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Voorwoord 
 
We leven in een bizarre tijd. Deze algemene nieuwsbrieven hebben we opgezet om onze ac-
tiviteiten zoals de gezond verstand lezingen, de wandelingen, de (wandelende) studiegroepen 
en de verslagen van die activiteiten te delen, een leuk recept, een bijdrage van Stichting Vac-
cinvrij, van Arie, van Geertje en veel bijdrages van onze sprekers van de gezond verstand le-
zingen en ieder ander die iets interessant en belangrijk nieuws te melden heeft. 
 
Al een jaar liggen onze activiteiten grotendeels stil en heeft de inhoud van de nieuwsbrief een 
wending gekregen en delen we ‘andere’ informatie omdat we vanaf dag één van de lockdown 
een jaar geleden het gevoel hebben dat er veel niet klopt.  
Vanaf dag één wordt door de overheid geroepen dat we deze zogenaamde pandemie alleen 
met een vaccin kunnen doen stoppen zonder te willen kijken naar alternatieven als Hydroxy-
cloroquine, Ivermectine. Deze middelen zijn/waren zelfs verboden. Als er een werkend medi-
cijn is, heeft de snelle ontwikkeling van een nieuw experimenteel vaccin geen zin, we zeggen 
het nog maar een keer. Wel mogen sinds kort vijftig Drentse coronapatiënten meedoen aan 
een onderzoek naar thuisbehandeling van Covid-19, met behulp van de ontstekingsremmer 
dexamethason en zuurstofmetertjes. 
 
We delen intussen tal van verhalen hoe mensen deze bizarre tijd beleven, verhalen over vac-
cinaties en de C-vaccinatie in het bijzonder, het gevaar hiervan, zie de stukken van Vernon 
Coleman en Geert van den Bossche in deze nieuwsbrief, ook over het politieoptreden tijdens 
demonstraties wat disproportioneel is. Je hoort van alle kanten dat de politie opdracht heeft 
hard op te treden, tijdens de demonstraties, tijdens de avondklok en andere overtredingen 
van de maatregelen. De Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie heeft tal van agenten 
geïnterviewd en we delen een aantal verhoren. We krijgen veel stukken en linkjes gemaild en 

plaatsen zoveel mogelijk en delen ook leuke en gezellige onderwerpen       . Wees je eigen cri-
ticus en lees alleen de stukken die je aanspreken. 
 
En ik blijf zeggen: zorg goed 
voor jezelf, zorg voor een 
goed immuunsysteem, blijf 
mensen zien, ga naar bui-
ten en doe leuke dingen.  
 
Dit vond ik de afgelopen 
maand wel een van de top-
pers, naar een natuurge-
bied in Friesland om tegen 
zonsondergang de spreeu-
wendans met eigen ogen te 
aanschouwen. Heel bijzon-
der! 
 
Veel leesplezier en tot de 
volgende maand.  
Barbera  
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Eindresultaat? 
Ravage! 
 
Zo gaat men met mensen om... 
De mens verkeerd 'beschermen' geeft hetzelfde resultaat als bij deze bloemen. 
De ene bloem kan het niet navertellen en de ander heeft niets anders gedaan dan dwingen 
zich te 'beschermen' tegen de regen die valt waar bloemen blij mee zijn. 
Zien wij paralellen met 'muilkorven', vaccins en lockdown?  
Wat een ravage. 
 
Anneke 
 

 
´ 
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Boek van de maand 
 

Tussenrapportage Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

Bevindingen en getuigenverhoren naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van 
Covid-19 
Pedro Kuit en Jade Kuit  
 
Waarom een onderzoek? 
Op 15 maart 2020 heeft het kabinet voor de burgers van Nederland een 
scala aan regels voor de vrijheid van de burgers in verregaande mate. Sinds 
die dag geldt in Nederland het nieuwe normaal: Vrijheden van burgers en 
ondernemingen worden in verregaande mate ingeperkt.  
Aanvankelijk was er geen kritiek op deze maatregelen. Immers, de WHO had 
op 11 maart 2020 duidelijk gemaakt dat er sprake was van een wereldwijde 
coronapandemie en de Nederlandse bevolking ging er van uit dat de maat-
regelen van (zeer) tijdelijke aard zouden zijn en werden opgelegd aan het 
leven, met naam die van de zwakkeren, te redden. 
Er was veel onbekend over 'het' coronavirus dat wel eens aan miljoenen 
mensen het leven kon kosten.  
Vragen als "Waarom zijn deze maatregelen eigenlijk doorgevoerd" en "Zijn 
de maatregelen wel proportioneel" waren niet aan de orde. 
Nu de maatregelen een meer en meer permanent karakter blijken te krijgen 
ontstaat er kritiek. Artsen beginnen met het maken van de ernst van het 
virus en het wijzen op de schade die de maatregelen aan de gezondheid met 
zich brengen. Wetenschappers uiten kritiek op de gebruikte (reken)model-
len en testen. 
 
Te bestellen via deze link:  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492161963&PC=427870AA 
 
 

Radicale hoop 

10 factoren van uitzonderlijke overlevers van kanker en andere aandoeningen 
Kelly A. Turner 
 
In vervolg op de publicatie van de New York Times-bestseller Radicale Re-
missie is onderzoeker Kelly Turner, Ph.D., uit de hele wereld honderden 
nieuwe gevallen van radicale remissie verzameld – van kanker en nu ook van 
andere aandoeningen. In Radicale Hoop verkent Turner de toepassing van 
de principes uit. 
Radicale Remissie in het echte leven en de mensen die ervoor hebben geko-
zen om deze tocht te maken. 
Van het belang van zelfversterking in het verhaal van Bob tot de herkennen 
van de sterke redenen om te leven in het verhaal van Alex, een 12-jarige 
jongen, ieder deel hoofdstuk in hun eigen woorden de waarheden en het 
gebruik van een van de 10 sleutelfactoren van Radicale Hoop. 
 
Via deze link te bestellen: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665515&PC=427870AA  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492161963&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665515&PC=427870AA
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Radicale Remissie 

De negen speerpunten die een groot verschil kunnen maken 
Kelly A. Turner  
 
Het boek over Radicale Remissie beschrijft onderzoeken en mensen die ne-
gen speerpunten een radicale remissie van hun kanker hebben gebracht. Na 
een wereldwijd onderzoek naar meer dan duizend gevallen van radicale re-
missie - mensen die na een diagnose van een ernstige van zelfs terminale 
kanker volledig genezen zijn - geeft dr. Kelly Turner, psychotherapeut en on-
derzoeker gespecialiseerd in de integratieve oncologie, in dit boek de resul-
taten van dit onderzoek. Het onderzoek bevat de verbazingwekkende inzich-
ten van de negen speerpunten, die dr. Turner bij nagenoeg elke overlevende 
met een radicale remissie, die ze hebben bestudeerd, heeft aangetroffen en 
een uitleg van hoe de lezer de leefregels zelf kan toepassen. 
Radicale-remissie-overlevers vertellen hun verhaal, waarbij actiepunten aan 
het einde van elk hoofdstuk de lezer op weg helpen. 
 
Te bestellen via deze link 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872855&PC=427870AA 
 
 

Nooit geweten dat je goudsbloemen kan eten 

Wetenswaardigheden over bloemen en planten uit je directe omgeving 
 
Anneke Bleeker heeft eerder een serie boeken geschreven die zijn uitgegeven 
via succesboeken. 
Anneke Bleeker 
 
 
Anneke Bleeker heeft als doel om door middel van haar boeken, lezingen en 
wandelingen zoveel mogelijk mensen te inspireren, en open te staan voor al 
die gewassen en kruiden die letterlijk 'in het wild', in een goede omgeving om 
onze heen groeien. Als men hier voor open staat, zullen velen ontdekken hoe 
onze dagelijkse gezondere maaltijden kunnen maken en gezelliger kunnen 
presenteren. Zo ontstaat er ook een enthousiasme om in de eigen keuken aan 
de slag te gaan. Dan zullen onze maaltijden ons voeden in plaats van vul-
len. De tank van je auto vul je nog steeds niet met limonade maar met de 
juiste brandstof? Zo moeten wij ons lichaam ook behandelen!  
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872572&PC=427870AA 
 
We herhalen het nog maar een keer.  
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij 

succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten. Je kunt een boek bestellen door op de link van succesboeken te 
klikken die bij desbetreffend boek staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Het kost jou niets extra’s!!!  
Enne, alvast onze dank!  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872855&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872572&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Speciaal voor de lezers van deze nieuwsbrief! 
We gaan verloten… 
 
Project7-blad heeft speciaal voor jullie, lezers van deze nieuwsbrief, zeven pakketten samengesteld 
die gaan worden verloot.  
 
Het zijn bijzondere tijden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gaande is maar het is 
ook heel belangrijk dat we ons blijven richten op gezellige dingen die een mens blij maken. 
 

