,
gedurende zijn eerste termijn zijn er geen aanklachten geformuleerd tegen financiele top bestuurders.
16] Hij heeft zonder goede procesvoering 4 amerikanen gedood.
17] Hij probeerde een uitbreiding van Boeing tegen te houden in een gebied zonder vakbond.
20] hij heeft duizenden wapens doorgeleverd aan criminelen in de operatie fast and furious. Iets dat eerder
ook op Vrijspreker is behandeld.
24] Nog een leuke leugen, een video met daarin deze uitspraak: I will not sign a plan that adds one dime to
our deficits – either now or in the future. I will not sign it if it adds one dime to the deficit, now or in the future,
period. Ondanks deze belofte lijkt het erop dat zijn Obama care 340 miljard extra schuld oplevert in de eerste
10 jaar. Een nadere studie wees uit dat dit veel te conservatief was en sprak over meer dan 1000 miljard.
27] Hij claimt te geloven in het openbare onderwijs maar stuurde zijn eigen kinderen daar niet naar toe. Hier
zijn claim “We need to uphold the ideal of public education“. Hier de realiteit.
39] Benoemde een belangrijke fundraiser tot ambassadeur (van Nederland….)
64] Transparancy international beweert dat corruptie in de VS het ergste is toegenomen in 2010 (met
uitzondering van Burkina Faso, Cuba en Dominica.
73] Wees internationale hulp, onder meer uit Nederland af, met de BP olie ramp in de golf van Mexico.
Waardoor de ellende mogelijk groter werd dan nodig.
126] is een oorlogsmisdadiger erger dan Bush volgens Ralph Nader
129] De presidentiele hond wordt door een apart staflid verzorgd die een salaris krijgt van 102 duizend dollar
(deze plus nog interessantere feiten alhier)
144] claimt de schuld met 2500 miljard te hebben verminderd terwijl deze met 5900 miljard is toegenomen.
158] koopt 2700 mijnbestendige gepantserde voertuigen voor gebruik in de Amerikaanse straten. Om te zien
met welke voertuigen de Amerikaanse overheid nodig denkt te hebben om haar burgers te beschermen, zie
hier.
205] Verklaart het hacken van computers tot een oorlogsdaad in 2011 en hacked de computers van de EU in
2013.
248] Ziekenhuizen die niet verzekerde mensen helpen kunnen hogere boetes krijgen.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/08/obama/
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Video's bewijzen aanvallen op kerken door Moslim Broederschap
Getuige: 'Satanische aanvallen' op christenen en 'ergste vervolgingen sinds het Romeinse Rijk' - Peiling:
Egyptenaren verlangen massaal terug naar president Mubarak
Broederschapaanhangers staken onder andere de kerk van
Bisschop Moussa in brand.
Zoals we al eerder schreven schilderen de schaamteloze media
en politici in het Westen de Moslim Broederschap 'demonstranten'
in Egypte als onschuldige burgerslachtoffers van wrede
veiligheidstroepen af, terwijl het plunderen en in brand steken van
christelijke kerken door diezelfde Broederschap vrijwel geheel
wordt genegeerd. In deze video is te zien hoe de Kerk van
Bisschop Moussa in vlammen opgaat, en dit is een opname van de geplunderde en vernielde Prins Tadress
Kerk in Minya (1). Inmiddels zijn er al tientallen kerken in brand gestoken (2) en wordt gesproken van de
'ergste vervolgingen sinds de Romeinen'.
Eén van de verwoeste kerken dateerde uit de 4e eeuw. Niet alle moslims staan achter de aanvallen op
christenen en hun kerken en gebouwen. Sommige salafisten riepen de Broederschap op ermee te stoppen.
In enkele plaatsen werden christenen en kerken zelfs door moslims beschermd. (2)
'Furieuze satanische aanval'
Volgens de internationale organisatie Open Doors zijn vooral de christenen het doelwit van de
(wraak)aanvallen van pro-Morsi aanhangers. Een christelijke leider in Egypte noemde het geweld van de
Broederschap 'niets minder dan een furieuze satanische aanval, met als doel christenen te terroriseren, hen
hulpeloos in hun huizen gevangen te houden en geen enkele garantie op bescherming te bieden, zodat hun
liefde, vrede, hoop en getuigenis worden geneutraliseerd.'
'Wij, de christenen van Egypte, ondergaan een tijd met vervolgingen en lijden die sinds de Romeinen niet zo
hevig is geweest,' vervolgde de leider, die om begrijpelijke (veiligheids)redenen niet bij name werd genoemd.
(3)
80% Egyptenaren verlangt terug naar Mubarak
Uit een peiling van het Amerikaanse Gallup blijkt dat de meeste Egyptenaren onder de twee jaar geleden
afgezette president Mubarak gelukkiger waren. Maar liefst 80% zegt na het aantreden van Moslim
Broederschap president Mohamed Morsi slechter af te zijn. De helft is pessimistisch over de toekomst en
vreest dat de situatie in Egypte over vijf jaar nog erger is. (4)
Pallywood misleidingstechnieken
Afgelopen week schreven we ook dat de Moslim Broederschap de befaamde Palestijnse tactieken waarmee
de Westerse media worden gemanipuleerd en misleid ('Pallywood') heeft gekopieerd. Daar is nu ook een
video van beschikbaar, waarop is te zien hoe 'demonstranten' van de Moslim Broederschap doden en
gewonden in scène zetten.
Xander - (1) Walid Shoebat, (2) Assyrian International News Agency (via Walid Shoebat), (3) Christian Post
(via Walid Shoebat), (4) Christian Post

Cayenne(peper): voeding voor het hart
Het volgende citaat is afkomstig van Dr. John Christopher’s nieuwsbrief: Cayenne, jaargang 1, nummer 12:
“Bij veel mensen leidt het hart aan ondervoeding vanwege de consumptie van bewerkt voedsel, maar door
het gebruik van een theelepel cayenne in een glas warm water, ontvangt het hart een krachtige dosis goede
voeding. Een ieder van ons behoort te weten hoe belangrijk deze informatie is, want iedereen kan zomaar
op een bepaald moment een hartaanval krijgen, zelfs u. De warme thee werkt sneller dan het gebruik van
capsules of koude thee, aangezien de warme thee de celstructuur openlegt, deze laat opzwellen en cayenne
sneller toegang heeft, waardoor deze krachtige voeding direct via de aderen naar het hart gaat”.
Cayennepeper is ook bekend omdat het hartaanvallen binnen 30 seconden stopt. Een voorbeeld is dat van
een 90 jaar oude man die een ernstige hartaanval kreeg: zijn dochter gaf hem een aftreksel van
cayennepeper door het in zijn mond te stoppen. Hij was door de artsen zo goed als opgegeven, maar binnen
enkele tellen na het toedienen van de peper kwam hij langzaam tot bewustzijn. Tot aan het ziekenhuis bleef
hij in een staat van half-bewustzijn, maar de dochter bleeft hem de Cayennepeper geven. Tegen de tijd dat
zij bij het ziekenhuis waren, had hij zijn bewustzijn volledig teruggekregen, en wilde hij weer naar huis gaan
en het gazon maaien. Om een mogelijke hartaanval te voorkomen, kan men het best een theelepeltje van
het aftreksel om de 15 minuten geven, of een theelepeltje cayennepeper in een glas heet water doen en dit
laten innemen tot de crisis over is. Volgens Dr. Richard Anderson, heeft het gebruiken van cayennepeper in
combinatie met haagdoornbessen samen het ongelooflijkste effect op het hart. Hij gelooft dat de combinatie
van cayennepeper en haagdoornbessen binnen verscheidene maanden het hart zal versterken en misschien
hartaanvallen zal verhinderen.
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Mysterieuze Morgellonziekte mogelijk gevolg van biotechnologie – ** video update**
Door Redactie op 25 januari 2012
Onbekende vezels, afkomstig uit de huid van Morgellon-patiënten,
zie de bijlage en de filmpjes.
Dag en nacht wordt je er gek van – het gevoel alsof er vlak onder
je huid kleine beestjes rondkruipen. En het is net alsof ze je af en
toe plotseling scherp steken, als bijen. Je kunt er soms nachten
niet van slapen, ook niet van de verschrikkelijke brandende
jeukaanvallen, die soms eindeloos lijken te duren en je totaal
uitputten. En alsof dat nog niet genoeg is, beginnen er vreemde
vezels uit je poriën te groeien. Rode, blauwe, zwarte, witte en
doorzichtige kleine draadjes, die worden vergezeld door vreemde
zwarte vlekjes…
Het klinkt als een horrorfilm, maar dat is het niet. Dagelijks lijden
duizenden mensen aan deze afschuwelijke symptonen. Vaak worden ze niet geloofd door familie en
vrienden, die denken dat ze gek zijn en hen vervolgens aan hun lot overlaten. Ze krijgen te horen dat ze
waandenkbeelden hebben, hallucinaties. Ze worden vernederd, belachelijk gemaakt, maar bovenal: erg
bang. Dit zijn mensen met een nieuwe, mysterieuze en angstwekkende aandoening: de ziekte van
Morgellon.
Morgellons Fiber Takes Defensive Posture and Attacks Finger Like a Snake:
Geschiedenis
De benaming ziekte (of syndroom) van Morgellon ontstond in 2002, toen het 2 jarige zoontje Drew van Mary
Leitao, een biologe, last kreeg van jeuk die maar niet weg wilde gaan. ‘Mamma, beestjes!’ klaagde hij
voortdurend. Op de aangetaste plek op zijn huid vond ze paardebloemachtige haartjes, die ze onder een
microscoop legde.
Omdat ze totaal niet herkende wat die haartjes konden zijn, ging ze met haar zoontje naar talloze medici (
allergologen, dermatologen, etc..). Ze werd overal weggehoond, soms zelfs met de beschuldiging dat ze het
syndroom van Munchhausen by proxy had.
Dus startte ze haar eigen onderzoek. Ze stuitte op een verslag van een Franse arts uit de 17e eeuw, die een
aandoening beschreef waarbij vreemde zwarte haren uit de huid van kinderen begonnen te groeien. Die
noemde hij ‘morgellons’, en zo onstond de naam van de huidige nieuwe ziekte.
Mary Leitao zette een website op (morgellons.org) in de hoop professionele hulp te krijgen bij haar
onderzoek. In plaats daarvan ontving ze duizenden brieven, emails en telefoontjes van mensen die aan
dezelfde symptonen leden. Hierdoor realiseerde ze zich dat het probleem veel groter was dan ze
aanvankelijk dacht, en zette daarom de non-profit Morgellon’s Research Foundation op. Mensen die denken
aan deze ziekte te lijden kunnen zich op die site laten registeren. In april hadden al ruim 12000 mensen (in
de VS) dit gedaan.
De Medische Wereld
In medische kringen worden mensen met deze vreemde aandoening vaak getypeerd als lijdend aan
waanvoorstellingen. De gepresenteerde vezels uit de huid van de mensen vormen daar volgens hen een
onderdeel van. Dr. Noah Scheinfeld van de Columbia Universiteit verklaarde op CNN dat de ziekte zich
alleen in hun hoofden bevindt, en dat de mensen de vezels doelbewust in zichzelf steken.
Anderen zijn minder skeptisch. Randy Wymore, professor geneesmiddelenleer en fysiologie aan de
universiteit van Oklahoma, leidt inmiddels een instelling die de ziekte van Morgellon onderzoekt. Volgens
hem lijden de mensen niet aan waanvoorstellingen of andere neurotische aandoeningen. Ook zijn de
symptonen niet gerelateerd aan bestaande huidproblemen.
Vreemd is, dat de met behulp van het forensische laboratorium van de politie van Tulsa onderzochte vezels
die in de huid lijken te groeien, niet overeenkomen met de ongeveer 900 bekende commercieel beschikbare
vezels. Ronduit bizar is het feit dat de vezels gedurende een test -om te kijken of er overeenkomsten zijn
met de circa 85.000 bekende organische materialen- waarbij ze werden verhit tot 370 graden Celcius, totaal
niet verbrandden en onaangetast bleven.
Onderzoek door microbiologen leverde tot nu toe niets op. Psychiaters houden het vaak nog altijd op
waanideeën, maar hoe is het dan mogelijk dat duizenden mensen door heel de VS en inmiddels ook in
andere delen van de wereld, tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar aan dezelfde symptonen zijn gaan
leiden? En hoe kan het dat de verschillend gekleurde vezels door doctoren onder de onaangetastte huid van
mensen worden aangetroffen, en in het licht zelfs fluoresceren?
Theorieën
Zoals met elk mysterie duiken er allerlei soms vergezochte verklaringen voor de ziekte van Morgellon op.
Velen denken dat het om geheime overheidsexperimenten gaat en dat het iets met chem-trails te maken
heeft. Andere denken dat het een geheim biologisch wapen van terroristen is. Sommigen geloven zelfs dat
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het drinkwater besmet is om zo de bevolking uit te dunnen. Enkelen opperen dat de ziekte het werk van
buitenaardsen is.
De meest gehoorde en mogelijk meest waarschijnlijke verklaring is dat het iets met bio- en nanotechnologie
te maken heeft. Vitaly Citovsky, een bioloog, ontdekte bijvoorbeeld dat de mensen met Morgellon een
bacterie (Agrobacterium) met zich meedragen die in staat is tot het overbrengen van genen en DNA
informatie van de ene soort naar de andere. Citovsky blijft echter voorzichtig en wil nog niet concluderen dat
Agrobacterium, dat voorkomt in genetisch gemodicificeerd voedsel, de oorzaak is van de ziekte van
Morgellon, en zegt dat er verder onderzoek nodig is.
Deze zogenaamde ‘horizontale genenoverdracht’ door bijvoorbeeld Agrobacterium is serieus onderwerp van
discussie nu er steeds meer genetisch gemodificeerd voedsel op de markt komt. Dr.Mae-Wan Ho, directeur
van het Institute of Science in Society, heeft hier uitgebreid studie van gemaakt. Zij maakt zich grote zorgen
over de mogelijk verspreiding van transgenetisch DNA naar andere soorten, zoals de mens.
‘Horizontale genenoverdracht is één van het meest ernstige, zo niet het allerernstigste gevaar van de
transgenetische technologie ,’ aldus Mae-Wan Ho. ‘Er is inmiddels genoeg bewijs dat transgenetisch DNA in
gemodificeerd voedsel en andere producten door virussen, bacteria en planten- en dierencellen kan worden
opgenomen, en zich op die manier kan verspreiden naar andere soorten.’
De belangrijkste manier van overdracht van dit transgenetisch DNA is de Agrobacterium tumefaciens,
dezelfde bacterie die is aangetroffen in de lijders aan de ziekte van Morgellon.
Het National Textile Center komt met nog meer verontrustende informatie. Textielproducenten willen
namelijk steeds vaker biotechnologie gaan toepassen in hun producten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld shirts
en overhemden waarin bacterieën zijn aangebracht die je lichaamsgeur neutraliseren, en zelfs kleding die op
dezelfde wijze zichzelf schoon houdt en niet meer gewassen hoeft te worden.
Dr.Hildegarde Staninger heeft intensief onderzoek gedaan op het gebied van nanotechnologie en de relatie
met de ziekte van Morgellon. Volgens haar zullen de gevolgen van het toepassen van deze vorm van
biotechnologie ‘veel ernstiger zijn dan DDT, PCB’s en asbest ooit veroorzaakt hebben. Het menselijk
lichaam is prima in staat zich te ontdoen van giftig materiaal, maar dit is niet het geval met de
lichaamsvreemde miniscule deeltjes die bij de ziekte van Morgellon worden aangetroffen. Deze vezeltjes
hebben een eigen wil en kunnen zich door voortdurende zelfvermenigvuldiging door het hele lichaam
verspreiden.’
Conclusie
Hoewel het nog te vroeg is om een definitieve oorzaak van de ziekte van Morgellon aan te wijzen, heeft het
eindelijk de aandacht getrokken van officiële instanties. Het CDC heeft besloten tot een onderzoek naar de
mysterieuze aandoening. Voor de duizenden mensen die aan Morgellon lijden en iedere dag te kampen
hebben met vaak helse pijnen, is het te hopen dat er snel een antwoord wordt gevonden.
Zie hier voor een playlist van filmpje over Morgellons.
Matthijs van der Stroom
Video’s: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bxKEK_RdMSs en
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VWBueYWLB6M
http://www.argusoog.org/mysterieuze-morgellon-ziekte-mogelijk-gevolg-van-biotechnologie/

