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Nieuwsbrief december 2020, week 52

Weltschmerz Gazet

Verboden Jaaroverzicht 2020
Voor onze donateurs

Aan het einde van het bewogen jaar 2020 brengt Café Weltschmerz een speciaal programma
uit: het Verboden Jaaroverzicht 2020.

In deze speciale uitzending op 31 december laten we alles wat in 2020 taboe is geweest, aan
bod komen. En dat is nogal wat!

Met het Verboden Jaaroverzicht, speciaal voor ons geproduceerd door Docsfair, willen wij een
groot publiek bereiken. Daarom voeren we ook een speciale reclamecampagne voor dit
programma, onder meer met radioreclames rond de top 2000.

We kunnen dit doen dankzij u, onze donateurs. U heeft ons ruimhartig gesteund in 2020. En u
heeft ons aangespoord om ons geluid nog breder in de samenleving te laten horen. Aan die
wens komen we met dit programma tegemoet.

Met het Verboden Jaaroverzicht gaan wij het jaar uit zoals we het begonnen zijn: trouw aan
onze missie – om ervoor te zorgen dat in Nederland een eerlijk en open debat kan worden
gevoerd over de vraagstukken die ons allemaal raken. En dat blijven we in 2021 gewoon doen,
wat er ook gebeurt.

U kunt zich op de website van het Verboden Jaaroverzicht registreren, dan ontvangt u een link
naar het programma.
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Op Eerste Kerstdag werd Café Weltschmerz helaas wederom
getroffen door censuur van YouTube. De Kerst-toespraak van
onze vaste columnist Ab Gietelink werd na twee uur
verwijderd wegens “medische desinformatie”.

Waaruit die “desinformatie” precies heeft bestaan, wordt door
YouTube niet vermeld. We hebben meteen bezwaar

aangetekend tegen het besluit, en kregen een dag later te horen: “Bezwaar is afgewezen.” Een
reden werd niet gegeven.

Zoals u wellicht nog weet uit onze vorige nieuwsbrief, werd eerder deze maand al een video
verwijderd waarin door een farmaceutisch expert kritiek werd geuit op vaccinaties, mondkapjes
en Bill Gates. Deze video werd na bezwaar van onze kant weer teruggeplaatst. Waarom in dit
geval wel het bezwaar werd gehonoreerd, weten we niet.

Hoe dan ook vormt de nieuwe verwijdering wederom een rechtstreekse bedreiging voor het
YouTube kanaal van Café Weltschmerz. Des te meer reden voor u als kijker om voortaan
rechtstreeks naar onze website te komen. Wij zullen de video’s hier doorlinken naar andere
platforms als LBRY.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat social-media kanalen als YouTube en LinkedIn en ook de
reguliere media een keiharde campagne voeren tegen iedereen die fundamentele kritiek heeft
op het overheidsbeleid. Dat zoiets in Nederland gebeurt is ongekend.

Wat kunt u doen? Deel alstublieft onze content via onze website en andere alternatieve
platforms zoveel mogelijk in uw eigen netwerken.

Verspreiden van deze nieuwsbrief helpt ons ook: het aantal abonnees stijgt explosief, dus het
werkt! Zo kunnen wij contact houden met onze groeiende achterban. We hadden de afgelopen
maand 1,2 miljoen views alleen op YouTube. U bent niet alleen.

Complot-theorieën van KRO-NCRV en De Groene Amsterdammer

Ook vanuit de reguliere media ligt Café Weltschmerz regelmatig onder vuur. KRO-NCRV
programma Pointer en De Groene Amsterdammer kwamen op 20 december uit met een
volkomen bizarre complot-theorie. Zij beweren dat wij samen zouden werken met de
Amerikaanse John Birch Society, een conservatief-libertarische groep die kritiek heeft op het
coronabeleid – en waarvan niemand bij Café Weltschmerz ooit had gehoord.

Bewijs wordt ook niet geleverd. Het zijn volstrekt ongefundeerde verdachtmakingen, gebaseerd
op allerlei vage “verbanden”, blijkbaar bedoeld om ons en andere critici van het beleid in
diskrediet te brengen. Van je collega’s moet je het hebben. We gaan er op onze website
uitgebreider op in en hebben de redacties van Pointer en De Groene gevraagd om rectificatie.

Heel veel dank voor al uw steun! Speciale dank aan al onze donateurs!

Wij wensen u een bevrijd 2021!

Redactie Café Weltschmerz

PS We hebben natuurlijk ook nog gewoon video-interviews en columns geproduceerd in de
afgelopen weken. Hieronder lichten wij er drie voor u uit.

Weer censuur – kom rechtstreeks naar onze site
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Onze vaste columnist Ad Nuis kijkt terug op 2020 en belicht
diverse onderwerpen die hem bezighielden in het afgelopen
jaar. Zo neemt hij het ook op voor onze jeugd. “We verpesten
het levensgeluk van een hele generatie jongeren,” zegt hij,
waarbij hij ook terug blikt op zijn eigen jeugd en leven. “De
menselijke soort is in de war,” constateert Ad. Maar er is hoop.
Velen komen in verzet. Ad zelf is er klaar mee, hij gaat weer

gewoon leven in 2021 en hoopt dat velen dat met hem zullen gaan doen.

De

stichting Ikwilgewoonnaarschool.nl heeft al
850 ouders bij elkaar gebracht die een
gezamenlijke rechtszaak gaan voeren tegen
de staat om de verplichte mondkapjes op
middelbare scholen ongedaan te maken.
Twee van de initiatiefnemers, Daniel
Pardoen en Nicole ter Borgh, vertellen hun
verhaal aan interviewer Karel Beckman.
 “Scholen zijn geen veilige plekken meer,”
zeggen zij. “Er heerst een angst- en
strafcultuur die met behulp van BOA’s wordt
afgedwongen. Instellingen die zouden
moeten varen op kennis en kunde, laten zich
leiden door schijnveiligheid en angst.” De
procedure is al van start gegaan, de
rechtszaak kan begin januari plaatsvinden.

Zoals een virus zich verspreidt, heeft ook de
‘witte-pakken-protest-mars’ als kunstvorm
zich inmiddels door Europa verspreid.
Afgelopen weken vonden in verschillende
Europese steden, ook in Nederland, deze
‘slavenmarsen’ plaats. 'Slaven' in witte
pakken laten in deze protestmarsen zien dat
we in een tijd zijn beland waarin de
menselijkheid ondergeschikt raakt aan
politieke motieven. Een indrukwekkend en
vreedzaam tegengeluid tegen de
maatregelen die de toekomst van onze
wereld een heel stuk minder menselijk
maken.

Meer interviews in de afgelopen tijd:

Klik op een afbeelding voor de video

Ad Nuis: ik ga weer gewoon leven in 2021

Collectieve rechtszaak tegen
mondkapjes op scholen

Dutch Guerrilla Mask Force:
indrukwekkend tegengeluid
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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

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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