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Zijn demonstranten terroristen? Ad Nuis

Ad Nuis bespreekt het NCTV rapport over coronademonstraties. Deze uitzending is het eerste
deel van drie afleveringen.
Onlangs verscheen namelijk een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg. De eerste zin uit het rapport luidt als volgt: “In het
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) schreef de NCTV over de aanhoudende en soms
intimiderende manifestaties van maatschappelijk ongenoegen sinds de uitbraak van COVID-19.
Het is belangrijk om niet te vervallen in generalisaties, maar om juist de verschillende gezichten
van de coronaprotesten te beschrijven.”
Columnist en fotograaf Ad Nuis vraagt zich af, welke aanhoudende en intimiderende
manifestaties? Wie intimideerde wie eigenlijk?
De overheid duldt geen tegenspraak tegen de coronamaatregelen, stelt Nuis vast, daarom
moeten de demonstranten die protesteren worden gedemoniseerd en gemarginaliseerd. “Vanaf
dag 1 is voor de harde lijn gekozen. We zijn in een informatie-oorlog beland, waarin maar één
waarheid mag worden verkondigd. De tegenstanders van het coronabeleid moeten worden
weggezet als gekkies en hooligans en zelfs criminelen of straks misschien zelfs als terroristen.”
“De overheid doet alsof de maatregelen tegen corona de normaalste zaak van de wereld zijn.
Een lock-down, verplichte mondkapjes, scholen dicht en een avondklok. Niet een paar weken
maar nu al meer dan een jaar en het ergste moet wellicht nog komen. De overheid vraagt zich
nauwelijks af of deze maatregelen nog wel proportioneel zijn, of ze nog wel in verhouding staan
tot het doel, een virus bestrijden.”
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Woensdag 28 april kwamen Duncan Robles en
Laura Hos opgewonden de studio van Cafe
Weltschmerz binnen. Zij waren weggelopen uit de
opname van het programma ‘Complotten’ door
Filemon Wesselink. Zij vonden dat ze
ontoelaatbaar werden geframed.
Cafe Weltschmerz zag dat hun verhaal paste in
het brede patroon van ridiculisering en
marginalisering door de mainstream media. Max
von Kreyfelt interviewde de jonge influencers en
het gesprek ging online.

CaféWS maakte bij die beoordeling de fout, Filemon géén reactie te vragen. Max von Kreyfelt bood
Filemon daarop expliciet zijn excuses aan en een frisse ontmoeting in de studio van CafeWS volgde.
In dit gesprek het wederhoor van Filemon en een open discussie over de journalistieke prestaties van
de media mbt de Corona-maatregelen.

Michel Reijinga, is
initiatiefnemer/organisator/actievoerder van een
stroom aan demonstraties en activiteiten door het
hele land. Cafe Weltschmerz krijgt van hem
wekelijks een update die donderdags om 16:00
uur online gaan. Michel moet bovendien dringend
aan donaties geholpen worden om zijn kosten te
dekken en zijn activiteiten verder uit te breiden.
 

Karel Beckman met Dennis Spaanstra

De “Grondrechtenpolitie” van Dennis Spaanstra
Dennis Spaanstra kondigde in maart bij Café
Weltschmerz de oprichting aan van Police for
Freedom, een beweging die zich inzet voor de
bescherming van de grondrechten in Nederland.
Spaanstra, die dertig jaar bij de politie werkzaam is
geweest, onder meer als specialist verhoortechniek
en ME’er, heeft inmiddels twee “marsen”
georganiseerd: in Baarn en in Barneveld. Bij zijn

beweging zijn niet alleen politie-agenten betrokken, zegt hij, maar iedereen die de grondrechten wil
beschermen.
 

Ja, en dan vinden ze het vreemd dat burgers protesteren?

Bekijk deze en andere video's van de afgelopen week en blijf ons aub. steunen.

