NIEUW! Ook verkrijgbaar op:
· Politieke Ponerologie - Een wetenschap over de aard van voor
politieke doeleinden aangewend kwaad, van Andrzej M. Lobaczewski
Na een halve eeuw van onderdrukking is dit boek eindelijk
beschikbaar!
Politieke Ponerologie is een studie naar de oprichters en aanhangers
van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden
de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van
onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen
de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van
hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif.
Het boek is hier en hier te krijgen.
Koop nu uw eigen exemplaar!
Gepubliceerd door Pilule Rouge

Máxima draagt jas met hakenkruis in Neurenberg waar
processen tegen nazi-kopstukken werden gehouden
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Commentaar: Heeft Máxima dan werkelijk geen historisch besef?
Haar vader was overigens staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt tijdens de militaire
juntaregering van Jorge Videla in Argentinië (april 1976 - maart 1983). Deze
regeringsperiode staat bekend als de Vuile Oorlog, waarbij tegenstanders in gevangenissen
geïnterneerd en vaak gemarteld werden. Naar schatting 10.000 tot 30.000 (of meer)
mensen zijn voorgoed verdwenen.

De applicaties op de grijze mantel die koningin Máxima donderdagmorgen droeg bij
het koninklijk werkbezoek aan het Beierse Erlangen en Neurenberg hebben voor
enige opschudding gezorgd in Duitsland. Duitse media maakten er melding van, en
ook op sociale media was het een onderwerp van gesprek. De vormen op de door
Claes Iversen ontworpen jas zouden lijken op een hakenkruis en een IJzeren kruis.
Tal van Duitse kranten pakten er donderdag mee uit op hun websites. TZ uit München kopte
'Koningin Máxima zorgt met Hakenkruis-jas voor verontwaardiging'. Volgens Bild Zeitung was
er 'Opwinding over Máxima's hakenkruismantel' en in Oostenrijk vatte de Salzburger
Nachrichten het samen als 'heibel' om de 'hakenkruisjas'. Koningin Máxima droeg de jas na de
lunch niet meer. Het was inmiddels warm en zonnig weer.
Over de mantel van de koningin werd donderdag veel getwitterd in binnen- en buitenland: 'Een
beetje dom van Máxima', 'Hoe mooi bezoek nasmaak krijgt' en 'Een koningin met tal van
lakeien zou toch beter moeten weten'. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet donderdagavond
weten niet met een reactie te komen.
De koningin heeft de mantel eerder gedragen op de eerste dag van het staatsbezoek aan
Denemarken een jaar geleden. De keuze voor de ontwerper - Iversen is een in Nederland
wonende en werkende Deen - werd toen juist gezien als een mooi gebaar naar het gastland.
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Besuch in Bayern: Was hat denn Königin Maxima da für einen
Mantel an? to.welt.de/hoyEh1U
2 7:45 AM - Apr 14, 2016
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Commentaar: Lees ook: De terugkeer van fascisme in Europa, een historische context
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Citaat van de Dag
De Sovjet-Unie probeerde
communistische waarden met
geweld op te leggen. Ik denk, en
ik ben er zeker van dat velen het
met mij eens zijn dat de
communistische waarden er niet
toe deden. Het waren de
geopolitieke interesses van de
Sovjet-Unie die van belang waren
- namelijk Rusland, dat de SovjetUnie was. Dit was allemaal in
ideologische vorm gekleed.
- President van Rusland, Vladimir
Poetin
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Nederland verdient de teruggekeerde Syriegangers, een koekje van eigen deeg. Niet alleen steunde zij
met spullen deze akelige types, maar ook...
cope2
Ik heb deze onheilspellende akelige geluiden ook gehoord rond dat tijdstip in Nieuw-Bergen.
Beangstigende geluiden.
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