VN-wapeninspecteurs in Syrië
2013/08/19 Destiny5D Olympic Zion News
Let op: bericht van 19/8. Twee dagen later was er een
gisgasaanval !!!
VN-wapeninspecteurs in Syrië voor 2 weken? Dat doet ons
denken aan de zogenaamde massavernietigingswapens in Irak,
waar de inspecteurs werden teruggetrokken voordat de inspectie
werd afgerond. Er wordt ons verteld dat de VNWapeninspecteurs in Syrië zijn om te controleren of er chemische
wapens worden gebruikt bij deze aanhoudende oorlog.
Ik wil gewoon zeggen ….. Lijkt dit niet hetzelfde verhaal als in Irak met Saddam‘s
massavernietigingswapens? Waarbij de inspecteurs werden teruggetrokken voordat ze zogenaamd hun
inspecties hadden afgerond?
Ik heb het ongemakkelijke gevoel dat deze 2 komende weken tijdens hun inspectie, die ons naar het einde
van augustus leidt, voor ongemakkelijke gebeurtenissen zal gaan zorgen. Met de huidige gebeurtenissen in
de wereld en de onrust in het Midden-Oosten( het meeste is georchestreerd of staged) kunnen ze een False
Flag laten plaatsvinden, voordat de 2 weken op zijn. De volgende False Flag zou de VS naar Syrië binnen
kunnen sturen.
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Grote occulte pentagram te zien in Kazachstan
2013/08/13 airwave Olympic Zion News
Deze gigantische pentagram werd gevonden in Google Maps in een
afgelegen regio van Kazachstan, ten westen van de stad Lisakovsk
(coördinaten 52 ° 28 ‘47,14 “, 62 ° 11‘ 8.38“). De omtrek van de cirkel is
meer dan 1000 meter breed en bestaat uit een duidelijk gedefinieerde,
wiskundig correcte pentagram. Het pentagram (een pentagram in een
cirkel) wordt gebruikt en het omgekeerde pentagram in rituele magie.
De sigil van Baphomet
Als je inzoomt in het midden van het pentagram, staat er “Biogenesis Lab”,
“JESUS LIVE HERE ” en EINSTEIN LIVES HERE”. Wat willen ze zeggen?
Dit is wat een 33ste graads vrijmetselaar, Manly P. Hall zegt over de
omgekeerde pentgram:
“In symbolism, an inverted figure always signifies a perverted power. The
average person does not even suspect the occult properties of emblematic
pentacles. The black magician cannot use the symbols of white magic
without bringing down upon himself the forces of white magic, which would
be fatal to his schemes. He must therefore distort the hierograms so that
they typify the occult fact that he himself is distorting the principles for which
the symbols stand. Black magic is not a fundamental art; it is the misuse of
an art. Therefore it has no symbols of its own. It merely takes the
emblematic figures of white magic, and by inverting and reversing them
signifies that it is left-handed. A good instance of this practice is found in the
pentagram, or five-pointed star, made of five connected lines. This figure is
the time-honored symbol of the magical arts, and signifies the five
properties of the Great Magical Agent, the five senses of man, the five elements of nature, the five
extremities of the human body. By means of the pentagram within his own soul, man not only may master
and govern all creatures inferior to himself, but may demand consideration at the hands of those superior to
himself.
The pentagram is used extensively in black magic, but when so used its form always differs in one of three
ways: The star may be broken at one point by not permitting the converging lines to touch; it may be inverted
by having one point down and two up; or it may be distorted by having the points of varying lengths. When
used in black magic, the pentagram is called the “sign of the cloven hoof,” or the footprint of the Devil. The
star with two points upward is also called the “Goat of Mendes,” because the inverted star is the same shape
as a goat’s head. When the upright star turns and the upper point falls to the bottom, it signifies the fall of the
Morning Star.”
- Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
Zoals Hall zegt:, “de gemiddelde persoon begrijpt niet wat de occulte eigenschappen zijn van symbolische
vijfhoeken” en occultisten geloven dat dit symbool heeft ware kracht geeft. Waarom ligt dit pentagram in een
afgelegen locatie in Kazachstan?
Sommige mainstream nieuwsbronnen zoals de Daily Mail en Yahoo News associeerden dit verhaal met
“samenzweringstheorieën”, waarin gezegd werd dat het een militair terrein of een park zou kunnen zijn.
Sommige artikelen leggen nadruk op het feit het pentagram een christelijk symbool is, terwijl anderen stellen
dat het Russische symbool is. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat Rusland een vijfpuntige ster als een
van haar symbolen gebruikt, maar niet een pentagram in een cirkel.
Dit pentagram is niet de enige vreemde locatie in Kazachstan. Een van de
eerste artikelen op vigilancitizen.com ging over Astana - een gloednieuwe stad
in Kazachstan, die volledig isgebouwd op occulte principes en is misschien een
cultureel / spiritueel centrum in de New World Order (lees het artikel hier)
geworden.
De elite blijkt van Kazachstan te houden….
Sinistere Plaatsen – Astana – Khazakhstan
(Vrij vertaald René Voogt)
Astana is de eerste hoofdstad die wordt gebouwd in de 21e eeuw en laat
perfect zien vanaf waar de wereld geleid wordt (of gaat worden). Het is echt de
visie van één man: Nursultan Nazarbayev, de president van Kazachstan (ja
Borat`s land, ik weet het). Gesteund door miljarden oliedollars, wordt de stad vanuit het niets opgebouwd in
een afgelegen en verlaten gebied van de Aziatische steppen. Het resultaat is verbluffend: een futuristische
en occulte hoofdstad, omarmt door de Nieuwe Wereld Orde, waar de oudste religie bekend aan de mens
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aanbeden wordt: “Zonaanbidding”. De stad is nog steeds één grote bouwput,
maar de gebouwen die voltooid zijn vatten Nazarbayev`s occulte visie samen.
De Piramide van de Vrede
Ontworpen door de meest productieve architect van Groot-Brittannië , Lord
Norman Forster, is deze gigantische piramide een vreemde aanwezigheid in het
hart van de Aziatische steppen. Het gebouw is toegewijd aan “het afzweren van
geweld” en “het bij elkaar brengen van de wereld religies”. Norman Forster heeft
gezegd dat het gebouw geen herkenbare religieuze symbolen heeft die de
harmonieuze eenwording van levensovertuigingen samenvoegen. In
werkelijkheid, is de piramide een tempel voor de enige ECHTE religie van de
occultisten: ZON aanbidding. Een reis door dit gebouw is echt een symbolische
reis. Het vertegenwoordigt het pad voor ieder mens naar verlichting. Laten we
een tour maken.
De piramidevorm
” De ingewijden erkende de piramide vorm als het ideale symbool van zowel de
geheime leer alsook de instellingen die zijn vastgesteld voor de verspreiding
ervan “
– Manly P. Hall , Secret Teachings of all Ages
Novus Ordo Seclorum = Nieuwe Orde voor het tijdperk
Zoals Manly P. Hall vermelde, is de piramide het ultieme symbool voor de
mysteries van de oude beschavingen. Subliem in hun eenvoud, goddelijk in hun
proporties, en belichamen ze zowel de goddelijke kennis in handen van de
‘verlichte’ en de verbijstering van de massa. De elite van vandaag, ingewijd in
het occulte, zijn de erfgenamen van deze oude wijsheid en het gebruik van de
piramide als een symbool van macht in de moderne wereld. Het verlichte /
drijvende / ontbrekende sluitstuk (hoeksteen) representeert het goddelijke
beginsel aanwezig in het heelal als ook in ieder mens. Een andere symbolische
betekenis toe te schrijven aan het ontbrekende sluitstuk, is het onvoltooide werk
van de Nieuwe Wereld Orde. Er wordt gezegd dat het sluitstuk van de Grote
Piramide zal worden hersteld als dit eeuwenoude project werkelijkheid zal
worden. Hier zijn andere piramiden die verschijnen over de gehele wereld, die de
macht van de elite over de massa representeert.
Arena Memphis
Luxor Hotel , Las Vegas
Raffles Hotel, Dubai
De Opera ( Kelder)
Bij het betreden van de piramide op de begane grond, is het interieur donker en
hol. In de kelder is Astana ‘s Opera House gevestigd, waar de
nietsvermoedende massa wordt vermaakt .
Ondergrondse Opera
Ondanks de duisternis, beslaat een enorm beeld van de ‘Zon’ bijna het gehele
plafond .
Het middendeel
Rond de ‘Zon’ Tafel
Recht boven de opera is de centrale ruimte van de piramide. Het fungeert als de
vergaderzaal voor conferenties voor het herenigen van religieuze leiders van de
wereld. Neem even de tijd en geniet van de symboliek hier. Je hebt daar
religieuze leiders uit de gehele wereld zittend rond een groot figuur van de zon,
te bespreken hoe ze hun verschillen voor het komende Tijdperk met elkaar
kunnen verzoenen. De symboliek is overduidelijk: al deze theologieën zijn
gewoon een uitgroei van het oorspronkelijke voorwerp van aanbidding: de Zon.
Deze ruimte is veel lichter dan de opera, die de vooruitgang in de richting van
verlichting representeert. De afbeelding van de Zon in het midden van de ronde
tafel is precies recht boven de zon van de opera. Dus terwijl de algemene
bevolking wordt vermaakt in de duisternis van de materiële wereld, houden de verlichte, die precies boven
hen zitten, zich bezig met hoe ze godzaligheid kunnen bereiken.
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Peinzende godzaligheid
Als je andere artikelen leest op deze site, kunt u zich bewust worden van de
doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde. Een van hen is de vervanging van alle
religies naar een vorm van neo – paganisme. Daar zijn deze vergaderingen voor. De
stad Astana is echt de stad van de Nieuwe Wereld Orde.
De Top
De top van de piramide is letterlijk hemels. Het is rond, rondom glas en badend in
glorieus zonlicht. Beelden van witte duiven zijn ingeprent in de ramen, wat de vrede
representeert, die zal leiden tot de eenwording van alle wereld regeringen en religies
tot de Nieuwe Wereld Orde. De top is de ultieme presentatie van het bereiken van
verlichting, op individueel en op wereld niveau.
Kijk naar het plafond van de top:
De zonnegod schijnt op de verlichte. Geweldig
De divisies van de piramide (de onderste donkere Opera, het Middenconferentieruimte en de goddelijke top) belichamen de Pythagoreïsche visie op de
wereld. Pythagoras’ leer word grondig bestudeerd in de occulte samenlevingen van
vandaag.
Pythagoras verdeelde het heelal in drie delen , die hij de: Hoge Raad Wereld, de
Superieure Wereld, en de Ondergeschikte Wereld noemden. De hoogste, of
Superieure Wereld, is met een subtiele , diffusie-erende spirituele essentie die
doordrongen is in alle dingen en is daarom het ware vlak van de Opperste Godheid
zelf, de Godheid wordt in elk opzicht alom vertegenwoordigd, is actief, almachtig, en
alwetend. Beide lagere werelden bestonden binnen de geaardheid van deze hoogste
bol.
De Superieure Wereld was het huis van de onsterfelijke. Het was ook de woonplaats
van de archetypen, of van de verzegeling; hun aard nam op geen enkele wijze het
materiaal van aardsheid, maar zij wierpen hun schaduwen op de diepe ( lagere
wereld), en waren alleen herkenbaar door hun schaduw. De derde, of de
minderwaardige Wereld, was de woonplaats van de schepsels die deelnamen aan
materiële substanties of waren betrokken bij de arbeid met of aan de materiële
substantie. Dus deze hemelbol was het thuis van (…) de mensheid en de lagere
koningrijken, die tijdelijk op aarde waren, maar in staat waren zich te verheffen boven
deze hemelbol door rede en filosofie.
- Ibid
De drie delen van de piramide
Met andere woorden is deze piramide dus niet zomaar een toeristische attractie maar
een vertegenwoordiging van de filosofie van de ingewijden / illuminatie. Zoals Dan
Cruikshanks eerder cryptisch zei in zijn documentaire, het is een “weergave van, de
macht die komt”.
Bayterek Toren
Ook ontworpen door de vermaarde Britse architect Sir Norman Foster, het monument
is bedoeld om een volksverhaal over een mythische boom van het leven en een
magische vogel van het geluk te belichamen. De vogel , Samruk genaamd, had haar ei
gelegd in een spleet tussen twee takken van een populier. Het ei – de Gouden bol op
de top van het monument – vertegenwoordigt , nogmaals, de Zon , de oppergod.
Deze ‘boom van het leven”, vertegenwoordigt het kanaal waarlangs geesten de
materiële wereld verlaten en zich aansluiten bij de goddelijke wereld. Dit concept
vinden we terug in de meeste (zo niet alle) esoterische genootschappen.
Binnenin de Gouden Bol
Het Ultieme Ding
Bezoekers kunnen naar de top van de toren en ontvangen een prachtig uitzicht over de
stad Nazarbajev ‘s. Daar zijn nog enkele vreemde objecten te bezichtigen.
Binnenin de Bol vinden we dit raadselachtige “ding”. Het is een gouden driehoek met
president Nazarbajev zijn (rechter) handafdruk erin. Waarom? Ik weet het eerlijk
gezegd niet. Alles wat ik kan zeggen is dat het lijkt op iets uit de film Total Recall.
Bata Samenstelling
Het is een wereldbol ondertekend door de vertegenwoordigers van zeventien
kerkgenootschappen. Ja , nogmaals, om alle godsdiensten te verenigen tot één
(NWO) wereldreligie.
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Zuilen van de Vrijmetselarij
Twee pijlers en verder weg eentje ertussenin. Zou er een kans bestaan dat dit
maçonnieke symboliek is?
Ja, de twee gouden zuilen vormen de twee pijlers van de vrijmetselarij met de naam
Boaz en Jachin. Ik zal niet ingaan op de gehele symboliek achter die pilaren, maar we
kunnen waarschijnlijk aannemen dat Nazarbajev een “vrije en geaccepteerde Mason”
is.
Presidentieel Paleis
Gelegen in een leidende positie in de stad, ligt het presidentiële paleis aan het einde
van een ceremoniële route die begint met de Bayterek toren. Een dikke koepel staat
boven op het paleis, welke het vrouwelijke principe vertegenwoordigt, in tegenstelling
tot de fallische Bayterek toren – die het mannelijke principe weergeeft. Dit ontwerp is in
bijna alle belangrijke steden aanwezig, waaronder Washington DC en Parijs.
Khan Shatyry Entertainment Center (‘s werelds grootste tent )
Deze (nog) onvoltooide bezienswaardigheid is ontworpen, nogmaals , door Sir Norman
Foster (hij heeft eigenlijk de hele stad ontworpen). Onder de tent , een gebied dat
groter is dan 10 voetbalstadions, zal een op stedelijke schaal met intern park, winkels
en entertainment met pleinen en straatjes, een boottocht op een rivier, winkelcentrum,
minigolf en indoor Strand Resort worden. Er word gezegd dat deze structuur is
gemaakt om te lijken op een tabernakel, op gelijke voet met de Tempel van Salomo.
Deze draagbare gebedshuizen, bestaande uit tenten, werden gebruikt door de Joden
tijdens Bijbelse tijden. Ingewijden eren deze oude overeenkomsten met een
esoterische betekenis.
Binnenkort in Astana
Astana is nog een bouwterrein, maar er zijn enkele werkelijk verbazingwekkende
projecten in de maak. Hier een aantal daarvan.
Centrale markten
Ontworpen door onze goede vriend Norman Foster.
Krankzinnige Torens (niet de officiële naam)
Het Alles-Ziende Oog Stadion ( niet de officiële naam)
Tot slot
Als leden van s`werelds elite voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om de wereld
te verenigen in één enkele regering, verstrooien ze over de hele wereld symbolen van
hun macht. Het feit dat de algemene bevolking geen idee heeft wat deze structuren te
betekenen hebben, is precies de reden waarom hun plannen onbetwist en ongemerkt
voortgaan. Maar die plannen zijn hier al eeuwen aanwezig. Manley P. Hall schreef in
1918:
“Als de mob (menigte) bestuurd, wordt de mens geregeerd door onwetendheid; als de
kerk bestuurd, wordt hij geregeerd door bijgeloof, en als de staat bestuurd, wordt hij
geregeerd door angst. Voordat de mens met elkaar in harmonie en begrip kan leven,
moet onwetendheid worden omgezet in wijsheid, bijgeloof in een verlicht geloof, in
liefde en angst“
Mob staat gelijk aan democratie, de kerk staat gelijk aan religie en de staat is gelijk aan
landen. Met andere woorden, voordat de mensen in harmonie kunnen leven, moeten
we de democratie afschaffen (omdat de massa te dom is), de religies (omdat zij een
bijgeloof hebben) en staten (omdat we een één-wereldregering nodig hebben). Hij
vervolgt:
“De perfecte regering van de aarde moet tenslotte het voorbeeld zijn na het Goddelijke
bestuur waarmee het universum werd opgesteld. Op die ene dag wanneer de perfecte
orde is hersteld, met vrede en een triomferend universum, zal de mens niet langer zoeken naar geluk, want
zij zullen het binnen zichzelf vinden”.
Klinkt goed toch? Samengevat. Als dit gaat gebeuren, zal het
merendeel van de wereldbevolking dood zijn. Met dat in het
achterhoofd, een fijne dag verder.
Originele artikel: http://vigilantcitizen.com/?p=421
Hier wat beeldmateriaal om u een idee te geven
Zie hier nog een video van Astana
http://www.youtube.com/watch?v=iGHYUWZTiRk&feature=player_embedded
http://olympiczion.nl/index.php/grote-occulte-pentagram-te-zien-in-kazachstan/#more-12230
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Duitse overheid: Windows 8 kwetsbaar voor NSA-spionage
Cryptoloog en veiligheidsexpert vergelijkt Windows 8 met
elektronische enkelband - 'Dit is het einde van de persoonlijke
computer en smartphone'
De Duitse overheid waarschuwt dat het nieuwe
besturingssysteem van Microsoft, Windows 8, kwetsbaar is voor
spionage door de Amerikaanse NSA. Volgens IT-experts is
Windows 8 uitgerust met de zogenaamde Trusted Computing
technologie, waarmee Microsoft - en daardoor ook de NSA, die tenslotte nauw met de softwaregigant
samenwerkt - de controle kan krijgen over zowel de hardware als de software van een PC of laptop. Ook kan
gecontroleerd worden of de geïnstalleerde software wel legaal is.
Windows 8 is tot nu toe geen groot succes. Veel computergebruikers ervaren het 'tegeltjesscherm' als
onhandig en lelijk, en vinden het ontbreken van de kenmerkende startknop met bijbehorend menu maar
niets. Microsoft hoopt dat de aanstaande update naar Windows 8.1 de grootste bezwaren van gebruikers
wegneemt.
'Gevaarlijke veiligheidslekken'
IT-experts van de Duitse overheid zeggen nu dat Windows 8 aanzienlijke veiligheidslekken heeft en
kenmerken deze zelfs als 'gevaarlijk'. 'Door het verlies van de volle soevereiniteit over de informatietechniek
zijn de veiligheidsdoelstellingen 'vertrouwelijkheid' en 'integriteit' niet meer gegarandeerd,' concluderen de
experts. Om deze reden noemen ze het gebruik van de 'Trusted-Computing' technologie voor de overheid en
gebruikers van kritieke infrastructuur 'onacceptabel'.
'Elektronische enkelband'
Op veel PC's en laptops wordt Windows 8 voorgeïnstalleerd. Volgens cryptoloog en veiligheidsonderzoeker
Rüdiger Weis verliezen gebruikers door Windows 8 en een geïntegreerde 'bespieder'chip genaamd Trusted
Computing Module (TPM)- met name in de veilige opstartmodus- 'de controle over hun eigen hardware en
software.'
'Het doet op onaangename wijze denken aan een elektronische enkelband. Zo kan bijvoorbeeld via internet
worden gecontroleerd of er op de PC enkel legale software draait. Dit is het einde van de persoonlijke
computer en smartphone. Het klinkt als een droom voor oncontroleerbaar geworden geheime diensten en
onderdrukkende staten...'
'Droomchip voor NSA'
Vooral het feit dat de geheime sleutel na afloop van het fabricageproces van de chip wordt ingebracht ligt
gevoelig, aangezien het op deze wijze eenvoudig is een kopie van alle sleutels te maken. Hiermee is de
TPM een ware 'droomchip' voor de NSA en andere veiligheidsdiensten. Volgens Weis is ook het andere
scenario, namelijk dat de TPM niet door de NSA maar door de Chinese overheid misbruikt kan worden, niet
bepaald geruststellend.
Ook binnenlands internetverkeer kwetsbaar
Uit nieuwe informatie en gesprekken blijkt dat de NSA zeker 75% van al het internetverkeer in de VS kan
afluisteren en registreren. Dit kan ook voor Europa en Nederland van belang zijn, want sommige
binnenlandse internetcommunicatie verloopt bijvoorbeeld om financiële redenen via het buitenland - een feit
dat ook de Duitse overheid heeft toegegeven. Juist daar kunnen geheime diensten, onafhankelijk van de
nationale wetten van het land waar de communicatie plaatsvindt, toeslaan. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Lastenverzwaring over lijk Diepfriso
Door: Micha Kat op 16 augustus, 2013
Mark Rutte maakt het nu helemaal bont: terwijl hij ‘rouwt’ om Friso
maakt hij plannen het volk verder te plunderen.
Vandaag vindt de eerste ministerraad plaats na het zomerreces. In
verband met de dood van Friso kreeg deze raad een ‘sober
karakter’ dat ondermeer naar voren komt in het afblazen van de confrontatie met de media. Geen persco
dus. De laffe en intens incompetente Mark Rutte grijpt deze ‘buitenkans’ vervolgens aan om verdere
lastenverzwaringen te plannen voor de burgers waarover hij dus niet kan worden ondervraagd. Zo wordt de
dood van Friso door Rutte gebruikt om zijn volk verder leeg te plunderen. We zien dat Rutte om in het zadel
te blijven steeds weerzinwekkender trucs en spins moet gebruiken. Eeder werden spins georkesteerd als
Premier Rutte hield hand verkeersslachtoffer vast en Premier Rutte staat stervende vrouw bij. Dit doet sterk
denken aan leiders als Ceacescu, Kim Jung Il, Mao Tse Tsung en Adolf Hitler.
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24532/lastenverzwaring-over-lijk-friso
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Hoge Egyptische official bevestigt banden broer Obama met Moslim Broederschap
Adviseur Constitutionele Gerechtshof: 'Regering Obama werkt samen met terroristen' - 'Turkije speelt
centrale rol bij complot tegen Egypte'
President Barack Hussein Obama en zijn halfbroer Malik in het Witte
Huis.
De huidige adviseur en voormalige kanselier van het Egyptische
Constitutionele Gerechtshof, Tahani Al-Jebali, heeft verklaard dat de
belangrijkste reden dat de VS niets onderneemt tegen de Moslim
Broederschap gelegen is in het feit dat Obama's halfbroer Malik
achter grootschalige investeringen in en voor de internationale
organisatie van de Broederschap zit. Malik Obama - 'bezitter' en
mishandelaar van maar liefst 12 vrouwen (6)- is lid van de
islamitische Da'wa organisatie (IDO), een tak van de Soedanese regering die wordt geleid door
oorlogsmisdadiger en christenslachter president Omar al-Bashir, die zelf lid is van de Moslim Broederschap.
'Amerikaanse regering werkt samen met terroristen'
'Wij zullen de wet uitvoeren en de Amerikanen zullen ons niet stoppen,' onderstreepte Jebali. 'We moeten de
dossiers openen en beginnen met rechtszittingen. De Obama regering kan ons niet stoppen; ze weten dat
ze het terrorisme hebben ondersteund. Wij zullen de dossiers openen, zodat deze landen worden
ontmaskerd en duidelijk wordt hoe ze met hen (de terroristen) hebben samengewerkt. Dit is de reden
waarom de Amerikaanse regering tegen ons strijdt.' (1)
In een TV-interview legde Jebali uit dat dit nieuws ook van belang is voor de Amerikanen die zich zorgen
maken over de acties van hun president. 'Dit is een geschenk voor het Amerikaanse volk,' aldus Jebali,
waarmee ze impliceerde dat er nog meer onthullingen zullen volgen. Ze benadrukte dat Egypte een hoge
prijs heeft betaald voor de Amerikaanse steun aan de Moslim Broederschap, maar dat haar land geen
samenzweringen tegen het Egyptische volk zal toestaan. Ook noemde ze het onacceptabel dat Egypte
hetzelfde lot als Irak en Libië ondergaat.
'Centrale rol Turkije in complot tegen Egypte'
Volgens betrouwbare Arabische bronnen (2) speelt Turkije een centrale rol in het complot tegen Egypte.
Gisteren berichtten we dat de Turkse premier Erdogan Israël de schuld geeft van de staatsgreep tegen de
Moslim Broederschap. Enkele jaren geleden ging Erdogan pal achter de Palestijnse terreurbeweging Hamas
staan. De Moslim Broederschap is de moederorganisatie van Hamas. Erdogans islamistische AK Partij
streeft net als de Broederschap naar een geheel door de islam beheerst Midden Oosten en de verdwijning
van de Joodse staat Israël.
Malik Obama sluist geld weg naar Broederschap
Ook Al-Wafd, een andere prominente Arabische nieuwsbron, kopt 'Obama's broer is Moslim Broederschap'.
Hier een groot aantal links naar achtergrondartikelen waaruit blijkt dat Malik Obama een belangrijke speler is
bij het doorsluizen van grote sommen liefdadigheidsgeld naar de Broederschap en de bouw van moskeeën
(7). Al in mei berichtten alle belangrijke Saudische media dat Malik de uitvoerende secretaris van de
islamitische Da'wa organisatie (IDO) is. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de
IDO, die werd opgericht door de Soedanese regering, een terreurorganisatie. (3)
Banden met oorlogsmisdadiger Omar al-Bashir en antisemiet Al-Qaradawi
De website van de Barack H. Obama Foundation (BHOF) plaatste een foto van een IDO-conferentie in 2010
in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Malik was een belangrijke official op deze conferentie, die werd
geleid door de wegens oorlogsmisdaden gezochte Soedanese dictator Omar al-Bashir.
Op foto's (zie hierboven) is Malik samen met zijn baas Suar al Dahab te zien, de voorzitter van de IDO. Al
Dahab bezocht in mei de Gazastrook en is dikke vrienden met Hamaspremier Ismail Haniyeh en Yusuf AlQaradawi, de extreem antisemitische spirituele leider van de Moslim Broederschap die openlijk heeft gezegd
het te betreuren dat het Hitler niet gelukt is de Joden uit te roeien.
Malik meerdere malen in Witte Huis
Als zijn halfbroer en diens dubieuze contacten en acties ter sprake
komen, doet president Obama altijd of zijn neus bloedt. Er zijn echter
meerdere foto's van Maliks bezoeken aan het Witte Huis. Bovendien
staat Malik aan het hoofd van de Barack H. Obama Foundation. De
president zorgde ervoor dat de BHOF in 2011 met terugwerkende kracht
een forse belastingkorting kreeg (5). Ook Obama's neef Musa is
betrokken bij het wegsluizen van geld naar radicaal islamitische
organisaties (6).
Xander - (1) Yourn 7 (YouTube) (via Walid Shoebat), (2) Elbashayer /
Elbilad / Akhbar-Today, (3) Walid Shoebat, (4) Daily Caller,
(5) Al Jazeera (YouTube 1 / 2 / 3), (6) Daily Mail, (7) World Net Daily
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Klokkenluiders en journalisten die de waarheid naar buiten brengen zijn niets meer dan
aangeschoten wild.
augustus 21, 2013 By: Sietse Werkman bron: niburu.co
Met de strafeis tegen Bradley Manning is een heel
duidelijk signaal afgegeven door de Amerikaanse
overheid.
Klokkenluiders en journalisten die de waarheid naar
buiten brengen zijn niets meer dan aangeschoten wild.
Bradley Manning verdwijnt waarschijnlijk voor de rest van
zijn natuurlijke leven achter de tralies. Of de eis van 60
jaar zal worden toegekend of 25, 40 of 50 jaar wordt, zal
in de praktijk weinig uitmaken. Deze moedige
waarheidsvinder zal voorgoed van het toneel verdwijnen.
Zijn misdaad: het via Wikileaks naar buiten brengen van
misstanden die niet getolereerd mogen worden (zaken zoals een filmpje van Amerikaanse helikopterpiloten
in Irak die moedwillig vanuit de lucht onschuldige burgers afknallen). Wat men noemt een klokkenluider.
Voor het publiek maken van deze informatie betaald Manning met de rest van zijn natuurlijke leven.
Met Bradley Manning wordt een boodschap afgegeven, luid en duidelijk. Je houdt je mond dicht of anders…
Voor Michael Hastings maakt het niet zoveel meer uit. Hij heeft al betaald met zijn leven voor het naar buiten
(willen) brengen van misstanden. Ook in het geval van Hastings is de boodschap luid en duidelijk. Waag het
niet om de echte misstanden bloot te leggen of anders…
Julian Assange leeft nog, is nog niet formeel veroordeeld, maar zit in feite wel gevangen. Ook hem wil men
het zwijgen opleggen. En gaat dat niet door hem te arresteren of gewoon te vermoorden, dan zijn er nog
altijd de drones.
Glenn Greenwald en The Guardian hebben eveneens een hele duidelijke waarschuwing ontvangen. Voor
diegenen die het vergeten zijn: Glenn Greenwald is de journalist die via de Engelse krant The Guardian
de onthullingen van Edward Snowden naar buiten bracht.
De levenspartner van Glenn Greenwald, David Miranda, werd enkele dagen geleden aangehouden op het
Engelse vliegveld Heathrow, op doorreis van Moskou naar Brazilië waar hij samen met Glenn woont.
David die nergens wat mee te maken heeft, werd aangehouden onder het mom van “terrorisme wetgeving”
en werd gedurende de maximaal toegestane negen uur ondervraagd zonder dat hij het recht had op een
advocaat of met iemand contact mocht opnemen. Al zijn persoonlijke bezittingen zoals telefoon en USB
sticks werden in beslag genomen en tot op de dag van vandaag heeft hij deze, voor zover bekend, nog
steeds niet terug.
Zoals Glenn schrijft in de The Guardian, “Dit is pure intimidatie, zelfs de maffia heeft nog meer fatsoen want
die laten familieleden met rust”.
Vervolgens komt The Guardian zelf onder vuur te liggen. Onder druk van de Engelse overheid worden
ze gedwongen om alle materiaal wat ze van Edward Snowden in bezit hadden, te vernietigen.
“Uiteindelijk werden informatiedragers vernietigd. Medewerkers van de geheime dienst GCHQ zagen in de
kelder van het gebouw van The Guardian in Londen toe hoe computers en harde schijven met informatie
van Snowden letterlijk werden vernietigd. „Eén van de meest bizarre momenten in de lange geschiedenis
van The Guardian”, aldus de hoofdredacteur.
Klokkenluiders en journalisten zijn het nieuwe aangeschoten wild voor overheden die alles van de burger wil
weten. Ze deinzen niet terug voor moord als een journalist zaken dreigt te openbaren van diezelfde overheid
die het daglicht niet kunnen verdragen.
Wie denkt dat het in ons land nog wel meevalt, komt bedrogen uit. Ook hier worden klokkenluiders en
journalisten opgejaagd door de overheid; meestal uitgevoerd door Justitie.
Zoals op klokkenluideronline te lezen:
“NAAST MICHA KAT OOK MARTIN VRIJLAND EN WIM DANKBAAR NU GETERRORISEERD DOOR
JUSTITIE * ALLE GAATJES DIE NOG EEN BEETJE ZICHT BIEDEN OP DE WAARHEID MOETEN EN
ZULLEN WORDEN GEDICHT * DE COMPLETE MSM EN POLITIEK ZWIJGEN OVER HEKSENJACHT OP
JOURNALISTEN”.
Allemaal in een wereld waarin een paus het melden van seksueel misbruik binnen de kerk strafbaar kan
stellen.
Zijn we wakker?
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De dictatuur van het geld
Onder invloed van de crisis wordt momenteel het onmogelijke
mogelijk. Wanneer ons tien jaar geleden gedicteerd zou zijn:
lever je sociale zekerheid in, lever je pensioen in, sta een steeds
groter deel van je inkomen af, ga langer werken en krijg daarvoor
steeds minder in ruil, dan zouden we collectief NEE geroepen
hebben.
Maar nu accepteren we het dat mensen massaal hun werk en
dus hun inkomstenbron verliezen, dat hele gezinnen op straat
komen, dat ouderen aan hun lot overgelaten worden, en nog veel meer. Omdat geld het enige overgebleven
criterium lijkt. Omdat alles daaraan ondergeschikt lijkt, zelfs al hechtten we vroeger grote waarde aan de
zorg voor elkaar, aan onbetwiste sociale en maatschappelijke waarden; die waarden verdwijnen als sneeuw
voor de zon onder de dictatuur van het geld. En zoals iedereen weet: dictatuur is macht.
Het is de crisis die ons dit allemaal laat accepteren. Die crisis bestaat uit geldgebrek. Geldgebrek laat ons
dus zaken accepteren die voorheen onacceptabel waren. En dat is precies de bedoeling van die crisis. De
crisis schept het vermogen om mensen dingen te laten doen die ze vanuit zichzelf, zonder crisis, niet zouden
willen doen. De crisis is een machtsmiddel. De crisis is daarmee geen crisis maar een machtsgreep.
Macht is het vermogen anderen te laten doen wat jij (de machthebber) wil dat ze doen. En dus ook anderen
te laten accepteren wat jij wil dat ze accepteren. Financiële crisis is daarvoor een uiterst effectief instrument.
En je kunt dat instrument alleen gebruiken als je de controle hebt over het geld.
Het is de machtselite die deze controle heeft. Daarom is die machtselite de machtselite. De machtselite
wordt immers - op ieder moment - gevormd door de groep mensen die de controle over de machtsmiddelen
heeft. Degenen die dat niet hebben, vallen simpelweg buiten de machtselite.
De controle over het geld geeft de machtselite een belangrijk (het belangrijkste) deel van haar macht. Geld is
daarom een machtsmiddel. Mensen doen niet zomaar wat een machthebber wil, die machthebber moet dat
afdwingen. En omdat er maar een paar machthebbers zijn (tegenover miljarden niet-machthebbers) hebben
ze daar systemen voor nodig: managementtools. Geld als machtsmiddel is de meest succesvolle
managementtechniek ooit.
Maar dat systeem, die techniek, die managementtool, werkt alleen als wij geloven dat we hun geld nodig
hebben. Als wij geloven dat we ervan afhankelijk zijn. Alleen dan werkt het middel geld als machtsmiddel.
Maar we hebben geen geld nodig. We hebben dingen nodig: onderdak, voedsel, energie, kleding. Dat is wat
we nodig hebben. En al die dingen maken wij (de niet-machtselite) zelf. Geen enkel lid van de machtselite
heeft zelf ooit iets zinvols geproduceerd.
Het enige product van de machtselite is onze afhankelijkheid. Het is hun beroep om ons afhankelijk van ze
te maken, want anders hebben ze geen macht, en als ze geen macht hebben zijn ze dus geen machtselite
meer. Ons afhankelijk maken is het enige dat ze doen. Het is de enige "bijdrage" die ze aan de wereld
leveren. En onze afhankelijkheid bestaat uit niets meer dan ons geloof dat we alleen beschikking kunnen
krijgen over de dingen die we nodig hebben, via het door hen aangeboden en gecontroleerde middel: geld.
Ons geloof daarin, ons geloof dat dit de enige manier is om toegang te krijgen tot de dingen die wij (de nietmachtselite) zelf maken, geeft ons de overtuiging afhankelijk te zijn van het door hen aangeboden middel.
En dat geeft de elite dus haar macht.
Maar wij hebben de machtselite niet nodig, zij hebben ons nodig. Zij kunnen alleen zijn wat ze willen zijn
(machtig) door middel van onze medewerking. En daarom is het voor die machtselite noodzakelijk dat wij
blijven geloven dat we geld nodig hebben. Alleen dat geloof maakt geld tot het machtsmiddel dat het is.
Om die reden is het voor de machtselite noodzakelijk om dat geloof te beïnvloeden, of liever nog, te bepalen.
Dat hebben ze lang geleden beseft en daarom hebben ze de media opgekocht en onder controle gekregen.
Via die media kan men ons dingen laten geloven. Dat is de hele functie van die media.
Een van de belangrijkste dingen die de elite (de werkelijke gebruikers van het middel geld; alleen zij hebben
er uiteindelijk baat bij) ons wil laten geloven, is dat leven en samenleven allemaal ongelofelijk ingewikkeld is.
Dat is niet zo. Het is alleen het door hen aangeboden systeem dat bewust ingewikkeld gemaakt is.
Leven en samenleven is eenvoudig. Maar het is van doorslaggevend belang voor de elite dat wij dat niet
inzien. Ze spiegelen ons via de media voor dat het allemaal heel gecompliceerd is en dat zelfs de "experts"
het niet begrijpen, elkaar tegenspreken, zodat wij er niet eens aan beginnen om ernaar te kijken.
En dat betekent dat we het maar al te graag overlaten aan de wijze mannen. De wijze mannen en vrouwen
die wij "de regering" noemen. Maar regeringen lossen het niet op. Dat maken we (en met ons alle andere
burgers van alle andere landen in Europa en elders) momenteel iedere dag mee. Regeringen lossen het niet
op - niet hier en niet in andere landen, niet deze regering en niet de volgende.
En dat is volkomen logisch: die regeringen staan in het krijt bij de geldverschaffers. Alle landen hebben
schuld aan de geldleveranciers. En wanneer je rood staat bij de bank, al is het maar een beetje, kun je
alleen maar een brood kopen bij de gratie en met de medewerking van die bank. Zegt de bank NEE, dan
geen brood.
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Omdat overheden altijd rood staan (staatsschuld) en omdat die roodstand altijd groeit (begrotingstekort - al
zou het maar 3% zijn) kan geen enkele overheid ook maar een enkele euro uitgeven zonder deze eerst te
lenen, en daarvoor heeft die overheid de medewerking en de welwillendheid van die financier nodig.
Overheden en regeringen kunnen zich daarom alleen maar handhaven door naar de pijpen van de
geldverschaffers te dansen. Want schuld = afhankelijkheid. Daarom is het onmogelijk dat overheden of
regeringen de problemen oplossen. Ze kunnen zich immers alleen bewegen binnen de kaders die gesteld
zijn door degenen die de problemen bewust veroorzaken.
Zoals de kaarten nu liggen, hebben de geldverschaffers de wereld in hun zak. Tenminste, zolang wij blijven
geloven dat we ze, met hun geldsysteem, nodig hebben.
Maar wij maken de dingen die we nodig hebben niet met geld, maar met uren van ons leven. Met arbeid. Het
enige dat we willen, is toegang tot de dingen die we maken (producten, diensten). Daarvoor hebben we een
ruilsysteem nodig. Het liefst een eerlijk systeem dat gebaseerd is op rechtvaardige afspraken.
In een eerlijk systeem kan er nooit een fundamenteel tekort aan ruilmiddel zijn. Wel op individueel niveau
(als je meer verbruikt dan je bijdraagt) maar collectief gezien niet. Het ruilmiddel gaat over van de ene naar
de andere hand, maar collectief gezien is het een gesloten systeem. Er kan (in een eerlijk systeem) er alleen
een tekort aan ruilmiddel ontstaan, als dat ruilmiddel niet wordt omgezet in diensten of producten. Wanneer
het ruilmiddel uit de roulatie gaat omdat het wordt gereserveerd. Gespaard dus. Als het op de bank blijft
staan.
Maar dat is momenteel niet het geval: banken zijn juist "ondergekapitaliseerd" en daarom moeten wij ze
"redden" door ze ons geld te geven, zegt men. Teveel op banken vastgezet spaargeld is dus niet de reden
van het huidige gebrek aan ruilmiddel.
Er moet dus een andere reden voor het tekort zijn. En die reden is, en kan alleen zijn: omdat de
geldverstrekkers, degenen die controle hebben over hoeveelheid geld die ter beschikking staat, dat zo
willen.
En ze willen dat omdat ze daarmee onze afhankelijkheid, en daarmee hun macht, vergroten. En meer macht
is het logische doel van ieder machtsmiddel, dus ook van het machtsmiddel geld. Maar dat lukt ze alleen als
wij daarin meegaan. En wij gaan daarin alleen mee als we denken dat we geen keuze hebben.
Jarenlang hebben ze ons de "voordelen" van het door hun beschikbaar gestelde middel laten ervaren.
Natuurlijk, ze konden zoveel geld maken als ze wilden en ons zoveel voordelen gunnen als het ze uitkwam.
En de steeds groeiende welvaart heeft ons het aangeboden systeem doen omarmen en dat was precies de
bedoeling. Net zolang tot we niet meer anders konden. Tot we afhankelijk waren van het door hun
aangeboden systeem, de door hun aangeboden technologie geld. En nu ze de voordelen wegnemen, blijft
alleen de afhankelijkheid over. De dictatuur van het geld is wat er overblijft.
Vaak wordt mij gevraagd: 'Maar hoe dan? Wat moeten we anders doen? Wat is de oplossing?'
Maar die vraag is prematuur. Ondanks alle leuke initiatieven (LETS, alternatief geld etc.) zal er geen
verandering plaatsvinden als er niet voldaan is aan de voorwaarden die voor iedere verandering gelden.
Om tot verandering te komen zijn er altijd 3 stappen nodig:
1- Besef van de bestaande situatie. Om tot verandering te komen is het noodzakelijk dat we inzien dat de
huidige situatie niet in orde is, en waarom niet. Dat we inzien hoe de situatie waarlijk is en dat die situatie
waarlijk niet in orde is.
2- Daaruit ontstaat de wil om de situatie te veranderen. Als aan stap 1 voldaan is, is het onmogelijk om niet
iets anders te willen.
3- Dat geeft een onstuitbaar motief om iets te gaan doen om die situatie te verbeteren of aan de bestaande
situatie een einde te maken.
Zolang de meeste mensen de werkelijke aard van de huidige situatie nog niet zien, zal er nooit voldoende
draagkracht zijn voor verandering. Dan blijven we steken bij stap 1.
Zolang mensen zich nog niet afvragen: 'Is het wel een goed idee om ons volledig afhankelijk te laten zijn van
een middel dat in handen is van een paar mensen? Is het wel nodig dat we naar de pijpen dansen van de
verstrekkers van dat middel? Waarom hebben wij dat middel nodig om toegang te krijgen tot alle dingen die
we nodig hebben en die we zelf maken?' Is de aard van het middel (wat het werkelijk IS) wel rechtvaardig?',
zolang mensen zich dat niet afvragen, zal er niets veranderen en dan blijft het onmogelijk om ons te
onttrekken aan de dictatuur van het geld en dus aan de totale horigheid aan de verstrekkers ervan.
Wij hebben hun geldsysteem niet nodig om te kunnen doen wat we willen: het ruilbaar maken van onze
arbeid en elkaar zo het leven mogelijk maken. Wij zijn best in staat om daar onderling eerlijke en
rechtvaardige afspraken over te maken, hoe die er dan ook precies mogen uitzien.
WIJ hebben hun geldsysteem niet nodig om te doen wat WIJ willen: samen leven. ZIJ hebben het
geldsysteem nodig om te kunnen doen wat ZIJ willen: machthebber zijn.
Wijzelf zijn de enigen die ons aan deze onderwerping kunnen onttrekken want wij zijn de enigen die deze
dictatuur in stand houden. Het is uitsluitend onze onwetendheid en ons geloof (geloof, waar dan ook in, kan
alleen bestaan in onwetendheid) die deze dictatuur in staat stelt een dictatuur te zijn. De dictators zullen uit
zichzelf hun positie niet opgeven. Wijzelf hebben de zeggenschap over onszelf, weggegeven aan de
dictators. Wijzelf zijn dan ook de enigen die het kunnen terugnemen. Op ieder moment.
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Zodra we inzien dat we gefopt zijn, dat het om een wisseltruc ging, dat we hebben zitten slapen toen de
dictators er met onze arbeid, onze sociale en maatschappelijke waarden en ons welzijn vandoor gingen door
ons een lokaas voor te houden; zodra we inzien dat we zo dom geweest zijn om erin te bijten; zodra we dat
inzien, dan begrijpen we dat de schulden waarop die afhankelijkheid gebaseerd is, uit nepschulden bestaan,
uit systematische oplichting; zodra we dat begrijpen, dan is er geen andere mogelijkheid meer dan te
besluiten dat we die schuld (en daarmee de afhankelijkheid) niet meer erkennen. En dan is het afgelopen
met de dictatuur.
Geplaatst door Pieter Stuurman op woensdag, augustus 21, 2013

Prikbord nr 358 (leo j.j. dorrestijn)
Dubbelzinnige kritiek
Niet alleen Rutte krijgt kritiek vanwege ‘bezuinigingen’ die vaak lastenverzwaringen blijken te zijn, maar ook
mevr. Thatcher wordt achteraf beschimpt vanwege haar keiharde ingrepen in de staatsfinanciën.
Merkwaardig is echter dat de Eurozone-landen de 3% norm voor hun nationale begrotingstekort hebben
omarmt als de enige juiste én solidaire maatstaf voor de overheidsuitgaven. Dit uitgangspunt zou dus
volgens de critici helemaal fout zijn, dan mag ook worden verwacht dat zij het pleidooi steunen om uit de
Euro te stappen en zonodig uit de EU.
EU-begroting
Ook Nederland heeft ingestemd met de verhoogde EU-begroting, kennelijk zonder te weten waarvoor het
extra geld bedoeld is. De Duitse minister van Financiën beweert nu dat verdere hulp aan Griekenland uit die
begroting kan worden betaald. Het beste bewijs dat de nationale parlementen zijn misleid, want nu betalen
ook de landen buiten de Eurozone mee aan ‘leningen’ die nooit meer worden afgelost. En de Griekse ‘elite’
kan weer doorgaan met feestvieren.
Gifgas
Naïeve lezers die oproepen tot ‘ingrijpen’ in Syrië, moeten zich eerst eens afvragen wat ze bedoelen en of
ze zelf bereid zijn om nog meer geweld te gaan gebruiken in een land dat in oorlog is met rebellen en
terroristen. Waar bovendien zenuwgas zou worden ingezet, dat helemaal geen ‘gifgas’ is, maar een dodelijk
contactgas dat (ook) besmet via de huid en daarom iedereen kan treffen; zelfs VN-troepen. Dus waar pleiten
die critici eigenlijk voor vanuit hun leunstoel: nog meer bommen, granaten, doden teneinde het Assadregime omver te werpen ten gunste van moslim-rebellen die deels uit het buitenland komen; of nog meer
vluchtelingen en verwoesting van de middelen van bestaan; of een nieuw ‘Irak’ met andere dictators die om
de macht strijden; of een nieuw ‘Egypte’ waar een onderdrukkend regime door de eigen bevolking en het
staatsleger is weggevaagd, nagenoeg zonder inmenging door buitenlandse terroristen.
Gijzeling
De PvdA heeft de VVD nu helemaal gegijzeld. De geldstroom naar Griekenland gaat gewoon door en de
asielzoekersstroom wordt extra gestimuleerd. Ook de groene stroom mag de rijksbegroting om zeep helpen,
en dwergvleermuizen waarvan ‘groene’ biologen beweren ze ergens gezien te hebben, mogen
bouwprojecten blijven blokkeren. De peilingen geven aan hoe blij de kiezers met dit kabinet zijn, vooral nu
400.000 niet-geregistreerde Europese ‘gastarbeiders’ de gelegenheid krijgen zich hier aan te melden voor
een mogelijke uitkering.
Onafhankelijke rechter
Het feit dat onze rechterlijke macht destijds van minister Hirsch Ballin kennelijk opdracht kreeg om
frauderende curatoren met rust te laten, geeft te denken. Nu de meeste oplichtingsdossiers op een stapel
belanden, kan de vraag rijzen of er misschien nog meer van dergelijke opdrachten bestaan aan onze
‘onafhankelijke’ rechters. Zoals over dronken bestuurders die iemand doodrijden, of over directies van
banken en verzekeraars, of over frauderende politici, of over criminele deurwaarders. In ieder geval moet er
een vrijbrief zijn gegeven voor dubieuze rechters en rechter-commissarissen, zelfs indien deze worden
gewraakt door een slachtoffer van hun praktijken.
Opheffen spreekverbod
Wie kennis draagt van een misdrijf wordt geacht de Staat daarover te informeren. Doch stel dat de bewijzen
nog niet compleet zijn of dat een spreekverbod het doen van een aangifte belemmert, wat weegt dan het
zwaarste?
Mag dan de geheimhoudingsplicht worden doorbroken bijv. om het misbruik van ontwikkelingshulp te
melden, mogen bewijsstukken worden ontvreemd of computers gehackt om het dossier rond te krijgen, of
mogen criminele activiteiten van geheimedienst, belastingdienst, AID en rechters worden onthuld?
En mogen bankbestanden worden gekopieerd om verzwegen vermogen te onderzoeken, of pedofielen
gefilmd als ze bij scholen rondhangen, of louche advocaten aan de kaak gesteld? Iedereen wordt geacht de
wet te kennen, doch juist dan blijkt dat criminelen worden beschermd en klokkenluiders veroordeeld.
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Wall Street Journal: Japan is controle over Fukushima kwijt
Japanse experts: Rekening houden met worst-case scenario
Het gevaar dat er in Fukushima alsnog een kernramp onstaat die
miljoenen slachtoffers zal maken is beslist nog niet geweken.
Na bijna 2 1/2 jaar beginnen de mainstream media eindelijk te
erkennen dat waar critici al van meet af aan voor waarschuwden
geen paniekzaaierij, maar harde realiteit is: Japan is de controle
over de beschadigde kerncentrale in Fukushima kwijtgeraakt. Dit
betekent dat er maar iets mis hoeft te gaan, om de met afstand
grootste en meest dramatische kernramp ooit te veroorzaken, die ernstige gevolgen zal hebben voor Japan
en mogelijk zelfs het hele Noordelijke Halfrond.
In 2011 en in mindere mate ook vorig jaar hebben we uitgebreid verslag gedaan van de situatie rondom de
kerncentrale in Fukushima, die in maart van dat jaar ernstig beschadigd raakte door een tsunami die was
veroorzaakt door een zware aardbeving. De officiële autoriteiten in Japan en het buitenland ontkenden het
maandenlang, maar uiteindelijk moest men schoorvoetend toegeven dat er in drie van de vier reactoren een
meltdown had plaatsgevonden.
'Hier zijn we nu zo bang voor geweest'
De beheerder van de rampcentrale, TEPCO, erkende vorige week dat er een enorme hoeveelheid zwaar
radioactief besmet water was weggelekt. 'Hier zijn we nu zo bang voor geweest,' zei Shunichi Tanaka,
voorzitter van de Japanse Nucleaire Regelgeving Autoriteit tijdens een persconferentie. 'We kunnen zelf
geen minuut verspillen met actie ondernemen.' Het lek duidt op een veel erger probleem: tijdens de
afgelopen maanden is duidelijk geworden dat TEPCO de controle is kwijtgeraakt over de toe- en afvoer van
water in de centrale. Deze situatie loopt snel uit de hand, want iedere dag moet er ruimte worden gevonden
voor ongeveer 400 ton besmet water dat uit de reactorgebouwen wordt gepompt. Woensdag werd
gewaarschuwd dat de ruimte voor dit radioactieve water snel opraakt.
Lekken in opslagtanks radioactief water
Bovendien zijn er lekken ontstaan in de opslagtanks. TEPCO kan deze tanks niet op tijd vervangen door
betere exemplaren. De besmetting van het grondwater neemt aan de zeezijde van de centrale dan ook
steeds ernstige vormen aan. Ook stroomt het water langs en over een aantal muren en barrières
rechtstreeks de oceaan in. Volgens stralingsexpert Kathryn Higley, hoofd van het Departement Nucleaire
Techniek en Straling-Gezondheids Natuurkunde van de Staatsuniversiteit van Oregon, vormt het gebrek aan
controle over de beschadigde kerncentrale een groot risico. 'Er moet iets bedacht worden om het water dat
door het complex stroomt onder controle te krijgen,' legde ze uit.
Tot nu toe lijkt er niet veel radioactiviteit naar buiten te zijn ontsnapt, maar experts waarschuwen dat dit
dreigt te veranderen, vooral als de apparatuur tijdens de moeilijke en zware ontmanteling van de
beschadigde gebouwen en het verwijderen van de gebruikte brandstofstaven veroudert. Het recent
weggelekte water was zó radioactief, dat de arbeiders pas nadat de rest van het water uit de tank was
verwijderd dichtbij genoeg konden komen om de oorzaak van het lek op te sporen.
Lot brandstofstaven niet bekend
TEPCO zegt dat dit besmette water niet de zee is ingestroomd, maar is daar niet 100% zeker van. Enkele
van de ondergelopen reactorgebouwen zijn eveneens te heet om te benaderen. Tevens is na al die tijd nog
steeds niet duidelijk wat er met de gebruikte brandstofstaven is gebeurd, waar deze zijn en in wat voor staat
deze zich bevinden.
'Rekening houden met worst-case scenario'
Atsunao Marui, hoofd van de grondwater-onderzoeksgroep van het Japanse Nationale Instituut voor
Geavanceerde Industriële Wetenschap en Technologie, vreest dan ook dat 'er in de toekomst zelfs nog meer
zwaar besmet water zal vrijkomen... Het is belangrijk om rekening te houden met het worst-case scenario.'
Dit worst-case scenario is ronduit afschrikwekkend, omdat er dan mogelijk miljoenen ,voornamelijk nog altijd
onwetend gehouden Japanners zouden kunnen omkomen. Marui en andere experts verwijten TEPCO en de
Japanse regering niet voldoende vooruit gepland te hebben, en te lang te hebben gewacht met het reageren
op problemen die ze al lang van tevoren hadden kunnen zien aankomen.
'Ze reageren enkel achteraf - ze denken niet vooruit,' zei Hajimu Yamana, professor Nucleaire Techniek aan
de Kyoto Universiteit. Yamana werd eerder deze maand benoemd tot voorzitter van een nieuw instituut dat
de opdracht heeft gekregen om methodes te ontwikkelen om de beschadigde centrale op de lange termijn te
ontmantelen. 'Als expert heb ik dit met frustratie moeten aanzien.'
'Van kwaad tot erger'
Zengo Aizawa, uitvoerend PR-vicepresident van TEPCO, zei weliswaar dat het bedrijf niet stil is blijven
zitten, maar gaf tevens toe dat er tot nu toe alleen achteraf is gereageerd op de ontstane calamiteiten. 'We
hebben ontzettend veel spijt dat we zoveel onrust hebben veroorzaakt.' Ondertussen worden de problemen
almaar groter. Persbureau Reuters berichtte dat TEPCO melding heeft gemaakt van mogelijke nieuwe
lekkages hoog radioactief besmet water, waardoor de angst bestaat dat 'de ramp van kwaad tot erger' wordt.
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Japanners amper bezig met mogelijk ramp
China heeft 'geschokt' gereageerd op het nieuws dat er nog steeds besmet water uit de centrale weglekt, en
heeft Japan dringend verzocht om snel met uitvoerige en accurate informatie te komen. De Japanners zelf
lijken vreemd genoeg nog steeds niet erg bezorgd over het feit dat TEPCO en de regering nog steeds alles
in het werk stellen om het gevaar van een mogelijke ongekende kernramp onder tafel te schuiven.
Xander - (1) Infowars