   
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 

   
Pakket 4 Pakket 5 Pakket 6 
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Inhoud van de pakketten: 
 

1. Boek: Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar, Set A van de ansichtkaarten, Boek: 
Buurttuinieren 

 
2. Boek: Het ‘wilde’ genieten – Zomer, Set B van de ansichtkaarten, Boek: 

Detox water, pakje servetten 
 

3. Boek: Het ‘wilde’ genieten – Zomer, Set B van de ansichtkaarten, Boek: 
Kaaslexicon, pakje servetten 

 
4. Boek: De beste bewaarmethoden voor uw tuinoogst, Set B van de an-

sichtkaarten, pakje servetten 
 

5. Boek: Speelgoed haken, breien, vilten & naaien, Set B van de ansichtkaar-
ten, pakje servetten 

 
6. Set A en set B van de ansichtkaarten en een pakje servetten 

 
7. Set A en set B van de ansichtkaarten en een pakje servetten 

Pakket 7 
 
Project7-blad heeft altijd de intentie gehad niet alleen informerend te zijn maar ook een stukje blijheid 
en gezelligheid te verspreiden. Daarom nemen we dit initiatief.  
Via deze nieuwsbrief gaan we 7 pakketten verloten. 
Niet geschoten is altijd mis! 
Wat mag jij doen? 
In een mail aan het mailadres onderaan deze pagina aangegeven, in maximaal 5 regels tekst, waarom 
jij graag 1 van de 7 pakketten zou willen ontvangen… of… waarom een persoon, door jou aangedragen, 
een pakket mag ontvangen. 
Je kunt niet kiezen voor welk pakket je gaat, dat ‘loopt zoals het loopt’ en wij laten iemand anders de 
keus bepalen uit de omschrijvingen welke 7 personen we deze maand blij maken. 
Voorlopig gaan we elke maand iets bedenken wat leuk is om cadeau te geven. 
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en daarna mogen zij hun adres of dat van de persoon die het 
pakket gaat ontvangen opgeven. 
Alle anderen krijgen een leuke aanbieding, dus wij zeggen… ‘Niet geschoten is altijd mis’ wees creatief 
en bedenk waarom jij of iemand anders ‘in de prijzen mag vallen’. 
Een pakketje positiviteit per post aangereikt door Project7-blad. 

Voel je welkom… we dagen je uit      . 
Je kunt de mail tot en met dinsdag 23 maart 12.00 uur zenden. 
Daarna gaan we alle reacties verzamelen en in de dagen erna mailen we allen die mee hebben gedaan. 
Elke set ansichtkaarten bij de pakketten bestaat uit 10 exemplaren (even voor de helderheid). 
 
Geef dus in ongeveer vijf regels in een mail aan waarom jij een pakket wilt ontvangen, of wie jij een 
pakket gunt. Dit kan tot en met dinsdag 23 maart 12.00 uur.  
Mail naar: admin@project7-blad.nl  
 
Een van onze schrijvers van deze nieuwsbrief, Leo Singor, zal de mails beoordelen en de winnaars kie-
zen. 
  

mailto:admin@project7-blad.nl
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Kruidenkracht, zielskracht, veerkracht en krachtbron 
 
We zitten nog steeds vast in de maatregelingen en het leven is weer stilgezet.  
Het wordt een kwestie van een lange adem hebben pfff…en ik merk dat de jeugd het er lastig 
mee heeft. Bij mij komen tegenwoordig veel kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel 
zitten. Ze hebben last van spanning en daar krijgen ze huidklachten en concentratieproblemen 
van.  
Misschien herken jij het bij je eigen kinderen of kleinkinderen? Hebben ze misschien ook 
moeite om hun plek in huis te vinden nu vader en moeder ook thuis zitten te werken? Ik kom 
ook vaak combinatiegezinnen van gescheiden ouders tegen. Kinderen switchen dan van huis 
om de paar dagen of de week en moeten weer wennen met daarbij soms een stiefvader of 
stiefmoeder die anders over de dingen denkt.  
En de kinderen passen zich weer aan of soms niet.  
Maaar… als ziel heb je gekozen om nu op aarde te zijn (tenminste zo zie ik het), want het is 
een hele boeiende tijd met een happy end. Dat kun je lezen in het nieuwste boek van Christina 
von Dreien: ‘Uiteindelijk komt alles goed’.  
 
En daarvoor hebben we nog even wat kracht 
nodig en daar wil ik het over hebben deze keer.  
De wilg gaat over ZIELSKRACHT.  
Het vieren van het leven door pijn onder ogen 
te zien. Door pijn te verwerken gaat je ziel 
groeien.  
Je hebt natuurlijk de knotwilgen en treurwilgen, 
maar die met een geneeskracht zijn de witte 
wilg of de oortjeswilg. Die groeit langs de water-
kant of tussen de tegels of ergens in jouw tuin.  
De geneeskracht zit in de bast van de jonge tak-
ken. In het voorjaar stromen de sappen op zijn 
best en zijn er volop inhoudsstoffen aanwezig. 
Het is een natuurlijke pijnstiller, want er zit salicylzuur in de bast.  
Je kunt in plaats van paracetamol ook tinctuur van de bast innemen of op de bast kauwen. 
Niet lekker, maar het helpt wel.  
Pijn is een teken van jouw lichaam dat er wat aan de hand is. Onderdrukken is niet de manier, 
maar verlichten kun je het wel.  
Bijvoorbeeld bij hoofdpijn (meer water drinken helpt ook goed, want opgehoopte afvalstoffen 
kunnen ook hoofdpijn veroorzaken) of spierpijn, stijfheid, rugpijn enz. Het stofje maakt dat je 
ontspant. De wilgentak is ook soepel, want heel buigzaam.  
Voor het zielenstuk kun je de Treewomanremedie Wilg gebruiken of de bloesemremedie Wil-
low van Bachbloesemremedies.  
Let op: bij epilepsie voorzichtig mee zijn, niet voor jonge kinderen, niet voor tandartsingreep 
of operatie (bloed verdunnende eigenschappen). 
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We kunnen nu wel vast gaan zitten wat er allemaal 
niet goed gaat, maar daar word je wel heel negatief 
van.  
We hebben dus wat VEERKRACHT nodig om van ne-
gativiteit naar creativiteit te gaan. Met creativiteit 
gaat namelijk je levenskracht weer stromen.  
Dan komt de springbalsemien om het hoekje kijken. 
De bloem lijkt op een omgekeerde ridderhelm.  
Ze zijn zuurstokroze tot wit. De bloemen pluk je in 
augustus voor geneeskracht, de zaden oogst je wan-

neer de zaaddozen open willen springen.  
De donkere zaden kun je opeten en smaken nootachtig en zijn ook lekker in de curry of door 
de rijst. Het jonge blad kun je stoven als spinazie en roerbakken. 
Er is niet zoveel bekend over de lichamelijke werking van springbalsemien behalve de verkoe-
lende werking bij muggenbeten en brandnetelprik.  
Je kneust een blad en legt het op de jeukende plek. Vanuit de energiewerking gezien, werkt 
de plant rustgevend en aardend. Springbalsemien wordt wel als bron van hulp gezien bij ADHD 
of ADD symptomen.  
Ik zeg met opzet ‘symptomen’, want een diagnose met ADHD of ADD wil nog niet zeggen dat 
dit is wat er aan de hand is. Je kunt ook druk of dromerig zijn, omdat je hooggevoelig bent en 
zoveel prikkels binnenkrijgt.  
Of je begint te stuiteren of je trekt je terug. Kun je je inleven in een ander dan heeft het met 
hooggevoeligheid te maken. En dat kun je op een prachtige manier inzetten in jouw leven als 
je weet hoe je met prikkels om kunt gaan. Ik leer kinderen en volwassenen daar van alles over. 
De bloesemremedie Impatiens (ongeduld) in combinatie met engelwortel- of eiktinctuur helpt 
daarbij. Meer informatie staat in het boek onderaan vermeldt. 
 
Ook handig is om je eigen KRACHTBRON te vinden en dan 
speelt Vrouwenmantel een rol.  
Je eigen ritme leren kennen. De naam zegt het al, deze plant 
is voor de vrouwen.  
Vrouwenmantel vind je vooral in tuinen en zelden in het 
wild. Het blad lijkt op een middeleeuwse mantel. De bla-
deren zelf produceren druppels dauw die zich centraal op 
het blad verzamelen als een parel en de omgeving weer-
spiegelen.  
Wist je dat deze dauwdruppels door alchemisten werd ge-
bruikt in brouwsels om goud te maken?  
De bloemen zijn groengeel van kleur en zowel van blad als 
bloem kun je thee van maken. Dan wel met een mengsel 
met andere kruiden anders is het niet lekker.  
De geneeskracht zit in de jonge bladeren en in de wortel. 
Van de wortel kun je tinctuur maken in het voorjaar of na-
jaar als er geen bladeren meer aan de plant zitten.  
Voor meisjes en vrouwen is dit kruid behulpzaam bij de 
menstruatieperiode en voor en na de bevalling. Je kunt van 
de wortel ook vrouwenmantelolie maken.  
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Deze tips komen onder andere uit het boek “Kruidenkracht voor tieners” en daarin staat ook 
hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop maakt. Ook beschrijft het hoe je zelf deodorant of parfum 
maakt. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en via de link onderaan. 
 
