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Nieuwsbrief juli 2021, week 28

Dit is het einde van een beschaving

In een openhartig gesprek praten politicoloog en schrijver Kees van der Pijl en journalist Karel
van Wolferen ons bij over de huidige ontwikkelingen in Nederland, alsook ver daar buiten. En
die liegen er niet om, aldus de heren. Zo staan we aan de vooravond van een ramp, waarbij het
coronavirus verbleekt. De prognose is namelijk, zo waarschuwen vele gereputeerde artsen en
immunologen, dat immuunsystemen op hol kunnen slaan, met alle gevolgen van dien. De
oorzaak? De genetische gemodificeerde coronavaccins die momenteel massaal ingespoten
worden in de bloedbanen van burgers. Het is een zwendel van ongekende proporties,
geïnstigeerd door de meest corrupte industrietak ter wereld, de farmaceutische industrie. Niet
Mark Rutte en Hugo de Jonge bepalen de koers in deze ‘pandemie’, zo concluderen Van der Pijl
en Van Wolferen, maar supranationale molochs als de WHO en de EU.

Toch zijn er volgens hen ook lichtpuntjes te ontwaren in deze dystopische werkelijkheid. Door
burgerschap nieuw leven in te blazen en een eigen koers te varen, kunnen we het heft weer in
eigen hand nemen.  Want dat is broodnodig.

Zoals altijd kunnen we bij Café Weltschmerz uw steun goed gebruiken. Dit kunt uw onder meer
doen door de nieuwsbrief en onze video’s zoveel mogelijk te delen. Mocht u een donatie willen
doen, dan kan dat natuurlijk ook. We zijn u zeer erkentelijk.
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Deutsche Bank #5 – Arno Wellens

De kredietorgie bij de banken loopt op zijn laatste
benen, aldus financieel journalist Arno Wellens. In
een vlammend betoog veegt Wellens in deze vijfde
aflevering van zijn collegereeks op vakkundige
wijze de vloer aan met het geperverteerde
bankwezen. Zo doet hij onder meer uit de doeken
hoe uw euro’s via schimmig geconstrueerde
hypotheken, verzekeringen en leningen in de
zakken van de rijksten der rijksten verdwijnen, de

zogeheten schaduwbankiers. Een gewaarschuwd mens telt voor twee; kijken dus.

Erik van der Horst met Tjerk de Haan

Het is een hachelijk wapenfeit geworden: de
Tweede Kamer heeft deze week geaccordeerd dat
COVID-19 op de lijst van ziekten met een A-status
thuishoort. Het is een classificering die
verregaande consequenties heeft en de overheid
nog meer legitimiteit verschaft om tot
vrijheidsbeperkende maatregelen over te gaan,
zoals gedwongen quarantaine en isolatie.

Max von Kreyfelt, oprichter Café Weltschmerz

Bekijk de video hier

Raad voor de Journalistiek:
Groene Amsterdammer en Pointer hebben
“onzorgvuldig gehandeld” tegenover Café

Weltschmerz en Gezond Verstand

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat De Groene Amsterdammer en het KRO-
NCRV programma Pointer onterecht hebben beweerd dat Café Weltschmerz, Gezond Verstand
en journalist Karel Beckman deel uitmaken van het netwerk van de Amerikaanse John Birch
Society. Volgens de Raad stond het de Groene en Pointer echter “vrij” om Café Weltschmerz,
Gezond Verstand en Karel Beckman te betichten van het verspreiden van “desinformatie” en
om ze “complotdenkers” te noemen. De reden die de Raad hiervoor aanvoert is dat deze drie
partijen informatie hebben verstrekt die “botst met die van het RIVM en het OMT.”

Een en ander blijkt uit een uitspraak die door de Raad voor de Journalistiek is gedaan op 12 juli
naar aanleiding van een klacht van de genoemde partijen.