Mark Rutte is een volksverrader
Geplaatst door ADMINISTRATOR ⋅ 13 augustus 2013
Vandaag is het precies een jaar geleden dat Tom Couzy is overleden.
Hij stond er om bekend over vrijwel alle onderwerpen kennis te hebben
opgedaan door langdurig, grondig en gedegen onderzoek van de materie.
Over de leugenachtige politici kon hij zich net als wij allemaal mateloos
ergeren.
De gemankeerde geschiedkundige Drs. Rutte spant de kroon wat betreft
het voorliegen van het volk in cijfers. Van rekenen had en heeft hij geen
kaas gegeten, maar hij kwinkeliert er tijdens zijn cijfergegoochel nog steeds vrolijk op los. Nu gaat hij ons
weer wijsmaken dat er niet 6 maar 8 miljard moet worden “bezuinigd”. Nog steeds begrijpen over het paard
getilde dienstige kruipers als Rutte niet dat bezuinigen een ander woord is voor “snijden in de
overheidsuitgaven”. In politiek jargon is het daarentegen een dekmantel voor verdere lastenverhogingen.
Terwijl we hebben aangetoond dat belasting heffen een totaal overbodige en dus criminele handeling is.
Politici zijn de voetveegjes van de bankierskartel. En het leutert en babbelt maar door of er geen einde komt
aan hun paradijsje. Ondertussen is alles wat men doet ONWETTIG en dat al vanaf 13 mei 1940. Hun taak is
de middenklasse een kopje kleiner te maken en de gaten op te vullen met een gigantisch ambtelijk apparaat.
De nepstaat als modelstaat, alle initiatief wat niet uit de koker van de overheid komt, wordt de kop ingedrukt.
Ondertussen worden opdrachten uit Brussel naadloos uitgevoerd, het herstel van de Antieke Wereld Orde is
voor dit soort lieden van uitermate groot belang, bang, doodsbang als ze zijn voor eventuele repressailles.
Tom heeft in een reactie even de leugens over elkaar heengelegd en heeft daaruit de conclusie getrokken
dat Rutte (weliswaar in opdracht) een klinklare leugenverkoper is. Zoiets als iemand die een leeg potje
pindakaas langs de voordeur uit komt venten, terwijl zijn trawanten via de keuken- of achterdeur je huis leeg
halen. Mark Rutte is een soort bliksemafleider, zoals je die bijvoorbeeld ook op de markt tegenkomt. Zijn
compaan rolt dan ondertussen je zakken. Alle praatjes uit een politiek smoelwerk zijn LEUGENS,
MISLEIDING, BEDROG en STINKEN NAAR VERROTTING.
Hoe je het wendt of keert, het is en blijft BANKFRAUDE, verkocht als een zogenaamde crisis, waar nu alles
en iedereen aan wordt opgehangen. Wie gaat daar nu eens vierkant tegenin? Het gezeik over “crisis”,
“bezuinigen” en “broekriemen” hangt toch iedereen wel de strot uit? Hoe bestaat het dat die lui er keer op
keer mee weg komen. Als het even niet lukt, dan gaat de stekker uit een kabinet en kan het demissionaire
het even invullen – nood breekt immers wetten?
Over het minderwaardige onderdeurtje Rutte:
Geplaatst op 25 juli 2012 at 17:23 door Tom Couzy
Europa en dus Nederland slaapwandelt naar geplande catastrofe.
Hoe wij, het volk , overspoeld worden met hypocriete waanvoorstellingen door spindokters als o.a. Mark
Rutte en Angela Merkel wordt duidelijk door de volgende contradictie:
1. Mark Rutte vertelt het verhaaltje: de ‘redding’ van de euro gaat Nederland 1,6 biljoen euro ofwel 1.600
miljard kosten. En dat is andere koek dan een btw-verhoginkje of het belastbaar maken van de
reiskostenvergoeding
2. Wanneer de eurozone echter uiteenvalt kan dit Duitsland op de korte termijn 3,3 biljoen euro kosten. Dat
bericht de Duitse krant Rheinische Post woensdag naar aanleiding van een interview met een prominente
Duitse econoom.
Een extra hypocriete dimensie geeft een eerdere berekening die volgens dezelfde leugenaars er als volgt
uitzag voor het redden van de Euro. Duitsland zou € 3.500 mrd voor zijn rekening moeten nemen en
Nederland € 800 mrd. Voor beide landen komt dat neer op 140% van het nationaal inkomen ???
Inmiddels is Mark Rutte blijkbaar tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat dit minstens het dubbele moet
betekenen??.
Wij weten echter uit ervaring dat berekeningen van Mark Rutte met een factor 4 verhoogd veel realistischer
zijn.
Mark Rutte is dus een volksverrader en maakt zich schuldig aan hoogverraad,of ………………… ??
NIETS AAN TOE TE VOEGEN – DE VRAAG STELLEN IS HET ANTWOORD GEVEN.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/08/13/mark-rutte-is-een-volksverrader/
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Media zwijgen over begin Amerikaanse rassenoorlog tegen blanken
Homeland Security-medewerker pleit openlijk voor massamoord op blanken - Statistieken: 39 x meer geweld
van zwart tegen blank dan andersom
'De verlosser' kan bij de meeste zwarten nog altijd geen kwaad doen.
Dit zwarte jongetje bidt zelfs tot Obama.
Ondanks een verontrustende stijging van het aantal zwarte racistische
aanvallen en moorden op blanken zwijgen de Westerse media over
wat volgens analisten wel eens het begin van een Amerikaanse
rassenoorlog kan zijn. Nog angstwekkender is het gegeven dat de
Amerikaanse president Barack Hussein Obama duidelijk één van de
belangrijkste aanstichters van de huidige vloedgolf racistische
haatmisdaden tegen blanken is.
Zwarte ideologen zoals Jesse Jackson, Al Sharpton en anderen misbruikten de recente vrijspraak van de
'hispanische blanke' -(een nieuwe, door de Amerikaanse media uitgevonden term)- George Zimmerman, die
uit zelfverdediging de zwarte crimineel Trayvon Martin had neergeschoten, om hun Afro-Amerikaanse
medeburgers op te hitsen dat zij nu uitsluitend vanwege hun huidskleur kunnen worden vermoord.
De realiteit is echter totaal omgekeerd. Enkele dagen geleden werd de Australische student Chris Lane in
Oklahoma door drie jongeren vermoord, als onderdeel van hun inwijding in een bende (2). Twee van de drie
daders waren zwart. Vlak voor de moord had één van hen getwitterd dat '90% van de blanke mensen
gemeen zijn # HAAT ZE #'. In een ander bericht: 'Ayeee, sinds Zimmerman heb ik 5 woods in elkaar
geslagen'. 'Woods' is een racistische benaming voor blanken, te vergelijken met 'nikkers' voor zwarten.
Obama begaan met zwarte, niet met blanke slachtoffers
President Obama, die zich persoonlijk bemoeide met de zaak Zimmerman en zelfs zei dat Trayvon Martin een bij de politie bekende, gewelddadige crimineel- zijn eigen zoon had kunnen zijn, bleek volgens het Witte
Huis 'niet op de hoogte' te zijn van de moord op de blanke Lane. Hij had ook geen enkele aandacht voor de
88 jarige Tweede Wereldoorlog veteraan Delbert Belton, die in Spokane door twee zwarte tieners werd
doodgeslagen (3).
Een verslaggever merkte treffend op dat 'als een oude zwarte man door twee blanke jongens in elkaar zou
zijn geslagen, dit overal op het nieuws zou zijn.' Nu besteedden enkel lokale media enige aandacht aan de
moord op een blanke bejaarde door twee zwarte jongeren.
Zo'n twee weken geleden sloegen in St.Paul 50 zwarten de 26 jarige blanke Ray Widstrand in coma. Zelfs
als hij hier ooit weer uit ontwaakt, zal hij permanent hersenletsel blijven houden. Widstrand maakte de 'fout'
om tijdens een wandeling op zondagavond in een zwarte wijk terecht te komen (7).
Media zwijgen over zwarte racistische haatmoorden
De (inter)nationale media zwijgen ook over de moord door drie zwarten op David Santucci in Memphis.
Volgens Davids broer Miguel doet de politie er alles aan om te voorkomen dat dit een racistische haatmoord
was die een rechtstreekse wraakoefening was vanwege de vrijspraak van George Zimmerman. De
autoriteiten beweren dat het om een roofoverval gaat, maar er werd niets gestolen van het blanke
slachtoffer, zelfs zijn portemonnee en mobieltje niet.
Steunbetuigers van Trayvon Martin zeggen dat de media nauwelijks aandacht voor deze moorden op
blanken hebben, omdat de daders werden gearresteerd en aangeklaagd, terwijl George Zimmerman werd
vrijgesproken. Dit is echter een valse voorstelling van zaken, want tijdens de rechtszaak tegen Zimmerman
kwam in geen enkel opzicht een racistisch motief naar voren. Desondanks werd de zaak door 'zwart
Amerika' -inclusief president Obama- aangegrepen om er een rassenkwestie van te maken.
Statistieken: Zwarten plegen veel vaker geweld
De conservatieve politicus Pat Buchanan merkte op dat 'interraciaal geweld overweldigend zwart-tegenblank is'. De media doen echter alsof het omgekeerde het geval is. Daarbij negeren ze lastige kwesties,
zoals het feit dat de 'zwarte cultuur' doortrokken is van gebroken gezinnen en crimineel gedrag. Daarentegen
houdt de gevestigde orde vast aan de mythe dat zwarten nog steeds zwaar worden gediscrimineerd
vanwege hun huidskleur.
Uit de kille statistieken van het ministerie van Justitie en de FBI blijkt dat zwarten 39 x vaker betrokken zijn
bij geweldsmisdaden tegen blanken dan andersom, en 136 x vaker roofovervallen plegen. Feiten kunnen
onmogelijk 'racistisch' zijn, maar toch houden de media en linkse 'intelligentsia' het sprookje in stand dat de
zwarten uitsluitend slachtoffers zijn van discriminatie door blanken.
Omdat juist het tegendeel is bewezen, wordt het de hoogste tijd dat de autoriteiten het snel uit de hand
lopende probleem van de zwarte criminaliteit erkennen en aanpakken. De racistische moorden in Oklahoma,
Memphis en St.Paul zijn namelijk beslist geen incidenten. De afgelopen tijd waren er vergelijkbare zwarte
haatmisdaden in Delaware, New Haven, Madison, Denver, Flint, Peoria, Springfield, Greensboro, Green
Bay, en een groot aantal andere plaatsen (4).
'Beat Whitey Nights'
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Met meer dan 500 zwarte 'mob' misdaden tegen blanken in meer dan 100 grote en kleine steden kan er van
een ware Afro-Amerikaanse geweldsepidemie worden gesproken. Deze werd overigens al met de verkiezing
van Barack Obama in gang gezet. Zo berichtten de media twee jaar geleden niets over de 'Beat Whitey
Night' (Sla-een-blanke Avond) in Iowa, toen een zwarte mob drie avonden achter elkaar blanke bezoekers
van een kermis beroofden en zelfs de politie aanvielen.
Vorig jaar sloegen zwarten in Cincinnati een man in coma. Een jaar later stierf hij. De zwarten verklaarden
de moord 'uit verveling' te hebben begaan. Eerder dit jaar in New London hetzelfde verhaal: Matthew Chew
werd door zes zwarten vermoord 'omdat ze zich verveelden'. Deze zomer stroomden er maar liefst 40.000
zwarten naar het anders zo rustige plaatsje Virginia Beach. In slechts enkele uren tijd belden bewoners meer
dan 900 keer naar het alarmnummer, of dat nu vanwege schiet- of vechtpartijen was, diefstal of
drugsgebruik.
DHS-medewerker pleit voor massamoord op blanken
Ayo Kimathi, werkzaam bij het ministerie van Homeland Security, heeft een speciale anti-blanken en antihomo's website waarop hij open en bloot de aanstaande rassenoorlog in Amerika aankondigt. Volgens het overigens links/liberaal georiënteerde- Southern Poverty Law Center moeten Homeland Security
medewerkers toestemming krijgen als ze in hun vrije tijd dit soort websites onderhouden of andere
activiteiten ondernemen.
Kimathi is een aanhanger van het 'zwarte suprematie' dogma en pleit openlijk voor een massamoord op
blanken: 'Het voeren van oorlog is uitstekend. Als de zwarten de 21e eeuw willen overleven, moeten we een
heleboel blanken vermoorden - mogelijk meer dan onze christelijke harten kunnen tellen.' Kimathi geeft
blanken onder andere de schuld van een complot om zwarte mannen te 'homoseksualiseren'. Verder stelt hij
zwarte mannen boven zwarte vrouwen, en geeft hij 'tips' aan zwarte vrouwen hoe ze zwarte mannen
tevreden kunnen houden. (5)
De regering Obama beweerde onlangs dat Amerikaanse bedrijven doelbewust zwarten discrimineren, een
claim die door een federale rechter echter als een 'waardeloze theorie zonder feiten' terzijde werd
geschoven (6). Ook Oprah Winfrey, van meet af aan één van de krachtigste steunbetuigers van Barack
Obama, beschuldigde blanke Amerikanen er onlangs van 'racisten' te zijn.
Obama zaait doelbewust verdeeldheid
Gezien alle feiten en de velen duizenden (!) video's van zwarte geweldsmisdrijven kan geconcludeerd
worden dat de eerste zwarte president uit de Amerikaanse geschiedenis de tegenstellingen in de VS juist
aanwakkert en zelfs doelbewust verdeeldheid tussen de verschillende rassen zaait. Critici die al langere tijd
beweren dat Obama in werkelijkheid een doortrapte hater is van alles wat blank, middenstand en/of
christelijk is, lijken triest genoeg gelijk te krijgen. Bij de meeste zwarten kan 'de verlosser' echter nog altijd
geen enkel kwaad doen; dit zwarte jongetje bidt zelfs tot Obama. (8)
Xander - (1) Infowars , 2) Infowars, (3) KXLY.com, (4) World Net Daily, (5) The Atlantic Wire,
(6) World Net Daily, (7) World Net Daily, (8) Infowars

De kranten weten het zeker: Iran wil ook dat het westen ingrijpt in Syrië
Drie berichten op de websites van respectievelijk: de
Volkskrant, Het Nrc en nu.nl, allemaal gebaseerd op een
bericht van het ANP. Laten we de berichtjes even onder
de loep nemen om te kijken wat er letterlijk wordt gezegd
en welke conclusie eraan verbonden wordt.
De volkskrant brengt het zo:
Iran veroordeelt aanval gifgas Syrië
De Iraanse president Hassan Rohani heeft zaterdag de
wereld opgeroepen tot voorzichtigheid en veroordeelde
de aanval met gifgas van afgelopen week in Syrië. Iran
heeft als slachtoffer van aanvallen met gifgas het gebruik
ervan altijd veroordeeld, zei Rohani. Hij meent dus dat er
woensdag inderdaad gifgas is gebruikt bij Damascus.
Irak bestookte Iran met gifgas in de oorlog tussen Irak en
Iran van 1980 tot 1988.
Rohani ziet 'in de jongste ontwikkelingen tekenen van
buitenlandse samenzweringen in de regio, vooral in
Syrië en Egypte'. Iran en Syrië zijn al geruime tijd bondgenoten.
Rohani ontkent weliswaar niet het gebruik van gifgas maar roept op tot voorzichtigheid als het gaat om het
wijzen naar wie het heeft gedaan. Iran weet wat het is om met gifgas bestookt te worden door de oorlog met
Irak in de jaren tachtig die toen werd gesteund door de VS
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Het NRC windt er minder doekjes om:
Iran weet het zeker: het was gifgas, nu ingrijpen in Syrië
Hassan Rohani is vandaag voor het eerst stellig: in Syrië zijn doden gevallen door chemische wapens. Hij
roept de internationale gemeenschap op tot maatregelen.
verder in het bericht:
“Veel van de onschuldige burgers van Syrië zijn gewond geraakt en gemarteld door chemische middelen, en
dat is betreurenswaardig. Wij veroordelen het gebruik hiervan ten zeerste en volledig. De Islamitische
Republiek vraagt de internationale gemeenschap al zijn macht te gebruiken om verder gebruik van deze
wapens overal ter wereld, en met name in Syrië, te voorkomen.”
ingrijpen in Syrië houdt voor Iran dus in: voorkomen dat er chemische wapens worden gebruikt! Dat betekent
toch zeker niet raketaanvallen vanuit VS oorlogsbodems of het voeren van een landoorlog?
Je kunt er tegenin brengen: "Dat Iran voor een interventie is wordt helemaal niet letterlijk gezegd, je ziet
spoken." Het klopt dat er niet gezegd is dat Iran voor militaire interventie is: maar er wordt gesuggereerd dat
Iran ook voor 'onmiddelijk ingrijpen' is, en aangezien de afgelopen weken steeds wordt gezinspeeld op
militair ingrijpen met een internationaal mandaat om het monster Assad te stoppen die beschikt over
chemische wapens, staat het niet zeggen dat Iran tegen militair ingrijpen is gelijk aan beweren dat ze er
voor zijn.
Bovendien meende Iran volgens de NRC: Iran sprak zich eerder uit over de vermeende gifgasaanval van
deze week en beweerde toen dat de rebellen hier achter zaten. << wat correspondeert met de
internationale samenzwering in het berichtje op volkskrant.nl. Dat betekent dat Iran van mening is dat Assad
erin geluisd is en zullen ze nooit instemmen met militair ingrijpen door de VS/NATO aangezien die de
rebellen (onofficieel) steunen.
Het meest genuanceerde berichtje is te vinden op (believe it or not) Nu.nl, maar dat komt waarschijnlijk
omdat ze bericht van het ANP ongemoeid hebben gelaten:
Iran veroordeelt gifgasaanval Syrië
De Iraanse president Hassan Rohani heeft zaterdag de wereld opgeroepen tot voorzichtigheid en hij
veroordeelde de aanval met gifgas van afgelopen week in Syrië.
Iran heeft als slachtoffer van aanvallen met gifgas het gebruik ervan altijd veroordeeld, zei Rohani. Hij meent
dus dat er woensdag inderdaad gifgas is gebruikt bij Damascus.
Irak bestookte Iran met gifgas in de oorlog tussen Irak en Iran van 1980 tot 1988.
Rohani ziet ''in de jongste ontwikkelingen tekenen van buitenlandse samenzweringen in de regio, vooral in
Syrië en Egypte''. Iran en Syrië zijn al geruime tijd bondgenoten.
Chemische substanties
De Syrische staatstelevisie meldt zaterdag dat militairen die in een buitenwijk van Damascus tegen rebellen
vochten, op chemische substanties zijn gestuit die verstikkend werken.
De stof ligt in tunnels die rebellen hebben gegraven in Jobar, aan de oostrand van de stad. De tv meldde dat
meerdere militairen dreigen te stikken sinds ze de rebellenwijk binnentrokken.
VN-diplomate
De hoge VN-diplomate Angela Kane is zaterdag in de Syrische hoofdstad Damascus aangekomen om er de
regering te vragen plaatsen van een vermoede gifgasaanval voor onderzoek open te stellen.
De Duitse Kane is hoofd van het 15 jaar geleden opgerichte Ontwapeningsbureau van de VN. Ze is daarmee
de Hoge Vertegenwoordiger van de VN voor Ontwapening.
Afgelopen woensdag zou een gifgasaanval hebben plaatsgevonden in rebellengebied aan de oostrand van
Damascus.
De VN-Veiligheidsraad vroeg vervolgens secretaris-generaal Ban Ki-moon ervoor te zorgen dat de VNwapeninspecteurs die al in Syrië waren, ook deze zaak gaan onderzoeken. De VN wil daarvoor de
medewerking van de betrokken partijen.
Ik kan uit dit berichtje niet opmaken dat Iran wil dat er wordt ingegrepen in Syrie, in ieder geval zeker niet op
de manier zoals de VS dit zou willen doen. Toch bestaat, vooral bij de wijze van berichtgeving van NRC.NL,
die suggestie wel degelijk en wordt je in de verleiding gebracht te denken: nieuwe leider in Iran, hekelt
gifgas, wil dat er wordt ingegrepen, juicht Amerikaanse vloot toe. Dat lijkt me een belachelijke visie op de
positie van Iran, maar de uitspraken van Rohani worden geïnterpreteerd als in lijn met de 'good guys': de
'internationale gemeenschap' moet de wereld redden.
Maar als je goed leest zou je eruit op kunnen maken dat Iran het westen ervan beschuldigt het gebruik van
gifgassen aan te moedigen (door de rebellen stiekem op te leiden in het hanteren van die troep) of te
gebruiken om hun geopolitieke doelstellingen te behalen en Iran dus alle partijen oproept daar onmiddellijk
mee te stoppen en te streven naar vredige manieren om de problemen in het midden oosten op te lossen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_kranten_weten_het_zeker_iran_wil_ook_dat_het_westen_ingrijpt_in_syrie
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Chemische aanval Syrië: Amerikaans-Saudische oorlogspropaganda?
Een Syrische man protesteert bij het VN-gebouw in Beirut.
Als de berichten over de chemische aanval in Damascus,
waarbij 1000 tot 1300 mensen zouden zijn omgekomen,
definitief worden bevestigd, dan zou dit de 'rode lijn' kunnen zijn
die president Barack Obama kan aangrijpen om het bevel te
geven tot militair ingrijpen in Syrië. De nog beperkte
'rebelleninvasie' vanuit Jordanië dreigt vervolgens, gekoppeld
aan een vliegverbod en luchtaanvallen op het Syrische leger,
een grotere oorlog te veroorzaken waarbij niet alleen Israël
betrokken kan raken, maar die ook een rechtstreekse
confrontatie tussen het Westerse-Arabische blok bestaande uit Amerika, Groot Brittannië, Saudi Arabië,
Turkije en Qatar, en het Oosterse blok met Rusland, China en Iran kan veroorzaken. Kortom: alle
ingrediënten voor een nieuwe wereldoorlog.
Zoals we deze week al schreven springen in het officiële verhaal over de chemische aanval onmiddellijk een
aantal verdachte zaken in het oog. Neem bijvoorbeeld de krant die met het nieuws naar buiten kwam: Al
Arabyia, in 2002 in Dubai opgericht door de Saudische koninklijke familie en grotendeels in het bezit van de
Saudische TV-zender MBC (Middle East Broadcasting Center). Deze media zijn beslist niet neutraal. Saudi
Arabië is één van de grootste sponsors van de islamistische rebellen in Syrië. Hun negatieve berichten over
de Syrische president Assad moeten dus met de nodige scepsis worden gelezen.
'Activisten' en 'Opperste Raad Revolutie' niet neutraal
Als we kijken naar de bron van het verhaal neemt de twijfel alleen maar toe. 'Activisten van de Syrische
Revolutionaire Commando Raad' meldden dat Syrische gevechtsvliegtuigen de chemische wapens op een
wijk in Damascus hadden afgeworpen. Ook deze activisten zijn bepaald niet neutraal in het conflict, zeker
niet als bedacht wordt dat er nooit zoiets als een 'Revolutionaire Commando Raad' heeft bestaan.
Er bestaat weliswaar een 'Opperste Raad van de Syrische Revolutie', maar die wordt openlijk gesteund en
gefinancierd door Saudi Arabië, Qatar en Turkije. Het oorspronkelijke nieuws van de schokkende
gifgasaanval komt dus van een organisatie die door de Saudi's wordt gefinancierd en die als doel heeft
Assad met alle mogelijke middelen ten val te brengen - meer dan genoeg reden om het officiële verhaal te
wantrouwen.
Syrische OHR 'betrouwbare' bron?
Dat wantrouwen wordt nog eens versterkt doordat het Syrische Observatory for Human Rights (SOHR) als
tweede bron wordt gebruikt. Dit 'waarnemingscentrum' is sinds 2011 actief met het uitsluitend verstrekken
van negatieve en zeer gekleurde berichtgeving over de regering Assad. Onafhankelijke
onderzoeksjournalisten ontdekten al snel dat het in Londen gevestigde SOHR uit welgeteld één Syrische
vluchteling bestaat die al 13 jaar in de Britse hoofdstad woont. Zijn naam is Rami Abdul Rahman, een
Soennitische moslim en eigenaar van een kledingzaak, die vanuit zijn woning een anti-Assad Twitter-site
onderhoudt. Niettemin wordt zijn SOHR door de Westerse media als 'betrouwbare' bron geciteerd.
VN: Rebellen gebruikten chemische wapens
Enkele dagen geleden schreven we reeds dat specialisten, onder andere van het gerenommeerde IHS
Jane's, er sterk aan twijfelen dat Assad juist tijdens het bezoek van een VN-team chemische wapens heeft
ingezet. De president heeft daar alles bij te verliezen, terwijl het juist een enorme steun in de rug van de
rebellen is. Bovendien constateerde een onafhankelijke VN-commissie onder leiding van Carla Del Ponte al
in mei dat niet het leger, maar de rebellen in minstens drie plaatsen chemische wapens -waaronder
saringas- hebben gebruikt.
Rusland: Doelbewust provocatie om Westers ingrijpen te rechtvaardigen
Dat nieuws kwam echter bijzonder slecht uit in de VS, waar het Pentagon op bevel van oorlogspresident
Obama werkte aan plannen om militair in te grijpen in Syrië. (1) Niet voor niets uit Rusland kritiek op de
'vooringenomen regionale media', die onmiddellijk Assad de schuld gaven van de chemische aanval.
Volgens het Kremlin zou dit wel eens een 'doelbewuste provocatie' geweest kunnen zijn -met andere
woorden: een false-flag operatie- om Amerikaans-Arabisch ingrijpen te rechtvaardigen.
De Russen wijzen bijvoorbeeld op het feit dat de raket met chemische lading een zelfbouwexemplaar was,
dat al op 19 mei door de rebellen werd ingezet bij de door de VN bevestigde chemische aanval op de plaats
Khan al-Assal. Moskou eist daarom dat onafhankelijke experts gaan onderzoeken wie de werkelijke daders
van de gruwelijke chemische aanval in Damascus zijn, voordat Obama besluit om net als in Libië de VNVeiligheidsraad te misbruiken of te omzeilen om weer een nieuwe oorlog te beginnen (2).
Op 's werelds bekendste alternatieve nieuwssite Infowars wordt ook gediscussieerd over de vraag of de
filmpjes van de slachtoffers van de chemische aanval mogelijk al vóór de aanval zelf op YouTube zijn gezet.
Vooralsnog lijkt het echter om een loos gerucht te gaan (3).
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) Infowars
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Duitse vader in cel wegens weigering seks-les aan dochter
Complete artikel: www.1tv.ru
Kinderen jonger dan tien jaar worden ingewijd in de geheimen
van Kama Sutra. Hen wordt geleerd wat transseksualiteit is en
ze leren alles over homoseksualiteit. Het weigeren om deel te
nemen aan deze lessen kan vervelende gevolgen hebben voor
zowel de leerling als de ouders. Voor een Duitse gevangenis
demonstreert een groep kinderen en hun ouders wegens de
hechtenis van één van de vaders die weigerde zijn dochter deel
te laten nemen aan deze lessen. Eugen verdween achter de tralies nadat zijn dochter Melita twee sekslessen had gemist.
De ouders van Melita kregen een boete maar weigerden die te betalen. Het kwam voor de rechter en Eugen
werd veroordeeld tot een celstraf van één dag. Eugen: 'Het voelt raar om de cel in te draaien voor iets waar
je geen schuld aan hebt. Je wordt gearresteerd en je vrijheid wordt ontnomen. Ik hoop dat mijn dag in
hechtenis mensen wakker schudt'.
Nu blijkt dat dit geval niet op zichzelf staat. Op een andere Duitse school raakten ten minste acht kinderen
onwel na het zien van afbeeldingen van geslachtsdelen. De kritiek op het Duitse onderwijssysteem neemt
toe, vooral op de seks-lessen.
'Met kleurrijke afbeeldingen en instructieve video's en programma's worden kinderen onderwezen. Het is
opmerkelijk dat de vader een celstraf kreeg opgelegd terwijl er wetten zijn die kinderen moeten beschermen
tegen pornografie. Kinderen confronteren met pornografie is strafbaar. Een ouder die zijn kind hiertegen
beschermt moet naar de gevangenis. Ik vraag me af wat hier achter zit' vraagt één van de ouders zich af.
'Ik wil dat ouders hun solidariteit uitspreken. Ik sprak met veel kinderen en ze lijden vanwege de pornografie,
vooral de jongere kinderen. Het zijn seks-lessen, je kunt ze niet anders noemen' zegt een moeder van een
van de kinderen.
Kinderen van de eerste en tweede klas leren met behulp van boeken en plaatjes die alleen geschikt zijn voor
volwassenen over de verschillende manieren om seksueel bevredigd te raken. Verwarde kinderen weigeren
dan vaak nog langer deze lessen te bezoeken. Maar leerplichtambtenaren staan klaar om de kinderen zware
sancties op te leggen en hun ouders naar de gevangenis te sturen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/duitse_vader_in_cel_wegens_weigering_seks_les_aan_dochter