We moeten nog even door de zure appel heen bijten en houd in gedachten dat het eerst chaos 

moet worden om oude systemen af te breken. En achter de wolken schijnt de zon…altijd      . 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Bron: Kruidenkracht voor tieners ISBN 9789491557415  
Fotobron: pixabay.com 

_____________________________________________ 
 

Een kaartje kan heel veel teweegbrengen… 
Ansichtkaarten Set A en Set B…  

 
Ansichtkaarten. Een kaartje kan iemand verrassen, iemand blij maken. 
Als het dan ook nog een kaartje is met een natuurlijke uitstraling, een blik op dat, wat we in 
de vrije natuur en/of eigen tuin kunnen oogsten maakt het helemaal leuk. 
  

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
https://www.a3boeken.nl/nl/webshop/
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Zeker in deze tijd, hoewel kaarten van alle tijden zijn, maar toch is het naar ons idee in deze 
tijd nog veel belangrijker dat we ook op deze wijze iemand eens aandacht geven. 
We leven in het digitale tijdperk van mailtjes, een mailtje is in no time verzonden maar toch is 
dat anders dan een kaart van de deurmat of uit de brievenbus pakken. 
Een kaart voor een verjaardag, een kaart voor ‘zomaar eens tussendoor’, een kaart om iemand 
succes of sterkte te wensen of gewoon met de woorden… we denken aan je! 
Een kaart is tastbaar, een kaart zet je even zichtbaar neer, een kaart is een persoonlijke noot 
van iemand via zijn of haar handschrift en woorden. 
Kaarten zijn betaalbaar, kaarten zijn kleine cadeautjes, kaarten kun je sparen. 

 
Set A en Set B… 
Na A en B komt C, vervolgens D en zo gaan wij ook verder met het samenstellen van series. 
De eerste twee sets zijn gericht op het voorjaar, op nu. 
De derde set die nog verschijnen moet is ook gericht op het voorjaar maar alweer iets verder 
in de tijd en zo gaan we het jaar door rollen. 
Wanneer Set A uitverkocht is zal deze niet eerder weer verschijnen dan wellicht volgend jaar 
of zelfs een jaar later. 
Want er zijn nog veel meer planten, kruiden, bomen en struiken die we kunnen verspreiden 
via kaarten dus ook nog meer voorjaarsgewassen. 
We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen maar de eerste reacties zijn bijzonder goed en 
daar zijn we blij mee. 
De kwaliteit is mooi, de kleuren zijn prachtig. 
De kaarten hebben de grootte van A5 (dat is een half A4). 
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Wie de kaarten wil sparen kan een map op A5-formaat kopen met insteekhoesjes maat A5. 

Wij hebben geen aandelen      maar kochten zelf een map met hoesjes bij de Bruna. 
Op deze wijze kun je elke set sparen en handig opbergen. De voor- en achterkant blijven zicht-
baar, de kaarten blijven netjes en je kunt ze op volgorde van het seizoen doorbladeren. 

Maar… evengoed ook kaartjes uitdelen en/of verzenden natuurlijk.       
Wie het zonde vindt de kaarten zo op de post te doen kan een pakje A5 enveloppen kopen. 
Deze zijn ook op vele plaatsen te verkrijgen, het is maar een idee wat we benoemen. 
 
De kaarten zijn van Anneke (foto’s en tekst) en Frank (opmaak) Bleeker. 
Project7-blad verkoopt de kaarten ook, het is het idee als de rekening van Project7-blad zich 
gaat vullen dat het bestuur ook leuke initiatieven kan ondersteunen. 
Via barbera@project7-blad.nl kun jij de kaarten bestellen. 
 
Set A en Set B kosten 15 euro per 10 kaarten, dat is samen 30 euro. 
MAAR… Deze maand bieden we beide sets tegelijk aan voor 25 euro en dat is ook inclusief 
verzendkosten (4,10) 
Wie alleen A of alleen B wenst betaalt 15 euro inclusief verzendkosten. 
 
Deze aanbieding loopt tot en met 15 april. 
Help jij mee veel kaarten over het land te verspreiden zodat veel personen ook eens hun blik 
op de natuur om ons heen richten? 
Want juist in deze tijden is het van nog groter belang dat we in grote getalen weten wat we 
kunnen scoren om culinair te gebruiken. 
Er groeit zoveel om ons heen wat eetbaar is, allemaal oude kennis die we graag delen en hel-
pen verspreiden. 
 
Een kaart zegt heel veel, een kaart zenden is 
een kleine moeite, een kaart inlijsten is een 
leuk cadeautje, met een kaart kun je alle kan-
ten op. 
 
Set A 15 euro 
Set B  15 euro 
Set A en Set B samen tot en met 15 april te be-
stellen voor 25 euro bij Barbera: 
Barbera@project7-blad.nl  
 
Anneke  

mailto:barbera@project7-blad.nl
mailto:Barbera@project7-blad.nl
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De Helden 
 

De rechters linkerhand beeft 

En weet niet wat de rechter doet 

De rechters rechterhand leeft  

Van hetgeen de rechter doet 

En ieder doet de ogen dicht 

En houdt zich maar gedeisd 

Liever laf en levend 

Dan een held tot elke prijs 

Getuigen zijn zelden helden 

Echte helden getuigen zelden 

De bange man van tien hoog 

Die denkt dat hij een engel is 

Een kraai krast: maar die vent loog 

Ik zag dat hij zijn vleugels mist 

Maar juist voordat die vogel sprong 

Toen weigerde z’n tong 

Er viel niets meer te zeggen 

Want hij viel al, nee, hij sprong 

Getuigen zijn zelden helden 

Echte helden getuigen zelden 

De dronken drenkeling schreeuwt 

Dat hij niet van water houdt 

De dikke kastelein geeuwt 

Want water, ach, dat laat hem koud 

Er staan veel mensen aan de kant  
En ze kijken rustig toe 

De een heeft zeven kinderen 

En de ander is doodmoe 

Getuigen zijn zelden helden 

Echte helden getuigen zelden 

Ministers leren braille 

Want zij zijn al jaren blind 

Verzamelen medailles 

Omdat hun vrouw dat prachtig vindt 

Maar vreemd, je ziet ze nooit op straat 

Want wat er ook gebeurt 

Ze blijven veilig binnen 

Met een slot op elke deur 

Getuigen zijn zelden helden 

Echte helden zie je zelden….. 

 

Herman van Veen 1971, met dank aan Jos 
  

Genieten kunnen we van al het schoon 

Zo natuur is als wij zijn heel en goed gewoon 

Behoedt bewaard en doorgegeven ongeschonden 

Er zoveel waar en waarde is dit zien ontluiken 

Door elk soort doen met land; heel fijn gebruiken  

 

 Wilbrord Braakman 

 

 

Een gezond mens laten bewijzen 

dat ie niet ziek is 

is net zo dom 

als een arm mens laten bewijzen 

dat ie niet rijk is. 
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Naïeve open vragen maken veel duidelijk  
Zoals een van onze lezers zag op social media: 

 
Stel dat ik me laat vaccineren: 
Kan ik dan stoppen met het dragen van het mondmasker? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Kan ik dan weer naar een kapper, café of restaurant? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Ben ik bestand tegen COVID-19 of de Britse of enig andere variant? 
Antw. RIVM en OMT: Misschien, maar we weten het niet precies, het zal je waarschijnlijk niet stoppen 
om het te krijgen. 
 
Ik ben dan gelukkig niet meer besmettelijk voor anderen toch?  
Antw. RIVM en OMT: Nee, je kunt het nog steeds doorgeven, misschien, niemand weet het.  
Zelfs de WHO niet. 
 
Maar als we alle kinderen vaccineren, dan zal de school weer normaal functioneren? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Dus als ik gevaccineerd ben, dan ben ik vrij van het sociaal distantiëren? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Maar gelukkig kan ik als ik gevaccineerd ben, stoppen met het desinfecteren van mijn handen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
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Ik ben serieus opzoek naar het voordeel hoor. Dus als ik gevaccineerd ben en mijn kleinkinderen ook, 
dan kunnen we elkaar weer knuffelen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Maar worden bioscopen, theaters en stadions opnieuw dan geopend dankzij vaccins? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
De gevaccineerden mogen dan in groepen wel samenkomen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Nou breekt mijn klomp. Kunt u mij vertellen wat dan het voordeel is van vaccinatie? 
Antw. RIVM en OMT: Nou nee, waarschijnlijk zal het virus zal je niet doden. 
 
Weet u zeker dat het mij niet zal doden? 
Antw. RIVM en OMT: Nee. 
 
Als het virus me statistisch gezien toch niet zal doden, waarom zou ik me laten vaccineren? 
Antw. RIVM en OMT: Om anderen te beschermen. 
 
Waartegen bescherm ik ze dan als ik nog steeds anderen kan besmetten als ik gevaccineerd ben? 
Antw. RIVM en OMT: geen antwoord. 
 
Dus als ik gevaccineerd word, zijn de anderen niet 100% zeker dat ik ze niet besmet? 
Antw. RIVM en OMT: Dat klopt. 
Loop ik ook risico op ernstige (soms dodelijke) bijwerkingen als ik gevaccineerd ben? 
Antw. RIVM en OMT: Dat weet nog niemand, dat is volgens de WHO en het RIVM nog te vroeg om over 
te kunnen oordelen. 
 