Lees hier verder op onze website

Meer interviews van de afgelopen tijd:

Shadow Banking

Bekijk de video hier

COVID-19 is géén ebola!
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Dat COVID-19 mede dankzij het parlement op deze lijst is geplaatst, roept een aantal prangende
vragen op. Is het gerechtvaardigd om deze ziekte, waaraan slechts 0,15% van de getroffenen overlijdt,
dezelfde classificatiestatus te geven als bijvoorbeeld ebola, een ziekte waaraan maar liefst 50% van de
getroffenen bezwijkt? Waarom beslist het parlement over de ernst van een ziekte, in plaats van een
collectief van artsen? En hoe verhoudt zich dit tot de zwaarte van de maatregelen?

Erik van der Horst spreekt hierover met medisch socioloog Tjerk de Haan. Volgens De Haan is er
sprake van een verregaande medicalisering van de samenleving, waarbij infectiebestrijding opvallend
genoeg pas vrij recent het primaat gekregen heeft. Met het waarborgen van de volksgezondheid heeft
het in ieder geval weinig te maken. Saillant detail: er is geen duidelijke beslisboom of lijst van criteria
waaraan ziekten behoren te voldoen om op deze A-lijst te komen. De wijze waarop deze koers is
ingezet, aldus De Haan, riekt dan ook alleszins naar een staatsgreep, met alle wrange gevolgen van
dien.
 

Martina Groenveld met Michael Verstraete

We zitten in een vicieuze cirkel die niet
doorbroken wordt zolang de wiskundige
modellen regeren en lockdowns tegen beter
weten in als de heilige graal gezien worden.

Daarnaast zijn de corona-certificatensystemen
die momenteel en masse opgetuigd worden, tot
dusver allesbehalve waterdicht gebleken. Sterker
nog, uit monde van Michael Verstraete,

praktiserend advocaat in België en tevens voorman van Viruswaanzin aldaar, blijken deze zelfs
“volstrekt onzinnig”. Martina Groenveld bespreekt dit en nog veel meer met Verstraete.

De ‘Great Reset’, en dan met name het boek hierover van de oprichter van het World Economic
Forum, Klaus Schwab, kan daarbij niet onbesproken blijven. Ook hiervan laat Verstraete op
onderlegde, verifieerbare wijze geen spaander heel: “Schwab presenteert premissen en
voorspellingen die nul basis hebben. Pure kolder en goochelarij”.
 

Daan van den Berg met Michel Reijinga
 
In het wekelijks terugkerende Actiejournaal blikt dit
maal Daan van den Berg met Reijinga terug op
het afgelopen demonstratieweekend. Zo werd er
afgelopen weekend, in samenwerking met Police
for Freedom Nederland, een kidsdag
georganiseerd in Gorinchem. De burgemeester
gooide echter roet in het eten en ontbond de
bijeenkomst, waarna besloten werd om op
persoonlijke titel een mars te lopen.

Ook licht Michel alvast een tipje van de sluier op over een op handen zijnde samenwerking tussen
meerdere grote actiepartijen. En er staat een demonstratie gepland eind augustus in Luxemburg,
waarvoor een Nederlandse delegatie per bus die kant op reist. Ook daar kunnen ze extra
ondersteuning namelijk goed gebruiken. Geïnteresseerd? Aanmelden kan nog!
 

Bekijk de video hier

The Great Reset is een ‘zot boekske’

Bekijk de video hier

Actiejournaal week 28

Bekijk de video hier
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Column van Ad Nuis
 
Hoewel Ad Nuis even tabak had van het ageren
tegen wat hij geen ‘coronapandemie’, maar
‘informatie- en propagandapandemie’ noemt, deelt
hij uiteindelijk toch weer zijn overpeinzingen met u
in zijn column.

Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan,
en fileren is nu eenmaal zijn vak. Van het medisch
industriële complex en het fenomeen

‘vaccinatievreugde’ –iets wat niet zelden opgevolgd wordt door ‘vaccinatiespijt’: Nuis heeft er zo zijn
bedenkingen bij. Maar ook de continue ‘waterboarding met climate change’, het mysterie des levens en
de onloochenbaarheid van Moeder Natuur blijven niet onbenoemd.  
 

Pech, helaas…

Bekijk de video hier

Ja, ik help!
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- Advertorials -
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Wilt u in onze wekelijkse nieuwsbrief adverteren?
 

Stuur dan een email naar nieuwsbrief@weltschmerz.nl. Wij hebben ruim 40K abonnees. 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
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Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

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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