Fukushima update 22 08 2013
Door DrogBlog op 23-08-2013
Fukushima
het ernstig radioactieve water (waarmee “de energie fabriek” wordt gekoeld) wordt opgeslagen in tanks, na
2,5 jaar staan er al heel wat tanks, maar de komende decennia komen er nog heel wat tanks bij…
bij 1 van de tanks ontdekte men kort geleden dat deze al minstens een maand lang lekte, oeps… de tank
stond plots “half” leeg… hoe ken dat nou… een uurtje bij zo’n tank staan en je loopt al vlug een overdosis
straling op…
na 2,5 jaar wordt er nu in de mainstream over geschreven dat het misschien toch best wel een beetje ernstig
is… wakkere jongens die gerobotiseerde broodschrijvers…
enfin… de visjes in de Stille Ociaan worden er stil van… en niet alleen de visjes…
voor wie Fukushima niet meer volgde, even deze update…:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cpEbHAVd2vg
wikipedia:
Als er van een stof 1 atoom per seconde vervalt (desintegreert) is die stof een radioactieve bron
(stralingsbron) met een sterkte van 1 becquerel.
Eén Bq wordt ook wel 1 desintegratie per seconde (dps) genoemd.
Rem: Roentgen equivalent (in) man
1 Rem = 10 mSv
Doses greater than 100 rem received over a short time period are likely to cause acute radiation syndrome
(ARS), possibly leading to death within weeks
Bijbehorende url: http://enenews.com/category/location/japan
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/fukushima_update_22_08_2013
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Zionistische en occulte tempel Salomon in Brazilië
2013/08/24 Destiny5D Olympic Zion News
Sinds 2010 wordt er in Brazilië een exacte replica gebouwd van de Tempel van Salomon. De oprichter van
dit bouwwerk is niemand anders dan Edir Macedo. Edir Macedo bezit Rede Record, èèn van de grootste
televisie stations in Brazilië. De multimiljardair staat ook bekend als MEGA oplichter en is in bezit van èèn
van de grootste kerkelijke instanties, genaamd de Universal Church of the Kingdom of god.
Er is in Brazilië veel opspraak over het feit dat Edir Macedo een agent van de vrijmetselarij is. “Brazil
speculating on whether the billionaire bishop is an agent of Freemasonry that continues to be fueled by
mainstream and online media.”
Edir Macedo doet precies hetzelfde als Benny Hinn uit Amerika en Jan Zijlstra in Nederland. En dat zijn
namelijk van die gigantische kerken waar je op zo’n podium je ziel verkoopt aan de duivel door middel van
demonische inwijdingen. Onder het mom van Jezus Christus in je hart en ziel te laten, sluit je je ogen en laat
je de 3 man op het podium zijn werk doen(exact hetzelfde ritueel als in de vrijmetselarij alleen in een ander
jasje). We hebben er al velen artikelen over geschreven en de conclusie is……. LEVENSGEVAARLIJK!!!
Nu is deze machtige multi-miljardair en super oplichter, dus bezig met zijn nieuwe project voor zijn
almachtige God (lees: Duivel), met het bouwen van een exacte replica van de Tempel van Salomon. Deze
tempel biedt een plaats voor 10.000 vewarde zielen om ze verolgens klaar te stomen voor de Nieuwe
Wereld Orde, onder zijn hoede…..
De Occulte Koning Salomon
De Vrijmetelarij is gebaseerd op de legende van het
bouwen van de Tempel van Salomon, van wie wordt
gezegd dat hij 3.000 jaar geleden duizenden metselaars
en steenhouwers in dienst had. Salomon was een tiran
en wilde de ALLEENHEERSCHAPPIJ over het Woord.
Salomon had slaven die de tempel bouwden. Maar een
aantal handswerklieden waren geen slaven; zij waren
vrije metselaars. Zo heeft de term “Meester Metselaar”
dezelfde betekenis. Degenen met die status waren de
meesters van de slaven, of ze waren de leraren.
Salomon was een koning die vermaard was vanwege de
vele vrouwen en concubines die hij erop nahield. Hij liet
vrouwen niet gezamenlijk met de mannen naar
erediensten gaan, ze mochten ook geen lid worden van
geheime genootschappen. Goddelijke riten van het koningschap, slavernij, mannelijke dominantie en
polygamie zijn kenmerkende eigenschappen van de Anunnaki en Salomon stamde af van de Anunnaki. Op
die manier kon hij zijn positie verwerven. De afstamming van Salomon van de Anunnaki moet niet worden
verward met het hebben van bloedlijnen van Anunnaki. Zijn afstamming verwijst naar zijn bewustzijn, dat
keer op keer in verschillende biologische lichamen reïncarneert ongeacht biologische [genetische]
verwantschappen.Alle grote wereldreligies worden door de Anunnaki gesponsord. Religie is een
buitengewoon effectief middel om de bevolking onder controle te houden. (bekijk trouwens de foto’s eens die
in het Zionistische Tempelgebouw van Edir Mecido hangen.)
De meest vermaarde tempel, die werd gewijd aan de verering van de zon, zou de Tempel van Salomon
worden, die gedurende het hele regime van Josiah functioneerde. Josiah wordt door bijbelstudenten
herdacht als degene, die afgodsbeelden kapot sloeg die waren gewijd aan de verering van de zon en andere
goden, die voorheen in het Joodse pantheon dienst hadden gedaan. Josiah beweerde de Wetten van Moses
te volgen. Toch bleef de Tempel van Salomon, die lang na de dood van Moses werd gebouwd en die veel
van de wetten overtrad, ongeschonden. Ofwel de wetten van Moses werden vervalst nadat de Tempel was
gebouwd om hem de kans te geven overeind te blijven staan, of Salomons Tempel werd een aantijging voor
het Joodse geloof. Wat de reden ook mag zijn, Josiah liet de tempel in Jerusalem met rust ondanks zijn
overduidelijke bouw en toewijding aan de verering van de zon.
Een kenmerk van zonaanbidding is, dat alles te maken heeft met de herrijzenis van de opkomende zon. De
zon geeft volgens hun overtuigingen warmte en leven. Dat is de reden, waarom er zoveel legenden zijn van
stervende en verrijzende goden. Kandidaten voor de derde graads Vrijmetselarij spelen de rol van Hiram
Abiff in een toneelstuk na. De kandidaat wordt evenals Abiff uit zijn graf getild, waarmee de legenden van
stervende en verrijzende god worden gesymboliseerd.
Christenen eren Jezus, de Zoon van God, die de plaats inneemt van de fysieke zon. Zelfs de naam EAST-er
SUN-day [OOST-elijke ZON-dag = Paaszondag] van het Christendom duidt op deze basis. Thomas Paine
merkte op:
De Christelijke religie is een parodie op de aanbidding van de Zon, waarin ze een man, die ze Christus
noemen, in de plaats van de Zon zetten en hem dezelfde adoratie geven, die oorspronkelijk aan de Zon
werd toegekend.
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Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in de duisternis. Het christendom werd gekaapt door de duisternis
Er gebeuren vreemde dingen in Brazilië. Zo was de Paus met zijn
Wereld Jongerendag al in Brazilië (Zie hier de bizarre connecties
tussen de Paus in Brazilië en de geboorte van de baby van de Britse
Royals) We krijgen natuurlijk ook nog het Wereldkampioenschap
voetbal in Brazilië en ook nog eens de Olympische Spelen in Brazilië.
Als je de website olympiczion.nl al vanaf het begin hebt gevolgd zul je
weten dat deze grootse activiteiten nodig zijn om energie te
genereren. En nu krijgen we dus ook nog eens een exacte replica van
tempel Salomon waar mensen vaak onbewust hun ziel kunnen gaan
verkopen. Als je een beetje onderzoek doet naar het occulte, kun je
eigenlijk niet iets satanischer bedenken dan de Tempel van Salomon.
Het is eigenlijk bijna lachwekkend…… Bijna zeg ik, want het is
eigenlijk om te janken wat er wereldwijd gebeurd.
Als je trouwens eens kijkt naar het nieuwe logo van de Olympische
Spelen van Brazilië in 2016, dan zie je dat het logo op een speen lijkt.
Zie hieronder:
Het zou de speen van het anti-christelijke maankind kunnen
betekenen, en de daarmee aansluitende Nieuwe Wereld Orde die dus
in 2016 helemaal is afgerond, of zo goed als. Of het zou de
wedergeboorte van de “nieuwe mens” en de daarbij behorende
inwijdingen en rituelen die worden uitgevoerd kunnen betekenen. En
dan bedoelen we dus hetgeen waar Edir Macedo en consorten mee bezig zijn. Dus van die inwijdingstempels waar je door 3 man je ziel kunt verkopen. Dat past ook in het plaatje van het logo dat je hier onder
te zien krijgt:
Je ziet heel duidelijk dat het logo van de Zion-Olympische spelen 3 wezens vertegenwoordigen. Dit lijkt op
het ritueel die de vrijmetselaars uitvoeren. In dit ritueel wordt de naam Jah-Bu-Lon uitgesproken. Jah – Bul –
On is de samengestelde naam van drie goden in één god, de naam van de Groot Architect van het
universum, aldus vrijmetselaren. Jah is volgens hen Jahweh van de Israëlieten, Bul is de
vruchtbaarheidsgod Baäl van de Kanaänieten, en On is Osiris van de Egyptenaren. Aan Baäl en Moloch
werden kinder- en mensenoffers
gebracht. De drie-eenheid dus………….
Nooit afgevraagd waarom dit soort figuren zoals Edir Macedo zoveel vrij spel hebben in hun doen en laten?
En dat op de eerste plaats, waarom ze zo machtig zijn? Dat komt omdat ze het script volgen, de Zionistische
rituele agenda die de oorlog om uw ziel bewerkstelligen zal. En zoals we weten is de duivel aan de macht en
is de mens onwetend, en velen zullen nog in de val gelokt gaan worden.
zie hieronder een pdf bestand met daarin zeer duidelijk de verbanden gelegd tussen Salomon, Vrijmetselarij,
de Ark des Verbonds, Anunnaki, YHWH etc.
Download Hier
Destiny5D – OlympicZion.nl
http://olympiczion.nl/index.php/zionistische-en-occulte-tempel-solomon-in-brazilie/#more-12460

Schooluniform terug in Rusland
Complete artikel: www.1tv.ru
Schooluniformen keren terug in de Russische Federatie
nadat ouders uit de zuidelijke deelstaten hun dochters
met een islamitische hoofddoek naar school stuurden.
Het dragen van een islamitische hoofddoek op school
werd door de rechtbank verboden.
De uniformen moeten comfortabel zijn en, belangrijker:
het geeft een gevoel van gelijkheid. 'We gaan naar
school om te leren, niet om met elkaar te concurreren'
zegt een leerlinge.
Iedere school heeft zijn eigen uniform. De meeste ouders en kinderen zijn blij met de terugkeer. Vooral voor
ouders met veel kinderen was het erg kostbaar om hun kinderen goed gekleed naar school te sturen, dat
probleem is met het school-uniform opgelost. Ouders met een laag inkomen krijgen zelfs 30% korting.
De uniformen zijn er in verschillende stijlen en kleuren. Sommige ouders komen nu pas tot de ontdekking dat
jeans niet meer in de mode zijn.
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'Eerste Westerse aanval op Syrië nabij'; Oorlogsalarm Russische strijdmacht
Syrische minister Informatie: 'Massa vlammen die Midden Oosten in brand zal zetten als Westen ons
aanvalt' - Israël zet zich schrap voor vergeldingsaanvallen - Premier Netanyahu: 'Israël houdt vinger aan de
trekker'
Vier Amerikaanse torpedojagers zijn naar de wateren voor Syrië
opgestoomd en liggen klaar om Tomahawk kruisraketten te lanceren.
Onder leiding van de VS neemt de Westerse-Arabische coalitie sinds
gisterenavond actie om de eerste daadwerkelijke militaire aanval op
Syrië uit te kunnen voeren. Deze aanval, mogelijk uitgevoerd met
kruisraketten die worden gelanceerd vanaf marineschepen, zou het
begin kunnen zijn van een militaire campagne die de regering van
president Assad ten val moet brengen. De Russische strijdmacht in de
regio heeft daarom het oorlogsalarm afgekondigd.
Het 40 minuten durende telefoongesprek tussen president Obama en de Britse premier David Cameron is
de sterkste indicatie dat militair ingrijpen nabij is. Obama zou inmiddels overtuigd zijn dat deze interventie
buiten de VN-Veiligheidsraad om moet worden uitgevoerd.
Amerikaanse marineschepen klaar om kruisraketten te lanceren
Commandanten van de Amerikaanse, Britse, Saudische, Qataarse, Turkse, Franse, Italiaanse en Canadese
strijdkrachten komen vandaag in de Jordaanse hoofdstad Amman bijeen om onder leiding van stafchef
generaal Martin Dempsey de aanvalsplannen te coördineren. Gisterenavond voeren vier Amerikaanse
torpedojagers richting de Syrische kust, klaar om op bevel hun Tomahawk kruisraketten te lanceren richting
bijvoorbeeld de chemische wapenopslagplaatsen van het Syrische leger (4)(5).
Israël zet zich schrap voor vergeldingsaanvallen
Israëlische officials benadrukken weliswaar dat de Joodse staat niet betrokken is en wil raken in het Syrische
conflict, maar achter de schermen zetten de strijdkrachten en inlichtingendiensten zich schrap voor
eventuele Syrische vergeldingsaanvallen met raketten. Ook Jordanië en Turkije dreigen dan het doelwit te
zijn. Tevens wordt rekening houden met een explosie van terreuraanvallen.
De Israëlische premier Netanyahu zei vandaag dat de 'vreselijke en misdadige' toestand in Syrië niet kan
voortduren. De ontwikkelingen in Syrië worden volgens hem nauwlettend in de gaten houden, en 'indien
nodig houden wij onze vinger aan de trekker' (5).
'Massa vlammen zal Midden Oosten in brand steken'
De Syrische minister van Informatie Omran al-Zoubi verklaarde gisteren op TV dat de regering niet
verantwoordelijk is voor de chemische aanval afgelopen woensdag, en dreigde dat als Syrië van buitenaf
wordt aangevallen, 'een massa vlammen het Midden Oosten in brand zal steken'. De Syrische staatstelevisie
berichtte tevens dat soldaten van het regeringsleger 'chemische stoffen' in rebellentunnels in een buitenwijk
van het stadje Jobar zijn tegengekomen. Sommige soldaten zouden zijn overweldigd door de dampen (3).
'Sluitend bewijs chemische aanval onmogelijk'
Volgens Israëlische inlichtingenexperts is het onmogelijk sluitend bewijs te krijgen wie er chemische wapens
tegen een wijk in Damascus heeft gebruikt, omdat de gebruikte granaten slechts kleine hoeveelheden
saringas bevatten, die waren vermengd met een grote hoeveelheid stoffen die tegen relschoppers worden
gebruikt (zoals traangas). Deze formule zou in Iran zijn ontwikkeld om het gebruik van chemische wapens te
verhullen. (1)
Iran waarschuwt VS; Oorlogsalarm Russische strijdmacht
Iran heeft zich inmiddels ook met de situatie bemoeid. Generaal Massou Jazayeri, de vice-stafchef van de
strijdkrachten, zei dat het overschrijden van de Syrische rode lijn -buitenlandse interventie- 'ernstige
gevolgen voor het Witte Huis' zal hebben. (2)
Ook in Moskou wordt serieus rekening gehouden met een escalatie naar een grootschalig militair conflict. De
Russische Middellandse- en Zwarte Zee-vlooteenheden en snelle interventietroepen in zuid en centraal
Rusland zijn daarom in oorlogsparaatheid gebracht.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA, (4) DEBKA, (5) Zero Hedge, (6) Jerusalem Post
Zie ook: Syrische leger ontdekt chemische wapens van Al Qaeda rebellen:
http://www.youtube.com/watch?v=XR7GKfE4aiU (Bron: Russia Today deze week)
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Voorspellingen van nul en generlei waarde
30 juli 2013 - Het KNP
Elk jaar wagen waarzeggers, horoscoop deskundigen, kristalbolkijkers, astrologen, zelfbenoemde profeten
en andere charlatans zich aan de voorspellingen van het volgende jaar. In praktisch alle gevallen blijken
voorspellingen niet uit te komen.
Ook in het afgelopen jaar was dit het geval: geen enkele voorspelling kwam uit. Dit meldt Idea Spektrum, het
Duits evangelische weekblad. Idea baseert zijn onderzoek op onder andere de bevindingen van het
‘Gesellschaft zur wissenschaflichen Untersuchung von Parawissenschaften’ in Darmstadt. Hun website is:
http://www.gwup.org.
De voorspellingen betreffen meestal aanslagen, natuurrampen en andere catastrofes, politieke moorden,
trouwerijen van bekende Hollywood acteurs en scheidingen van prominenten. Ook over de vraag wie dit jaar
Europees voetbalkampioen zou worden heeft menigeen een voorspelling gedaan. De juistheid van alle
voorspellingen lag bij nul, net als alle voorgaande jaren.
Met name voorspellingen over aankomende natuurrampen waren bijzonder vaag. Zoals bijvoorbeeld de
voorspelling van het medium Susanne Eder: “De Uranus-Pluto verbinding zorgt in de toekomst voor meer
vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.”
De meeste voorspellingen zijn zo vaag dat er niet eens concrete plaatsen of tijden genoemd worden. Deze
voorspellingen zijn dus ‘compleet waardeloos’, aldus de wiskundige Michael Kunkel uit Wuppertal.
“Natuurrampen, terreuraanslagen en ongelukken voorspellen zonder concrete aanwijzing is net zoiets als
voorspellen dat het in de winter wel eens koud zou kunnen worden.”
Zo zou er een aanval van reusachtige vleermuizen in Zuid-Amerika plaatsvinden en het Texaanse stadje El
Paso zou worden aangevallen door monsterreptielen. Ook Hillary Clinton zou de Nobelprijs voor de vrede
ontvangen. Zo heeft een enkeling een aardbeving op 11 mei 2011 in Taiwan voorspeld en op dezelfde
datum een aardbeving in Rome. Ze hebben niet plaatsgevonden. De alles verwoestende tsunami in Japan in
maart 2011 heeft niemand kunnen voorspellen.
Een bekende waarzegster in Duitsland, Elisabeth Teissier, voorspelde een succesvol jaar voor Dominique
Strauss-Kahn, de voormalige chef van het Internationale Monetaire Fonds. In werkelijkheid kwam hij in een
ongekend seksschandaal terecht en moest uiteindelijk zijn biezen pakken. Een andere waarzegger
voorspelde de scheiding van een bekend muziekduo in Duitsland. In werkelijkheid kon hij afscheid nemen
van zijn eigen vrouw die de kuierlatten nam. De astrologe Iris Treppner voorspelde diverse voetbaluitslagen.
Geen één kwam er uit.
De GWUP is een Duitse organisatie, een beweging van sceptici, die niet alleen claims van voorspellers,
astrologen en waarzeggers onder de loep neemt, maar ook een beloning van 10.000 euro uitlooft aan
degene die iets juist voorspeld heeft. Degene die denkt dat hij of zij dit aankan, mag zich aanmelden op
http://blog.gwup.net/2009/08/05/psi-test-gwup-skeptiker-preisgeld/.
Tot nu toe is de 10.000 euro nog niet uitgekeerd.
De GWUP organiseert het hele jaar door in Duitsland bijeenkomsten en congressen waar de laatste
bevindingen kritisch geanalyseerd worden. Van 18 tot 20 mei 2012 organiseerde zij het zesde World
Skeptics Congress in Berlijn. Site: http://www.worldskeptics.org/. Op hun site staat ook een
‘Prognosencheck’. Je kunt controleren of alle voorspellingen van de dames en heren ook enig hout snijden.
Vermakelijker, maar op zijn minst net zo serieus is de ‘Wahrsagercheck’. http://www.wahrsagercheck.de.
Hier wordt onder andere uitgelegd hoe een horoscoop wordt getrokken.
Op de site wordt beweerd dat er mensen zijn die hier serieus werk van maken. Maar er zijn er ook die
welbewust mensen misleiden om financieel gewin. “Het feit dat iemand serieus met dit vak bezig is, zegt
niets over de trefzekerheid van zijn of haar voorspellingen. Een sportvisser die met de beste uitrusting in het
plaatselijke zwembad op forellenjacht gaat, kan bijzonder serieus met zijn vak bezig zijn, maar hij zal niets
vangen.” Vanaf 2002 worden de voorspellingen op hun site bijgehouden en wat daarvan ook werkelijk heeft
plaatsgevonden.
Hoewel beide organisaties niet bepaald vanuit christelijk standpunt hun activiteiten ondernemen,
ontmaskeren beiden de leugenachtige wereld van astrologen, voorspellers en waarzeggers op
wetenschappelijke gronden. De Duitse arts en journalist Hoimar von Dithfurth zei ooit: “De astrologie is een
vorm van bijgeloof die zich aanmatigt, God in de kaarten te kijken.”
http://www.hetknp.org/2013/07/30/voorspellingen-van-nul-en-generlei-waarde/
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'Deze week Westerse aanval op Syrië'; Turkije doet mee
Saudi Arabië en Golfstaten willen geen beperkt ingrijpen maar frontale aanval - 'Rusland stuurt meer
marineschepen om agressie te voorkomen' - Dozen met Nederlandse tekst gevonden bij rebellen
Deze dozen met beschermende kleding tegen chemische stoffen
werden volgens de Syrische en Russische TV aangetroffen bij de
rebellen. De Nederlandse tekst is duidelijk zichtbaar. (5*)
De Verenigde Staten en Groot Brittannië, Frankrijk, Canada en
Duitsland vallen waarschijnlijk nog deze week Syrië aan. Ook
Turkije heeft gezegd zich bij de Westerse coalitie aan te sluiten.
De VS en de VN zijn overeengekomen om morgen of woensdag
de eerste resultaten van het onderzoeksteam in Damascus, dat
probeert bewijs te vinden voor de chemische aanval die vorige
week woensdag plaatsvond, af te wachten. Hoewel president Obama nog geen definitief besluit heeft
genomen, lijkt hij niet veel langer met militair ingrijpen te willen wachten.
De 155e Syrische legerbrigade krijgt van het Westen de schuld van de chemische aanval, die -zoals we
afgelopen week al vaker schreven- eerder het werk lijkt van de rebellen en daarom als (weer) een 'false-flag'
gekenmerkt kan worden om militaire interventie te rechtvaardigen.
Met die militaire actie, die naar verwachting zal beginnen met het vanaf marineschepen afvuren van
kruisraketten op doelen van het Syrische leger, wordt deze of uiterlijk volgende week begonnen, zo denken
Israëlische en internationale inlichtingenexperts.
Saudi's willen frontale aanval, Turken doen mee
Saudi Arabië en de Golfstaten willen echter geen beperkt ingrijpen, maar een frontaal offensief om de
regering van president Assad omver te werpen. Daarom is het niet ondenkbaar dat de Saudi's, samen met
Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, in samenwerking met de VS een ander deel van Syrië
aanvallen.
Turkije doet in ieder geval mee met welke coalitie dan ook. Minister van Buitenlandse Zaken Ahmet
Davutoglu zei dat er desnoods buiten de VN-Veiligheidsraad om moet worden ingegrepen. Zijn Britse
collega William Hague huldigt hetzelfde standpunt. Rusland en China, die een permanente zetel in de
Veiligheidsraad hebben, blokkeerden tot nu toe hardere actie tegen Syrië. (2)
Assad: Amerikaanse aanval zal mislukken
In een interview met de Russische Izvestia zegt Assad dat een Amerikaanse aanval op zijn land zal uitlopen
op een 'mislukking' een tweede Vietnam. 'Hoe kan een regering chemische wapens of andere
massavernietigingswapens gebruiken op een plek waar zijn eigen troepen zijn geconcentreerd? De
opmerkingen van politici in het Westen een andere landen beledigen het gezonde verstand... het is
nonsens.'
Dozen met Nederlandse tekst bij rebellen
De Syrische staatstelevisie berichtte dat er in rebellentunnels in Jobar vaten met chemische wapens zijn
gevonden. Op deze vaten zou de tekst 'gefabriceerd in Saudi Arabië' staan. Ook zouden er verpakkingen
met tegengif zijn aangetroffen. Deze zouden afkomstig zijn van een Duits-Qataarse medicijnfabrikant (4). Op
dozen met beschermingskleding staat behalve 'Made in USA' ook een Nederlandse tekst, wat bewijs is dat
deze goederen door het Westen aan de rebellen zijn geleverd (5*).
Rusland: 'Meer marineschepen om agressie te voorkomen'
Zijn bondgenoten in Moskou blijven achter Assad staan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken
Sergei Lavrov zei dat hij zeer bezorgd is over mogelijke Amerikaanse militaire actie tegen Syrië. Volgens
oud-generaal Leonid Iwaschow zal Rusland 'om verdere agressie te voorkomen' meer marineschepen naar
de Middellandse Zee sturen. Met de levering van moderne Russische wapensystemen aan Syrië moet een
Westerse aanval worden voorkomen. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Ria Novosti, (5) Russia
Today (* met dank aan een lezer)
Het operationele geheim van chemtrails onthuld?
Donderdag, 22 augustus 2013
Eén van de argumenten die bijna altijd wordt aangevoerd bij de ontkenning van chemtrails is, “Ja,
maar hoe kunnen ze zoiets onopgemerkt praktisch uitvoeren?”.
“Als ze dit echt doen dan zijn er veel teveel mensen bij betrokken en kunnen ze dit nooit verborgen houden”.
“Hoe zouden ze dan in 's hemelsnaam al die vloeistoffen in die vliegtuigen krijgen op al die verschillende
vliegvelden. Dat zouden mensen toch merken?”. “Ja, maar dan weten al die piloten het ook en die zullen
écht niet allemaal hun mond houden”. “Nee, chemtrails bestaan niet, het kan gewoon niet”.
Nu, eindelijk, is er een antwoord op alle bovenstaande vragen via een activist uit Australië, Max Bliss. Hij op
zijn beurt heeft de informatie ontvangen van iemand die dagelijks is betrokken bij het uitvoeren van
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chemtrailvluchten en die nu gewetenswroeging begint te
krijgen omdat hij nu eigenlijk pas goed beseft waar hij
mee bezig is.
Het is een lang en op sommige punten vrij technisch
verhaal wat we zullen proberen hier in een wat kortere
en begrijpelijke versie neer te zetten. Voor het volledige
verhaal verwijzen wij naar het bronartikel.
De kern van zijn bekentenis is dat de sproeistoffen
worden opgeslagen in een brandstoftank van een
vliegtuig die in de praktijk vaak niet wordt gebruikt. Zoals
misschien bekend heeft een vliegtuig brandstoftanks in
de vleugels, maar de meesten beschikken óók nog over
een brandstoftank middenin de romp van het vliegtuig,
de zogenaamde Central Wing Tank (CWT).
Tegenwoordig hebben vliegtuigen zoveel back-up
systemen dat ze mogen blijven doorvliegen met
bepaalde kleine gebreken tot de volgende geplande
onderhoudsbeurt. Dat komt goed uit bij het clandestien
gebruiken van deze CWT voor het chemtrailen. Meestal
zorgt men er namelijk voor dat op papier bijvoorbeeld
ergens een klep niet goed werkt, waardoor de CWT niet gebruikt mag worden. Dit is geen probleem omdat
deze meestal tóch niet wordt gebruikt. Er mag dan wel gewoon gevlogen worden met het toestel.
Vanuit de cockpit is geen handeling nodig om het sproeien van de in de CWT opgeslagen stoffen te starten.
Dit wordt gedaan door het op afstand openen van een bepaalde klep waardoor het hele sproeisysteem in
werking wordt gesteld. De stoffen worden automatisch overheveld naar de brandstof in de tanks in de
vleugels die op dat moment worden gebruikt om te vliegen. Niemand heeft het in de gaten.
Op ieder vliegveld is een klein aantal ingewijden die het hele (tank)proces besturen. Zo moeten er bepaalde
aanpassingen worden gemaakt omdat natuurlijk de sproeivloeistof wel zorgt voor extra gewichtstoename
van het vliegtuig. Omdat hoe dan ook de vliegveiligheid nummer één blijft rekent dit team vantevoren heel
precies uit of dit extra gewicht, waarvan de bemanning zich niet bewust is, van invloed zal zijn op
vliegveiligheid. Zo wordt ook bijvoorbeeld gekeken of de startbaan die gebruikt gaat worden lang genoeg is.
In geval van twijfel wordt de sproeivloeistof niet geladen.
Ook worden er tegenwoordig bepaalde componenten van de vluchtgegevens aangepast in wat men noemt
de FMC (Flight Mangement Computer) stall margin. Dit is de hoogte waarop het vliegtuig met het
daadwerkelijke gewicht nog veilig kan vliegen zonder uit de lucht te vallen (high altitude stall of een overtrek
op grote hoogte waardoor het vliegtuig haar zweefvermogen verliest). De klokkenluider zegt dat ze dit
gedaan hebben sinds 2009 omdat er zich toen daadwerkelijk een situatie heeft afgespeeld zoals hij bedoelt.
Waarschijnlijk doelt hij hiermee op het Air France toestel dat op 31 mei 2009 in een dergelijke high altitude
stall terechtkwam en vanaf 10 km hoogte daarna in zee stortte..... Overlevenden: geen.
Naast enkele planners zijn de enige mensen die nodig zijn diegenen die zorgen dat de vloeistoffen in het
toestel terechtkomen. Hoe dit relatief eenvoudig in zijn werk gaat wordt uitvoerig besproken in het
bronartikel. De mensen die dit uitvoeren stellen geen verdere vragen omdat ze heel goed worden betaald.
Wel vertelt de klokkenluider dat hij zelf al diverse malen met de dood is bedreigd voor het geval hij zijn mond
opendoet.
Er worden verschillende soorten sproeivloeistof gebruikt, maar in allemaal komt aluminium voor. De eerste is
Trimethylaluminium (afgekort tot TMA) en is een verbinding met de formule Al2(CH3)6, meestal korter
geschreven als Al2Me6 of (AlMe3)2. Deze pyrofore, kleurloze vloeistof is een industriëel belangrijke
organoaluminiumverbinding. Deze geeft witte rook (aluminiumoxide) als het met lucht in aanraking komt.”
Op een site van de notabene de Amerikaanse overheid staat uitgebreid beschreven wat de
gezondheidseffecten van deze ook voor de mens zeer giftige stof zijn. Op pagina 6 van de PDF waar de
hiervoor ingevoegde link naartoe verwijst, staat zelfs dat er explosiegevaar is als de stof in aanraking komt
met simpel zuurstof. Verder staat bij de veelgestelde vragen bijvoorbeeld:
Pagina 3:
Q: When are higher exposures more likely?
A: Conditions which increase risk of exposure include physical and mechanical processes (heating, pouring,
spraying, spills and evaporation from large surface areas such as open containers), and "confined space"
exposures (working inside vats, reactors, boilers, small rooms, etc.)
Pagina 4:
Q: Is the risk of getting sick higher for workers than for community residents?
A: Yes. Exposures in the community, except possibly in cases of fires or spills, are usually much lower than
those found in the workplace. However, people in the community may be exposed to contaminated water as

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 40

well as to chemicals in the air over long periods. This may be a problem for children or people who are
already ill.
We mogen dus met zekerheid vaststellen dat overheden/opdrachtgevers uitstekend op de hoogte zijn van de
gezondheidsgevaren voor mensen en andere zoogdieren.
De tweede stof die meestal wordt gebruikt voor de grotere vliegtuigen die extra opslagcapaciteit hebben, is
wat de klokkenluider noemt een soort “slurrie”, bestaande uit aluminiumoxide gemengd met methanol, wat
aan boord wordt gebracht in speciale containers. Indien mogelijk wordt op een vlucht een combinatie van
beiden gebruikt.
De klokkenluider wenst voorlopig anoniem te blijven in verband met zijn eigen veiligheid. Max Bliss denkt dat
de informatie die deze klokkenluider heeft gegeven correct is vanwege de hoge mate van detail waarmee
het hele proces wordt beschreven. Max beschikt over nog meer materiaal wat voorlopig uit
veiligheidsoverwegingen niet gepubliceerd wordt. Honderd procent zekerheid over de echtheid van
informatie is er op dit moment nog niet.
Dit is voor zover bekend de eerste keer dat iemand in detail heeft beschreven hoe de “vliegtuigstrepen”
boven ons hoofd tot stand komen. Een verhaal waaruit blijkt dat dit systeem gerund kan worden door relatief
weinig mensen en waarbij de vliegtuigbemanningen er niet van op de hoogte zijn dat zíj het zijn die de
chemtrails veroorzaken.
Bron: Real News Australia Niburu.co

Syrië dreigt met aanval strategische wapens op Israël
'Regio zal opgaan in eindeloze vlammen en veiligheid hele wereld zal in gevaar komen'
Lancering Syrische raket.
Halef al-Muftah, een hooggeplaatst lid van de Syrische Ba'ath
partij van president Assad en tot voor kort de assistent van de
Syrische minister van Informatie, heeft vandaag gezegd dat 'wij
strategische wapens op Israël hebben gericht'. Volgens AlMuftah zal Syrië iedere buitenlandse aanval interpreteren als
afkomstig van Israël, en daarom vergeldingsaanvallen op de
Joodse staat uitvoeren.
'Als wij onder vuur komen te liggen zullen wij Israël als de
agressor beschouwen,' zei Al-Muftah in een interview met het
Amerikaanse Arabischtalige radiostation Sawa. 'Wij hebben strategische wapens (raketten) en wij kunnen
terugslaan. In feit zijn deze wapens gericht op Israël.'
'Eindeloze vlammen'
Al-Muftah benadrukte dat de Amerikaanse dreigementen geen enkele invloed hebben op de Syrische
regering. 'Als de VS of Israël zich bezondigen aan agressie en misbruik maken van de chemische kwestie,
zal de regio in eindeloze vlammen opgaan, waardoor niet alleen de veiligheid van de regio, maar van de
hele wereld in gevaar komt.'
'Nieuwe wereldoorlog'
Ook op het Iraanse kanaal al-Alam beweerde Al-Muftah dat de Amerikanen niet in staat zijn om Syrië aan te
vallen, omdat ze heel goed weten dat Israël dan het doelwit van vergelding zal zijn. De hoge Syrische official
had enkele dagen eerder al gedreigd dat een aanval op zijn land een nieuwe wereldoorlog kan veroorzaken.
Viceminister van Buitenlandse Zaken Faisal Mikdad uitte zich vandaag tegenover het persbureau AP in
vergelijkbare bewoordingen. Mikdad onderstreepte dat een aanval op Syrië 'chaos' zal veroorzaken en de
wereldvrede zal bedreigen. Hij riep op de wereld te wachten met oordelen, totdat het VN-team in Damascus
de chemische aanval van afgelopen woensdag heeft onderzocht.
Rusland waarschuwt Westen
Rusland waarschuwt het Westen dat een aanval op Syrië zonder VN-mandaat een 'zeer ernstige schending
van het internationale recht' is, waardoor de situatie in het land 'fors zal verslechteren'. Minister van BuZa
Sergei Lavrov herhaalde dat Rusland niet van plan is om in een militair conflict over Syrië betrokken te
raken. Hij voegde er aan toe dat Amerika en zijn bondgenoten de 'fouten uit het verleden' herhalen als er
inderdaad wordt ingegrepen in Syrië.
'Het is een illusie te denken dat het bombarderen en vernietigen van de Syrische militaire infrastructuur,
zodat de tegenstanders van het regime de oorlog kunnen winnen, alles zal beëindigen,' aldus Lavrov. (1)
Xander - (1) Ynet News
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Gaat de aarde meer schommelen door planeet Nibiru?
Maandag, 26 augustus 2013
Er doen al langere tijd verhalen de ronde dat mensen opmerken dat
de zon op een andere plek ondergaat of opkomt dan het jaar
daarvoor.
Dit zou dan te maken hebben met dat de aarde meer schommelt
door de verstoringen van de planeet Nibiru.
Nu is dit op zich niet zo’n vreemd fenomeen omdat de aarde niet
alleen om haar eigen as draait, maar ook nog eens een beweging
maakt die men omschrijft als een “earth wobble”.
Zo staat in de Wikipedia:
“De aardas beweegt ook ten opzichte van de aarde zelf. Die
bewegingen worden veroorzaakt door massaverplaatsing binnen de
aarde, in de oceanen en in de atmosfeer. Het smelten van de ijskap
op Groenland is een voorbeeld van zo'n massaverplaatsing. Ze
bedragen tot 0,25 boogseconden, dat komt overeen met ca. 9 meter
aan het aardoppervlak. De grootste van deze bewegingen heet
Chandler wobble en heeft een periode van ca. 435 dagen en een
amplitude van ca. 6,3 meter. Niet-periodieke bewegingen worden bv.
veroorzaakt door zeebevingen, zoals die van 26 december 2004 in
de Indische Oceaan”.
Dit soort bewegingen van de aarde zouden normaal gesproken door
ons niet opgemerkt worden omdat deze zodanig klein zijn dat ze in
het dagelijks leven niet opvallen.
Volgens Nancy Lieder is deze “earth wobble” echter aanzienlijk aan
het toenemen door de nadering van de planeet Nibiru, die we dit wel degelijk merken in ons dagelijks leven.
Om dit aan te tonen komt ze met de volgende serie foto’s. Ze zijn genomen door een webcam in het
Canadese Vancouver op 27 juli op vier verschillende jaren, te weten 2006, 2009, 2010 en 2012.
Over de periode van zes jaar kun je zien dat de zon steeds eerder ondergaat. Zodanig dat in het jaar 2012
op dezelfde tijd de zon eigenlijk al volledig is verdwenen en de schemering inzet.
De webcambeelden zien er behoorlijk overtuigend uit en Nancy zegt dat, omdat de planeet Niburu steeds
dichterbij komt, deze “earth wobble” nog verder zal toenemen.
Als zij gelijk heeft, dan zou dit het zoveelste effect zijn naast al andere heftige aardveranderingen die we nu
meemaken.
Mochten er lezers zijn die ook gemerkt hebben dat de zon op een andere plaats ondergaat of opkomt dan in
andere jaren, dan vernemen wij dat graag.
Bron:
Zetatalk Newsletter
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5721:gaat-de-aarde-meerschommelen-door-planeet-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48