In Nederland zijn er na hun vaccinatie onlangs 15 ouderen overleden. Kunt u aangeven dat door het 
vaccin kwam? 
Antw. RIVM en OMT: Nee, dat kunnen we nog niet. Dat is in onderzoek maar waarschijnlijk hadden zij 
al een fragiele gezondheid. 
 
Worden deze overledenen dan aangemerkt als 'overleden door Corona'? 
Antw. RIVM en OMT: Misschien, dat hangt af van het onderzoek. 
 
Dus elke fragiele oudere die is overleden en besmet was gaat u onderzoeken of die ook echt door het 
Corona-virus zijn overleden?  
Antw. RIVM en OMT: Nee, dat is niet de bedoeling. 
 
Dus het aantal overleden mensen dat nu wordt aangegeven als 'overleden door Corona' is niet het 
correcte aantal. 
Antw. RIVM en OMT: Jawel want deze mensen waren besmet met het Coronavirus. 
 
Ik lees net dat er in Duitsland 14 gevaccineerde ouderen met de Britse variant zijn besmet. Kunt u mij 
uitleggen wat mijn vaccinatie dan voor een zin heeft? 
Antw. RIVM en OMT: Nee dat weten we niet. 
 
De leverancier van het vaccin kan ik wel aansprakelijk stellen voor de bijwerkingen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee, die wijst alle aansprakelijkheid bij voorbaat af. 
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Dus we kunnen de overheid die het vaccin goedgekeurd heeft aansprakelijk stellen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het middel heeft goedgekeurd. Dus we kunnen het EMA 
aansprakelijk stellen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee, want dat is een instantie die keurt op bestaande kennis. En de kennis om-
trent dit geheel nieuwe type vaccin is niet opgedaan. 
 
Dan blijft alleen degene die mij vaccineert over, die ik aansprakelijk kan stellen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee, huisarts en GGD volgen de adviezen van de EMA en overheid. 
 
Kan ik überhaupt iemand aansprakelijk stellen? 
Antw. RIVM en OMT: Nee 
 
Waarom wil je dan dat iedereen zich laat vaccineren? 
Antw. RIVM en OMT: Omdat we het virus dan indammen. 
 
Nog een laatste vraag: 
De gepubliceerde oversterfte in 2020 is die rechtstreeks te wijten aan Corona? 
Antw. RIVM en OMT: Nee, die is niet rechtsreeks te wijten aan Corona want in 2019 hadden we een 
forse ondersterfte. 
 
Dank u wel voor uw eerlijke antwoord. 
 
Ik ben maar een simpele ziel met een boel vragen want dat is mij op school geleerd. Van vragen stellen 
word je wijs zei mijn meester altijd. Nou volgens mij heeft hij gelogen. Als ik de antwoorden op deze 
28 vragen bekijk dan trek ik de conclusie: Ik ben niet veel wijzer. 
 
Ik weet niet wie van u het nog snapt? Ik in ieder geval niet. En of ik mij laat vaccineren? 
Het gros van de antwoorden geven mij het beeld van weinig tot geen voordelen en een redelijke kans 
op nadelen. 
 
Ik zou zeggen, trek zelf je conclusie en gebruik je gezond verstand. 

_____________________________________________ 

VLINDER EFFECT 
 
Zoek maar eens op het vlinder-effect.  
Een kleine actie kan een groot effect hebben. Maar 
dan moet je wel in actie komen.  
 
Wees die vlinder.  
Wees die steen in het water die het wateroppervlak 
ontregelt.  
Iedere actie, groot of klein, kan invloed hebben op al-
les wat is.  
 
Niet iedere actie geeft een even groot bereik.  
Soms komt er niet direct iets tastbaars uit maar heb je 
toch veel veroorzaakt.  
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Je weet nooit hoeveel impact jouw actie heeft.  
Maar realiseer dat alles wat je 'doet' een impact 
heeft.  
Groot of klein.  
Als je niets doet, dan gebeurt er zeker niets... 
 
Wees die vlinder 
Sla je vleugels uit.  
Veroorzaak een golf van verandering in de wereld. 
 
Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Waar ligt jouw grens? 
 
Met dank aan Miranda, via facebook. 
Foto Anneke Bleeker© 

_____________________________________________ 

Deskundigen en hun maatregelen 
 
Deskundigen: 
"De meeste besmettingen vinden binnenshuis plaats"  
Maatregel? Blijf binnen! 
 
Deskundigen: 
"Er vinden weinig besmettingen plaats in de horeca." 
Maatregel? Sluit de horeca!  
 
Deskundigen: 
"De meeste patiënten op de IC hebben overgewicht." 
Maatregel? Alleen fastfoodketens mogen openblijven, alle overige restaurants moeten sluiten. 
 
Deskundigen: 
"Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheid." 
Maatregel? Mondkapjesplicht! 
 
Deskundigen: 
"Deze test is geen betrouwbare methode om virussen op te sporen." 
Maatregel? Testplicht! 
 
Deskundigen: 
"We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettingen." 
Maatregel? Lockdown! 
 
Deskundigen: 
"Het immuunsysteem verzwakt door weinig contact met bacteriën." 
Maatregel? Alles ontsmetten! 
 
Deskundigen: 
"Goede ventilatie en luchtvochtigheid vermindert de kans op infecties." 
Maatregel? Sluit alle bejaarden binnen op en houd ramen en deuren gesloten. Ventileren is niet no-
dig.  
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Deskundigen: 
"Buitenlucht versterkt het immuunsysteem." 
Maatregel? Blijf binnen! #stayhome 
 
Deskundigen: 
"Sociale contacten, aanraking en plezier is essentieel voor een goede gezondheid. Je kunt het virus 
niet overdragen door aanraking." 
Maatregel? Houd afstand, aanraken is strafbaar, plezierige samenkomsten zijn verboden, blijf weg bij 
ouderen! 
 
Deskundigen: 
"Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem gezond te houden." 
Maatregel? Sportscholen dicht! 
 
Deskundigen:  
"Het probleem is niet het virus maar de bezuinigingen in de zorg." 
Maatregel? Geen opschaling van de zorgcapaciteit, want dan "vervelen ze zich dood"! 
 
Deskundigen: 
"Je bent niet besmettelijk als je geen klachten hebt." 
Maatregel? Ga in quarantaine, ook al heb je geen klachten. 
 
Deskundigen: 
"We hebben middelen gevonden die effectief zijn bij de bestrijding van het C----virus! Een 'vaxxin' is 
dus niet nodig! Sterker nog, een 'vaccin' is niet toegestaan als er werkzame medicijnen zijn!" 
Maatregel? Deze medicijnen worden verboden. Er is te weinig bekend over de bijwerkingen.  
 
Deskundigen: 
"Er is te weinig bekend over de bijwerkingen van nieuwe 'vaccins'. Het onderzoek is nog niet afge-
rond, het is nog niet veilig!" 
Maatregel? Zoveel mogelijk mensen 'vaccineren'. 
 
Deskundigen: 
"Een zwakker lichaam kan de immuunreactie op het 'vaccin' mogelijk niet aan, waardoor men kan 
overlijden. Er is nog niet getest op ouderen en zieken." 
Maatregel? Ouderen en zieken eerst! 
 
Deskundigen: 
"Er overlijden verdacht veel ouderen binnen twee weken na het 'vaccin'. Dit moet eerst onderzocht 
worden voordat we verder gaan met 'vaccineren'." 
Maatregel? Dit komt door de onderliggende ziekte, niet door het 'vaccin'. We voeren het tempo op. 
 
Deskundigen:  
"Er klopt hier iets niet, er wordt niet naar ons geluisterd, wat is hier aan de hand?" 
Maatregel? Censuur voor iedereen die kritiek heeft! 
 
Het volk: 
"Wij zijn het hier niet mee eens! Wij willen dat er geluisterd wordt naar deze deskundigen! Wij pro-
testeren!" 
Maatregel? Verbod op demonstraties, extreem politiegeweld, boetes en arrestaties. 
 
