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Een belangrijke extra nieuwsbrief

Beste Café Weltschmerz-vrienden,
Wij hebben dankzij jullie donaties een sprint kunnen trekken naar een financieel stabielere
toekomst. Mede hierdoor hebben wij inmiddels intensief aan een nieuwe website gebouwd met
o.m. nieuwsrubrieken, verschillende videokanalen, een ledensector en een webshop met uiterst
nuttige en zelfs noodzakelijke producten. We komen hier in een volgende nieuwsbrief
uitgebreider op terug.

Maar ook twee andere belangrijke projecten zijn inmiddels afgerond:

HET EERSTE is de Corona Startpagina. Om de censuur van Google te omzeilen, hebben we
nationaal en internationaal talloze informatiebronnen rondom corona overzichtelijk
bijeengebracht. Wie op de hoogte wilt zijn van de werkelijke achtergronden omtrent de
coronamaatregelen en de achterliggende agenda, is op deze site aan het juiste adres. Wij
hopen daarmee dat later niemand nog kan zeggen: “wir haben es nicht gewusst”. 

HET TWEEDE project is het debuut van Saskia van Orly, Machtmerrie, de eerste uitgave van
onze uitgeverij, vers van de pers.

De Corona Startpagina

https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/web/qna8kgt0vn/q5igcensyt/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
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Onze regering vindt emotie belangrijker dan feiten. Wij blijven ons eigenwijs richten op
nieuwsbronnen die bij de feiten blijven. 
 
Dit project kan alleen maar succesvol worden wanneer het breed gedragen wordt. We hebben
daarom jullie hulp nodig bij de beoordeling en voortgang van dit uiterst belangrijke
initiatief. https://startpagina.onzereset.nl/
 
Het betreft een nieuw opgezette startpagina waarin de links naar dissidente influencers en
alternatieve nieuwsbronnen, gegroepeerd en geïndexeerd bijeengebracht zijn. Een rationeel en
integraal bronnenoverzicht van nieuws, feiten, hypotheses en analyses over de wereldwijde
ontwrichting van economieën en samenlevingen. Informatie die regeringen, Big Tech en de
mainstream media negeren censureren en soms zelfs strafbaar stellen. 
 
Als doel stellen wij dat de informatie die nu moeilijk toegankelijk is dankzij de Googliaanse
beperkingen, makkelijker en overzichtelijker beschikbaar komt voor een breder publiek. De
startpagina moet het googelen naar informatie daarmee overbodig maken.
 
Martin Baas startte dit initiatief en Café Weltschmerz sloot vol enthousiasme aan. Met hulp van
jullie donaties konden wij financieel bijspringen om de eerste fasen van de startpagina
volbrengen. 
 
Een startpagina is een levend organisme dat meebeweegt met de dagelijkse informatiestroom.
Daarom is een startpagina nooit compleet. Het is altijd een beperkte subjectieve opsomming die
om dagelijkse updates vraagt. Help ons daarom deze site kritisch te beoordelen en zo vaak
mogelijk te voeden. Enkele suggesties:
 
A. Welke categorieën ontbreken er?
B. Welke belangrijke sites zijn niet vermeld?
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C. Welke sites staan bekend als onbetrouwbaar?
D. Welke suggesties hebben jullie om deze pagina relevant te maken en brede bekendheid te
geven?
 

 
https://startpagina.onzereset.nl/

 
Tot slot: we zoeken redacteuren die dagelijks helpen om deze pagina up-to-date te houden.
Geïnteresseerd? Meld je aan op redactie@weltschmerz.NL 
 
De links op deze pagina worden met de grootste zorgvuldigheid geselecteerd. Toch kunnen wij
de inhoudelijke correctheid van de informatie niet garanderen. Meld ons eventuele fouten en/of
desinformatie via dit mailadres: startpagina@weltschmerz.nl 
 
 

MACHTMERRIE: Het geniale debuut
voor zelfstandige denkers.

‘An artist’s duty is to reflect the times’ zei Nina Simone ooit. 

De crisis in maart 2020 maakte dat dit statement uitzonderlijk resoneerde bij singer-songwriter
Saskia van Orly. Midden in de studio-opnames voor een nieuw album, besloot zij dat een
letterlijke beschrijving van haar observaties meer reflecterend op de tijd zou zijn dan een
muzikaal-poëtische benadering. Hoewel ze nog nooit een boek geschreven had, pretendeerde
ze het toch te kunnen. En meer dan terecht. Het resultaat lijkt in de verste verte niet op het
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debuut van iemand die beter bij haar leest had kunnen blijven. Daarvoor is het niet alleen te
origineel en te onderhoudend, maar ook veel te goed geschreven. 

‘Machtmerrie’ beschrijft voor de helft een wereld die voor elke autonome denker krankzinnig lijkt
te zijn. Een beklemmend oord dat waarschijnlijk altijd al knettergek was... maar nog nooit zo
zichtbaar. 
Soms met bijtend sarcasme, soms hilarisch tot aan zwaar absurdistisch en regelmatig ronduit
woedend, analyseert en duidt Saskia van Orly bijna elk aspect van wat haar voorkomt als een
'verbijsterende realiteit'. 
Ook de niet aan covid-gerelateerde verhalen van Machtmerrie lijken daar vaak op een bedekte
manier naar te verwijzen. Bijvoorbeeld in het verhaal over een vibrator. Die lijkt niets te maken
te hebben met het virus. Toch weet Van Orly er een eigengereide draai in aan te brengen naar
de waanzin van deze tijd. 
Hoewel gevaccineerden niet snel naar dit boek zullen grijpen, valt er ook voor hen genoeg te
beleven met dit boek. Saskia van Orly’s ontmoetingen met Mick Jagger, Herman Brood, Theo
van Gogh en Václav Havel, maar ook haar verhaal over hoe ze ooit bijna vermoord werd door
een psychopaat, zijn meer dan entertaining te noemen. In zijn totaal nieuwe vorm reflecteert dit
boek de krankzinnige tijd waarin we leven. Het is daarmee een must read voor iedere
zelfstandige denker die daar de humor in kan zien. Machtmerrie zal niemand onberoerd laten
en één ding is zeker: Nina Simone zou er meer dan tevreden mee zijn geweest.
 
Machtmerrie is binnenkort leverbaar. Bij voorintekening krijg je een gesigneerd
exemplaar. shop@weltschmerz.nl 
 
 

Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest

Steun dit nieuwe & broodnodige media-initiatief

Ja, ik help!
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