Only in the USA; Geen nieuw hart voor tiener met slechte cijfers
augustus 19, 2013 By: Sietse Werkman
De zaak-Stokes laat zien welke nadelen er kleven aan leerlingvolgsystemen. Tegenwoordig wordt vrijwel
alles wat bekend is over scholieren opgeslagen in databases op scholen. Alle slechte cijfers en
ordeverstoringen worden levenslang bewaard en kunnen in het nadeel van jongeren werken.
Anthony Stokes is een 15-jarige hartpatiënt. Als hij geen nieuw hart krijgt, is hij binnen een half jaar dood.
De tiener uit DeKalb County, Georgia werd een nieuw hart geweigerd omdat hij slechte cijfers heeft gehaald
en een paar keer met de politie in aanraking is geweest vanwege vechtpartijen op school en de diefstal van
snoep. Volgens de artsen was Stokes een “non compliance” geval. Hij voldeed niet aan de regels.
Zijn familie stapte naar de media en er ontstond een klein schandaal. Inmiddels staat de scholier op de
wachtlijst voor een nieuw hart.
De zaak-Stokes laat zien welke nadelen er kleven aan leerlingvolgsystemen. Tegenwoordig wordt vrijwel
alles wat bekend is over scholieren opgeslagen in databases op scholen. Alle slechte cijfers en
ordeverstoringen worden levenslang bewaard en kunnen in het nadeel van jongeren werken.
Alles bij de bron; Trouw
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Alarmerende cijfers over gevaren van WiFi voor meisjes
Maandag, 26 augustus 2013
We wisten al dat meisjes extra risico lopen op school door de
permanente blootstelling aan WiFi straling.
Dat de risico’s zó groot zijn dat er in twee generaties meer
slachtoffers kunnen vallen dan in beide wereldoorlogen
gecombineerd, wisten wij ook niet.
We hebben al eerder geschreven over de Engelse onderzoeker
Barrie Trower en de schadelijke gevolgen van WiFi straling. Dit
artikel focust zich op de gevolgen voor meisje. Het moge nog maar eens gezegd zijn dat het een bedreiging
vormt voor mensen, dieren en zelfs planten, in het algemeen.
Hier eerst nog wat algemene informatie over Trower en WiFi straling.
De Brit Barrie Trower is een gepensioneerd militair inlichtingenspecialist. Jarenlang werkte hij aan projecten
die te maken hadden met microgolven en geheime oorlogsvoering
Trower zegt het volgende: “Ik ben wetenschappelijk adviseur voor 5 organisaties. Deel van mijn opdracht is
dat ik internationale wetenschappelijke onderzoeken bestudeer. Ik vertaal deze dan in een taal die de
meeste mensen kunnen begrijpen en zo breng ik mijn advies uit. Het elektromagnetisch spectrum is een
bandbreedte van gammastralen en röntgenstralen aan de ene kant, dat zijn de erg hoge energiegolven, die
vervolgens via de frequentie van het zichtbare licht, wat ook een beetje straling is, doorgaan naar infrarood
microgolven, zijnde het gebied waarin televisie en radio zich bevinden.
De enige die ons last bezorgen in de communicatie-industrie zijn de microgolven. Deze hebben de speciale
eigenschap dat ze water beïnvloeden, dat is hoe magnetrons werken, en wij zijn gemaakt van water. Al onze
chemische en elektronische signalen gebruiken water in het lichaam. Dus, de industrie heeft het slechtst
mogelijke gedeelte van het elektromagnetisch spectrum gekozen om te geven aan jonge kinderen en
volwassenen; wij met z'n allen dus.
In een nieuw artikel komt Barrie Trower met alarmerende cijfers over de gevolgen van WiFi voor meisjes. In
dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan WiFi straling een
risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn
beschadigd.
Dat niet alleen, de door hen opgelopen genetische schade kan worden doorgegeven aan volgende
generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt:
Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in de buurt van je buik.
Theoretisch kunnen je eileiders bestraald worden totdat je de middelbare school verlaat op een leeftijd van
ergens tussen de zestien en achttien jaar. Als je zwanger wordt zal ieder van je follikels of eiblaasjes
gedurende langere tijd te lijden hebben gehad onder de voortdurende stroom microgolven.
Het gevolg hiervan is dat er een grote kans bestaat dat je geen gezond kind ter wereld zult brengen. Als je
bijvoorbeeld als student zwanger wordt dan produceert jouw embryo (als het vrouwelijk is gedurende de
eerste 100 dagen) ongeveer 400.000 follikels (binnen de eileiders) voor de toekomstige geboorte.
Het probleem is dat deze zich ontwikkelende follikels nog niet de cellulaire bescherming hebben van de
volwassen cellen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat jouw kleinkind te maken gaat krijgen met bestraalde
en beschadigde follikels. Wanneer jouw kind volwassen wordt (met bestraalde follikels), is er een grote kans
dat je kleinkind te maken gaat krijgen met de eerder genoemde afwijkingen gedurende de conceptie/embryo
fase en de daarop volgende foetale ontwikkelingsfasen.
Wat zo mogelijk nog schokkender is en aan de andere kant misschien niemand zal verbazen, is dat dit
bekend en gedocumenteerd was, lang voordat men kinderen ging blootstellen aan WiFi straling. De bekende
desastreuze biologische effecten werden verborgen gehouden voor het publiek om de winst van de industrie
te beschermen.
We praten hier dus over 57 procent van alle schoolmeisjes met WiFi in de klas, iedere dag, het gehele jaar
door, gedurende hun hele schooltijd en dat in ieder land ter wereld. Met slechts twee generaties kunnen we
meer dode/zieke baby’s hebben dan het gecombineerde totaal aantal slachtoffers van beide wereldoorlogen.
En zoals Trower zegt, dit zijn niet zijn cijfers maar afkomstig van overheidsadviseurs en onderzoekers.
Voor de volledige onderbouwing en verdere documentatie verwijzen wij naar het volledig door Trower
geschreven artikel in de bronvermelding. Barrie Trower roept de hulp in van het publiek bij het verspreiden
van zijn bevindingen (verspreiden!). Hij alleen redt het niet omdat hij veel tegenwerking ondervindt met het
naar buiten brengen van deze meer dan schokkende onthullingen. Oplossingen zijn er.
Het onderwijs is niet afhankelijk van WiFi. Gewoon weer terug naar een kabelverbinding is een eenvoudige,
effectieve en goedkope oplossing. Laat kinderen geen dag langer blootgesteld worden aan deze
levensbedreigende WiFi.
De Bionitiative Working Group bracht in 2007 een 650 pagina dik rapport uit met meer dan 2.000
onderzoeken (waarvan veel van recente datum) die een gedetailleerd beeld geven van het vergiftigend
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effect van elektromagnetische velden (EMV of EMF > Electro
Magnetic Field). Zelfs een chronische blootstelling aan lage
straling zoals van een mobiele telefoon kan al voor een lange
serie ziektes zorgen zoals kanker, beschadigd immuunsysteem,
bijdragen aan Alzheimer en dementia, hartziekte en nog vele
andere (ernstige) kwalen.
Hierna volgt in het Engels een schematisch overzicht van de
gevolgen van WiFi voor meisjes.
Bron: Rense.com
Belangrijke en betrouwbare informatiebronnen aangaande dit
onderwerp:
Raad van Europa Rapport over Straling - 06/05/11
Raad van Europa Rapport over Straling - NL Samenvatting
stopumts.nl
burgerministerievoorstralingsbescherming.nl
wanttoknow.nl
vn.nl Artikel-Vrij-Nederland/Kankermobieltjes
Stralingsgevaar nog veel erger dan je dacht (artikel + video:
resonance, beings of frequency)
Oproep proefproces electromagnetische straling
earth matters - natural news
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5720:alarmerende-cijfers-overgevaren-van-wifi-voor-meisjes&catid=17:gezondheid&Itemid=30
Syrië gaat de crisis nog verder opdrijven
Geplaatst op augustus 26, 2013
U kunt er natuurlijk donder op zeggen dat de vlam in de pan
gaat slaan bij Syrië. In meerdere artikelen heb ik dat al
voorspeld. Het vermeende gebruik van gifgas zal het ideale
alibi vormen om aan te kunnen vallen. Ook heb ik al uitgelegd
dat de oorlog in Syrië het begin is van (het zichtbaar worden
van) de Derde Wereldoorlog (die feitelijk al heel lang gaande
is). Alleen zal Syrië waarschijnlijk leiden tot een oorlog die niet
beperkt blijft tot “ergens ver weg op tv“.
Egypte speelt ook een rol. De onlusten in de verschillende
landen en gebieden van de afgelopen jaren hebben eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Maar die
verbanden worden u niet glashelder uitgelegd in de Main Stream Media. Logisch. De Main Stream Media
dienen het NWO-regiem. Het NWO-regiem heeft er baat bij dat u de grote verbanden niet ziet. Dan komt u
niet in opstand en raakt niet te vroeg in paniek. Deze New World Order (NWO) heeft een deelstaat genaamd
Europa. Nederland is nog slechts een stadsdeel binnen de NWO-deelstaat Europa. Nederland is het
braafste jongetje in de klas dat de grote belangen dient. Overigens spelen Nederlanders wel een grote rol in
deze NWO-kliek. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de NAVO en het Europese leger (zit daar verschil in
dan?). Ik doel dan vooral op de toplaag.
Wat gaat er dan allemaal gebeuren als de oorlog in Syrië losbarst? Nou, dat kunnen we met zijn allen wel
bedenken. Syrië zal Israël gaan aanvallen; Rusland en Iran gaan zich er mee bemoeien. De
Moslimbroederschap zal met commando’s en raketten terreuraanslagen gaan plegen op belangrijke doelen
in de Sinaï, zoals het Suezkanaal, de oliefaciliteiten in de stad Suez en de Sumed pijpleiding, die de Golf van
Suez (Rode Zee) verbindt met de Middellandse Zee. En de Hamas zal vanuit de Palestijnse gebieden ook
haar steentje bijdragen. En bij een dusdanige ontketening van een oorlog kun je niet uitsluiten dat er partijen
zijn die de vijand (het Westen) op eigen grondgebied zullen gaan aanpakken. Dan wordt het pas echt leuk!
Dan is het geen ‘ver-van-mijn-bed’ show meer.
Deze oorlog zal natuurlijk ook meteen leiden tot een stijging van de olieprijzen. En stijgende olieprijzen
betekenen stijgende productie- en transportkosten en dus stijgende prijzen in bijvoorbeeld de supermarkten.
En daar zullen mensen dan echt heel snel last van gaan krijgen. Het is al afzien in landen als Griekenland,
Protugal en Spanje. In Nederland gaat het ook steeds moeilijker worden, maar als naast de miljarden die
“bezuinigd” (lees gestolen) gaan worden ook nog eens de voedselprijzen en andere prijzen (aan de pomp
bijvoorbeeld) gaan stijgen, dan stijgt het water voor velen écht boven de lip. Ik zou u daarom willen
adviseren om u voor te bereiden op moeilijke tijden de komende maanden. Wellicht is het verstandig om
eens blikvoedsel in te gaan slaan. Deze oorlog brengt een hongersnood dichterbij dan u denkt. Lees
hiervoor nogmaals dit artikel voor een uitgebreide toelichting.
http://martinvrijland.com/2013/08/26/syrie-gaat-de-crisis-nog-verder-opdrijven/

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 44

Lady DIE (update 25-08-2013)
Maandag, 26 augustus 2013
Engeland heeft een nieuwe troonopvolger. De uitzinnige
vreugde van de massa en de belangstelling van de pers
kent geen grenzen.
Net als Joris Demmink zal ook deze vriendelijk ogende
doch afgrijselijke familie niet voor altijd aan de waarheid
kunnen ontsnappen.
Update 25 augustus 2013:
Ongeveer een maand geleden schreven we (zie
originele artikel hieronder) dat de Engelse koninklijke
familie, net zoals Joris Demmink, niet voor altijd zal
wegkomen met de door hen gepleegde misdaden.
Het begint er nu zowaar naar uit te zien dat Prins Charles een aantal lastige vragen moet gaan
beantwoorden. Naar aanleiding van nieuwe informatie die boven water is gekomen heeft de politie contact
opgenomen met hem. Ook de hoogste rechter die destijds het onderzoek heeft geleid is geïnformeerd.
De grote vraag is nu of er een nieuw onderzoek zal komen naar de dood van Diana of dat de “koninlijken” er
wederom in slagen het deksel stevig op de doofpot te houden. Het feit dat de politie contact heeft
opgenomen met Charles betekent in ieder geval dat de mogelijkheden van een nieuw onderzoek wat
dichterbij zijn gekomen.
Mohammed Al Fayed, de vader van de toenmalige vriend van Diana en eveneens slachtoffer, Dodi Al
Fayed, is eveneens door de politie geïnformeerd. Al Fayed heeft altijd volgehouden dat Diana en Dodi zijn
vermoord door de Britse koninklijke familie, dus die zal blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen.
Deze hebben alles te maken met een recentelijk geschreven brief van een schoonmoeder van een SAS
scherpschutter. De SAS zijn de Britse elitetroepen, vergelijkbaar met onze mariniers en commando’s.
Deze SAS militair wordt voorlopig omschreven als “N” en zou samenwonen met een collega SAS
scherpschutter Danny Nightingale in het Engelse Hereford.
Volgens de schoonmoeder heeft “N” aan zijn toenmalige vrouw verteld dat de Britse SAS de dood van Diana
had “geregeld”. De brief van de schoonmoeder schijnt al geschreven te zijn in 2011, net na de scheiding van
haar dochter met “N”.
Deze dochter ging vervolgens na een ruzie met haar ex-man naar de politie om te vertellen dat hij scherpe
ammunitie waaronder een handgranaat verborgen hield in het huis dat hij deelde met sergeant Nightingale.
Beiden kwamen daardoor voor een militaire rechtbank en “N” kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en
Nigtingale kwam uiteindelijk met de schrik vrij.
Tijdens het proces tegen Nightingale werd “N” door de krijgsraad beschouwd als een “witness of truth”, een
betrouwbare getuige. Het zal dan ook niemand verbazen dat men nu “N” probeert af te schilderen als een
soort doorgedraaide veteraan die maar wat raaskalt.
De informatie is in ieder geval voorlopig genoeg voor
Scotland Yard om contact op te nemen met Charles. Nu
maar hopen dat er meer SAS soldaten hun mond
opendoen want een openbaring gedreven door
gewetenswroeging van Charles hoeven we niet te
verwachten zo vermoeden we.
Bron: Express UK
Origneel artikel: 25 juli 2013:
David Icke schreef een onderschrift bij de navolgende foto:
“Duizenden hersenloze mensen die smeken om
gecontroleerd te mogen worden en als slaaf te mogen
fungeren buiten Iguana Paleis om de “koninklijke” baby te vieren en de volgende generatie van Windsor
parasieten die hen leeg zullen persen”.
Nergens blijkt misschien duidelijker uit tot welke wandaden deze familie in staat is dan uit de moord op
Prinses Diana. Dat is een verhaal wat niet zomaar in enkele woorden te vatten is. Echter, de onderstaande
documentaire van de Britse filmmaker Chris Everard is een film die eigenlijk iedereen zou moeten zien.
Net als 9/11 wat nu opnieuw in de belangstelling komt te staan en Joris Demmink ook nu eindelijk
wereldnieuws lijkt te worden, zo zou dit ook moeten gaan met de Engelse “koninklijke” familie.
Als al die makke schapen die staan te blaten buiten de hekken van het paleis de moeite zouden nemen om
de onderstaande documentaire te bekijken, dan zouden zelfs deze sheeple wakker worden.
“We wisten allemaal dat Diana was vermoord. Zo simpel is het”.
Een boodschap van de Britse filmregisseur Chris Everard: "Vanaf 1997 ben ik bezig geweest met onderzoek
naar het ongeluk dat Prinses Diana heeft gedood, haar metgezel Dodi Al Fayed, de chauffeur Henri Paul en
de vreselijk gewonde ex paratrooper Trevor Rees-Jones.
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Lady DIE (sterf) vertegenwoordigt bijna tien jaar onderzoek door mijzelf, David Icke en de co-auteurs van het
boek: “Diana, het verborgen bewijs”, John King en John Beveridge.
Er is door ons een Mercedes S280 gekocht van exact hetzelfde model en bouwjaar zodat wij de tests die
nodig waren voor deze documentaire konden uitvoeren. De film duurt bijna 4 uur en werkelijk alles
betreffende deze moord wordt diepgaand onderzocht.
De vreselijke geschiedenis van de “koninklijke” familie wordt blootgelegd, inclusief de geveinsde
zelfmoord/moord op Stephen Ward, de verbanden tussen Prins Philips en het Profumo schandaal, occulte
cocktailfeestjes op het Cliveden landgoed in de jaren 60, het exorcisme van de Stephen Ward cottage, de
dubbele moord in de Tower van Londen, de gedwongen euthanasie van koning George in 1936, zijn dood
was precies afgestemd op de tijd van de ochtendeditie van de Times en uiteraard toont de film de resultaten
van een volledig en diepgaand onderzoek naar het auto-ongeluk wat de dood betekende voor Prinses
Diana. De film onderzoekt ook het handgeschreven briefje van Diana, wat ze aan haar butler gaf om veilig te
bewaren en waarin stond dat er een nep auto-ongeluk waarin zij zou sterven, werd voorbereid door de
mensen die voor prins Charles werkten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5719:lady-die-update-25-082013&catid=20:het-complot&Itemid=33

Amerikaanse officials tegen CNBC: Aanval op Syrië begint donderdag
Frans vliegdekschip voegt zich bij Amerikaanse vloot bij Syrië - Rusland: Westen moet niet rekenen op
gemakkelijke overwinning - Israël: Stormloop op gasmaskers, inwoners Tel Aviv zijn overtuigd van Syrische
raketaanvallen
In Israël is opnieuw een run op gasmaskers ontstaan.
Sommige mensen staan een uur in de rij om er een te
bemachtigen. Veel Israëliërs zijn ervan overtuigd dat
Syrië raketten op hun land zal afschieten zodra Amerika
aanvalt.
Hoge Amerikaanse officials hebben op CNBC-TV
verklaard dat de eerste raketten mogelijk al aanstaande
donderdag op Syrië zullen worden afgevuurd. De
militaire campagne zal volgens hen beperkt zijn en
slechts drie dagen duren, en vooral bedoeld zijn als een
waarschuwing aan de regering Assad. Minister van Defensie Chuck Hagel zei tegen de BBC dat de
Amerikaanse strijdkrachten klaar zijn om op bevel van Obama in actie te komen. (1)
Naast Groot Brittannië, waar vandaag de Nationale Veiligheidsraad bijeen werd geroepen om te besluiten
over militaire actie (4), zal ook Frankrijk aan de aanval meedoen. Het enige Franse vliegdekschip, de
Charles de Gaulle, heeft het bevel gekregen zich bij de Amerikaanse vloot voor de Syrische kust te voegen.
(2)
Leden van de Syrische oppositie hebben bevestigd dat ze van Amerika te horen hebben gekregen dat de
aanval over enkele dagen zal plaatsvinden. De oppositie zou het Westen een lijst met 10 doelwitten hebben
overhandigd. Een Amerikaanse official zei echter dat Obama nog altijd geen definitief besluit heeft genomen.
Sommige analisten denken dat de militaire interventie ook op zaterdag kan beginnen. (5)
Rusland: Geen gemakkelijke overwinning voor het Westen
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde de VS vandaag opnieuw dat een aanval op
Syrië 'nieuw lijden en catastrofale gevolgen voor de andere landen in het Midden Oosten en Afrika' zal
hebben. Moskou roept Amerika op om voorzichtig te zijn en de internationale wetten strikt te respecteren.
Ook China noemde een aanval op Syrië 'gevaarlijk en onverantwoordelijk'. (3)
Een militaire diplomaat in Moskou verklaarde vandaag dat het Westen niet moet rekenen op een makkelijke
overwinning. Syrië beschikt namelijk over een groot aantal moderne, voornamelijk uit Rusland afkomstige
luchtdoelraketten. Eén van deze raketten is de Buk-M2E, waar Syrië zo'n 10 batterijen van heeft. Deze
projectielen kunnen ook kruisraketten, bommen en onbemande toestellen uitschakelen. (7)
Israël: stormloop op gasmaskers, inwoners vrezen Syrische aanval
In Israël is opnieuw een stormloop op gasmasker ontstaan. Veel burgers vrezen dat Syrië zijn dreigementen
waarmaakt en raketten op de Joodse staat afvuurt. Deze zouden een chemische lading kunnen vervoeren,
aangezien Syrië over één van de grootste chemische wapenvoorraden ter wereld beschikt.
'Een aanval op Israël is onvermijdelijk,' zei Eyal, een inwoner van Tel Aviv die meer dan een uur in de
wachtrij stond om een gasmasker te kunnen krijgen. 'Als de VS aanvalt, dan zullen ze absoluut zeker op ons
schieten.' Hadas, die haar 3 jarige zoontje bij zich had, zei optimistisch te willen blijven. 'Maar ze zeggen dat
er oorlog komt, en ik doe alles wat ik kan om mijn kinderen veilig te houden.' (7)
Xander
(1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA, (4) DEBKA, (5) Jerusalem Post, (6) Ynet News, (7) Ynet News
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Professor Vonk van de Radboud Universiteit van Nijmegen over scaliegas: “We worden verneukt!”
augustus 27, 2013 By: Sietse Werkman
De aarde verwoest en vol chemicaliën gespoten!
Bron: wanttoknow.nl
Schaliegas: Kamp op z’n bek slaan..!!
Professor Roos Vonk van de Radboud
Universiteit van Nijmegen
Het was professor Roos Vonk van de
Radboud Universiteit van Nijmegen die
gisteren op Twitter waarschijnlijk de
mening van heel veel Nederlanders
eindelijk eens de vrije loop liet.. Ze wil
minister Henk Kamp van Economische
zaken ‘Op zijn bek slaan’ om zijn gedrag
en houding rondom de persconferentie
inzake de schaliegaswinning in
Nederland. Dit naar aanleiding van een rapport dat gisteren werd gepresenteerd door een consortium van
bedrijven dat op voorhand al vóór schaliegaswinning blijkt te zijn. Want hoe kan het anders dat deze club
een dergelijk rapport aflevert, waarbij het er klaarblijkelijk alleen nog om gaat, de minister een goed ‘wapen’
in handen te geven, om schaliegaswinning door te drukken..!
De aarde verwoest en vol chemicaliën gespoten!!
Voor ons bij WantToKnow richt het bezwaar zich vooral op de wijze waarop een mix van puur-schadelijke
chemicaliën in de grond wordt gespoten om diepere aardlagen te ‘kraken’ of zoals dat heet in vaktermen te
‘fracken’. Deze chemicaliën blijken, náást de enorme verwoestingen die onzichtbaar in diepere aardlagen
worden aangericht, de grote boosdoener. Van de chemische mix die gebruikt wordt, zo blijkt keer op keer
overduidelijk in de VS, mag niet eens de samenstelling worden bekend gemaakt..!! Hoe kan er dan een
positief advies komen vanuit het consortium, als overal ter wereld de lange-termijn-gevolgen NIET EENS
BEKEND en de korte termijn gevolgen al DESASTREUS zijn..?! Of om weer met de woorden van professor
Vonk te spreken: “We worden verneukt!”
Het rapport dat gisteren door het, op de cover vermelde, consortium
van bedrijven werd gepresenteerd, over de schaliegaswinning in
Nederland. (Klik op illustratie om het hele rapport te downloaden)
En wat blijkt hier uit het rapport van het consortium, dat door minister
Kamp is aangesteld..? Er wordt niet over chemicaliën gesproken, maar
keurig over ‘fracking vloeistof’…! Waarom niet gewoon man-en-paard
noemen..? Het consortium van bedrijven dat het rapport in elkaar heeft
gesleuteld, heeft heel leep een niet-neutraal verhaal gemaakt, een
excuus voor een vooringenomen Henk Kamp om de Tweede Kamer
mee om de tuin te leiden..!
We laten hier daarom even de kenners aan het woord, in de ‘persoon’
van de Stichting Schaliegasvrij Nederland:
‘Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het
openbaar worden van het onderzoeksrapport naar de risico’s voor
mens en milieu van schaliegas en steenkoolgas, dat in opdracht
van het ministerie van EZ is uitgevoerd door het consortium
Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis, en waaruit zou blijken dat de
risico’s van winning van schaliegas “goed te ondervangen” zijn.
Gezien de omvang van het rapport is het voor ons nog niet mogelijk om een uitgebreide inhoudelijke
reactie te geven op het rapport, maar een eerste lezing bevestigt de vermoedens die SSN eerder al
uitte: “Het rapport is een onvolledig, onzorgvuldig en in onze ogen ongeloofwaardig stuk haastwerk
geworden.”.’
De stichting gaat verder in haar commentaar op het rapport bij monde van SSN-vice-voorzitter Willem Jan
Atsma: “De door het consortium geraadpleegde bronnen zijn beperkt, en geven geen goed beeld van de
huidige stand van zaken wat betreft wetenschappelijke kennis over de impact van onconventionele fossiele
brandstof extractie. Een aantal essentiële studies en rapporten zijn simpelweg buiten beschouwing
gelaten, zoals de studies naar de aanwezigheid van methaan en propaangas en van zware metalen
als arseen in drinkwaterbronnen in de omgeving van schaliegasputten.”
Tegelijkertijd hanteert het consortium een aantal aannames die niet opgaan,” zegt SSN-voorzitter en
aardwetenschapper Ko van Huissteden. Hij is naast voorzitter van deze stichting ook universitair
hoofddocent Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Cluster
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Earth and Climate.Hij geeft onderwijs op het gebied van milieuwetenschappen, klimaat, statistiek, onderzoek
naar broeikasgasemissies uit permafrost en veengebieden.
“Zo wordt er gesteld dat geïnduceerde bevingen die samenhangen met het boren naar schaliegas en met
frack-werkzaamheden niet sterker zullen zijn dan respectievelijk 3.0 en 1.0 op de schaal van Richter. Deze
aannames zijn echter achterhaald door de werkelijkheid: door toedoen van de recente gasbevingen in
Groningen wordt die grens van 3.0 niet langer gehanteerd, en Cuadrilla heeft in Groot-Brittanië twee
bevingen veroorzaakt met hun fracking operaties die beide zwaarder waren dan 1.0 (respectievelijk 1.4 en
2.3).
In Canada zijn zelfs bevingen veroorzaakt door fracking waargenomen die een sterkte hadden tot 3.8 op de
schaal van Richter. Ook aannames wat betreft waterverbruik en methaanlekkages zijn slecht onderbouwd –
wij beschikken over informatie waaruit blijkt dat waterverbruik veel hoger ligt, en het rapport suggereert dat
methaanlekkage niet plaatsvindt zolang het vrijkomende afvalwater maar niet in open bassins opgevangen
wordt, terwijl dit slechts één van de wegen is waarlangs methaan kan weglekken.
Opname uit de film ‘Gasland’.. Het resultaat van fracking lijkt op een
horror-movie.. Maar u kunt gerust gaan slapen.. Zo ‘republikeins’ als het
in de VS wordt, zal het hier in Nederland toch niet worden. Behalve dan
de chemicaliën die diep in de grond weggestopt zitten en een verwoeste
aardbodem, die je toch niet ziet, hebben we niets te vrezen..!
Willem-Jan Atsma voegt hieraan toe: “Waar wij ook in de klankbordgroep
op gehamerd hebben, is het berekenen van de kosten van alle eventuele
risico-mitigerende maatregelen. Dit is echter slechts zeer summier
uitgewerkt, zodat ook niet na te gaan is of dit kostenplaatje klopt – maar
dat is wel van groot belang voor de bepaling of zo’n boring rendabel zal zijn, en dus ook voor het nut-ennoodzaak vraagstuk.”
Van Huissteden: “Wij gaan de komende tijd het onderzoeksrapport aandachtig bestuderen, en zullen op een
later moment met een uitgebreide reactie hierop naar buiten komen. Wij hopen dat minister Kamp in zijn
besluit om proefboringen naar schaliegas al dan niet van start te laten gaan zich niet alleen laat leiden door
dit zeer onzorgvuldige rapport, maar dat hij ook een realistische afweging maakt van nut en noodzaak,
duurzaamheidsdoelstellingen, en maatschappelijk draagvlak.”
50 Hoogleraren tegen schaliegasboringen in Nederland
Als je denkt dat Roos Vonk de enige hoogleraar is die volledig uit haar hum is, door de uiterst gladde
presentatie van Henk Kamp gisteren, dan heb je het mis..! Er is een petitie van maar liefst 50 professoren
die het nodig vinden hun mond open te doen en de Tweede Kamer en het Nederlandse volk te
waarschuwen. Overigens gooien deze hoogleraren het ook op de economische onhaalbaarheid. We laten je
hier hun verhaal zien, via een bericht van het NOS-journaal:
De risico’s niet benoemen en verdoezelen: manipulatie!
Hieronder zie je een tweetal pagina’s uit het gisteren gepresenteerde rapport. Het zijn twee pagina’s uit de
begrippenlijst, die aan het einde van het rapport is opgenomen. We plaatsen deze om je te laten zien hoe de
Tweede Kamer ONVOLLEDIG wordt voorgelicht. Een uiterst pijnlijke situatie ontstaat hierdoor al. Minister
Kamp die een rapport naar de Tweede Kamer stuurt dat al vanuit de begrippenlijst ONVOLLEDIG is. Want
de frackingvloeistof die gebruikt wordt is UITERST schadelijk voor het milieu, dat is bijna door iedere leek op
internet op te zoeken. Een voorbeeld van de gebruikte camouflage-terminologie vind je bij de omschrijving
van ‘flow back water’.. Dit is inderdaad water dat ná het boorproces terugstroomt door het boorgat. Maar het
is dus uiterst giftig, want het bevat alle smerige chemicaliën waarmee gefracked moet worden..
En wat is dan volgens deze begrippenlijst ‘fracking’ zelf..?
Nou die camouflage-omschrijving vind je dáár weer direct onder.. Het is dus alleen nodig om de diepere
aardlagen ‘te breken’, waarmee bedoelt wordt dat ze volledig worden gespleten en feitelijk verwoest.. En wat
over de vloeistof, die uiterst giftig is, maar zonder verdere omschrijving wordt genoemd als ‘frac-vloeistof’..?
Het enige dát we te lezen krijgen, is dat het om ‘grote hoeveelheden’ gaat.. Ja, dank je de koekoek, dat je
dan niet gaat vertellen dat het uiterst giftige chemicaliën zijn die in de bodem worden gespoten en waarvan
een groot deel in de aardlagen vast blijft zitten.
Drinkwater
En hoe deze ‘fracking-industrie’ straks ons drinkwater gaat beïnvloeden, daar wordt nauwelijks bij
stilgestaan. Maar dát dit bijna een essentieel is, dat blijkt uit dit artikel HIER op onze site, waaruit duidelijk
wordt dat JUIST in drinkwatergebieden deze gasvoorraden aanwezig zijn. Het consortium, ingehuurd door
minister Henk Kamp, doet wat er wordt gevraagd; er komt een uiterst eenzijdig rapport over ‘fracking’ en
daarin wordt terminologie gebruikt die onze Tweede Kamer-leden dient gerust te stellen.. Toch één zinsnede
nog uit het rapport in het kader van de drinkwatervoorziening:
‘Het relatief grote aantal putten dat voor de schaliegaswinning geboord moet worden,
is ook belangrijk punt van aandacht, vooral voor de drinkwatervoorziening.’
Camouflage-diplomatie..

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 48

Kijk hieronder hoe diplomatiek de heren van het consortium zich uitdrukken om minister Henk Kamp te
helpen de uiterst negatieve kanten van fracking te verdoezelen..! De eerste twee pagina’s van de
begrippenlijst uit het rapport:
Doe mee en teken de petitie!
Nu blijkt dat Henk Kamp volledig de Tweede Kamer een
rad voor ogen aan het draaien is, door volstrekt de
gevaren van schaliegas te bagatelliseren, lijkt een
verenigde stem tégen schaliegas een noodzaak.
Wanneer jij je hiertoe geroepen voelt, teken dan in ieder
geval even de petitie die milieudefensie heeft opgezet.
Klik daarvoor gewoon op het onderstaande plaatje..!