Met dank aan Nina de Frel, via facebook  
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Uit de nieuwsbrieven van de Stichting Vaccinvrij 
 
BRITISH MEDICAL JOURNAL: HET EMA COVID-19 DATA-LEK, EN WAT HET ONS VERTELT OVER 
MRNA INSTABILITEIT 
Door Vertaalteam | 12 mrt 2021 | COVID-19  
 
Gehackte mails onthullen kwaliteitsproblemen bij 
eerste ladingen van Pfizer-BioNTech-vaccin. 
Uit uitgelekte documenten blijkt dat sommige vroege 
commerciële batches van het covid-19-vaccin van Pfi-
zer-BioNTech lagere niveaus van intact mRNA had-
den dan verwacht, wat vragen oproept over hoe dit 
nieuwe vaccin moet worden beoordeeld, schrijft Se-
rena Tinari in een van de meest gerespecteerde me-
dische tijdschriften “The Brittish Medical Journal” 
(BMJ). Onderstaand een vertaling van het artikel ‘The EMA covid-19 data leak, and what it tells 
us about mRNA instability’. Het geeft ons een kijkje in de keuken van het regelgevende instan-
tie European Medicine Agency (EMA). Er hangt een raar luchtje… 
https://stichtingvaccinvrij.nl/british-medical-journal-het-ema-covid-19-data-lek-en-wat-
het-ons-vertelt-over-mrna-instabiliteit/ 
 
 
AMBTENAREN VAN VOLKSGEZONDHEID LIEGEN OVER LOCKDOWNS 
Door Vertaalteam | 12 mrt 2021 | COVID-19 
 
Dit artikel is een vertaling van ‘Public Health officials are lying about Lockdowns’, door dr. 
Mercola. Met dank aan Riccardo Barbieri voor de ondertiteling van het filmpje. 
https://video.stichtingvaccinvrij.nl/Berichten/Offici%C3%ABle%20statistie-
ken%20van%20landen%20tonen%20aan%20dat%20lockdown%20geen%20ef-
fect%20heeft.mp4?_=1 
Zoals Ivor Cummins in de onderstaande video laat 
zien, blijkt uit de beschikbare gegevens dat “lock-
downs” geen enkel effect hebben gehad op het ver-
lagen van het aantal positieve PCR-testen, terwijl ze 
wel een enorme prijs hebben geëist in termen van 
menselijk lijden en maatschappelijke gezondheid. 
Alle rapporten en studies die in zijn video worden be-
sproken, zijn ook beschikbaar op zijn website, TheFa-
tEmperor.com.1  
Aan die lange lijst van bewijzen kunnen we nog een 
ander rapport toevoegen van de Canadese specialist 
infectieziekten bij kinderen Dr. Ari Joffe, die aantoont dat de schade van opsluiting ongeveer 
10 keer groter is dan de voordelen ervan.2 
In zijn 51 pagina’s tellende paper,3 “COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink” be-
spreekt Joffe hoe en waarom de aanvankelijke voorspellingen niet overeenkwamen met de 
werkelijkheid, wat de nevenschade van het lockdown-beleid is, en wat kosten-batenanalyses 
ons vertellen over de effectiviteit van de lockdown-strategie. 

https://stichtingvaccinvrij.nl/british-medical-journal-het-ema-covid-19-data-lek-en-wat-het-ons-vertelt-over-mrna-instabiliteit/
https://stichtingvaccinvrij.nl/british-medical-journal-het-ema-covid-19-data-lek-en-wat-het-ons-vertelt-over-mrna-instabiliteit/
https://video.stichtingvaccinvrij.nl/Berichten/Offici%C3%ABle%20statistieken%20van%20landen%20tonen%20aan%20dat%20lockdown%20geen%20effect%20heeft.mp4?_=1
https://video.stichtingvaccinvrij.nl/Berichten/Offici%C3%ABle%20statistieken%20van%20landen%20tonen%20aan%20dat%20lockdown%20geen%20effect%20heeft.mp4?_=1
https://video.stichtingvaccinvrij.nl/Berichten/Offici%C3%ABle%20statistieken%20van%20landen%20tonen%20aan%20dat%20lockdown%20geen%20effect%20heeft.mp4?_=1
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https://stichtingvaccinvrij.nl/ambtenaren-van-volksgezondheid-liegen-over-lockdowns/ 
 
 
BLCKBX – NOODKREET NAAR DE WERELD VANUIT ISRAËL 
Door Gast auteur | 12 mrt 2021 | COVID-19 
 
Ilana Rachel Daniel doet een emotionele noodkreet vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. 
In een recordtempo probeert de regering de gehele bevolking – inclusief zwangere vrouwen 
en kleine kinderen – te vaccineren tegen het corona virus. “Burgerrechten worden ter zijde 
geschoven en mensen kunnen pas weer deelnemen aan de samenleving na vaccinatie”, vertel 
Ilana via een livestream verbinding aan Flavio Pasquino in de BLCKBX-studio, die Ilana op het 
spoort kwam n.a.v. een – nog – emotionelere audio clip op Telegram. Ilana vertelt over de 
Green Pass, de Freedom Bracelet, het mRNA vaccin en de mensenrechtenschendingen. “Die 
momenteel doen denken aan de Holocaust”, aldus de Jodin die 30 jaar geleden vanuit de US 
naar Jeruzalem emigreerde. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-noodkreet-naar-de-wereld-vanuit-israel/ 
 
 
DE PANDEMIE ALS STAAFDIAGRAM STAAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER! 
Door Gast auteur | 3 mrt 2021 | COVID-19 
 
Soms vinden mensen een manier om iets zo duidelijk te maken, dat je er niet meer omheen 
kunt. De makers van het onderstaande filmpje zijn erin geslaagd om een prachtige visuele 
uitleg te geven. In vijf minuten ligt de waarheid glashelder op tafel, of liever gezegd torent het 
hoog boven ons uit! Nederlandse ondertiteling kunt u rechtsonder in het scherm aanzetten. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-pandemie-als-staafdiagram-staat-als-een-paal-boven-wa-
ter/ 
 
 
BURGERS HEBBEN HET RECHT OM TE DEMONSTREREN – POLITIEGEWELD GAAT ALLE PER-
KEN TE BUITEN 
Door Door Frankema | 15 mrt 2021 | COVID-19 
 
We hebben het recht om te demonstreren, en de politie schendt dit recht door vanaf half 
januari systematisch, vroegtijdig op een gewelddadige wijze vreedzame bijeenkomsten te ver-
storen en te beëindigen. Het is zelfs zo erg dat integere politiemensen zich zorgen maken over 
de “hooligan-politie”, die meedoet aan georganiseerd geweld tegen de burger. 
 
In dit artikel de do’s en dont’s van politieoptreden tijdens demonstraties; en de motivatie van 
de demonstranten zelf om bijeen te komen. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/burgers-hebben-het-recht-om-te-demonstreren-politiege-
weld-gaat-alle-perken-te-buiten/ 
 
 

  

https://stichtingvaccinvrij.nl/ambtenaren-van-volksgezondheid-liegen-over-lockdowns/
https://stichtingvaccinvrij.nl/blckbx-noodkreet-naar-de-wereld-vanuit-israel/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-pandemie-als-staafdiagram-staat-als-een-paal-boven-water/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-pandemie-als-staafdiagram-staat-als-een-paal-boven-water/
https://stichtingvaccinvrij.nl/burgers-hebben-het-recht-om-te-demonstreren-politiegeweld-gaat-alle-perken-te-buiten/
https://stichtingvaccinvrij.nl/burgers-hebben-het-recht-om-te-demonstreren-politiegeweld-gaat-alle-perken-te-buiten/
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Schimmelende Mensen 
 
Het is al laat op de zaterdagmiddag als ik de drogisterij binnenloop, vanzelfsprekend zonder mond-
kapje. De medewerkers van de drogist kijken even naar me, maar door hun mondkapje zie ik niet wat 
ze denken van mijn publieke weigering om een mondmasker op te zetten. Ze zeggen in ieder geval 
niets en gaan verder met hun werk. Mijn jongste zoon, bijna zes jaar oud, is bij me en voor hem is de 
aanblik van de mensen met mondkapjes op hun gezicht al zo normaal dat hij er geen vragen meer over 
stelt. Dat is bijzonder, omdat hij zich over vrijwel alles dat hij ziet en meemaakt verwondert en er 
vragen over stelt, aan iedereen die maar naar hem wil luisteren.  
 
Ik zoek naar de miconazolcreme tegen huidschimmel. De meeste mensen gaan eerst dood en beginnen 
daarna te schimmelen, maar in mijn geval is de volgorde andersom. Het is een grapje van de Man van 
de Zeis, om te laten weten dat het verval absoluut zeker is begonnen, en dat het niet lang duurt alvo-
rens hij me komt halen. Dat is niet erg, ik smeer mijn zalfjes in een poging hem een loer te draaien, 
maar uiteindelijk zal ik ook die strijd moeten staken. Zou men aan gene zijde ook nog mondkapjes 
dragen, en anderhalve meter afstand houden of is men daar verlost van de Pandemie van Waanzin die 
ons allen hier op deze aardkloot in zijn greep heeft? 
 
Terwijl ik op zoek ga naar de miconazolcreme, zie ik een vrouw in gesprek met de medewerkster van 
de drogist. Ze is minstens zeventig, mogelijk zelfs ouder, maar door het mondmasker kan ik haar ge-
zicht niet zien en kan ik haar leeftijd niet goed schatten. Ze loopt met haar rollator, krom vooroverge-
bogen, achter de drogist-assistente aan. De doosjes en potjes die ze op haar verzoek krijgt aangereikt 
zet ze zorgvuldig op het plankje van de rollator voor haar. Vitamine C, zink, selenium, multivitaminen, 
mineralen, ginkgo biloba, en een aantal middelen die ik zelfs in de spreekkamer nog nooit ben tegen-
gekomen. De verpakkingen met daarop afbeeldingen van kruiden en vitale mensen vormen een schril 
contrast met de oude bevende handen die de potjes en doosjes rangschikken op het plankje van haar 
rollator. 
 
