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Nieuwsbrief juli 2021, week 29

Een ode aan de vrienden van Weltschmerz

Er is een hoop gebeurd sinds Café Weltschmerz in 2013 het levenslicht zag als
burgerjournalistiek platform. Hoewel we ons vanaf het begin al toelegden op het blootleggen
van systemische fouten bij met name overheden, maar ook organen als het bankwezen, heeft
dit sinds corona zijn intrede deed, een vogelvlucht genomen.

De hoogste tijd dus om een welverdiende ode te brengen aan eenieder die betrokken is
geweest in de loop der jaren. En dat zijn er nogal wat. Van ‘nationale roeptoeter’ en ondernemer
Erik de Vlieger waar het allemaal ooit mee begon, tot filosoof Ad Verbrugge, fraudejager Pieter
Lakeman, psychiater Esther van Fenema, emeritus hoogleraar Experimentele Immunologie
Pierre Capel en schrijvers als Lale Gül: de lijst van interviewers en gasten die kraak en smaak
hebben gegeven aan Café Weltschmerz is nagenoeg eindeloos. Iedereen bij naam en toenaam
bedanken is dan ook een schier onmogelijke taak, maar oprichter Max von Kreyfelt en
programmaker Erik van der Horst doen in ieder geval een aanzet.

In een gesprek tussen de twee wordt de evolutie van het kanaal in een notendop besproken. De
steun van donateurs en sponsoren is daarbij onontbeerlijk gebleken, en heeft er mede in
geresulteerd dat Weltschmerz volkomen onafhankelijk opereert. Dit is een groot goed in een tijd
van toenemende uniformiteit en draconische censuur in een medialandschap wat zich al op een
hellend vlak bevond.
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Marie Thérèse en Max von Kreyfelt over
geopolitiek op zijn slechtst

Tijdens het Nederland-Ruslandjaar in 2013 zouden
de goede bilaterale betrekkingen tussen beider
landen gevierd worden. Het werd uiteindelijk een
viering vol incidenten en openlijke animositeit
vanuit de Nederlandse pers en politiek. Mettertijd is
deze frictie alleen maar gegroeid.

Nu was dit op zichzelf al niet iets nieuws. Volgens
Marie Thérèse ter Haar, de grande dame van de Nederlands-Russische betrekkingen, verslechterde de
verhouding tussen beide landen al met het aantreden van Poetin ruim 20 jaar geleden. 
De westerse bril is daarbij allesbepalend, zo stelt zij. Of het nu gaat over het Skripal-onderzoek, Sotsji,
de vermeende anti-homowet, MH-17, de Krim of Oekraïne, de blik is immer eenzijdig en uiterst
gekleurd.

In deze derde aflevering van ‘Een ander raam op Rusland’ legt Marie Thérèse ter Haar de werkelijke
omstandigheden uit omtrent deze dossiers, waarover wij in het Westen structureel onvoldoende en niet
zelden ronduit foutief geïnformeerd worden
 

René ten Bos en Pieter Stuurman over
“coronafascisme”

Filosoof, auteur, organisatiedeskundige én
voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos,
laat in een gesprek met Pieter Stuurman zijn licht
schijnen op wat hij ontwaart als “coronafascisme’.
Vorig jaar heeft hij zijn overpeinzingen opgetekend
in het boek ‘De coronastorm – hoe een virus ons
verstand wegvaagde’.

Met zijn immer beschouwelijke blik weet hij op treffende wijze de vinger op de zere plek te leggen. Een
gesprek over de vele gezichten van fascisme, de verklikcultuur, angst en de strategieën waarmee

 
Een nieuwssite, community, zoekmachine en videokanaal in één

Ook licht Von Kreyfelt alvast een tipje van de sluier op over de nabije toekomstplannen. Zeer
binnenkort zal het Weltschmerz-platform namelijk compleet vernieuwd worden. Zo wordt de site
nog meer een volwaardig multimediaal nieuwsplatform met een dagelijkse aanvoer van nieuws,
actualiteiten en achtergrondverhalen. Maar ook een zeer handzame zoekmachine met talloze te
raadplegen bronnen, een community als online én offline ontmoetingsplek, en natuurlijk ons
oude, vertrouwde videokanaal maken deel uit van dit nieuwe netwerk.
 
Maar ook u, onze lezers, kijkers, vrienden en donateurs, verdienen het om eens goed in het
zonnetje te worden gezet. Waarlijk dank voor jullie niet-aflatende steun en betrokkenheid.
Zonder jullie was Café Weltschmerz nooit geworden tot wat het nu is.
 
 
Max von Kreyfelt, oprichter Café Weltschmerz
 

Bekijk de video hier

Meer interviews van de afgelopen tijd:

Het Nederlandse raam op Rusland

Bekijk de video hier

Fascisme in een nieuw jasje
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overheden ongekende macht verwerven over hun onderdanen. Maar ook de vermeende
noodzakelijkheid van de maatregelen en het uitschakelen van elementaire denkprocessen worden
besproken. Of zoals Ten Bos stelt: “wat er nu gaande is, is een regelrechte aanval op onze reflexiviteit.
En dat terwijl we juist in deze tijd als ‘coronagetuigen’ behoren na te denken over wat ons overkomt”.
 

Cybertirannie: over mens en machine van Jan
Strijbosch 

De technocratische elite met WEF-voorman Klaus
Schwab voorop, zijn zeer behept gebleken in het
impregneren van het volk met allerlei
onheilspellende spookbeelden en andersoortige
ontwrichtende dreigingen.

In deze zevende aflevering van Crisis Compilatie
staat de totalitaire tirannie van de cyberaanval

centraal, georkestreerd door “machinale mensen met machinale harten”. Over mens, machine en mens
over machine. 
 

Sanne van Beek bespreekt het
demonstratieweekend met Michel Reijinga

Zoals iedere week wordt teruggeblikt op het
afgelopen demonstratieweekend, en wordt het
demonstratienieuws doorgenomen met
Nederland in Verzet-oprichter Michel Reijinga.

Met Sanne van Beek evalueert hij het verloop van
de Police for Freedom-manifestatie in Rotterdam
afgelopen zaterdag. Daarnaast vertelt hij over de

geplande demonstratie Walk & Dance for Freedom op 1 augustus, waarbij twee podiumwagens mee
zullen rijden, en waar vanuit o.a. DJ Jean voor de muzikale omlijsting zal zorgen. En hij verklapt al het
een en ander over een op handen zijnde manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid én een
megamanifestatie waarbij vele actiepartijen de handen ineen slaan. Wordt dus vervolgd.
 

Bekijk de video hier

Crisis Compilatie #7– The Cyberattack

Bekijk de video hier

Actiejournaal week #29

Bekijk de video hier
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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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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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