Een steeds vreemdere planeet
Zaterdag, 24 augustus 2013
We kennen het fenomeen sinkhole (zinkgat) inmiddels al
wat langer, maar het begint nu langzamerhand bizarre
vormen aan te nemen.
De gedragingen van sommige van deze sinkholes
vertonen een frappante overeenkomst met de net
ontdekte “zwarte gaten” in de oceaan.
Van de vele heftige symptomen die te maken hebben
met de aardveranderingen van de afgelopen jaren, zijn
sinkholes de laatste maanden wel heel erg prominent in
opkomst. Er gaat geen dag voorbij of je ziet wel ergens
een (groot) onverklaarbaar gat in de grond verschijnen.
In het Amerikaanse Florida kwamen al wel regelmatig sinkholes voor, maar de schaal waarop dit nu gebeurt
is ongekend. Zo werd gisteren bekendgemaakt dat de complete waterinhoud van een meertje in het plaatsje
Ocala verdween in een sinkhole.
Het meertje was drie tot vier meter diep en had in het midden een fontein die het water ongeveer acht meter
de lucht in spoot. Op een zeker moment merkten de mensen dat de waterstraal van de fontein steeds lager
werd.
In het water werden een soort draaikolken waargenomen en om een lang verhaal kort te maken, het meer
liep leeg zoals je een bad laat leeglopen.
Enkele dagen eerder was het raak in een appartementencomplex bij het beroemde Disney Park in Florida.
Hier verdween een deel van het blok woningen in een sinkhole.
Een sinkhole waar we al eerder over hebben geschreven is die in Assumption Parish in de Amerikaanse
staat Louisiana. Ooit begonnen als een klein gat heeft het inmiddels een diameter van honderden meters en
de afgelopen week is begonnen met het “eten” van complete bomen zoals je in onderstaande video kunt
zien.
Zo kunnen we doorgaan met het vinden van voorbeelden over hoe snel dit fenomeen in aantallen groeit.
Als je dan het volgende leest, dan ga je je toch afvragen of hier misschien ergens een verband ligt. Enkele
dagen geleden was in het nieuws dat men voor het eerst een aantal geweldig grote draaikolken, ook wel
maalstroom genoemd, heeft waargenomen in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan.
De ontdekking werd gedaan door een aantal wetenschappers na bestudering van satellietfoto’s.
Het zijn draaikolken van water die ervoor zorgen dat
enorme hoeveelheden water naar een grote diepte
(kilometers) worden gezogen. Deze “zwarte gaten”
zullen alles wat in de draaikolk terechtkomt mee naar
beneden sleuren, van levende wezens tot complete
schepen. Er schijnt een volkomen logische verklaring te
zijn voor het ontstaan van deze draaikolken...... zegt
men.
Wat dan wel merkwaardig is is dat deze nú ineens
worden waargenomen. Waarom niet al tientallen jaren
geleden? Ook toen waren er al satellietfoto’s. Was dat
omdat men het simpelweg niet heeft gezien of omdat ze er toen niet waren? Net zoals er toen bijna geen
sinkholes op aarde voorkwamen?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5708:een-steeds-vreemdereplaneet&catid=37:wereld&Itemid=50
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Valse-vlag-operatie: gifgas op onschuldige mensen!
augustus 27, 2013 By: Sietse Werkman
Carla del Ponte, de voormalige voorzitter van het Yoegoslavië-tribunaal, dat
zetelde in het Internationale Gerechtshof in Den Haag, is terug uit Syrië en
komt met nogal een statement: Het is niet de Syrische overheid die gifgas
gebruikt tegen de rebellen, maar het is precies ándersom..!
Vals-vlag-operatie: gifgas op onschuldige mensen!!
2013 © WantToKnow.nl/.be
Het is Mei van dit jaar en wij plaatsen hier het artikel over Carla del Ponte, de voormalige voorzitter van het
Yoegoslavië-tribunaal dat zetelde in het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Carla del Ponte is terug uit
Syrië en komt met nogal een statement.. Het is niet de Syrische overheid die gifgas gebruikt tegen de
rebellen, maar het is precies ándersom..! Een stevige uitspraak, waar mevrouw Del Ponte -met al haar
diplomatieke ervaring- zich terdege van bewust is..
Top-juriste Carla del Ponte laat zich niet ringeloren door internationale machten..! Ze spreekt haar waarheid,
die er niet om liegt en de ware en smerige spelletjes onthult, die in Syrië op dezelfde wijze gespeeld worden
als in de andere Midden Oosten-landen, zoals Libië, Egypte en Algerije. Carlo del Ponte: “Onze
onderzoekers zijn druk bezig geweest in de buurlanden van Syrië om slachtoffers te interviewen, doktoren
en veldhospitalen te bezoeken. En volgens hun rapporten van vorige week, die heb ingezien, blijken er
sterke en heel concrete aanwijzingen te zijn, hoewel er nog geen volledig sluitend bewijs is, dat het gebruik
van het zenuwgas ‘Sarin’ door de rebellen zélf is ingezet”
Niet de Syrische overheid, maar de gewapende rebellen in Syrië hebben chemische wapens gebruikt. Niet
mis te verstane woorden. Ze tonen aan, dat de wereld niet goed kijkt, niet oplet.. In het interview in mei, met
de Zwitserse televisiezender ‘RSI’ zegt Carla Del Ponte (66) dat ze gesproken heeft met getuigen, onder wie
ook geneesheren, in de aangrenzende landen van Syrië. Zij zouden hebben verklaard dat de rebellen
gebruik maken van chemische wapens en dat het wellicht het zenuwgas Sarin betreft.. Om het verhaal
kracht bij te zetten, laten we gewoon de erudiete Del Ponte nog even zélf aan het woord..
Het grote schaakspel is volop aan de gang..
Inmiddels zijn we een half jaar verder en het schaakspelletje om Syrië in handen te krijgen, zoals eerder
Algerije, Egypte en Libië vielen, wordt gewoon doorgespeeld door de ‘hoge heren’.. Niemand die het durft (?)
om een tegengeluid te laten horen, want kennelijk vindt ‘iedereen toch dat Assad een boef is’… Ja toch? Het
strategische plan om alle Arabische landen plat te leggen, is goed vermomd.. Het dateert uit de eind jaren
1990, toen een groep haviken achter de regering Bush sr. dit plan schreven. De aanslagen van 11
September 2001 lieten zien, tot welke macht de ‘krachten achter de schermen’ in staat zijn.
En als nu de volledige wereldpers er met open mond in loopt, in deze goed-gecamoufleerde valstrik, dan kun
je je toch de vraag stellen, hoe schaapachtig je moet zijn, om niet van alle zoete-koek-verhalen kotsmisselijk
te worden.. Er komt nu een officieel onderzoek, maar achter de schermen is het pleit al lang beslecht..
Assad moet dood en zal ook wel weer ‘per ongeluk’, door die barbaarse terroristen worden gedood.. Zullen
we je even wat laten zien..?
x
De VS akkoord met chemische-wapens-op-bevolking. Prima ‘Valse-vlag-operatie’..
x
Het verhaal van Carla Del Ponte krijgt ineens een uitermate krachtig fundament, als er in Januari van
dit jaar al schokkende e-mails uitlekken. Uit deze e-mails, die gezonden zijn door een bedrijf dat een
defensiecontract heeft, blijkt keihard dat de VS het eigenlijk wel een prima plan vindt, om de
‘rebellen’ uit te rusten met gifgas, zodat de buitenwereld het verhaal op de mouw gespeld kan
krijgen, dat het regime van Assad de schuldige is. De letterlijk tekst die in deze e-mails wordt
gebruikt is: ‘Het idee wordt goedgekeurd door Washington’…!!
En dan is het natuurlijk nog maar een kleine stap naar een interventie in Syrië, waarbij de wereld haar
‘goedkeuring’ geeft aan het afzetten van deze valse dictator, die het zelfs waagt zijn eigen volk met gifgas te
bestoken.. Maar dat gaat natuurlijk niet in een keer, daar is rust en een fase-aanpak voor nodig. De wereld
moet langzaam-maar-zeker worden klaargestoomd voor de inval..! Zoals dat zo prima ook lukt bij het
afzetten van Khadaffi..! Hier het hele verhaal, mocht je dat helemaal willen lezen. Een paar zinsneden uit het
artikel:
‘Een rapport dat afgelopen maandag is geopenbaard, bevat e-mailswisseling tussen twee hogere
leidinggevenden van het in Engeland gestationeerde bedrijf ‘Britam Defence’, waarin de grove lijnen van een
plan worden ‘goedgekeurd door Washington’. Hierbij zou Qatar het land zijn, dat de Syrische rebellen zou
uitrusten met chemische wapens. Volgens de website Infowars.com, kwam deze mail, van 25 December
2012 van David Goulding, Britam’s ‘Business Development Director’ en was hij gericht aan de oprichter van
het bedrijf Philip Doughty. De mail gaat als volgt:
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“Phil, we hebben een nieuw aanbod. Het gaat
opnieuw over Syrië. Qatar komt met een uiterst
aantrekkelijk voorstel en zweert dat het idee is
goedgekeurd door Washington. We dienen dan CW
aan Homs te leveren, het is een granaat uit de Sovjet
Unie, dezelfde waarvan men zegt dat Assad ze heeft
liggen. Ze willen dat wij personeel uit de Ukraïne
aannemen, die Russisch spreken en dan een video
maken van het verhaal. Zelf vind ik het niet zo’n
goed idee, eerlijk gezegd, maar de bedragen die
geboden worden, zijn werkelijk enorm. Wat vind jij ervan? Hartelijke groet, David”

Magnetisch veld van de zon kan zich ieder moment omkeren
2013/08/22 airwave Olympic Zion News
Het magnetisch veld van de zon gaat zich op korte
termijn omdraaien. Dat stellen wetenschappers op basis
van observaties. Het zou binnen een maand of vier gaan
gebeuren en kan wel eens stormachtig ruimteweer met
zich meebrengen.
“Het lijkt erop dat we niet meer dan drie tot vier maanden
verwijderd zijn van een omkering van het gehele
magnetische veld,” vertelt onderzoeker Todd Hoeksema.
“En die verandering is voelbaar in het gehele
zonnestelsel.”
Observatorium
Hoeksema trekt zijn conclusies op basis van waarnemingen van Stanford’s Wilcox Solar Observatory: één
van de weinige observatoria die het magnetisch veld van de polen van de zon in de gaten houdt. Het
observatorium doet dat al sinds 1976 en is er in die periode drie keer getuige van geweest hoe het
magnetisch veld van de zon zich omdraaide.
Regelmatig
Het magnetisch veld van de zon keert zich dus regelmatig om. Ongeveer elke elf jaar, om iets preciezer te
zijn. De omkering vindt plaats in het midden van het zonnemaximum. Met de omkering van het magnetisch
veld bevindt de helft van het zonnemaximum zich dus reeds achter ons.
Hoe werkt het?
Maar hoe gaat zo’n omkering van het magnetisch veld in zijn werk? “De polaire magnetische velden van de
zon verzwakken tot nul en wanneer ze weer opkomen, zijn ze tegenovergesteld,” vertelt onderzoeker Phil
Scherrer.
Het heliosferische stroomvlak. Op deze afbeelding is goed te zien dat de invloed van dit stroomvlak heel ver
reikt. Meerdere planeten in het hart van ons zonnestelsel worden zo af en toe in de golven gedipt. En tijdens
een omkering van het magnetisch veld van de zon neemt het aantal golven en dus het aantal ‘dips’ toe.
Aangezien zo’n dip voor stormachtig ruimteweer kan zorgen, wordt ook de kans daarop groter. Afbeelding:
NASA.
Gevolgen
Die grote verandering op de zon heeft gevolgen voor het zonnestelsel. En ook voor onze planeet. Zo is de
kans groot dat we met stormachtig ruimteweer te maken krijgen. Rondom de evenaar van de zon bevindt
zich ‘het heliosferische stroomvlak’ zoals wetenschappers dat noemen (zie ook de afbeelding hiernaast). Dit
is een enorm oppervlak dat als het ware uit de evenaar lijkt te ‘stralen’ en zich miljarden kilometers ver
uitstrekt. Het oppervlak bestaat uit een elektrische lading die weer het resultaat is van het traag roterende
magnetische veld van de zon. Wanneer het magnetisch veld van de zon zich omkeert, wordt het stroomvlak
rimpeliger. En de aarde, die rond de zon draait, kan niet voorkomen dat deze zich zo af en toe in één van die
rimpels dompelt. De overgang van in zo’n rimpel zitten en eruit komen, kan voor stormachtig ruimteweer
rond de planeet zorgen.
Maar de omkering van de magnetische velden van de zon heeft meer gevolgen. Zo zijn we kort na zo’n
omkering beter beschermd tegen kosmische straling. Het heliosferisch stroomvlak houdt die straling namelijk
tegen en wanneer deze rimpeliger is, kan er nog minder kosmische straling bij ons komen.
Bron: http://www.scientias.nl/magnetisch-veld-van-de-zon-kan-zich-elk-moment-omkeren/90712
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Vijftien tekenen dat de aanval op Syrie er komt
Dinsdag, 27 augustus 2013
Voor het oog van de wereld wordt een toneelstuk
opgevoerd dat aannemelijk moet maken dat een aanval
op Syrië volkomen gerechtvaardigd is.
Dat daarbij rebellen worden ondersteund die trouw
hebben gezworen aan Al Quaida en Christenen
onthoofden is niet van belang. Het gaat tenslotte om het
grotere doel.
Dus wordt zoals we eerder schreven President Assad
omschreven als een boef die zijn eigen bevolking
uitmoordt met chemische wapens en schreeuwt het
Westen onder aanvoering van trouwe Amerika vazal
Engeland, moord en brand.
De redenen waarom de chemische aanval op burgers die de directe aanleiding vormt voor militair ingrijpen
waarschijnlijk is uitgevoerd door de rebellen zijn uitgebreid beschreven in het eerder hiervoor gelinkte artikel.
Inmiddels zijn er in het conflict al zo’n 100.000 mensen omgekomen en dit aantal zal drastisch toenemen als
Amerika en de NAVO zich in deze strijd zullen werpen. De Amerikaanse bevolking is volledig tegen nóg een
oorlog en zo ook het Congres. Om nog maar te zwijgen over de Verenigde Naties die een militair ingrijpen
niet zullen goedkeuren omdat dit geblokkeerd wordt door Rusland.
Normaal gesproken kun je dan concluderen dat er geen aanval op Syrië zal komen. Met bovengenoemde
partijen allemaal tegen, mag je niet verwachten dat een president op eigen houtje dit alsnog gaat doen. Of
toch wel?
Hier volgen 15 tekenen die erop wijzen dat de regering van Obama wel degelijk al heeft besloten om Syrië
aan te vallen, zonder mandaat van de bevolking of goedkeuring van het Amerikaanse Congres en zonder
instemming van de Verenigde Naties.
1) Syrië heeft erin toegestemd dat VN waarnemers de plaats van de chemische aanval mogen inspecteren.
Echter, een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris zegt dat een dergelijke inspectie te laat is om nog
geloofwaardig te kunnen zijn.
2) Volgens diverse mainstream kanalen waaronder ABC News bestaat er bij het Witte Huis weinig geen
twijfel over dat de troepen van Assad verantwoordelijk zijn voor de chemische aanval.
3) Vier Amerikaanse schepen met ballistische raketten aan boord worden in het oostelijk deel van de
Middellandse Zee in gereedheid gebracht. Zodra ze het bevel krijgen zijn deze schepen binnen enkele
minuten in staat om een regen van kruisraketten op Syrië te laten neerdalen.
4) CBS News maakt bekend dat het Pentagon bezig is met voorbereidingen voor een aanval met
kruisraketten op Syrië.
5) Afgelopen zaterdag had Obama een vergadering met zijn nationaal veiligheidsteam om te bespreken
welke acties er tegen Syrië zullen worden ondernomen.
6) De Amerikaanse Minister van Defensie, Chuck Hagel, laat weten dat Obama hem heeft gevraagd om “alle
mogelijke opties” uit te werken voor wat betreft de situatie met Syrië.
7) Na een telefoongesprek met de Engelse Minister President David Cameron over de situatie in Syrië,
kondigde het Witte Huis aan “ernstig bezorgd” te zijn over de aanval met chemische wapens vorige week.
8) Militaire opperbevelhebbers zijn vanaf zondag bijeen in Amman om de plannen voor een aanval op Syrië
onderling te coördineren. Deze landen zijn Amerika, Engeland, Saoedi Arabië, Quatar, Turkije, Frankrijk,
Italië en Canada.
9) Volgens de op één na grootste krant in Frankrijk zijn door de CIA getrainde rebellen al in grote aantallen
Syrië binnengedrongen en bewegen richting Damascus.
10) De Amerikaanse luchtmacht heeft een aanzienlijk aantal F-16 vliegtuigen eerder dit jaar in gereedheid
gebracht en overgevlogen naar Jordanië. Zogenaamd op verzoek van de Jordaanse regering.
11) Volgens een geheim overheidsdocument dat al in maart 2012 door Wikileaks werd vrijgegeven, blijkt dat
er al sinds 2011 Amerikaans/NAVO personeel binnen de landsgrenzen van Syrië actief is om mee te helpen
de regering van Assad pootje te lichten.
12) The Times of Israël maakt bekend dat een interne militaire evaluatie heeft geconcludeerd dat
Washington een beperkte, doch zeer effectieve aanval op Syrië in overweging heeft genomen om daarmee
het regime van Assad duidelijk te maken dat de internationale gemeenschap het gebruik van chemische
wapens niet zal tolereren.
13) De Amerikaanse senator John McCain gaf al een voorzet door te zeggen dat als Amerika Syrië niet
militair zal aanvallen, dit een vrijbrief betekent voor alle dictators wereldwijd om naar believen chemische
wapens te gebruiken.
14) Volgens de New York Times bestudeerd men “de NAVO luchtoorlog in Kosovo” als een mogelijke
blauwdruk voor het optreden zonder mandaat van de Verenigde Naties.
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15) Het Witte Huis heeft een verklaring vrijgegeven waarin staat dat de regering van Obama geen plannen
heeft om “haar voeten op Syrische grond te plaatsen”, maar dat het andere vormen van militaire actie niet
zou uitsluiten.
Zoals gezegd, de Amerikaanse bevolking is tegen. Uit een recent onderzoek blijkt dat 60 procent van de
bevolking tegen is en slechts 11 procent voor een militair ingrijpen in Syrië.
In het licht van bovenstaande vragen veel mensen zich dan ook af waarom de regering van Obama er zo op
gebrand is om militair in te grijpen in Syrië. Dat klaarblijkelijk is besloten dat die aanval er hoe dan ook gaat
komen, ongeacht wie daar tegen is.
Wat alleen maar weer eens aantoont dat een overheid niet meer hun volk vertegenwoordigt, maar handelt in
opdracht van hun meesters. En die hebben een heel andere agenda.
Bron: Infowars, Yahoo News, ABC News, SHTF Plan, Zero Hedge, Times of Israël, New York Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5725:vijftien-tekenen-dat-de-aanvalop-syrie-er-komt&catid=20:het-complot&Itemid=33

"Pasen, Hemelvaartsdag en Allerheiligen geen wettelijke feestdagen meer"
08/11/'10 Binnenland Pasen, Hemelvaartsdag en
Allerheiligen verdwijnen als wettelijk betaalde feestdag.
In de plaats komen andere dagen die aangepast zijn aan
de multiculturele samenleving. Dat staat in de
aanbevelingen van het pas gepubliceerde eindrapport
van de Interculturele Dialoog, dat dinsdag werd
aangeboden aan minister van Gelijke Kansen Joëlle
Milquet (cdH).
Om na te gaan hoe de verschillende culturen in onze
samenleving kunnen worden geïntegreerd, startte de
regering in 2008 een "interculturele dialoog" op. Die
leidde tot een rapport met een reeks aanbevelingen.
Uitgangspunt is dat discriminatie absoluut verboden moet zijn en dat de meerderheid in de samenleving zich
binnen redelijke grenzen moet aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te
bevorderen. Wat stelt het rapport voor?
* Op school mag de hoofddoek vanaf de laatste drie jaren van het middelbaar onderwijs gedragen worden.
Tot dan blijft hij overal verboden. Maar in het hoger onderwijs moet het altijd kunnen, ook bij de overheid.
Alleen niet bij het gerecht, de politie en het leger.
* Om meer mensen uit minderheden aan het werk te krijgen, moeten de overheid én privébedrijven die
openbare aanbestedingen willen krijgen, werken met tijdelijke quota. Dan worden mensen uit etnische en
culturele minderheden bij gelijke bekwaamheid bij voorrang benoemd.
* Momenteel verplicht de wet iedereen tot redelijke aanpassingen voor gehandicapten. Zo moet de NMBS
haar perrons toegankelijk maken voor blinden en rolstoelgebruikers. Maar die verplichting tot redelijke
aanpassingen moet ook kunnen voor culturele en religieuze minderheden. Zo valt niet in te zien waarom
werkgevers moslims niet zouden toelaten om hun gebeden te zeggen, als dit mogelijk is binnen het
werkschema. Vrouwen, die door vrouwelijke artsen willen behandeld worden, moeten dat ook kunnen laten
doen. De klinieken moeten daarvoor zorgen, behalve bij spoedopnames.
* De verplichte feestdagen worden aangepast aan de multiculturele samenleving. Blijven nog als verplichte
feestdag: 1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december. De rest vervalt. Er komen ook drie nieuwe
verplichte niet-religieuze feestdagen: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen
het Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei). Daarnaast mag iedereen
twee "vlottende feestdagen" kiezen. Over de feestdagen van de Gemeenschappen (11 juli bv.) zegt het
rapport niets.
* Ritueel slachten van offerdieren moet onverdoofd kunnen blijven gebeuren. Anders wordt de
godsdienstvrijheid geschonden.
* Het ontkennen of goedpraten van àlle volkerenmoorden moet strafbaar worden, niet alleen die op op 6
miljoen joden door het naziregime.
* Namen van straten die mensen uit de voormalige kolonies kwetsen (zoals bv. de Leopold II-laan) moeten
worden verwijderd.
Een volledige analyse van dit rapport vindt u op de expertenpagina van John De Wit.
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid988952/pasen-hemelvaartsdag-en-allerheiligen-geen-wettelijkefeestdagen-meer.aspx
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Irak methoden om het volk te misleiden aangaande Syrië (update)
Geplaatst op augustus 27, 2013
Wellicht weet u zich nog deze dame te herinneren. Een jonge
dame van 15 verschijnt voor de microfoon in het jaar 1990. Zij
vertelt over de gruwelijkheden in de ziekenhuizen van Koeweit.
Zij zou ooggetuige zijn geweest van Iraakse troepen die baby’s
uit hun couveuses haalden om ze op de koude vloer achter te
laten om te sterven. Op dat moment stonden de peilingen voor
het invallen van Koeweit onder de Amerikaanse bevolking op
50/50. Natuurlijk wordt in zo’n situatie ook in Europa gepeild,
want Europa is niets meer dan een deelgebied van New World
Order Amerika. Na de emotionele toespraak van het meisje kon
George Bush senior met het grootste gemak alle lichten
(peilingen) op groen krijgen om Koeweit binnen te
vallen. Achteraf bleek de jongedame de dochter te zijn van de ambassadeur van Koeweit in Amerika. Een
Canadese omroep ontdekt dit feit en zo viel de hele façade door de mand. De oorlog in Koeweit is dan
echter allang begonnen [tekst ge-update, herstelde fout]
Vervolgens kregen we de oorlog in Irak, aangevoerd door Bush Junior. Hier was sprake van ’weapons of
mass distruction‘. Ook die bleken niet te bestaan. De teller van deze oorlog staat inmiddels op ongeveer 1,5
miljoen doden.
Zou deze dochter van de ambassadeur ooit last van haar geweten hebben gekregen? Heeft u zich eigenlijk
ooit schuldig over al deze doden gevoeld? Nee toch? Wij hebben namelijk democratie gebracht! U weet wel:
vrijheid (1,5 miljoen doden is collateral damage)! Tenslotte hebben we het volk verlost van een vreselijke
tiran die zelfs zijn eigen volk uitmoordde met gifgas. Maar wacht, dat gifgas blijkt ook van Amerika afkomstig
te zijn! Zijn het dan misschien toch niet de ‘verschrikkelijke tirannen’ in de landen, maar is het simpelweg het
imperialistische moordende Westen dat vooral bloed aan haar politieke handen heeft?
Gifgas in Syrië
En nu duikt er weer “bewijsmateriaal” op aangaande een gifgas
aanval van de Syrische regeringstroepen op haar eigen
bevolking. Wat denkt u nu zelf? Waarom laat president Bashar
Al-Assad zo snel de VN inspecteurs toe? Omdat hij iets te
verbergen heeft? Is dat gifgas wel echt van de Syrische troepen
afkomstig?
Herinnert u zich de foto links nog? Die foto werd op 25 mei 2012
gebruikt door de BBC om een massaslachting in Syrië in beeld te
brengen. De foto is echter gemaakt op 27 mei 2003, 9 jaar
eerder, in Al Musayyib, Irak. De fotograaf Marco di Lauro heeft
de foto gewoon op een stocksite staan.
Zo wordt u continu in de maling genomen in de Main Stream
Media. De oude trucs van toen worden nog steeds toegepast en
u tuint er nog steeds graag in. Waarom? Nou ja, dat is een oude
psychologische methode die al door Adolf Hitler beschreven
werd als “Die Große Lüge“. Het is een kwestie van het overladen van het volk in alle media met de gewenste
variant van de waarheid en u gaat het vanzelf geloven. Uw onderbewustzijn wil dat graag. U wilt geloven dat
de media en de politici (met de media als hun spreekbuis) u de waarheid vertellen. Het gaat er bij u niet in
dat het niet waar kan zijn dat zoveel mannen en vrouwen op eervolle posities u een rad voor de ogen
zouden willen draaien. Nou ja, de lezers van mijn site misschien wel, maar het gros slikt gewoon wat het
nieuws brengt als zijnde de waarheid.
Ik wil daarom toch even wijzen op het recente onderstaande filmpje. Het betreft een filmpje dat gemaakt zou
zijn van de slachtoffers van een gifgasaanval. U ziet daarin duidelijk hoe gemanipuleerd wordt met beelden.
Ook ziet u op zeker moment een verpleegster een spuit in de arm van een dood kindje steken. Waarom zou
een dood kindje nog een injectie nodig hebben denkt u?
We worden massaal in het ootje genomen, zuiver en alleen met één doel. Het Westen wil haar
imperialistische New World Order agenda doorzetten. Het credo is ‘Problem, Reaction, Solution’: Creëer een
wereldwijd probleem in de vorm van crisis en wereldoorlog (problem); De reactie is wereldwijde uitputting en
chaos (reaction); de oplossing is, de verlossing door de nieuwe sterke wereldleider die de wereldregering
(NWO) zal implementeren (solution).
http://martinvrijland.com/2013/08/27/irak-methoden-om-het-volk-te-misleiden-aangaande-syrie/
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Inlichtingen insider: Derde Wereldoorlog begint in Syrië
'Internationaal bankenkartel achter aanstaande oorlog - Doel: nieuw wereldwijd financieel systeem'
'Wereldoorlog III begint in Syrië, en niemand op deze
planeet -vooral de Amerikanen niet- zal niet geraakt
worden door wat er gaat gebeuren,' waarschuwt een al
vaker ter sprake gekomen betrouwbare insider van de
Amerikaanse inlichtingendiensten tegenover het
onafhankelijke Northeast Intelligence Network. 'Dit wordt
al een tijdje gepland, en nu zien we het pal voor onze
ogen gebeuren.'
Al in oktober 2012 waarschuwde de insider dat er in de
toekomst in Syrië een crisis rond het gebruik van
chemische wapens gefabriceerd zou worden. 'De
plichtsgetrouwe media hoeven maar één foto, video of ander bewijs te laten zien dat Assad -of een andere
partij- chemische wapens gebruikt. Dit zal het noodzakelijke voorwendsel zijn voor de VS en de NAVO om
militair in te grijpen en de oorlog tegen Assad op te voeren. De VN zal meewerken, en de rode lijn zal dan
overschreden zijn.'
Gebruik chemische wapens Assad 'een grote leugen'
We bevinden ons nu, eind augustus 2013, op dat kritieke punt. De beelden van honderden slachtoffers van
de chemische aanval in Damascus zijn over de hele wereld gegaan. Precies zoals voorspeld werken de
Westerse politici en media volledig mee met het creëren van het drogbeeld dat het regime van Assad de
grote boosdoener is. 'Het is een leugen, een magische show, om de mensen af te leiden van iets veel
groters dat op ons afkomt,' aldus de insider.
'Bedenk dat de anti-Assad rebellen aan het verliezen zijn... Zonder Westerse steun zullen ze het niet
overleven. Waarom zou Assad dan chemische wapens gebruiken tegen de zich terugtrekkende rebellen,
precies als internationale waarnemers ter plekke zijn om de situatie te onderzoeken? Dit slaat nergens op,
tenzij we naar het grotere plaatje kijken.'
'Machtsstructuur hele wereld wordt veranderd'
'Het hele scenario dat we nu zien is één grote goochelshow die al lang geleden is begonnen. Syrië is daar
slechts de 'flitsende' afleiding van, maar wel een cruciale.' De insider betoogt dat deze plannen door diverse
Republikeinse en Democratische regeringen zijn opgesteld. Beide partijen werken volgens hem samen aan
dezelfde globalistische agenda. 'Het doel is om niet alleen het Midden Oosten, maar de machtsstructuur van
de hele wereld te veranderen.'
De oorlogen in Afghanistan en Irak zijn daar een onderdeel van. 'En waarom? Omdat het om olie en opium
gaat. Het is een oorlog van de internationale bankiers. En trouwens, wat de nucleaire ambities van Iran
betreft: waarom hebben wij zo lang gewacht om hier echt iets aan te willen doen, en hebben we voorkomen
dat Israël ingreep, waardoor nu actie ondernemen een zeer langdurige militaire campagne vereist?'
Obama president gemaakt vanwege connecties Moslim Broederschap
Barack Hussein Obama werd volgens de insider door de elite tot president gemaakt, omdat ze iemand nodig
hadden met connecties met de Moslim Broederschap. Deze islamistische organisatie werd uitgekozen tot
één van de belangrijkste pionnen om het Amerikaanse plan voor het Midden Oosten uit te voeren en de
'Arabische Lente' in gang te zetten. Obama werd in 2008 gekozen vanwege de belofte dat hij de oorlogen
zou beëindigen, maar hij heeft deze juist uitgebreid.
De Russische president Vladimir Putin heeft gelijk toen hij vroeg wat voor zin het heeft om het hele Midden
Oosten, en vooral Syrië -een bondgenoot van Rusland-, te destabiliseren. 'In de context van de
gebeurtenissen in de regio slaat dit nergens op, maar nu gaan we kruisraketten op Syrië afschieten... om
wat te raken? Chemische wapenopslagplaatsen in dichtbevolkte gebieden? Hoe moet dit de Syriërs en de
vluchtelingen helpen?'
'Bankenkartel wil de euro op wereldschaal'
De insider zegt al tijden dat Obama de Saudische agenda voor het Midden Oosten uitvoert. Achter de
Saudi's staat het internationale bankenkartel, de 'too big to jail' elite. 'Het is hun oorlog. Zij financieren alle
partijen in het conflict. Zij zullen winnen, ongeacht hoe het afloopt.'
'Niets van dit alles gaat over de strijd tegen het terrorisme, of over het helpen van het Syrische volk. Het gaat
om olie, energie, en het wereldwijde economische systeem. Deze conflicten dienen de doelstellingen van de
globalisten. Zij willen een nieuw economisch systeem opzetten, met een nieuw valutapakket, de 'Special
Drawing Rights' (SDR, van het IMF). Het wordt zoals de euro, maar dan op wereldschaal.'
VS zal ten val worden gebracht
Omdat Syrië wordt gesteund door Rusland, China en Iran, zal Amerika uiteindelijk tegen Rusland vechten.
Het nieuwe economische systeem kan er pas komen als Rusland de Verenigde Staten ten val brengt, zoals
het Westen destijds de Sovjet Unie deed instorten. 'We zullen getuige zijn van ene zeer pijnlijke vernietiging
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van de Amerikaanse economie en de internationale moord op de Amerikaanse dollar. Die zal worden
vervangen door het SDR-pakket, dat veel makkelijker te controleren is.'
Syrië en het Midden Oosten zijn volgens de insider slechts de middelen om dit nieuwe wereldsysteem te
kunnen invoeren, de 'flash-bang' van de grote goochelvoorstelling. 'En zodra dit begonnen is, kunnen we niet
meer terug. Oorlog in het Midden Oosten, vooral in Syrië, zal over de hele wereld de handel en transacties
verstoren. Slechts weinigen zullen dit zien aankomen en weten waardoor ze worden getroffen.'
Xander - (1) Northeast Intelligence Network

Meer vreemde verschijnselen
Dinsdag, 27 augustus 2013
Deelnemers aan het verkeer in de buurt van het vliegveld Fuimicino van Rome schrokken toen ze een
rotonde passeerden op één van de wegen die vlak langs het vliegveld loopt.
En een lezer fotografeert een soort zonsopkomst op een plek en een tijd waarop dit eigenlijk niet kan
voorkomen.
Afgelopen zaterdag vond er een vreemd verschijnsel plaats op een
rotonde in de buurt van Rome. Middenin was een soort krater ontstaan
waaruit een heet stinkend gas naar buiten spoot.
Dit op nog geen 300 meter afstand van één van de landingsbanen. De
krater was enkele meters breed en ongeveer een meter diep. Binnen niet
al te lange tijd was de brandweer ter plaatse, maar ook vulkanologen en
werd de rotonde geheel afgesloten.
Men heeft nog geen idee wat het vreemde gas kan zijn en er worden op dit
moment tests uitgevoerd. In eerste instantie werd gezegd dat het gassen
waren, veroorzaakt door organisch rottend materiaal, maar daar is men nu op teruggekomen.
Het is veel waarschijnlijker volgens één van de experts, dat we hier te maken hebben met vulkanische
activiteit. Volgens Alberto Basili, een seismoloog, is deze krater veroorzaakt door de vulkanische activiteit
die onder de grond veelvuldig voorkomt in de buurt van Rome.
En zo hebben we naast sinkholes er weer een bizar verschijnsel bij. Een mini-vulkaan die midden op een
verkeersrotonde tot uitbarsting komt en vervolgens gaswolken vijf meter hoog de lucht instuurt. Vlak naast
een landingsbaan van één van de drukste vliegvelden van Europa.
Op zich is wat hier is gebeurd niet zo’n wereldschokkende ramp, maar het is weer iets waar men verbaasd
van staat te kijken en naarstig voor op zoek gaat naar een verklaring. Het is misschien wel weer een
indicatie dat de kern van de aarde heftig in beroering is, wat ook weer overeenkomt met de sterk verhoogde
vulkanische activiteit wereldwijd.
We hebben enige tijd geleden het vreemde fenomeen gezien van een
dubbele zonsopkomst. Een op een tijdstip dat er eigenlijk helemaal
geen zon had moeten zijn. We ontvingen van een lezeres (dank!) een
verhaal wat enigszins hierop lijkt.
Ook hier een vreemde onverklaarbare lichtbron op een tijd dat die er
niet had horen zijn. Hier volgt het verslag van de lezeres:
Bijgaand een paar foto's die mijn dochter gemaakt heeft in de nacht
van 7 op 8 augustus rond 23.00 uur. Ik lag in bed en dacht op
gegeven moment dat de zon opkwam: het werd licht, alleen niet op
de goede tijd en niet op de goede plaats: Zuid Oost.
Wij hebben op het balkon staan kijken: een heel hel licht dat ver
scheen. Er liepen mensen op straat maar niemand keek naar de
lucht.
Was het een brand? Nee, het was geen flakkerend licht. Was het een
nieuw kassencomplex waarvan het licht net was aangezet?
L… is in haar auto gesprongen en richting Wieringerwaard gereden.
Ze vertelde: het licht is bizar ver weg, ik kan er niet in de buurt komen, het verandert niet van grootte. We
zijn weer naar bed gegaan.
Om half drie 's nachts werd ik wakker en keek: aardedonker ! Ook geen kas dus. Het licht is niet meer terug
gekomen. Zijn er misschien meer meldingen bij jullie binnen gekomen? O ja, er was heel lang gedurende dit
licht een helikopter in de lucht en links van het licht zag ik een heel klein lichtbolletje (in de verte, wie weet
hoe groot het was?) heel snel heen en weer schieten.
Wát was dat???
Bron: Telegraph
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5726:meer-vreemdeverschijnselen&catid=37:wereld&Itemid=50
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'50.000 Russische vrijwilligers naar Syrië om Assad te helpen'
Meer bewijs dat Assad niet achter chemische aanval zit - 'Amerika geeft met aanval zijn luchtmacht aan AlQaeda' - Slechts 9% Amerikanen achter Obama's oorlogsplannen
Het begint er steeds meer op te lijken dat Rusland de
aanstaande Westerse aanval op Syrië niet
onbeantwoord zal laten. Volgens de radiozender Voice
of Russia zijn er vergevorderde plannen om een
vrijwilligerskorps ter grootte van 50.000 man naar Syrië
te sturen om Assad te helpen en te beschermen.
Ondertussen komt er steeds meer bewijs dat de
Syrische president inderdaad niet achter de chemische
aanval van 21 augustus zit. Obama lijkt echter vast van
plan om de meest impopulaire oorlog ooit te ontketenen,
met een groot risico dat deze uitmondt in de Derde Wereldoorlog.
De uit Oekraïne afkomstige inlichtingenveteraan Sergey Razumovsky is de initiatiefnemer van de vorming
van het vrijwilligerskorps. Naast Rusland tonen vooral mannen uit Wit-Rusland en ook Moldavië zich bereid
te vechten voor Assad. De eerste 72 officieren zouden reeds in Syrië actief zijn. (1)
Telefoongesprekken bewijzen onschuld Assad
De door de Mossad onderschepte en vervolgens door de CIA bevestigde telefoongesprekken, die door de
regering Obama worden gebruikt om de komende oorlog te rechtvaardigen, lijken juist te bewijzen dat Assad
niet achter de chemische aanval zit. In de gesprekken is te horen hoe officials van het Syrische ministerie
van Defensie in paniek met een officier van een chemische wapeneenheid bellen, en een antwoord eisen
over wie er verantwoordelijk is voor de chemische aanval in Damascus, waar meer dan 1000 mensen bij
omkwamen.
Waarom zou het ministerie dergelijke paniektelefoontjes plegen als het zelf het bevel tot deze aanval zou
hebben gegeven? Uit de onderschepte gesprekken blijkt in ieder geval dat de Syrische regering niet op de
hoogte was van de aanval. Volgens Noach Shachtman van Foreign Policy zou het daarom in het slechtste
geval om een officier die op eigen houtje handelde kunnen gaan. 'We weten niet precies wat er is gebeurd,'
gaf Shachtman toe. 'Wel dat het behoorlijk stom was.'
Bewijs tegen rebellen weggemoffeld
Ondanks het feit dat er dus geen enkele zekerheid over de werkelijke daders is en de VN een onafhankelijk
onderzoek naar de aanval blokkeert, staan Amerika en zijn bondgenoten op het punt kruisraketten op
Syrische doelen af te schieten. De in mei getrokken conclusie van de VN dat niet het regeringsleger, maar
de rebellen in diverse plaatsen chemische wapens hebben gebruikt, wordt daarbij doelbewust
weggemoffeld.
Hetzelfde geldt voor een eerder dit jaar onderschept telefoongesprek tussen rebellenleiders, die een plan
bespraken om chemische wapens in te zetten. Ook zijn er talloze video's waarop is te zien hoe de door
Amerika gesteunde rebellen chemische wapens klaarmaken voor gebruik en deze inzetten. (2)
'Amerika geeft Al-Qaeda zijn luchtmacht'
Het voormalige Democratische Congreslid Dennis Kucinich, die tegen de Irakoorlog was en in 2004 en 2008
een vergeefse gooi deed naar de presidentsnominatie voor zijn partij, zei vandaag sarcastisch dat de VS
met een aanval op Syrië 'zal veranderen in de luchtmacht van Al-Qaeda'. Volgens hem zal ook een
'minimale interventie' door Amerika niets anders dan een regelrechte oorlogshandeling zijn. (3)
Richting WO-3
President Obama lijkt niettemin vastbesloten in te grijpen, met een enorm risico op een oorlog die het hele
Midden Oosten in vlam kan zetten, waar mogelijk ook Rusland, Iran en China bij betrokken dreigen te raken.
Dan zal uitkomen wat de bekende Bush-criticus Webster Tarpley al in 2008 voorspelde, namelijk 'dat Obama
door de elite gebruikt zal worden om een oorlog met Rusland en China te ontketenen.' Met andere woorden:
de Derde Wereldoorlog.
Putin vergeleken met Hitler
Dat de president daarbij zijn pijlen rechtstreeks op de Russische president Vladimir Putin richt, bleek begin
augustus tijdens zijn bezoek aan Amerika's populairste talkshow presentator Jay Leno. Beide heren
vergeleken Putin met Adolf Hitler en beschuldigden hem ervan homoseksuelen te vervolgen zoals Hitler dat
met de Joden deed (4).
Congres en Grondwet opnieuw genegeerd
De Amerikaanse president lijkt met het starten van de oorlog opnieuw als een ware dictator het Amerikaanse
Congres te passeren. NBC News Witte Huis Correspondent Chuck Todd legde uit dat het vanwege
'isolationisten' in het Congres bijna onmogelijk is om toestemming voor de aanval op Syrië te krijgen, en dat
Obama het dan maar zonder zal moeten doen. Op dezelfde wijze schond de president al eerder de
Amerikaanse grondwet, door zonder instemming van het Congres Libië te bombarderen. (5)
Slechts 9% voor militair ingrijpen

