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Nieuwsbrief november 2020, week 44

Weltschmerz Gazet

Beste Café Weltschmerz-vrienden,

Velen van u zullen vernomen hebben dat ons bestaan op YouTube en andere social-media
kanalen wordt bedreigd. YouTube en de andere social media verwijderen video’s om
onduidelijke redenen en dreigen het kanaal van Café Weltschmerz te verwijderen bij volgende
“overtredingen”.
 
Hoewel wij in gesprek proberen te komen met deze bedrijven, is het voor ons moeilijk te peilen
wat de precieze redenen zijn voor de censurering. Eén belangrijke grond voor YouTube om
video’s te verwijderen is in ieder geval wat zij noemen “medische desinformatie”. Kritiek op het
beleid van de WHO en andere officiële instanties wordt niet erg op prijs gesteld. Zelfs een open
discussie over een geneesmiddel dat mogelijk effectief zou kunnen zijn om de gevolgen van
een coronabesmetting tegen te gaan, kan grond zijn voor verwijdering. Schokkend, maar waar.
Naar de reden kunnen we alleen maar gissen. Sommige van deze middelen zijn al decennia
oud, ruim verkrijgbaar tegen lage kosten, omdat er geen patent meer op zit, maar of dat ermee
te maken heeft, weten we niet. Wij vinden zeer verontrustend dat open discussie over het
regeringsbeleid op deze manier zo wordt bemoeilijkt.
 
Wij proberen een oplossing te vinden voor deze situatie. Wij vertonen onze video’s nu al op
diverse andere platforms, zoals Library, en hopen de video’s ook via onze eigen server te
kunnen gaan laten zien. Om ervoor te zorgen dat onze abonnees en volgers ons kunnen blijven
vinden, zijn wij een campagne gestart om email-adressen te verzamelen, zodat wij met u
kunnen blijven communiceren. Ook hebben we gevraagd om donaties. Aan onze oproepen is
tot dusver massaal gehoor gegeven. Daar zijn we u zeer dankbaar voor. Wij zien en voelen dat
onze gesprekken op Café Weltschmerz gewaardeerd worden en we zullen ons zeker niet
zomaar aan de kant laten zetten. Blijf deze nieuwsbrief s.v.p. in de gaten houden voor het meest

https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/web/qna8kgt0vn/ravzgaoi7f/nktjlgvdcv/pnuwvcourl


‘Oud NRC journalist en emeritus-hoogleraar Karel van
Wolferen, die vele malen te gast is geweest bij Café
Weltschmerz, is zijn eigen blad gestart; Gezond Verstand.
“Een papieren Café Weltschmerz”, zo noemt hij het. Het
eerste nummer heeft bij zowel de nationale media als in
politiek Den Haag tot veel onrust geleid. Van Wolferen legt in
dit gesprek met Max von Kreyfelt uit wat hij beoogt met zijn

nieuwe initiatief.

recente nieuws binnen onze organisatie. En deel hem alstublieft zoveel mogelijk. Hartelijk dank
voor uw geweldige steun!
 

Falend testbeleid, bron van ellende

Biochemicus Mario Ortiz en ondernemer in clinical trials Lars Admiraal leggen in een interview
met Jorn Lukaszczyk uit wat er mis is aan de PCR-test. Zij vertellen bovendien dat zij er achter
zijn gekomen dat het RIVM andere methoden is gaan hanteren die ervoor hebben gezorgd dat
het aantal positieve tests is toegenomen. Dit heeft grote gevolgen niet alleen voor mensen die
positief worden getest, maar ook voor hun familie en omgeving, en voor de samenleving als
geheel.
 
Verder stellen zij vast dat ziekenhuizen, mede om budgettaire redenen, vooral op het
coronavirus testen, niet op andere virussen. Dat betekent dat veel van de ziekenhuisopnames
die een bepaald klinisch beeld vertonen aan corona worden toegeschreven, terwijl dat niet zo
hoeft te zijn. De bevindingen van Ortiz en Admiraal zijn van groot belang, want de PCR-test ligt
aan de basis van het huidige regeringsbeleid, dat stuurt op besmettingscijfers, het
reproductiegetal en prevalentie.
 

Wie heeft het nog, gezond verstand?
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Fiona Zwart met Ferdinand van der Neut.
Ferdinand van der Neut, voorzitter van het
ABC Burgercollectief, gaat in hongerstaking
om aandacht te vragen voor de gevolgen
van het wereldwijde Corona beleid. De
vergaande economische, maatschappelijke
en sociale gevolgen van het beleid krijgen
veel te weinig aandacht in de media. Elke
dag dat de maatregelen langer duren, neemt
de honger en de armoede toe in de wereld.
In dit gesprek praat Ferdinand met Fiona
Zwart over de rol van de media in het
Corona debat.
Zijn conclusie is dat er veel te weinig
journalisten zijn die zich momenteel aan de
journalistieke code houden, de 'Code van
Bordeaux'.
 