Max von Kreyfelt, directeur Café Weltschmerz
 

Meer interviews van de afgelopen tijd:

Chaos, prutswerk of complot? Het wederhoor van Filemon
Wesselink door Max von Kreyfelt

Bekijk de video hier

Het AktieJournaal

Bekijk de video hier

We mogen niet meer samenkomen? Dus wel!
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Marcel Crok met advocaat Peter de Lange
 
Advocaat Peter de Lange: “Bij windmolens gaat het
over drie dingen, geld, geld en geld”
De Nederlandse overheid wil graag “Parijs” halen
en exploitanten kunnen miljoenen opstrijken aan
subsidies voor windmolens. Boeren kunnen een
jaarsalaris verdienen door de molen toe te staan op
hun land. Zie daar een ‘vruchtbare bodem’ voor de
vele windparken die in ons land verschijnen.
Maar de weerstand groeit. Molens van wel 270

meter tiphoogte (anderhalf keer zo hoog als de Euromast) komen te staan op minder dan 300 meter
afstand van woningen.
Volgens advocaat Peter de Lange, in gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok van Stichting
Clintel, ondervinden tienduizenden Nederlanders overlast van windmolens. Geluidsoverlast is de
voornaamste boosdoener.De Lange, die in het verleden onder meer het “zeilmeisje” Laura Dekker
juridisch bijstond, staat al jaren omwonenden bij die procederen tegen de bouw van windmolens. Tot
voor kort leek die juridische strijd bij de Raad van State kansloos, maar volgens de Lange gaat daar nu
verandering in komen.

Pieter Stuurman met Jorn Luka

 “We zitten midden in een revolutie”
In deel 2 van deze serie gesprekken over “Agenda
2030” gaan publicist Pieter Stuurman en
programmamaker Jorn Luka in op de economische
plannen van de mensen die de macht hebben in de
wereld.
In de nieuwe wereld, na de Great Reset, zal sprake
zijn van een rantsoeneringssamenleving, stelt
Stuurman. Goederen en diensten zullen alleen nog

maar verkrijgbaar zijn vanuit het regime. Geld zal worden afgeschaft. Alleen wie zich goed gedraagt,
krijgt van de machthebbers de middelen om te leven.
Is er nog hoop? Volgens Luka wel: er is ook een revolutie van onderaf aan de gang. Hij gelooft in de
mogelijkheid van alternatieven. Stuurman erkent dat er veel mensen inderdaad gehecht zijn aan hun
vrijheid. Maar “we zullen het samen moeten doen” als we die vrijheid willen terugwinnen, zegt hij.
 

Bekijk de video hier

Windmolens zijn te stoppen

Bekijk de video hier

Het einde van geld

Bekijk de video hier

Waar blijft de rechterlijke macht?
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Isa Kriens met Frank Stadermann
Juridisch Coronajournaal #9
 
Rechters volgen weer klakkeloos de overheid, net
als tijdens de bezetting
Tijdens de bezetting door de Nazi’s in 1940-45
volgden rechters in Nederland, op een enkele
uitzondering na, braaf de verordeningen van de
bezetter.
Nederlandse burgers werden veroordeeld tot

strafkampen in Duitsland. Nadat de Joodse President van de Hoge Raad was verwijderd, ging ons
hoogste rechtscollege gewoon verder met zijn werk. De Hoge Raad bepaalde zelfs in een arrest dat de
Duitse verordeningen grondwettig waren.
Dit roept de vraag op, wat doet de rechterlijke macht nu?
Oud-advocaat Frank Stadermann en jurist Isa Kriens constateren dat ook nu in de coronacrisis, terwijl
grondwettelijke rechten door de regering terzijde worden geschoven, de rechterlijke macht niet
protesteert.

Bekijk de video hier

- Advertorials -

DE GROTE GELDONTWAARDING VAN 2021-2022!
 
Door de Coronacrisis hebben de VS, Japan en de EU $8.033 miljard aan nieuw geld in omloop

gebracht en dat is een complete aanslag op de koopkracht van je geld.
 

Wat kan je doen om je vermogen te beschermen tegen een gierende inflatie?
 

Ontdek het in het gratis ebook van Maarten Verheyen
 

Wilt u in onze nieuwsbrief adverteren?
 

Stuur dan een email naar nieuwsbrief@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.

Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:
NL23 TRIO 0390 4379 13

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

Natuurlijk steun ik jullie!
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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

Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest
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