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 57

Volgens een peiling van het internationale persbureau Reuters zal de oorlog tegen Syrië de meest
impopulaire ooit worden. Slechts 9% van de Amerikaanse bevolking staat achter Obama's plannen om
militair in te grijpen. Zelfs als zou er wél overtuigend bewijs worden geleverd dat Assad chemische wapens
heeft gebruikt, dan nog zou maar 25% voorstander zijn. (6)
Xander - (1) Voice of Russia / YouTube, (2) Infowars, (3) National Review, (4) Infowars, (5) Infowars,
(6) Infowars

'Eerste Westerse aanval op Syrië nabij'; Oorlogsalarm Russische strijdmacht
Syrische minister Informatie: 'Massa vlammen die Midden Oosten in brand zal zetten als Westen ons
aanvalt' - Israël zet zich schrap voor vergeldingsaanvallen - Premier Netanyahu: 'Israël houdt vinger aan de
trekker'
Vier Amerikaanse torpedojagers zijn naar de wateren voor Syrië
opgestoomd en liggen klaar om Tomahawk kruisraketten te
lanceren.
Onder leiding van de VS neemt de Westerse-Arabische coalitie
sinds gisterenavond actie om de eerste daadwerkelijke militaire
aanval op Syrië uit te kunnen voeren. Deze aanval, mogelijk
uitgevoerd met kruisraketten die worden gelanceerd vanaf
marineschepen, zou het begin kunnen zijn van een militaire
campagne die de regering van president Assad ten val moet
brengen. De Russische strijdmacht in de regio heeft daarom het
oorlogsalarm afgekondigd. Het 40 minuten durende telefoongesprek tussen president Obama en de Britse
premier David Cameron is de sterkste indicatie dat militair ingrijpen nabij is. Obama zou inmiddels overtuigd
zijn dat deze interventie buiten de VN-Veiligheidsraad om moet worden uitgevoerd.
Amerikaanse marineschepen klaar om kruisraketten te lanceren
Commandanten van de Amerikaanse, Britse, Saudische, Qataarse, Turkse, Franse, Italiaanse en Canadese
strijdkrachten komen vandaag in de Jordaanse hoofdstad Amman bijeen om onder leiding van stafchef
generaal Martin Dempsey de aanvalsplannen te coördineren. Gisterenavond voeren vier Amerikaanse
torpedojagers richting de Syrische kust, klaar om op bevel hun Tomahawk kruisraketten te lanceren richting
bijvoorbeeld de chemische wapenopslagplaatsen van het Syrische leger (4)(5).
Israël zet zich schrap voor vergeldingsaanvallen
Israëlische officials benadrukken weliswaar dat de Joodse staat niet betrokken is en wil raken in het Syrische
conflict, maar achter de schermen zetten de strijdkrachten en inlichtingendiensten zich schrap voor
eventuele Syrische vergeldingsaanvallen met raketten. Ook Jordanië en Turkije dreigen dan het doelwit te
zijn. Tevens wordt rekening houden met een explosie van terreuraanvallen.
De Israëlische premier Netanyahu zei vandaag dat de 'vreselijke en misdadige' toestand in Syrië niet kan
voortduren. De ontwikkelingen in Syrië worden volgens hem nauwlettend in de gaten houden, en 'indien
nodig houden wij onze vinger aan de trekker' (5).
'Massa vlammen zal Midden Oosten in brand steken'
De Syrische minister van Informatie Omran al-Zoubi verklaarde gisteren op TV dat de regering niet
verantwoordelijk is voor de chemische aanval afgelopen woensdag, en dreigde dat als Syrië van buitenaf
wordt aangevallen, 'een massa vlammen het Midden Oosten in brand zal steken'. De Syrische staatstelevisie
berichtte tevens dat soldaten van het regeringsleger 'chemische stoffen' in rebellentunnels in een buitenwijk
van het stadje Jobar zijn tegengekomen. Sommige soldaten zouden zijn overweldigd door de dampen (3).
'Sluitend bewijs chemische aanval onmogelijk'
Volgens Israëlische inlichtingenexperts is het onmogelijk sluitend bewijs te krijgen wie er chemische wapens
tegen een wijk in Damascus heeft gebruikt, omdat de gebruikte granaten slechts kleine hoeveelheden
saringas bevatten, die waren vermengd met een grote hoeveelheid stoffen die tegen relschoppers worden
gebruikt (zoals traangas). Deze formule zou in Iran zijn ontwikkeld om het gebruik van chemische wapens te
verhullen. (1)
Iran waarschuwt VS; Oorlogsalarm Russische strijdmacht
Iran heeft zich inmiddels ook met de situatie bemoeid. Generaal Massou Jazayeri, de vice-stafchef van de
strijdkrachten, zei dat het overschrijden van de Syrische rode lijn -buitenlandse interventie- 'ernstige
gevolgen voor het Witte Huis' zal hebben. (2)
Ook in Moskou wordt serieus rekening gehouden met een escalatie naar een grootschalig militair conflict. De
Russische Middellandse- en Zwarte Zee-vlooteenheden en snelle interventietroepen in zuid en centraal
Rusland zijn daarom in oorlogsparaatheid gebracht.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA, (4) DEBKA, (5) Zero Hedge, (6) Jerusalem Post
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Hongersnood ligt op de loer
Geplaatst op mei 31, 2013
De gevolgen van de Derde Wereldoorlog
Onderstaand plaatje laat de wereldgraanproductie van
2010 zien. Deze is dus niet helemaal up to date, maar
laten we het even indicatief gebruiken. De vraag die je
zou kunnen stellen is wat de gevolgen zouden kunnen
zijn als er een wereldoorlog uitbreekt, zoals die nu op de
loer ligt nu Syrië de trigger lijkt te zijn. Rusland, China en Iran zullen niet toestaan dat Syrië ingenomen
wordt. Het grote Rusland heeft jaren lang toegekeken hoe Amerika en Europa hun imperialistische agenda
uitrolden. Ondertussen heeft Rusland geconsolideerd en geen troepen opgeofferd, maar zich jaren lang
voorbereid op de grote slag die nu op de loer ligt. En geen Nederlander die zich het nog lijkt te realiseren of
er zich druk om lijkt te maken. De crisis slaat dan wellicht alleen beetje toe in de portemonnee, maar
iedereen met een aardappel in de keel doet gewoon alsof er niets aan de hand is. De grote laag
bankmedewerkers, werknemers in de accountancy, advocatuur, multinationals en in de ambtenarij van de
ministeries e.d. die Nederland rijk is ontspringt natuurlijk ook de dans. Zij zijn de genen die achter hun
bureau slechts een klein deel zien van de grote boevendossiers die ze beheren. Als je er midden in zit zie je
ook niet waar je feitelijk onderdeel van uit maakt. En waarom zou je ook. Je hele studie heeft er toe gediend
je om te vormen naar een uitvoerder van het beleid van boven en verder geen kritische vragen te stellen.
Moraal is niet gewenst. Maar wat als ook deze zelfingenomen groep straks geen eten meer heeft?
Graanproductie
Zoals u ziet zijn er grote gebieden waar veel graan
geproduceerd wordt. Dit zijn vaak enorme oppervlakten.
Waarom laat ik u dit zien? Welnu: u eet iedere dag
brood. En als er een oorlog uitbreekt is het nuttig om te
weten waar het graan vandaan komt. Dit geldt net zo
goed voor alle andere producten die u in de supermarkt
koopt. Om brood te kunnen produceren is Nederland
afhankelijk van de import. Maar we spreken hier over
wereldhandel. Want wat er van een product in het ene
land te veel is, wordt geëxporteerd naar landen waar er
tekort van is. Maar dat evenwicht moet niet verstoord
worden. Wat dacht u ervan als een van de landen die
over H.A.A.R.P. beschikt er voor zorgt dat een oogst in Amerika, Rusland, China of Canada mislukt? Wat
dacht u ervan al er ergens een kerncentrale ontploft of simpelweg een atoombom gegooid wordt? De balans
tussen productie en consumptie lijkt nu nog prima te zijn, maar zodra de vlam in de pan slaat kan dit direct
gevolgen hebben voor wat u in de supermarkt nog kunt kopen. Gelukkig heeft het Westen al flink wat
oliestaatjes ingepikt, maar de oorlog die op de loer ligt heeft ook directe gevolgen voor de olieprijzen en dus
voor de productiekosten van al dat graan en andere voedingsmiddelen. Onderschat u dit dus niet.
U zou er dus verstandig aan doen de komende maanden niet geld opzij te leggen voor uw vakantie (als u
nog op vakantie kunt), maar om voedselpakketten aan te schaffen waarmee u langere tijd kunt overleven.
Denkt u dat ik een doemdenker ben? Dat mag u denken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
http://martinvrijland.com/2013/05/31/hongersnood-ligt-op-de-loer/

Overshoot Day
Sinds het ontstaan van de financiële en economische crisis lijkt het complete overheidsdenken nog maar op
een ding gericht: het terugdringen van het begrotingstekort. Elk procentje boven de heilig verklaarde 3% leidt
onmiddellijk tot politieke paniek. Die paniek bleef volledig uit toen op 22 augustus stilletjes de grens werd
gepasseerd van de beschikbare capaciteit van de planeet.
22 augustus was ‘Overshoot Day‘, de dag waarop de volledige jaaropbrengst van de Aarde is opgebruikt.
De dag dus, waarop we van de toekomst moeten gaan lenen om de rest van het jaar door te komen. De
dag, waarop het ecologisch begrotingstekort begint.’
Dit jaar is die grens weer twee dagen eerder bereikt, op 20 augustus, en is het ecologisch begrotingstekort
weer een procent opgelopen. Dat ene procent extra lijkt niet veel, maar het is wel de totale consumptie van
de hele wereldbevolking voor twee dagen. Bovenop het tekort van meer dan vier maanden.
Ondertussen neuzelt Den Haag verder over herstel van economische groei, die de voetafdruk alleen maar
nog groter maakt.
http://www.duurzaamnieuws.nl/overshoot-day-ecologisch-begrotingstekort-van-36/
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De moord op Pim Fortuyn was een loepzuivere politieke moord
Geplaatst op 5 juni 2013 door hetuurvandewaarheid
Op 6 mei 2002 maakten 5 kogels een einde aan het leven van Pim
Fortuyn, die in de verkiezingsstrijd op een zekere overwinning
afstevende.
Er zijn tal van theorieën omtrent de ware reden de revu gepasseerd,
maar de werkelijke reden zal waarschijnlijk nimmer boven water komen
zolang de opdrachtgever(s) en de organisatoren buiten schot blijven, wat
tot nu toe het geval is geweest.
Zoals bij de moord op John F. Kennedy is het hoogst twijfelachtig of er
ooit een concrete aanwijzing voor het complot opduikt. In dit soort gevallen wordt door de elite het gevaar
van een bepaalde ontwikkeling onderkend en zal er een stemming ontstaan, welke leidt tot een uiteindelijke
serie liquidaties. De moord op Theo van Gogh zal niet los staan van deze politieke moord, ook al heeft men
er een moslim-draai aan weten te geven.
Het onderzoek naar de moord op Fortuyn heeft veel weg van een doofpotconstructie, zoals we die zo veel
kennen. Het gevolg daarvan is dat er maar halve informatie ter beschikking komt. Er blijven teveel zaken
achter slot en grendel. Een gevolg daarvan is weer dat er suggesties worden gedaan in de richting van een
tweede schutter, omdat er twee kaliber kogels op de plaats delict zijn aangetroffen. Ook de achtergronden
van de milieu-activist Van der Graaf zijn slecht gedocumenteerd. Met name zijn zwijgen geeft de indruk dat
er iemand moet worden beschermd of dat er iemand machtiger is dan de rechterlijke macht, wiens arm reikt
tot binnen de gevangenismuren. Misschien wordt er wel weer een fanatiekeling klaargestoomd om de moord
op Fortuyn te “wreken” door de eenzame gek Van der Graaf uit te schakelen.
Ook de redenen voor de moord zijn zo divers, dat er welhaast geen touw aan vast is te knopen en dat past
perfect in het straatje van de belanghebbenden. Hoe warriger het verhaal wordt, hoe beter het is.
Verschillende thema’s zijn de revu gepasseerd, waaronder de aanschaf van de JSF, waar hij mordicus tegen
was. Ook is bekend dat hij het budget van de AIVD om zeep wilde helpen. De LPF werd gefinancierd door
de vastgoed-elite en waar vastgoed aan de orde komt, komen vaak het witwassen van drugskapitaal en
maffia praktijken aan de orde. Wat betreft opium heeft het vermeende “Huis van Oranje B.V.” een reputatie
te verliezen. Misschien wilde Fortuyn wel van zijn financiers af, maar kon hij niet meer terug.
U moet niet vergeten, dat Nederland een bezet wingewest van de geallieerden is, waar Amerikaanse
toestanden aan de orde van de dag zijn, ondanks het kneuterige klompen -, tulpen- en molenimago wat zo
krampachtig gecultiveerd wordt. Het is echter een aloude Nederlandse traditie, dat de scherpe kantjes in de
politiek worden afgeslepen om de rust te bewaren. Tegenwoordig is dat het polder-model, een
schoolvoorbeeld van fascisme, het overnemen van de overheid door het financieël-economisch
machtskartel. Vakbonden, werkgevers en overheid werken consensus uit naar de richtlijnen van dat kartel.
Zo is het poldermodel ontstaan, zo is de Europese Unie ontstaan en zo wil men naar een
wereldomspannend netwerk toewerken. Fortuyn was geen kritiekloos adept van dat polder-model, hetgeen
hem nooit in dank kan zijn afgenomen, waarbij hij werd getest door de JSF-lobby.
De nog niet zo lang geleden overleden historicus Johan Wijne heeft een rode draad ontdekt in de
Nederlandse politiek. Ter gelegenheid van het uitkomen van een boekje van Mat Herben schreef de
Volkskrant:
“Oproerkraaiers als de patriot Van der Capellen tot den Pol, de liberaal Thorbecke en de socialist Domela
Nieuwenhuis – allen werden ze omringd door vrijmetselaars die erin slaagden de revolutionaire stemming te
matigen. De op een na laatste radicaal die er toe deed, Hans van Mierlo, had in 1966 vrijmetselaar Hendrik
Jan Zeevalking aan zijn zijde. En de laatste, Pim Fortuyn, had dus Mat Herben.”
Iedere enigszins ter zake doend politicus met “revolutionaire” ideeën krijgt een waakhond van het
establishment aan zijn zijde. Theo van Gogh riskeerde een rechtszaak door aan het adres van Mat
Herben een zware beschuldiging te uiten. Herben heeft gedreigd met een proces tegen Theo van Gogh als
hij niet terug nam dat Herben tweehonderdduizend dollar van Lockheed op een Zwitserse rekening had
staan. ”Natuurlijk neem ik dat niet terug”, zei Van Gogh. Daar is het bij gebleven, “ik heb geen proces
gezien”. Van Gogh is vermoord door een bekende van de AIVD.
Er wordt dus langs allerlei invalshoeken erop aangestuurd, dat de moord-opdracht op Fortuijn wel eens uit
de hoek van het militair-industriële conglomeraat zou kunnen komen. Omdat het er zo duimendik bovenop
wordt gelegd, hebben wij daar onze twijfels over. Het is meer een samengebalde lobby van
belanghebbenden, die zonder concreet te worden een bepaalde sfeer oproepen. Fortuijn voelde zich niet
voor niets bedreigd en werd onvoldoende beveiligd. In het beruchte TV optreden waarbij alle politieke
kopstukken aan tafel zaten, zoals Melkert, Dijkstal en Rosenmöller, werd hij door zijn tegenstanders met
dodelijke blikken aangekeken. Een dreigende situatie, gevoelsmatig – een doodvonnis. Het rapport Haak,
een verslagje van een vluchtig onderzoekje naar de gang van zaken rond zijn beveiliging was een
schoolvoorbeeld van doofpot-constructie. Er waren teveel machten aan het werk om een opkomend gevaar
te kanaliseren en uit te schakelen. Niet on-Nederlands, wat men ons graag wil laten geloven.
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Oud-premier Ruud Lubbers heeft zich laten ontvallen dat de majesteit
geen seconde wakker heeft gelegen van de moord op Pim Fortuyn.
Toen Van Gogh was vermoord heeft dezelfde majesteit geen moeite
gedaan haar sympathie te verbergen door bij de moslim-gemeenschap
op de thee te gaan. Majesteit had en heeft niets met kritische geesten
en op het moment dat er een volksbeweging op de been dreigt te
komen gaat de angel er toevallig uit. “Regeren is vooruitzien”…. Het
weekblad Story heeft eens een interview met Fortuijn gepubliceerd,
waar we even de volgende woordenwisseling hebben uitgelicht.
Fortuyn: – “Ik ga niet in dat torentje zitten! Verschikkelijk! Ik ga in het
Catshuis wonen. En dan mogen jullie allemaal komen! Kom maar gezellig langs, fotografeer me maar. Dat
hoort zo, je bent publiek bezit.”
Story: – “Dat vindt u ook van koningin Beatrix, hè?”
Fortuyn: - ”Absoluut! Die paleizen moeten open! Ze zijn nota bene van ons. We betalen er honderden
miljoenen per jaar aan. Zou je daar even wat voor terug mogen krijgen? Of ik dat ook in het gezicht van
Beatrix zeg? Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Dat weet ze allang. […] Ik ga daar geen ruzie over maken”
Story: – “Mogen de Oranjes überhaupt nog iets te zeggen hebben?”
Fortuyn: - ”Politieke invloed van Beatrix stel ik niet bepaald op prijs, nee. Dat hoort ook niet. Ik weet niet wat
er waar is van de verhalen dat ze druk zou uitoefenen op bepaalde beslissingen. Misschien kom ik er straks
achter als ik aan de regering deelneem. De macht ligt bij de politici. Háár taak is beperkt tot aanmoedigen,
kritiseren en suggerering. Daar moet het vooral bij blijven!”
“De macht ligt bij de politici”
Zo zou het moeten zijn, maar zo is het dus niet.
De werkelijke macht wordt heel ergens anders uitgeoefend, een ongekozen elite achter de schermen maakt
de dienst uit. Koste wat kost, desnoods over lijken.
De liquidatie (executie op klaarlichte dag) van Pim Fortuyn op 6 mei 2002 heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.
Goed voorbereid en wat belangrijker is: goed afgewikkeld – aan de doofpot herkent men de moord.
Overgenomen van:
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/05/06/pim-fortuyn-11-jaar-geleden/

Debtscan, de schuldspeurders
Geplaatst op augustus 29, 2013
Gisteren reed ik samen met een vriend op de A7 toen we ineens
een enorm uitgedoste opvallende auto voorbij zagen rijden. Op het
dak zat een viertal uitsteeksels die de indruk wekten dat daar
camera’s inzaten. Helaas kon ik niet zo snel mijn telefoon op
camerastand krijgen om de auto te fotograferen. Op de auto stond
echter een logo met de titel ‘DebtScan’ wat zoveel betekent als
‘Schulden Scanner’. Ik had er al iets over gehoord, maar de confrontatie met het voorbij rijden van zo’n
imposante auto was aanleiding genoeg om even te Googlen op ‘DebtScan’.
DebtScan lijkt een commercieel bedrijf te zijn dat zich richt op het innen van schulden. Op de website van
DebtScan vinden we het volgende [quote] “Debtscan is een organisatie die in opdracht van deurwaarders en
rechthebbenden voertuigen opspoort. Debtscan beschikt hiervoor over een wagenpark dat is uitgerust met
uiterst gevoelige scanapparatuur. Binnen enkele seconden kunnen deurwaarders, politie en rechthebbenden
op de hoogte worden gesteld waar een voertuig zich bevindt. Vervolgens kan het voertuig in beslag worden
genomen of zeker worden gesteld.“
Nu moet ik natuurlijk enorm uitkijken wat ik zeg, want ik ben recentelijk al door het FWOS aangeklaagd voor
smaad en laster (later terug gedraaid tot belediging) aangaande mijn artikelen over hen, dus je moet je
woorden wegen tegenwoordig, maar ik vind het opduiken van zo’n bedrijf toch noemenswaardig. Waar zijn
we in beland? Heeft u openstaande bekeuringen, dan kunt u niet alleen in de cel gegooid worden door een
BOA, nee het is ook nog eens zo dat u onderweg naar uw werk van uw auto beroofd ontdaan kunt worden
door een firma die actief naar u op zoek is. Ik ga er nog steeds van uit dat mensen hun schulden wel willen
betalen, maar over het algemeen juist schulden hebben gemaakt, omdat ze ergens een keer iets niet
hebben kunnen betalen en vervolgens met bijvoorbeeld een inkomensterugval of kostenstijging
(koopkrachtdaling) te maken hebben gehad. Er is volgens mij niemand die moedwillig zijn rekeningen niet
betaalt, zo van “Zeg schat, zullen we gewoon niks meer betalen en naar Ibiza gaan dit jaar?“. De
gemiddelde hardwerkende Nederlander doet toch écht wel zijn best om rond te komen. En iedereen weet zo
langzamerhand wel dat ‘niet betalen’ de kosten torenhoog opdrijft. Waarom moet de Big Brother
politiestaat dan nog eens verder uitgebreid worden met een dergelijk “bedrijf”?
http://martinvrijland.com/2013/08/29/debtscan-de-schuldspeurders/
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Van 6 naar 8 miljard en 7 miljard voor ABN AMRO maakt 15 miljard
Geplaatst op augustus 25, 2013
Als we de afgelopen 2 twee weken even goed beschouwen, is
Nederland nu in de situatie beland dat er 15 miljard geld uit de lucht
getoverd moet worden. Daarvoor hebben de heren staatslieden over het
algemeen maar 1 oplossing en die heet ‘bezuinigen’. En dat kan weer
vrij worden vertaald naar: haal het bij het volk.
Eerst kwam op 13 augustus de melding dat we niet 6, maar 8 miljard
gaan bezuinigen en afgelopen weekend kopten de kranten dat de ABN
AMRO een verlies van 7 miljard op gaat leveren. In totaal hebben we
het dus over een bedrag van 15 miljard dat ergens vandaan moet komen. Ik wil u er daarom op wijzen dat u
er door de Main Stream propaganda Media al op voorbereid bent dat dit zou gaan gebeuren. Zij hebben u al
laten zien waar al die miljarden vandaan moeten komen. Kijkt u daarvoor bijvoorbeeld nog maar eens even
naar het filmpje uit dit artikel vanaf 6:00 minuten. Dat geld gaat namelijk bij U vandaan gehaald worden. U
bent namelijk de grootste dief van de overheid; U bent massaal frauduleus! U fraudeert waar u maar kunt!
En het mooie van al dat frauderen is dat het om miljarden gaat. Wel 20 miljard zo meldde die zelfde
journaaluitzending. Snapt u wat de bedoeling is? Nee? Nou dan ga ik het u uitleggen, maar eerst even een
kleine intermezzo..
De staat smijt het geld over de balk aan voornamelijk het redden van banken en landen (via Brussel, zoals in
het geval Griekenland). Daarbij moet ik opmerken dat het redden van een land eigenlijk vooral het redden is
van de mogelijkheid van dat land om zijn lopende kosten (ministeries, ambtenaren, etc.) te blijven voldoen.
En zoals u weet zijn een groot onderdeel van de lopende kosten van een land het betalen van rente op
leningen aan banken. Het helpen van een land als Griekenland met nog meer geld is eigenlijk te vergelijken
met geld pompen in een zwart gat. Als we zouden beginnen met het kwijtschelden van de schulden zouden
alleen de banken die het geld verstrekt hebben geld verliezen. Dus als je alles goed bij elkaar op telt zijn we
steeds en slechts bezig banken te redden. Want de Griekse staatsschuld komt in de kern eigenlijk van
banken. Als je het geld helemaal terug volgt kom je dan bij de centrale banken uit. In dit artikel heb ik dat
uitgebreid toegelicht. We zijn dus per saldo steeds bezig banken te redden. Is dat dan echt zo hard nodig?
Zouden die centrale banken – die dat geld uit het niets geschapen hebben – dat geld niet gewoon af kunnen
schrijven? Lees in dit artikel hoe we dit draaikolkmodel zouden kunnen doorbreken.
Wat is de bedoeling?
Brussel (u weet wel..die beerput) wil graag dat Nederland gaat bezuinigen. Mark Rutte heeft al gezegd dat
dit 8 miljard gaat worden. De ABN AMRO gaat 7 miljard extra kosten. De teller staat daarmee dus op 15
miljard. Welnu de bedoeling is natuurlijk dat de overheid dat geld gaat halen bij de frauduleuze burger. En
hiervoor hebben ze hard mensen nodig. U en ik kunnen straks waarschijnlijk banen gaan vinden binnen de
overheid. En dat worden fantastische banen! U mag namelijk uw medeburgers gaan controleren op
frauduleuze praktijken. En daar is geld voor, want naar schatting kan er wel 20 miljard aan gemiste gelden
als gevolg van fraude binnen gehengeld worden. En als de balans dan 15 miljard tegen 20 miljard is, dan is
er dus wel 5 miljard beschikbaar voor het investeren in nieuwe mensen. We gaan er dus nog meer BOA’s bij
krijgen. Daar moet wel geld voor komen. Het schept immers werkgelegenheid en het levert geld op. Althans
dat moeten we geloven.
“He…lekker kunnen we toch weer met een gerust hart naar bed
vanavond. Het valt allemaal reuze mee met al die miljarden. Het zit
gewoon in onze eigen frauduleuze zakken!”. Er is geen enkele reden
om u zorgen te maken. Er zit genoeg geld in deze maatschappij waar
de staat nog wat van kan afpakken. En er zijn genoeg gedreven
mensen die zich graag laten omscholen tot een vak met een uniform
dat de staat dient. Iedereen is er tenslotte bij gebaat. Het levert een
beetje meer controle op en is dus ook enorm goed voor de veiligheid.
Heerlijk hoor zo’n politiestaatmodel. Tenslotte kunt u altijd gaan
emigreren als u niet tegen al die betutteling kunt.
http://martinvrijland.com/2013/08/25/van-6-maar-8-miljard-en-7-miljardvoor-abn-amro-maakt-15-miljard/
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Gmail ontcijferd als maçonniek schort g-male 33
2013/08/29 Destiny5D Olympic Zion News
Decoding Gmail as Gmale, a Masonic Apron, 33 and Pyramid
Gmail als een G-male.
Het logo van de Gmail enveloppe is een copy van het schort van
een vrijmetselaar:
Er is geen privacy onder het toezicht van het alziend oog!
Het Gmail M eveloppe bevat ook het getal 33.
Het Gmail M enveloppe logo is ook een pyramide

The Gmail M evelope logo conceals a 33.

Google “wees niet kwaadaardig”
Bron: TheOpenScroll

Hoge straling iPad
Metingen illustreren dat iPads en andere tablet-computers continu zorgen voor zeer hoge stralingsniveaus.
Geregeld zijn er pieken van 6 tot maar liefst 16 Volt per meter (650.000 µW/m²)! Deze niveaus zijn hoger
dan wat een gsm of smartphone doorgaans uitzendt bij het bellen. Zelfs wanneer men het internet niet
gebruikt, zijn er per uur zo'n 900 stralingspieken, ongeveer om de 4 seconden.
En zelfs wanneer er geen WiFi-netwerk beschikbaar is of wanneer het internet niet gebruikt wordt, blijft de
iPad de gebruiker (en omstaanders) blootstellen aan zeer hoge stralingsniveaus.
Het gebruik van tablet-computers is dan ook sterk af te raden en het gebruik ervan op school is totaal
onverantwoord. In een klassituatie zijn kinderen bovendien omringd door talloze andere tablets, hetgeen de
stralingsniveaus nog eens vermenigvuldigt.
Wanneer wetenschappers waarschuwen dat kinderen best geen gsm gebruiken, dan geldt dit zeker ook voor
iPads, die nog sterker stralen en waar men bovendien gedurende veel langere tijd aan wordt blootgesteld.
Kinderen zouden enkel tablets of iPads mogen gebruiken wanneer de WiFi-functie uitgeschakeld is.
Bekijk de YouTube video’s:
http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&catid=43:nieuwsalgemeen&Itemid=250
Aanvulling : Ondanks dat er na de 2 COFAM studies van het RIVM nagenoeg geen enkel onderzoek meer
is gedaan door de Nederlandse overheid is er recent (januari 2013 ) een onderzoek gedaan naar het effect
van elektromagnetische velden op de ecologie. Hier is een literatuurstudie gedaan naar 113 studies.
Conclusie luidde: in 75% van deze hoog niveau onderzoeken wordt een verband gezien tussen EMV en
gezondheidsschade bij flora en fauna !
Bron : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002334
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Vissensterfte Kentucky; oorzaak: fracking..!
augustus 30, 2013 By: Sietse Werkman
Wij vragen ons in alle ernst en met respect voor VVDminister Henk Kamp af, waar hij in hemelsnaam de term
‘beheersbare risico’s’ vandaan haalt, terwijl er dus
helemaal niets te beheersen valt
bron: wanttoknow.nl
Tja, één plaatje schildert meer, dan duizend woorden
kunnen vertellen. Een typisch landschap, zoals dat eruit
ziet, wanneer de heren ‘olie- en gaswinners’ bezig zijn
geweest met fracking..!
Vissensterfte Kentucky; oorzaak: fracking..!
2013 © WantToKnow.nl/.be
Het lijkt helemaal duidelijk, terwijl de voorstanders
volledig doof lijken voor de gevolgen van fracking. Zij noemen deze gevolgen ‘buiten proporties’ en
‘overdreven’. Niet voor niets praat VVD-minister Henk Kamp over ‘beheersbare risico’s’, terwijl er helemaal
NIETS te beheersen valt. Fracking is namelijk een methode waarbij je een pap van chemische rotzooi de
bodem inpompt, zodat je aardlagen kunt ‘kraken’ en er aardgas vrij kan komen uit diepere aardlagen. Een
deel van de in de grond gepompte frackingvloeistof komt terug naar boven, wat heel simpel betekent
natuurlijk dat een deel achterblijft. Chemische rotzooi in de grond, die niet valt te controleren.
Wanneer we -zoals je dat toch meestal doet- kijken naar
de landen die al fracken’, dan is het bewijs volop
aanwezig, dat deze achterblijvende chemische rotzooi,
waarvan de oliemaatschappijen niet eens de
samenstelling durven vrijgeven, volop schade aanricht.
Deze restvloeistof is -nogmaals- dus NIET te
controleren, noch te beheersen. Nu is er in de VS
opnieuw veel commotie over enorme vissterfte in de
staat Kentucky. Deze vissterfte is zeer waarschijnlijk het
gevolg van deze ‘fracking’-vloeistoffen. Dat heeft de
Amerikaanse geologische dienst ‘USGS’, toch niet de
eerste de beste, verklaard na onderzoek.
Volgens deze USGS zijn deze giftige vloeistoffen, waar
bijvoorbeeld ook arsenicum in zit, hoogstwaarschijnlijk
de oorzaak van deze ‘wijdverspreide’ dood van o.a.
vissen in het riviertje Acorn Fork in het zuidoosten van
Kentucky. In dat watertje leeft een zeldzame soort karper, die in kleine, tamelijk geïsoleerde groepen leeft.
Schade door de vloeistoffen kunnen er daardoor toe leiden dat een gehele populatie van deze karpers wordt
vernietigd, aldus de geologische dienst. Behalve de karper hebben ook meer algemene soorten, zoals de
groene zonnebaars, te lijden onder de vloeistoffen die bij ‘fracking’ zijn gebruikt. De vloeistoffen waren gelekt
bij een gasbron in de buurt. De USGS deed het onderzoek samen met de Amerikaanse natuurorganisatie
FWS.
‘Water supplied by the client’..
In de ‘Appalachian Mountains’ zijn al veel rivieren en stromen ernstig vervuild met metalen en zuren van
voormalige koolmijnen, en meer dan 20 studies hebben al aangetoond dat ook gezondheidsproblemen van
de bevolking met deze vervuiling verbonden zijn. (rapport van het ‘Center for Biological Diversity’) Een nóg
zwaardere belasting van het milieu via fracking en het inspuiten van chemicaliën in deze prachtige
natuurgebieden, zal volgens veel experts deze natuur en haar bewoners een verwoestende klap geven. Een
van die experts sprak over ‘het springen van de frituurpan in het vuur’.
Wij vragen ons in alle ernst en met respect voor VVD-minister Henk Kamp af, waar hij in hemelsnaam de
term‘beheersbare risico’s’ vandaan haalt, terwijl er dus helemaal niets te beheersen valt, wanneer je
eenmaal het giftige goedje de grond hebt ingepompt.. En oliemaatschappijen houden zoveel mogelijk de
samenstelling van deze frackingvloeistof geheim, maar deze is toch te vinden, met wat speurwerk op het
internet. Kijk hier maar eens naar de opgave van ExxonMobil op haar site. HIER en HIER. En wat roept het
bedrijf helemaal onderaan het lijstje, bij de 98%+ volumebeschrijving.. ‘Water supplied by the client’.. En hoe
je als ‘client’ dat water weer terug krijgt, daar zal de juridische afdeling van deze oliebedrijven vast wel een
mooie niet-aansprakelijkheidsclaim voor geformuleerd hebben.. Het ‘niet aansprakelijk zijn voor vissterfte’ zal
er dan staan, in mooie, vooral gladde, juridische termen.