Mijn gedachten dwalen af, en mijn fantasie slaat op hol. Hoeveel mensen heb ik in de afgelopen 20 
jaar dat ik in ziekenhuizen en instellingen rondloop inmiddels dood zien gaan? Het moeten er honder-
den zijn. In mijn fantasie zie ik ze in de rij staan op een kleine houten kade, in de grijze schemer van de 
invallende avond, de een in de rolstoel, de andere met een kunstbeen, een derde vermagerd met een 
hele dikke buik, blauw geaderd doorschemerend achter de knopen van de pyjama, snakkend naar 
adem. Heel veel mensen met scheve gezichten en halfzijdige verlammingen. Ik zie mijn vader, mijn 
moeder, mijn broertje, Helmar en andere dierbaren die me voor zijn gegaan, vaak zonder eerst af-
scheid te nemen.  
 
Ik zie rochelende mensen, benauwde mensen, mensen met ingevallen wangen en holle ogen, met pie-
pende en krakende ledematen. Tussen deze mensen lopen ook enkele gezonde personen, die verbaasd 
om zich heen kijken, en zich lijken af te vragen hoe ze hier in Godsnaam verzeild zijn geraakt. Ik zie 
helder het 12-jarig vriendje van mijn broertje voor me, die op die leeftijd besloot dat de rest van zijn 
leven niet de moeite waard kon zijn. Had hij wellicht gelijk? Hij zal het nooit weten. Ook zie ik enkele 
mensen met op het oog een normale aanblik, die doelloos heen en weer lopen over de kleine kade, 
steeds in hetzelfde rondje, met een wanhopige blik in de ogen, op zoek naar de ingang die zich niet 
meer laat vinden.  
 
Het zijn de dolers voor de dood. 
Aangemeerd ligt een kleine sierlijke aak in het zwarte ijskoude water, met een gekrulde boeg, met als 
enige beschutting een grijs verkleurde doek gespannen tussen vier stokken. In de aak staan kleine af-
gesleten houten bankjes. Bij de loopplank staat een oude, lange en enigszins gekromde man, gehuld 
in een lange zwarte mantel die zijn bleke en knokige armen en handen vrijlaat. Zijn gegroefde gezicht 
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is grotendeels verborgen onder een wilde grijze baard, behalve de grote haakvormige neus, en zijn 
priemende grijsblauwe ogen. Het kijkt met een minzame en geamuseerde glimlach naar zijn toekom-
stige passagiers op de kade, om daarna onverstoorbaar verder te gaan met het controleren van de 
plaatsbewijzen.  
 
Hij scheurt het bovenste formulier los, en geeft de twee andere vellen terug aan de passagier die 
daarna de loopplank op loopt en plaats neemt op een van de houten bankjes. Als de aak vol is, gooit 
hij het touw op de kade en hijst het zeil. De kade is weer leeg, al is het maar voor even. Zijn klandizie 
raakt nooit op.  
 
Ik loop naar de kassa, mijn zoontje kwebbelend achter me aan. Vandaag heb ik opnieuw geprobeerd 
hem het fietsen te leren, en hoewel de afgelopen dagen het er vaker op leek dat ik een sirene op twee 
wielen verplaatste dan dat ik mijn zoon leerde fietsen, ging het vandaag al iets beter en lukte het hem 
half lachend en half panikerend kleine stukjes zelf zijn balans te houden. Voor hem is het leven nog 
oneindig lang, terwijl ik steeds meer met mijn rug naar de toekomst leef. Bij de kassa staat de oude 
vrouw met haar rollator die beurtelings alle doosjes en potjes op de kassa zet, om ze daarna zorgvuldig 
in haar tas te plaatsen die aan de rollator hangt. Mijn zoon is moe, gaat languit op de grond liggen, 
terwijl ik hem af en toe kietel en aan een been trek, zodat zijn lachsalvo regelmatig door de drogisterij 
klinkt.  
 
Plotseling valt het me op hoe de oude vrouw steeds schielijk naar achteren kijkt, naar mij en mijn zoon. 
Ik zie de doodsangst in haar ogen. Nu pas realiseer ik me hoe ze zich schielijk uit de voeten maakte 
toen ik de winkel in liep. Mijn zoon draait rondjes op zijn rug op de grond, de oude vrouw drukt zich 
tegen de kassa, en schuift haar rollator angstvallig dichter naar de uitgang, als wil ze vluchten voor het 
Grote Gevaar dat daar achter haar op de grond ligt. En dan ook nog die vreselijke man zonder mond-
masker die achter haar staat.  
Het gedragsexperiment van onze regering is in ieder geval geslaagd. Voor de oude vrouw is ieder ander 
mens een potentieel besmettingsgevaar, een verraderlijke vermomming van de Man met de Zeis. Het 
gevaar loert overal, zelfs in de persoon van een klein mensje van bijna zes jaar, die kraaiend van plezier 
op de grond in de drogisterij ligt. Ik realiseer me opnieuw dat mijn vader gelijk had: wie bang leeft, 
gaat bang dood. Niet de Dood reist met deze vrouw mee, maar wel de Angst voor de Dood.  
 
Wie in zijn leven meerdere keren de volle beker zwarte gal leeg heeft moeten drinken, om daarna in 
het onpeilbaar diepe ravijn van de melancholie te storten waar het uit klimmen bijzonder inspannend 
en tijdrovend is, vreest de Man met de Zeis niet in het bijzonder meer, zolang hij maar met zijn tengels 
van zijn kinderen afblijft.  
Ik kan me nog heel goed herinneren hoe opgelucht ik me steeds weer voelde als de propofol bezitnam 
van mijn gitzwarte gedachten, en hoe teleurgesteld ik was als ik daarna mijn ogen weer opende om te 
merken dat de Man met de Zeis mij wederom had achtergelaten op deze aardkloot. De Dood kan nooit 
erger zijn dan de Hel.  
 
Maar blijkbaar is voor vele mensen de Man met de Zeis zo afschrikwekkend dat men vergeet de fractie 
van tijd die men krijgt tussen het ontstaan uit het Grote Niets en de terugkeer naar het Grote Niets, 
groots en meeslepend te vieren alsof het de laatste seconde is die men krijgt van de Man met de Zeis. 
Wie vergeet te leven, heeft feitelijk voor niets geleefd.  
 
Jan B. Hommel 
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De macht van het Binnenhof 
 
De macht van het Binnenhof: deze mensen regeren ons land, maar staan zelf blijkbaar boven de wet 
Het kabinet en ons koningshuis hebben ons het afgelopen jaar via diverse voorvallen laten zien dat ze 
eigenlijk maling aan ons hebben. Ze vertellen ons wat we wel en vooral wat we niet mogen, maar laten 
zelf privé de nodige steken vallen. Vanuit de macht van het Binnenhof regeren ze ons land, maar ze 
staan zelf blijkbaar boven de wet. En na elk incident, krijgen we de ‘welgemeende’ excuses of hele 
‘goede’ smoezen te horen, waarna Nederland weer over gaat tot de ‘corona-orde’ van de dag. Hieron-
der op chronologische volgorde een aantal feiten.  
 

 
Ferd Grapperhaus had vorig jaar commentaar op mensen die zich buitenshuis met, zo zei hij: “veel te 
veel en veel te dicht op elkaar", begaven. Hij onderstreepte dat stevig met: "Ik zeg het keihard: dat is 
een slordige, laconieke en daarmee asociale manier van omgaan met maatregelen. Het kost levens en 
dat is onnodig!" Vervolgens lapte hij zelf alle regels keihard aan zijn laars door 22 augustus op zijn eigen 
bruiloft met ‘veel te veel en veel te dicht op elkaar’ te gaan staan en daarbij zijn schoonmoeder een 
dikke knuffel te geven. 
 
Nadat Nederland in oktober weer in de lockdown moest, gingen koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima in de herfstvakantie gezellig met hun drie dochters op vakantie naar hun villa aan de Griekse 
kust. Nadat de social media zowat ontploft waren, keerde het gezin ijlings terug naar Nederland en 
kregen we een paar dagen later een behoorlijk truttig toneelstukje te zien waarin Willem-Alexander, 
met naast hem een meewarig glimlachende Máxima, zijn excuses aanbood: ”Met spijt in het hart richt 
ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. 
Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschrif-
ten, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beper-
kingen op onze samenleving.” Vervolgens benadrukte hij nog even dat Máxima en hij het besluit om 
terug te keren zelf genomen hadden (…). Natuurlijk… not! 
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Terwijl heel christelijk Nederland met Kerst verplicht werd om de traditionele Kerstnachtdienst en de 
dienst op Eerste Kerstdag digitaal te vieren, bezocht minister Ank Bijleveld van Defensie een fysieke 
kerkdienst, die volgens de dienstdoende predikant Wim de Jong bedoeld was voor oudere mensen die 
geen internet hebben en/of eenzaam zijn. De woordvoerder van Bijleveld liet weten dat ze niet echt 
voldeed aan het stereotype 'eenzame oudere zonder internet’, maar dat ze ernaartoe gegaan was, 
omdat haar man veel doet voor de kerk (…). 
 