 

Maurice de Hond met Pim Van Galen.
De hamer van premier Rutte komt vooral op
zijn eigen vingers terecht.
Dat stelt sociaal geograaf en data-analist
Maurice de Hond.
De overdracht van kleine druppels via de
lucht (aerosolen) wordt door kabinet en
RIVM onvoldoende serieus genomen, in
tegenstelling tot bondskanselier Merkel, die
vanwege die aerosolen ventilatie tot
topprioriteit heeft verklaard.
Maurice wijst er op dat er met zijn nationaal
Deltaplan Ventilatie niets is gedaan. Omdat
ook bron en contact onderzoek falen zullen
de maatregelen weinig uithalen en blijft
Nederland nog de hele winter in crisis.
De Hond stelt voor om de leegstaande RAI
in Amsterdam in te richten als
noodhospitaal. Het leger kan daarbij helpen.
En de verpleegkundigen? "Die halen we uit
Cuba, ze kunnen zo beginnen", zegt De
Hond.

Meer interviews in de afgelopen tijd:

Klik op een afbeelding voor de video

In hongerstaking wegens schending
journalistieke code

Ze luisteren niet

Ander leuk nieuws

De Galerie van Café Weltschmerz
U heeft het vast wel al langs zien komen in een van de laatste nieuwsbrieven: Café
Weltschmerz (CWS) heeft nu ook een kunstgalerie in Den Haag erbij. Omdat de combinatie
tussen ons en de Galerie vragen oproept, willen we u in het kort toelichten hoe dit is gekomen.
De oprichter van Café Weltschmerz, Max von Kreyfelt, is in de tachtiger jaren lange tijd als
succesvolle designer werkzaam geweest. Hij houdt van alle soort kunst en ook Café
Weltschmerz was een van zijn creatieve projecten. Dit jaar kreeg CWS een studioruimte erbij op
de Korte Vijverberg 2 in Den Haag, waar een deel van de opnames hebben plaatsgevonden. In
dit gebouw bevonden zich ook meerdere galerieën, waardoor Max zich weer geïnspireerd
voelde om zijn passie voor de andere kunst vorm te geven. Belangrijk om te weten is dat de
opnamestudio deze week is verhuisd naar een nieuwe locatie nabij Schiphol waar wij meer
mogelijkheden hebben. Hierover kunt u meer in een van de volgende nieuwsbrieven lezen. De
ruimte in het centrum van Den Haag wordt omgetoverd in een kunstgalerie voor diverse
exposities van bekende en onbekende kunstenaars.
Voortaan zullen wij voor elke expositie eenmalig een kort bericht in de nieuwsbrief plaatsen voor
alle kunstminnende Café Weltschmerz-vrienden. Wij hopen dat u zich ook in deze periode
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Daniella Wesseling maakt olieverfschilderijen op meerdere losstaande
lagen transparant textiel. Hierdoor ontstaat een driedimensionaal effect
waardoor de schilderijen veranderen vanuit elk gezichtspunt. Vaak
gebruikt ze klassieke thema’s zoals portretten en natuur fenomenen.

Tess Anders haalt voldoening uit het versieren van een geschilderde
gelaat dat te maken heeft met de behoeftes van de mens zelf. Het werk
reflecteert de schoonheid en vrouwelijkheid van onze maatschappij.

Teun Anders: “mijn werk heeft het menselijk gezicht als onderwerp. De
gelaatsuitdrukkingen zijn een eindeloze bron van inspiratie en neemt
de toeschouwer mee in de emotie van de geportretteerde”.
 
 

uitgenodigd voelt om even een kijkje te nemen. Tot ziens!

Galerie van Café Weltschmerz, Hofvijverzaal, 2e etage, Korte Vijverberg 2, 2513 AB Den
Haag
 
 

Expositie 5-11 tot 6-12-2020, Do t/m Zo, 12.30-17.30 u:



Om onze objectiviteit en neutraliteit volledig te waarborgen
maakt Café Weltschmerz geen gebruik van subsidies,
geldschieters of advertenties. We doen dit vrijwillig!
We hopen dat u ons financieel wilt steunen. Ook kleine
bijdragen zijn meer dan welkom.

Via Whydonate kunt u eenmalig, maandelijks of jaarlijks een
bedrag aan Café Weltschmerz overmaken. U helpt ons
enorm! Hartelijk dank.

Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

De impact van Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt

over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan
bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz

Geen censuur: houd ons in de lucht!

Ja! Natuurlijk draag ik een centje bij!

ADVERTORIAL

Wilt u in onze nieuwsbrief adverteren?
Stuur dan een email naar mail@weltschmerz.nl. Bij ons is iedereen welkom, toch willen wij u erop
wijzen dat Café Weltschmerz een onafhankelijke organisatie is en uw advertentie ook als zodanig
wordt beschouwd. Wij nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Café Weltschmerz: denktank en broedplaats voor oplossingen
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