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 64

Prikbord nr 359 (leo j.j. dorrestijn)
Doorgedraaid
Hoogleraar Vonk was niet alleen betrokken bij vervalst wetenschappelijk onderzoek, maar blijkt nu ook het
niveau te hebben van het activistentuig dat bij linkse demonstraties voorop loopt. Ze moet haar politieke
voorkeuren wel erg goed kunnen scheiden van haar wetenschappelijke objectiviteit.
Minister Ploumen (PvdA) is eveneens doorgedraaid. In plaats van zich bezig te houden met de corruptie
binnen de ontwikkelingshulporganisaties, gaat ze de hele wereld redden van armoede. En dus hebben we
nu een minister die bijdraagt aan de volgende bevolkingsexplosie in ontwikkelingslanden.
Een onaangename waarheid
Telkens als mevr. Ceelen op het scherm verschijnt, is ze weer bezig onze normen voor de opvang van
vluchtelingen op te rekken. Inmiddels gaat het erom of het wel leuk is in VN-kampen voor de kinderen die
hun school of hun vriendjes missen. Maar hadden die kinderen dan een school of vriendjes, en waarom zijn
de vaders meestal onzichtbaar? Worden die kampen misschien gebruikt om de gezinnen van moslimstrijders in veiligheid te brengen, of overbevolkte wijken te ontvluchten? Of gaat het om de veel te grote
gezinnen van werklozen die hun heil hopen te vinden via de vluchtelingenzorg? Zo woont in Australië al 19
jaar een voormalige illegaal die daar huwde en inmiddels een groot gezin onderhoudt op kosten van de
staat, zonder ooit één dag te hebben gewerkt.
Infiltranten
Het is niet ondenkbaar dat bepaalde PvdA-Kamerleden alleen zijn aangetreden om de belangen van hun
eigen achterban te behartigen. Zodra die ondergeschikt worden aan het PvdA-beleid, verdwijnen dergelijke
‘infiltranten’ weer, en laten de fractie achter met de brokken.
Het wordt tijd dat Kamerleden aan hun handtekening worden gehouden op straffe van verlies van
wachtgeldrechten.
Losers
Als een goede-doelenorganisatie niet weet hoeveel geld het ‘management’ in zijn zak steekt, dan weet men
ook niet wat er met de rest gebeurt.
Als iemand die bij Buitenlandse Zaken werkte, niet wist hoe het in de politiek toegaat, dan is een
Kamerlidmaatschap een (te) dure leerschool; zelfs bij terugkeer in de oude functie.
Als Amsterdam nog niet is hersteld van de kosten voor de metro en het Rijksmuseum en de stadsdeelraden
en andere politieke blunders, dan kan het opengooien van het Damrak (project ‘rode loper’) alleen worden
gezien als de volgende pretentieuze zakkenvuloperatie met een geur van corruptie.
VN-mandaat
Als een coalitie militair ingrijpt in Syrië, dan is het naar verwachting zonder VN-mandaat. Anders gezegd:
dan is de VN onbruikbaar voor een van haar belangrijkste taken. Daarmee dreigt een ouderwetse
confrontatie tussen de VS en Rusland over de bevoegdheid tot het inzetten van militaire middelen zonder
dat het eigen grondgebied wordt bedreigd. Het argument dat nationale of humanitaire belangen het gebruik
van geweld rechtvaardigen, bestaat al 100 jaar. Toen werd het gehanteerd om de eerste wereldoorlog te
ontketenen met miljoenen doden, miljoenen vluchtelingen en ruim twintig miljoen gewonden en
getraumatiseerden tot gevolg. En niemand nam achteraf de schuld op zich voor deze immense catastrofe,
want men had de gevolgen niet voorzien… Zelfs niet die van het gebruik van gifgas.

VN-wapeninspecteurs in Syrië voor 2 weken
VN-wapeninspecteurs in Syrië voor 2 weken? Dat doet ons denken aan de zogenaamde
massavernietigingswapens in Irak, waar de inspecteurs werden teruggetrokken voordat de inspectie werd
afgerond. Er wordt ons verteld dat de VN-Wapeninspecteurs in Syrië zijn om te controleren of er chemische
wapens worden gebruikt bij deze aanhoudende oorlog.
Ik wil gewoon zeggen ….. Lijkt dit niet hetzelfde verhaal als in Irak met Saddam‘s
massavernietigingswapens? Waarbij de inspecteurs werden teruggetrokken voordat ze zogenaamd hun
inspecties hadden afgerond?
Ik heb het ongemakkelijke gevoel dat deze 2 komende weken tijdens hun inspectie, die ons naar het einde
van augustus leidt, voor ongemakkelijke gebeurtenissen zal gaan zorgen. Met de huidige gebeurtenissen in
de wereld en de onrust in het Midden-Oosten( het meeste is georchestreerd of staged) kunnen ze een False
Flag laten plaatsvinden, voordat de 2 weken op zijn. De volgende False Flag zou de VS naar Syrië binnen
kunnen sturen.
http://olympiczion.nl/

Nieuwsbrief 183 – 31 augustus 2013 – pag. 65

Waarom moet die meneer Assad eigenlijk weg…??
augustus 30, 2013 By: Sietse Werkman
Het is verbluffend om te zien, hoe weinig nieuws er gaat over dit
feit… De enige twee Arabische naties met ‘eigen’ centrale
banken: Iran en Syrië…
bron: wanttoknow.nl
Het is verbluffend om te zien, hoe weinig nieuws er gaat over dit
feit..
De enige twee Arabische naties met ‘eigen’ centrale banken:
Iran en Syrië..
2013 © WantToKnow.nl/.be (vertaling en aanvullingen)
origineel Tom Dennen
Het is geen groot nieuws als we je vertellen dat de hele Westerse wereld nog
maar één haar verwijderd is van een totaal bankroet.. Waarbij er nog maar twee
centrale banken werkzaam zijn, die géén rode cijfers laten zien. De Amerikaanse
staat Noord Dakota en het land Zuid Afrika. Het is ook een algemeen gegeven,
dat ‘alleen een oorlog’ er weer voor kan zorgen, dat we met een blanco lei
beginnen.. Een centrale bank van een land, geeft de valuta van dat land uit, in
chartaal (munten en biljetten) en giraal (‘digitaal’ geld) geld. Maar die centrale
bank bepaalt ook de rentevoet en houdt de geldvoorraad in de gaten, zodat de
economie niet vastloopt..
Geld is immers het bloed van de economie en dat geldt niet alleen op nationaal
niveau, maar vanzelfsprekend ook op wereldniveau. Geld is een betaalmiddel,
maar de laatste 50 jaar is het steeds meer een doel op zich geworden. Het geld
dient feitelijk als ‘handig’ ruilmiddel, dat het eenvoudig maakt om goederen te
produceren en consumeren. De nationale economie én de nationale overheden,
draaien feitelijk op het geld van de centrale bank. Elke rente die als prijs-voor-geld wordt betaald, door
overheid en bedrijven, wordt door de nationale belastingdiensten geïnd. Dit geld komt ten goede van het volk
en haar welvaart. Dát is althans hoe het zou moeten gaan..
Een centrale bank is ook in staat, door haar feitelijke monopoly op haar specifieke munt-eenheid, om
staatobligaties, staatsleningen uit te schrijven en ander schatkistpapier. Dit is niet ‘zomaar’ een truuk van de
centrale bank, want deze moet feitelijk voor dit waardepapier onderpand hebben.. En dat mogen sinds een
aantal jaren ook ‘schulden-van-anderen’ zijn, zoals hypotheekpakketten bijvoorbeeld. En deze pakketten zijn
een steeds groter onderdeel van de ‘nationale schuld’ geworden.
Hypotheken zijn feitelijk gedekt door -over het algemeen- onroerend goed en hebben een looptijd van 20 tot
30 jaar. Investeerders zijn over het algemeen bereid hypotheekpakketten als onderpand te nemen voor het
uitlenen van hun geld. Derivaatpakketten zijn feitelijk vaak pakketten met 10.000-den onderliggende
hypotheken, aan elkaar gekoppeld door financieel-economische
voorwaarden. Slechts gedekt door de onderliggende onroerend-goedportefeuilles.
Pallets met dollars werden er, vlak ná de Irak-oorlog, naar Baghdad
gevlogen.. Het bloed voor een nieuwe ‘revival’ van het land.. Het was de
valuta van de Amerikaanse FED, een particuliere bank, waar het
Amerikaanse volk niets over te zeggen heeft.. (klik voor artikel)
Internationaal..
Zoals je weet heeft het Internationale Monetaire Fonds de macht om toe
te zien op elk land. En die ziet toe op de financiële stromen in de
wereldeconomie en het IMF heeft al jaren geleden haar toestemming
gegeven voor het verhandelen van deze hypotheekpakketten, feitelijk dus
onderpand-op-onroerend-goed. Steeds vaker blijkt echter dat een nationale
valuta bestaat uit pure ‘lucht’.. Dat heet met een chique woord ‘monetaire
financiering’.
Feitelijk komt het erop neer, dat een land gewoon de geldpers laat draaien,
zónder dat er een degelijk onderpand tegenover staat. Onze geldmarkt,
wereldwijd, is eigenlijk een holle doos geworden.. Kijk bijvoorbeeld naar de
idiotie, die plaatsvond, nádat de Amerikanen Irak hadden ingelijfd..Pallets met
monetair bloed’ dienden naar Irak te komen, om het bestaande geld voorlopig
te vervangen.. Een nieuw land dat weer behoefte had aan de valuta van de
overwinnaar..
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Je laten fotograferen op een pallet met US-cash.. US$ 57,8 miljard werd er op pallets (US $100-biljetten’)
naar Irak gevlogen. DezeRobert J. Stein jr. was Amerikaans bestuurder in Irak; hij liet zichzelf fotograferen
op deze stapels geld. Vastgezet later voor fraude.. Tja..
Er staat dus geen onderpand meer tegenover geld.. Behalve.. Wanneer er weer wél landen zijn, of nóg
landen zijn, die het goed voor elkaar hebben, en een positieve betalingsbalans hebben. Dat wil zeggen, dat
ze feitelijk dus een overschot hebben. Centjes op de bank..
Wanneer nu een land dat in de problemen zit of komt, keihard moet gaan lenen, bijvoorbeeld ‘bij de buren’,
dan begint het internationale spel van ‘wie-heeft-er-nog-onderpand’… Nou, en daar begint dus feitelijk dit
verhaal.. Daar waar goud vroeger de officiële standaard was voor een centrale bank, op basis waarvan deze
geld mocht drukken, daar zijn er nog maar heel weinig landen die niet bij de buren hoeven lenen en zelf hun
broek kunnen ophouden. Omdat ze dus ‘onderpand’ genoeg hebben en niet hoeven lenen.. De vraag die
onder dit verhaal ligt, is natuurlijk: “Wie is uiteindelijk de grote leenheer”.. “Wie krijgt de rente van al die
schulden in handen?” en “Wie heeft al deze leningen ‘uitstaan’”..?
Het resultaat van de krappe geldmarkt en de enorme vraag naar (gezond) geld, is dat er -ondanks al het
bijdrukken zonder onderpand- toch telkens gekeken wordt naar een ‘onderpand’ voor het gedrukte of
uitgeleende geld.. Dat sommige landen/staten nog steeds in zwarte cijfers zitten, betekent vanzelfsprekend
dat ze niet alleen hun uitgaven goed in de hand hebben, maar ook genoeg inkomsten hebben, en daaruit
afgeleid, genoeg onderpand voor een gezonde betalingsbalans..
Wat er in de wereld is gebeurd, is dat er telkens economieën over de kop gingen en die waren vooral op
schuld-gebaseerd.. ‘Leen-maar-raak’ was daarbij het credo, maar elke boerenjongen kan begrijpen, dat dit
niet eindeloos door kan gaan. Faillissement dus.. En natuurlijk probeert het IMF op haar beurt weer die
schulden in een groot ‘schuldenzwembad’ te storten, waarvan het IMF garandeert dat het wordt betaald,
maar ook het IMF is niet van eindeloos uitrekkend elastiek. Het IMF moet ook aan basisvoorwaarden
voldoen en doet dit officieel ook.. Wanneer een economie van een land of staat stopt met groeien, dan is
vaak een faillissement nabij. De leningen kunnen niet meer worden voldaan door (over-)consumptie..
Want je kunt natuurlijk moeilijk méér geld voor dezelfde producten gaan vragen (en krijgen!) van hetzelfde
aantal mensen, als je niet de prijzen gaat verhogen. Vervolgens gaat de werknemer naar zijn baas en vraagt
om meer geld, omdat de prijzen zijn gestegen. Die berekent het weer door in de prijzen en zo zitten we in
een spiraal naar het einde; de inflatiespiraal is gestart.
Wanneer je ziet hoe de oud-officier van justitie en goeverneur van New York, Eliot Spitzer, door de regering
Bush werd behandeld, simpel omdat hij de malversaties van de centrale (NY) overheid aan durfde pakken,
dan zal je veel duidelijk worden.. (HIER) De overheden fraudeerden op grote schaal mee, om het spel van
geld drukken en uitgeven-wat-je-niet-hebt te spelen. Het waren in die tijd vooral de onroerend-goedpakketten die solide leken, maar feitelijk zo lek als een mandje waren.. De emmer gaat zo vaak te water tot
hij zinkt. En zoals je weet, getuige de bankencrisis van 2008, gezónken is die..
Ná het voeren van oorlogen, waarbij de spaargelden van bedrijven en particulieren zijn geplunderd om de
oorlog te financieren, kan het spel weer opnieuw beginnen. Gedecimeerde bevolking en opbouwbehoefte,
maken een ‘nieuwe start’ mogelijk. Maar in ons huidige tijdsbeeld is het niet meer mogelijk om dit spel te
spelen, zónder dat dit heftig in de gaten loopt. Oorlogen zijn niet meer van deze tijd. Of… Deze generatie
dient elke oorlog te voorkomen en depressie te bestrijden, het spel van verwoesting-en-opbouw niet meer te
‘spelen’..!
Over een dictator die opstond en té groot werd.
Integenstelling tot wat weinig mensen weten, is dat Mohammed Ghadaffi, de vermoordde leider van Libië, dit
spel tot in de finesses begreep. Hij wist dat het geldimperium in de wereld wordt bestuurd door een ‘happy
few’, waarbij de naam van de Rothschild-familie als eerste en voornaamste vaak valt. Terecht valt. En dat de
macht van deze club zó groot is, dat er wordt gesproken over een vermogen van vele
honderden triljoenen Euro’s, kun je je bijna niet voorstellen.. Een van de echtgenotes van de familie liet op
een feest eens uit haar mond glijden, dat als ‘mijn man wil dat er ergens in de wereld een oorlog begint, dat
die dan gaat plaatsvinden’…
In dit kader zijn de speculaties (bewijzen zijn er immers nauwelijks te vergaren!), dat het ‘rijk’ van Moammar
Gadhaffi door de NATO kapot werd geschoten, juist omdat hij zijn eigen munt wilde maken, waarschijnlijk op
waarheid gebaseerd.
Een uiterst zeldzaam biljte. Feitelijk een contract van de
centrale bank met de burger-die-hij-dient.. Deze burger
mag te allen tijde dit biljet omruilen voor een hoeveelheid
goud, die US$ 50 waard is.. Maar daar waar ‘waarde’
dus staat voor ‘WAAR’, daar is dit een pure leugen
geworden.. Want feitelijk zou nu op die omcirkelde plek
moeten staan: ‘Deze dollar is gebaseerd op
lucht’..! Maar ja.. Niet zo héél bevorderlijk voor het
vertrouwen in dat papiertje.. Dus.. Staat er ‘niets’ meer..!
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De macht van Gadhaffi, het ‘onderpand’ van zijn gouden munt. Olie,
olie, olie.
De Gouden Dinar
Gadhaffi wilde -vooral voor de olieproducerende en Afrikaanse landeneen munteenheid van waarde terugbrengen. En af van die nep-dollar,
die al meer dan een eeuw de dominante valuta in de wereld was. Hij
wilde een munt, die ‘werkelijk de groeiende welvaart eerlijk zou
verdelen’.. Hij riep de leiders van Afrikaanse en Moslim-landen bij
elkaar (met een bevolking van ruim 200 Miljoen mensen) en vroeg hen
om hem te steunen in zijn plannen om deze ‘Gouden Dinar’ te
introduceren. Deze munt zou een regelrechte bedreiging zijn voor die
andere oliemunt, het boegbeeld van de machtselite: de Amerikaanse
dollar. Maar ook de Euro zou waarschijnlijk een deel van zijn
(vraag)waarde verloren hebben, wanneer deze gouden Dinar geïntroduceerd zou zijn.
Eindelijk weer een munt MET onderpand..!
Gadhaffi’s plan was even simpel als briljant.. Hij wilde dat olie van deze landen, die de Dinar zouden
omarmen, alleen nog maar te koop zou zijn, voor deze gouden Dinar.. Dat betekent natuurlijk, dat je dan
alleen aan olie kunt komen als je die gouden Dinar hébt, in plaats van een valuta die gebaseerd is op
‘gedrukt papier’..! Zoals je hebt gezien hierboven, was de welvaart van een land afhankelijk van de
hoeveelheid goud die een land had/heeft.
Totdat die ‘gouden standaard’ werd verlaten en er een ‘overlegstructuur’ werd geaccepteerd, wereldwijd, om
elk land zijn geld te laten beheren, onafhankelijk van elkaar. Mits er maar ‘onderpand’ bleef.. Goud mocht en
bleef voor veel landen, maar alleen voor een bepaald ‘gedeelte’ van het ‘gedrukte en girale’ geld. De rest
moeten de landen aan onderpand zélf verzorgen, een ‘gentlemen’s agreement’ was geboren.. Alleen waren
het boeven in plaats van ‘nobele heren’..
Anthony Wile (rechts) in een interview met zijn zender ‘RT’, Russia
Today..
Het goud van Libië..
Het verhaal was even simpel als briljant.. Hij had het niet van zichzelf, dit
idee. Maar daarom is het Goud weer als standaard voor het geld en om
dat te bewijzen, máák je het geld van goud.. Gouden munten dus.. Libië
had op het moment dat Gadhaffi het plan introduceerde zo’n 144.000 kilo
(144 ton) goud. Om een vergelijking te maken: Groot Brittanië had
ongeveer het dubbele, maar 10x de populatie van Libië. Je zou dus kleine rekensom- kunnen zeggen, dat Libië 5x rijker zou zijn, in één
‘klap’, dan het Verenigd Koninkrijk.. Tja.. Dan is het niet zo vreemd om te beseffen dat wanneer dit plan was
doorgegaan, het de balans’ -zo daar sowieso nog sprake van was- in de financieel-economische wereld,
volledig had verstoord.
Het is de oprichter en hoofdredacteur van de ‘Daily Bell’, Anthony Wile, die aan RT (Russia Today) het
verhaal uit de doeken deed, in een interview van Mei 2011. “Als Gadhaffi de intentie had, met de introductie
van die gouden Dinar, de prijs van ruwe olie opnieuw te ijken, zijn ruwe olie (uit Libië), dan zou niemand in
de wereld uit dit olierijke land kunnen kopen, zónder deze gouden Dinar.
Een actie van Gadhaffi, die niet met plezier ontvangen werd door de machtselite in de wereld. Zij zijn immers
‘verantwoordelijk’ voor de controle over de centrale banken in de wereld. Dát zou in ieder geval een directe
aanleiding zijn, zonder dat deze vanzelfsprekend publiekelijk zou worden gedeeld, om Gadhaffi uit zijn
macht te ontzetten..”

Journalist ontdekt memo met bewijs End-game complot megabanken
Sleutelrol Obama in grootste roof uit de menselijke geschiedenis
Larry Summers, één van de kwade geniën achter het duivelse plan van de
bankierskliek, is door Obama uitgekozen als nieuwe voorzitter van de
Federal Reserve.
De hoog in aanzien staande onderzoeksjournalist Greg Palast (Vice
Magazine) heeft een memo in zijn bezit gekregen waaruit blijkt dat de
grootste Amerikaanse megabanken inderdaad betrokken zijn bij een
complot om de welvaart en rijkdom van alle landen ter wereld te roven en hen in dat proces totaal en
permanent afhankelijk van het kleine eliteclubje bankiers te maken. Met andere woorden: complotdenkers en
alternatieve media blijken ook wat dit onderwerp betreft altijd al gelijk te hebben gehad.
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In de laten jaren '90 kwamen Amerika's topbankiers en de hoogste officials van het ministerie van Financiën
bij elkaar en stelden een onvoorstelbaar misdadig plan op om alle financiële regulaties op onze planeet te
omzeilen en te vernietigen. 26,3% werkloosheid in Spanje, wanhoop en honger in Griekenland, rellen in
Indonesië en talloze andere landen, Amerikaanse steden die bankroet gaan, de uitholling van ons eigen
sociale stelsel - alles is terug te voeren op het door Palast ontdekte memo waarin letterlijk het woord 'endgame' wordt gebruikt.
Kwade genius van dit plan was Larry Summers, op dit moment de eerste keus van president Obama om de
nieuwe voorzitter van de Federal Reserve te worden. 'Als de vertrouwelijke memo authentiek is, dan zou
Summers niet bij de Fed moeten zitten, maar in een kerker die gereserveerd is voor de krankzinnige
criminelen van de financiële wereld,' schrijft Palast.
End-game memo authentiek
De onderzoeksjournalist van Vice Magazine beantwoordt vervolgens zijn eigen vraag: 'De memo is
authentiek'. Om die bevestiging te krijgen vloog hij naar Genève voor een gesprek met de secretarisgeneraal van de Wereld Handels Organisatie (WTO), Pascal Lamy. Deze 'generaal van de globalisering'
ontkende aanvankelijk dat de WTO een 'duister clubje multinationals is die geheime complotten smeden
tegen de mensen'. 'Hier onderhandelen geen sigarenrokende, rijke en gestoorde bankiers.'
'Toen liet ik hem de memo zien,' aldus Palast. Daarin herinnert Summers' lakei Timothy Geithner zijn baas
eraan de lobbymachine van 's werelds machtigste CEO's in te zetten. 'Nu we het end-game van de WTOonderhandelingen over de financiële diensten ingaan, ben ik van mening dat het een goed idee is als u in
contact treedt met de CEO's...' Geithner gaf hem vervolgens de privé telefoonnummers van de topmannen
van Goldman Sachs, Merill Lynch, Bank of America, Citibank en Chase Manhattan.
Scheiding spaar- en investeringsbanken opgeheven
In het jaar 1997 deed minister van Financiën Robert Rubin (onder president Clinton) er alles aan om de
banken te dereguleren. Hiervoor moest de Glass-Steagall Act, de barrière tussen commerciële en
investeringsbanken, worden ingetrokken. Palast: 'Dit was alsof de bankenkluizen werden vervangen door
rouletteraderen.' De tweede stap was het opstarten van een nieuw product met extreme risico's: derivaten.
JP Morgan zou al snel $ 88 biljoen van deze nep-activa als 'assets' in zijn boeken noteren.
'Briljant maar krankzinnig gevaarlijk plan'
Viceminister Summers -later de vervanger van minister Rubin- blokkeerde vervolgens iedere poging om
deze derivaten te controleren, waardoor de Amerikaanse megabanken feitelijk in enorme casino's
veranderden. Om te voorkomen dat de geldstromen zich naar landen met veiligere bankwetten zouden
verplaatsen, bedachten 'De Grote Vijf' dat de controle op banken in alle landen van de wereld moest worden
vernietigd. 'Dit was even briljant als krankzinnig gevaarlijk,' constateert Palast.
Om dit te bereiken veranderden de bankiers de Financial Services Agreement (FSA) van de WTO. Tot dan
toe controleerde ieder land de banken binnen zijn eigen grenzen. De nieuwe regels dwongen ieder land zijn
financiële markt te openen voor Citibank, JP Morgan en hun derivaten'producten'. Alle 156 landen moesten
hun eigen Glass-Steagall scheiding tussen commerciële spaarbanken en investeringsbanken opheffen.
Alle landen, op één na, gedwongen te tekenen
Timothy Geithner werd met de taak belast om dit voor elkaar te krijgen en werd vervolgens tot WTOambassadeur benoemd. Waarom alle landen -op één na- akkoord gingen met dit waanzinnige plan?
Antwoord: omdat ze onder enorme grote druk werden gezet, om niet te zeggen gechanteerd. Weigeren de
nieuwe FSA-regels te tekenen zou namelijk uitsluiting van de wereldhandel betekenen, en daardoor een snel
en zeker staatsbankroet.
Iedereen tekende dus, behalve de Braziliaanse president Lula da Silva. De handelscommissaris van de EU,
Peter Mandelson, dreigde -volgens een andere vertrouwelijke memo dat Palast in handen kreeg- daarop met
een virtueel embargo op Braziliaanse producten. Door Lula's blijvende weigering wist Brazilië de
bankencrisis tussen 2007 en 2009 te ontlopen.
De Chinezen tekenden wél, maar kregen er flink wat voor terug, namelijk toegang tot en controle over de
Amerikaanse auto-industrie en andere markten. Het gevolg: 2 miljoen Amerikaanse banen verdwenen naar
China.
Derivatenhandel 'Doos van Pandora'
De nieuwe FSA-regels openden de Doos van Pandora met daarin de wereldwijde derivatenhandel. De
'vampierinktvis'bank Goldman Sachs -waar minister van Financiën Rubin vicevoorzitter was geweestfraudeerde Griekenland de eurozone in en zorgde er vervolgens met geheime euroderivaten voor dat
Griekenland uiteindelijk financieel kapot ging, waardoor ook Nederland tientallen miljarden euro's armer
werd.
In landen zoals Ecuador werd de bankensector gedereguleerd en vernietigd, waardoor er rellen ontstonden.
Argentinië werd gedwongen zijn oliemaatschappijen aan de Spanjaarden te verkopen en zijn waterbedrijven
aan het Amerikaanse Enron (dat later failliet ging). De Argentijnse middenstand verloor bijna alles en leefde
vaak letterlijk van in vuilnisbakken weggegooid voedsel. Daarna werd de eurozone, die zich volkomen naïef
als eerste volop in de derivatendrek stortte, op de korrel genomen.
'Memo onthult plan voor schaakmat'
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Naast dreigementen en chantage werd er natuurlijk ook gebruik gemaakt van de verleiding een stukje van
de derivatentaart te mogen krijgen en daardoor steen- en steenrijk te worden. 'Stamt al het kwaad en alle
ellende af van deze enkele memo? Natuurlijk niet: het kwaad was Het Spel zélf, zoals dat werd gespeeld
door de bankierskliek. De memo onthulde slechts hun plan voor het schaakmat,' legt Palast uit.
Nu miljarden mensen lijden onder de door de megabanken veroorzaakte financiële crisis, blijken Rubin en
Summers hun zaakjes goed voor elkaar te hebben. Door Rubins deregulering van de banken ontstond het
financiële monster 'Citigroup'. Slechts enkele weken nadat hij was afgetreden werd hij directeur en
vervolgens voorzitter van Citigroup, dat uiteindelijk bankroet ging, maar niet zonder Rubin $ 126 miljoen te
betalen.
Nauwe banden Obama met bankierselite
Rubin pakte vervolgens een andere taak op en werd één van de belangrijkste ondersteuners van een jonge
en totaal onbekende senator: Barack Hussein Obama. Luttele dagen nadat Obama tot eerste zwarte
president van de VS was gekozen, benoemde hij -op aandringen van Rubin- Summers tot 'economie-tsaar'
en Geithner tot zijn 'tsarina' (minister van Financiën). In 2010 keerde Summers terug in een 'adviserende'
functie voor Citibank, waardoor zijn bankrekening (sinds de gewraakte memo) opliep tot $ 31 miljoen.
Geplande dollarcrash nabij
Dat Obama nu uitgerekend Summers heeft uitgekozen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve houdt
in dat we helaas nog lang niet aan het einde van het grote spel van de banken zijn gekomen, concludeert
Palast (1).
Niettemin gaf een hoge official van de regering Obama in 2011 in een interview met econoom en
hedgefonds topmanager Kyle Bass toe dat de volgende stap in dit duivelse plan, de instorting van de dollar,
niet ver weg meer is. Gezien de enorme onrust op de financiële markten zou deze lang gevreesde
dollarcrash mogelijk al in 2013 of 2014 kunnen plaatsvinden. De gevolgen zullen voor de hele wereld
dramatisch zijn. De grootste winnaars: opnieuw de banken.
Xander - (1) Greg Palast, (2) Northeast Intelligence Network

8 redenen waarom Syrië gehaat wordt door de new world order
16 augustus 2013 by: corruptekamer
Reden 1: de Syrische centrale bank is van de overheid
http://www.blacklistednews.com/Next_Phase_of_Syrian_Invasion_Begins_–
The_Central_Bank_Connection/26817/0/38/38/Y/M.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Syria
Reden 2: Syrië heeft geen schulden bij het imf
http://www.presstv.ir/detail/2013/01/09/282566/syrian-girl-reveals-all/
And that is the second big reason, identified by Syrian Girl, as to why the New World Order is determined to
attack Syria. In Palestine, Iraq and Libya, Syrian foreign policy has been anti-Zionist, anti-globalist and antiNew World Order. Syria is one of the few countries which do not recognise the self-pitying, aggressive,
apartheid entity of Zionist Israel. Syria can have this foreign policy
because it has an independent central bank.
So Rothschild control is what the New World Order intends for Syria.
Reden 3: Syrië blokkeert genetisch gemanipuleerd voedsel
When Iraq was invaded in 2003 one of the first things the Americans
did was to issue the notorious Bremer Orders. Order 81 insisted that
Iraqi farmers could not store their own seeds, developed over
hundreds of years. Instead, they must buy Frankenstein seeds which
have to be bought annually from Frankenstein corporations like
Monsanto. These seeds have terminator genes which ensure that the
seeds can only be used for one season.
Meer Nederlandse informatie onder deze link.
http://zapruder.nl/portal/artikel/perfect_genethics_bremer_order_81/
Reden 4: De Syrische burgers zijn goed op de hoogste van (internationale) geheime organisaties.
Syria has laudably resisted the entry of foreign companies. The desire to make everybody the same is really
a cunning way of preparing people for enslavement by the global elite and one world government. The cry of
Free Syria is really the desire to Enslave Syria, and everybody else in due course.
Reden 5: Syrië heeft gas en is bezig met olieleidingen
Reden 6: Syrië verzet zich tegen het zionisme en Israël
Reden 7: Syrië is een seculaire staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme
Reden 8: Syrië beschermt de economie tegen kapitalisme
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Mijn eigen schaliegasonderzoekje
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Voor de winning van schaliegas in de VS zijn de afgelopen jaren
duizenden gaten geboord. Het kaartje hieronder laat de boringen
zien die tussen 1997 en 2010 in het gebied te westen van Dallas
in Texas werden uitgevoerd.
(het kaartje omvat een gebied van 210 km bij 185 km - bron EIA)
Als je dezelfde verdeling van boorgaten legt over het gebied waar
men in Nederland schaliegas wil winnen, dan krijg je het plaatje
hieronder.
In die smalle strook, die Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant
omvat, zullen duizenden gaten geboord moeten worden. Dat
vertelt de schaligaslobby er niet bij. In het dichtbevolkte gebied
met vele wegen zal het moeilijk worden om genoeg boorlokaties
te vinden. Tussen Den Haag en Rotterdam, my backyard, zal
tientallen keren geboord gaan worden.
De kosten van die duizenden boringen zijn gigantisch. Als we
uitgaan van 100.000 euro per boorgat, dan komen de kosten in
Nederland op 100 miljoen per 1000 boringen.
Als er gas gewonnen wordt, dan zal dit via een leidingenstelsel
getransporteerd moeten worden naar het aardgasnet. Ook daar
moeten kosten worden gemaakt.
Hoeveel schaliegas kan er in Nederland gewonnen worden?
Er is nog veel onduidelijk over de hoeveelheid schaliegas, die in
Nederland, gewonnen kan worden. Ik hoorde afgelopen week
een schatting van 200 tot 500 miljard kubieke meter.
Stel dat het allemaal een beetje tegenzit en er wat minder
geboord kan worden in de dichtbevolkte Randstad en in Brabant.
Dan zou die 200 miljard kuub het maximaal haalbare zijn.
Per jaar verbruikt Nederland 40 tot 50 miljard kuub
aardgas. De totale hoeveelheid Nederlands schaliegas
dekt dan slechts voor 4 a 5 jaar het binnenlands
gebruik.
Veel zal afhangen van het tempo waarmee geboord en
gefrackt wordt. Als het lukt om op alle geschikte
lokaties binnen 10 jaar te boren en te fracken, dan zal
binnen die 10 jaar de maximale schaliegasproduktie
bereikt worden. Dan zou er 10 tot 20 miljard kubieke
meter schaliegas per jaar gewonnen kunnen worden
(20-40% van het totale Nederlands verbruik). Daar zijn
flinke investeringen voor nodig. In dat geval zal de
schaliegasproduktie na 15 jaar ver zijn teruggelopen
(tot minder dan 10% van het binnenlands gebruik).
Als de schaliegaswinning over een langere periode
(20-30 jaar) wordt uitgesmeerd. Dan zal de maximale
schaliegasproduktie onder de 10 miljard kuub per jaar
blijven en kan niet worden voorkomen dat Nederland
aardgas moet importeren of het gebruik van aardgas
zal moeten verminderen.
Wat gaan we stoken na 2030?
Vanaf ongeveer 2023 is de conventionele
aardgasproduktie (Groningen) niet meer voldoende om
te voorzien in de binnenlandse behoefte.
In de periode 2020-2030 kan schaliegas de teruglopende produktie uit bestaande gasvelden gedeeltelijk
compenseren. Daar zijn grote investeringen voor nodig en er zal veel moeten worden geboord in
dichtbevolkt gebied. Maar groot inzetten op schaliegas biedt slechts tijdelijk soelaas.
Schaliegas is geen duurzame vervanger voor het conventionele aardgas. Beginnend tussen 2025 en 2030
zal Nederland moeten overstappen op een andere brandstof... of een hele dikke trui aan moeten trekken.
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