De basisscholen zijn, onder zeer strenge voorwaarden, weer geopend. Als een kind positief getest blijkt 
te zijn (door de PCR-Test, waarvan inmiddels al maanden bekend is dat die onbetrouwbaar is!), moet 
de hele klas vijf dagen in quarantaine. Na vijf dagen moet de hele klas (!) vervolgens getest worden; of 
de kinderen nou klachten hebben of niet. Als je je kind niet onder dat regime wilt laten lijden, ben je 
verplicht om zoon of dochter nóg vijf dagen thuis te houden. Er is daarbij niet verteld hoe het dan zit 
met het onderwijs van je kind, maar dat even terzijde. Toen er op 5 februari na een persconferentie 
door een (eindelijk!) scherpzinnige journaliste aan Mark Rutte gevraagd werd of hij ooit getest was, 
antwoordde hij ontkennend. Toen de dame in kwestie hem erop wees dat hij dagelijks toch wel veel 
contacten heeft en het daarom misschien toch wel logisch is als hij zich zo nu en dan laat testen, gaf 
hij als antwoord dat testen totaal geen zin heeft als je geen klachten hebt. Ja ja… dusss… alle lagere-
schoolkinderen in Nederland moeten wél getest worden als ze geen klachten hebben, maar die regel 
geldt niet voor onze minister-president. Logisch... not! 
 
Viroloog Marion Koopmans was van half januari tot half februari voor een WHO-missie in China. Terug 
in Nederland wees Sven Kockelmann haar in Op1 op de foto’s waar ze handenschuddend en bijna 
‘cheek tot cheek’ te zien is met collega-virologen. Koopmans wuifde dat luchtig weg om vervolgens 
doodleuk te verkondigen dat de schaatspret in Nederland ‘not done’ was. ”Liever niet hè? Dit willen 
we niet zien. Dit is jammer.”, aldus Koopmans, “Iedereen is toe aan meer ruimte, maar we weten ook 
dat we dit ons niet echt kunnen permitteren op dit moment. We zijn met alle mogelijke maatregelen 
bezig om iets meer richting wat meer vrije ruimte te gaan. Dat kun je ook verspelen, die vrije ruimte.” 
Wat mij betreft heb je dan best wel lef als je net gewezen bent op foto’s waarop duidelijk te zien is dat 
je jezelf behoorlijk wat vrije ruimte gunt! 
 
Terwijl heel Nederland nergens heen kan, ging CDA-lijsttrekker en minister Wopke Hoekstra donder-
dag 18 februari naar de ijsbaan van Thialf in Heerenveen. Het overdekte stadion is vanwege de corona-
maatregelen al maanden gesloten voor recreanten, maar voor Hoekstra gold een uitzondering. Want 
hoewel het een publieke ruimte betreft, mocht hij daar zonder mondkapje gezellig kletsen met Sven 
Kramer en samen met hem, zonder rekening te houden met de anderhalve meter, een paar rondjes 
schaatsen. RTL Nieuws kopte met ‘Wopke Hoekstra door het stof na rondje schaatsen in Thialf’ en 
Hoekstra reageerde vol begrip op alle kritiek die hij kreeg: "Dit was niet handig van mij. Ik had de 
verleiding moeten weerstaan en mijn gympen moeten aanhouden. Ik had dit niet moeten doen.” Maar 
ondertussen had hij het wél gedaan en kwam hij ermee weg zonder enige consequentie qua een even-
tuele boete en/of een gevolg voor zijn politieke loopbaan. Dat ‘door het stof gaan’ viel dus reuze mee! 
 
Hoewel de sportscholen gesloten zijn, gold dat niet voor Rob Jetten van D66. Een dag na de flater van 
Hoekstra bezocht hij de sportschool van Moustafa Makhlouf waarbij hij meedeed aan een work-out, 
omdat deze Bossche personal trainer volgens de Udense Jetten een bezoekje verdiende: "Hij is hier 
inmiddels een beroemdheid. Hij zorgt er op een mooie manier voor dat mensen met een geestelijke 
of fysieke handicap óók op een leuke manier kunnen sporten. Een inspirator voor velen." Dat mag, met 
alle respect voor Moustafa Makhlouf, dan allemaal zo zijn, maar óók Rob Jetten ging even gezellig iets 
recreatiefs doen wat voor heel Nederland verboden is en bij deze gelegenheid droeg ook niemand van 
de aanwezigen een mondkapje.  
 
Tot slot de ‘onhandigheid’ van Hugo de Jonge, zoals De Telegraaf zondag 21 februari kopte. In het 
schaatsweekend van zaterdag 13 en zondag 14 februari heeft iemand hem gefotografeerd terwijl hij   
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zonder mondkapje in een winkel was om zijn schaatsen te laten slijpen. Ten eerste mag heel Nederland 
van deze ‘Coronaminister’ geen enkele winkel betreden, behalve de supermarkt, de drogist en nog 
enkele ‘levensnoodzakelijke’ winkels en ten tweede mag dat al helemáál niet zonder mondkapje. Maar 
dat geldt allemaal niet voor De Jonge zelf! Uiteraard had hij via zijn woordvoerder zijn smoes alweer 
klaar. De eigenaar van de winkel zou hem uitgenodigd hebben om even een kijkje te nemen achter in 
de werkplaats waar ze de schaatsen aan het slijpen waren. In het artikel valt verder te lezen dat de 
minister de winkel ’uiteraard betrad met mondkapje op en op anderhalve meter afstand’. Maar het 
mondmasker zou wel even afgegaan zijn om op de foto te gaan. De foto zou bedoeld zijn voor eigen 
gebruik, maar lekte tot schrik van de winkelier toch uit. Even voor alle duidelijkheid: als jij of ik in zo’n 
situatie deze reden aan de BOA of agent zouden opgeven, werd dat absoluut niet geaccepteerd en 
kregen we een dikke boete; maar dat even terzijde. Verder geloof ik er helemaal niets van! Als je de 
bewuste foto goed bekijkt, zie je een Hugo de Jonge die duidelijk verrast is door het feit dat er een foto 
genomen wordt, staat er achter hem een klein jongetje dat qua houding er niet uitziet of er een leuke 
(geposeerde) foto gemaakt wordt én heeft de winkelier zijn mondkapje nog voor. Denk even na: als de 
winkelier en De Jonge afgesproken hadden dat er een foto gemaakt zou worden voor privégebruik, 
dan zou De Jonge er niet zo verrast bij staan, zou de winkelier zijn mondkapje óók afgedaan hebben 
en zou er op de achtergrond geen ‘springend’ jongetje in beeld staan. En dan zou de foto al helemaal 
niet uitgelekt zijn naar de pers (!), om de simpele reden dat de betreffende fotograaf tot het privége-
zelschap van (waarschijnlijk) de winkelier zou behoren. 
 
Elk incident komt steeds bij toeval aan het licht, dus ik heb het flauwe vermoeden dat er écht nog wel 
meer kabinetsleden, hoge bestuurders en deskundigen zijn die hun eigen opgelegde wetten met voe-
ten getreden hebben, maar dat die voorvallen simpelweg niet op beeld zijn vastgelegd. Ze voelen zich 
blijkbaar verheven boven ons, maar het zet ook vraagtekens bij de door hen opgelegde maatregelen. 
Want blijkbaar vinden Grapperhaus, onze koning en koningin, Bijleveld, Rutte, Koopmans, Hoekstra, 
Jetten en De Jonge het virus zelf niet zo eng als dat ze ons doen geloven. 
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

‘Het meisje met het rode haar’ zou zich omdraaien in 
haar graf! 
 
Ik denk dat Hannie Schaft, beter bekend als ‘Het meisje met het rode haar’, en al die andere verzets-
helden uit de Tweede Wereldoorlog, die hun strijd moesten bekopen met hun eigen leven, zich om 
zouden draaien in hun graf als ze zouden zien wat er momenteel in Nederland gebeurt. Volgens mij 
zouden ze dan, stuk voor stuk, denken: “Heb ik mezelf dáár voor opgeofferd?!”  
 
Ik zie nu alweer de reacties van mensen, onder dit schrijven, voor me die het walgelijk vinden dat ik 
een vergelijking trek tussen onze huidige maatschappelijke omstandigheden en de situatie in de 
Tweede Wereldoorlog. Maar tóch doe ik dat en ik neem die reacties op de koop toe. Ik heb wat dat 
betreft al een generale repetitie gehad toen ik 7 december jl. een kort stukje plaatste met daarbij een 
foto van een grootse Nazi-bijeenkomst. Ik citeer mijn tekst van toen:  
 
“DOODENG En wat waren we de afgelopen vijfenzeventig jaar verbaasd over het feit dat een charis-
matisch mannetje met een lelijke snor zowat het complete volk van Europa's grootste land achter zich 
wist te scharen....... Het heeft minder dan zes maanden geduurd om ‘vrije’ mensen te brainwashen, 
zodat ze zijn gaan geloven dat naar het werk gaan, naar de kerk gaan, plezier hebben, je familie   
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en vrienden bezoeken, en je eigen gezicht in het openbaar tonen, allemaal egoïstische daden zijn - die 
mensen letterlijk zullen doden…….” 

 
Ik kreeg toen ‘zeer opbouwende’ kritieken in de vorm van: “Nazifoto neerzetten is het werk van een 
ziek iemand. Wat een idioot!” en “Schandalige, polariserende, opruiende maar bovenal domme ver-
gelijkingen worden hier gemaakt!” Tegen dit soort mensen zeg ik: “Kom maar op! Ik lig er niet wakker 
van en ik schrijf mijn stukken óók voor jullie.” 
 
Woorden van soortgelijke strekking sprak Jeroen Pols vrijdag 26 februari uit naar de journalisten in de 
persconferentie, die hij met Willem Engel voerde bij Potkaars naar aanleiding van het verloren hoger 
beroep in de zaak tegen de avondklok: https://potkaars.nl/blog/2021/2/26/hoger-beroep-avond-
klok-persconferentie-viruswaarheid.  
 
Het ‘mainstream media clubje’ durfde hier beduidend kritischer door te vragen dan wanneer ze bij de 
persconferenties van Rutte en De Jonge aanwezig zijn. Ook Jeroen maakte duidelijk dat Willem en hij 
het niet voor zichzelf doen, maar voor de hele natie en hij zei niet te begrijpen dat de aanwezige jour-
nalisten het blijkbaar normaal vinden dat we in één jaar tijd zo goed als al onze grondrechten kwijtge-
raakt zijn. En die gedachte deel ik met hem en naar aanleiding van die opmerking schrijf ik dit stuk.  
 
Ik ga terug naar Hannie, een dapper meisje uit Haarlem, die niet kon en wilde accepteren dat een 
vreemde mogendheid Nederland bezette en daarbij de meest krankzinnige maatregelen invoerde ten 
koste van duizenden, en nog eens duizenden(!), levens. Zij behoorde tot het dappere deelTJE van ons 
land dat zich ertegen verzette. Ik schrijf expres ‘deelTJE’, want we willen met z’n allen vooral denken 
aan de verzetshelden van die tijd zoals Hannie Schaft en Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als 
‘Soldaat van Oranje’. Maar zij behoorden tot een zeer kleine groep, want het gros van Nederland deed 
braaf wat de Duitsers ons oplegden. De Nederlanders werkten, ten opzichte van de andere bezette 
landen, relatief het beste mee in het aangeven van de Joden. En gedurende de oorlog telde ons land 
zo’n honderdduizend NSB’ers en zo’n vijfentwintigduizend Nederlandse jonge mannen dienden zich 
vrijwillig aan bij de beruchte SS. Bedenk daarbij dat ons land toen zo’n negen miljoen inwoners had én 
dat het gros van Nederland zich uitermate neutraal gedroeg. Pas in de laatste acht maanden (…) 
groeide het aantal verzetsstrijders tot zo’n vijfenveertigduizend mensen; ongeveer een   

https://potkaars.nl/blog/2021/2/26/hoger-beroep-avondklok-persconferentie-viruswaarheid
https://potkaars.nl/blog/2021/2/26/hoger-beroep-avondklok-persconferentie-viruswaarheid
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half procent van de toenmalige totale Nederlandse bevolking. Dat betekent dus dat dit aantal van 1940 
tot en met 1944 qua percentage nog eens beduidend lager was dan die halve procent (!). Het tragische 
bij Hannie Schaft is, dat ze op 17 april 1945 door de Duitsers in de duinen bij Bloemendaal werd gefu-
silleerd; achttien dagen voordat heel Nederland werd bevrijd werd. 
 
En hoewel we de afgelopen vijfenzeventig jaar met z’n allen zeiden “Dit nooit meer!” en we elk jaar op 
4 mei onze doden herdenken, zijn we qua mentaliteit geen steek veranderd! Want we worden wéér 
bezet door een vreemde mogendheid, namelijk de Elite of Illuminatie, die achter de schermen onze 
politici, en de politici wereldwijd, beïnvloedt met hun weerzinwekkende vrijheid berovende pro-
gramma. En wéér ziet een groot deel van onze natie het niet en doet braaf mee met alle opgelegde 
maatregelen. En het gaat wéér om minder dan een half procent van ons land dat het inziet en zich 
ertegen verzet. Het overgrote deel van onze bevolking houdt zich, net als in de Tweede Wereldoorlog, 
vooral bezig met de dagelijkse beslommeringen en denkt niet verder na over de consequenties van 
alles wat er over ons heen komt.  
 
En net als toen werkt de propagandamachine van de overheid uitermate doeltreffend. Ik heb wel eens 
het idee dat Adolf Hitler en Joseph Goebbels, destijds minister van Volksvoorlichting en Propaganda, 
het uitgevonden hebben. In zijn boek ‘Mein Kampf’ schrijft Hitler: “De beste manier om controle over 
mensen te krijgen en hen uiteindelijk volkomen te controleren, is om stapje voor stapje wat meer 
vrijheid van hen weg te nemen. Hun rechten worden weggeveegd door duizenden kleine stapjes en 
onzichtbare verminderingen. Zodoende zullen de mensen niet in de gaten hebben dat hun rechten en 
vrijheden verwijderd werden, tot ze het punt voorbij zijn waarop deze wijzigingen niet meer ongedaan 
gemaakt kunnen worden.” 
 
Ik zie sinds een jaar hetzelfde gebeuren in ons ‘vrije’ Nederland en de rest van de Westerse wereld. En 
voor mijn gevoel sta ik erbij en kijk ik ernaar. Ik schrijf bijna dagelijks waarschuwende artikelen, maar 
voel me ten diepste een roepende in de woestijn. Ik behoor tot die (nog geen!) halve procent in Ne-
derland dat wanhopig naar de andere negenennegentig en halve procent schreeuwt, roept, gebaart 
en zelfs fluistert: “Zien jullie het nu écht niet?!” 
 
Onze grondrechten worden met voeten getreden en, beetje bij beetje, worden al onze vrijheden van 
ons afgenomen, terwijl het gros het niet ziet.  
 
Hoe kun je nou niet zien dat de meeste maatregelen buitenproportioneel zijn? Hoe kun je nou niet zijn 
dat het (in een democratie!...) absurd is dat er sancties getroffen worden als we ons niet aan die maat-
regelen houden? Hoe kun je nou niet zien dat we met z’n allen tot proefkonijn gedegradeerd zijn, 
omdat we (indirect) verplicht worden tot het nemen van vaccins die notabene officieel nog in de test-
fase zitten, waardoor het per definitie onmogelijk is om langetermijneffecten vast te stellen, terwijl er 
op dit moment al vele negatieve effecten van het vaccin gerapporteerd worden en medici aangeven 
dat veel bijwerkingen niet eens gemeld (mogen) worden? 
 
Hoe kun je het als normaal beschouwen dat steeds meer landen, met (notabene!) Israël voorop, een 
vaccinatiepaspoort instellen, zodat het níet hebben van dat paspoort werkt als een soort moderne 
omgekeerde Jodenster, waardoor mensen her en der de toegang geweigerd wordt? 
 
Blijkbaar kan dit allemaal, omdat de leugen regeert en de propagandamachines van de overheden we-
reldwijd zo goed werken, dat ruim negentig procent van de wereldbevolking gelooft dat we met een 
killervirus te maken hebben en dat de enige uitweg het ‘verlossende’ vaccin is.  
 
Er is een uitdrukking dat zegt dat de mensheid niets leert van de geschiedenis. Nou… met het oog op 
‘Mister Propaganda’ Joseph Goebbels himself en alles wat ik de huidige wereldleiders zie doen, ben  
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ik ervan overtuigd dat deze uitdrukking niet geldt voor politici en de duistere figuren die hen aansturen. 
 
Ik weet het zeker: ‘Het meisje met het rode haar’ zou zich omdraaien in haar graf!  
 
Tekst: Leo Singor 

_____________________________________________ 
 

Angst, wanhoop, bezorgdheid en verdriet 

Sinds een aantal weken heb ik het gevoel dat ik in een droom leef; een hele slechte droom, of liever 
gezegd een nachtmerrie.  
 
Een nachtmerrie is een onaangename droom met een bijzondere intensiteit en met een inhoud die 
sterke emotionele reacties oproept zoals angst, wanhoop, bezorgdheid en verdriet.  
Dat zijn exact de gevoelens die ik heb als ik me onder de mensen begeef. 
 
Voor alle duidelijkheid heeft het niets te maken met angst voor de mensen die ik tegenkom en ik ben 
ook geen mensenschuwe kluizenaar. Het heeft alles te maken met wat zich sinds een jaar, in een voor 
mij onbegrijpelijk tempo, aan het ontwikkelen is bij het overgrote deel van ons, voorheen zo ruimden-
kende, volkje. Ons volk is namelijk niet meer zo ruimdenkend! Sterker nog, ik heb het gevoel dat het 
gros van Nederland met oogkleppen op loopt en vooral niet buiten de eigen opgebouwde welvaarts-
bubbel wil kijken. We zijn, in mijn beleving, vanaf de jaren ’90 verworden tot een volkje met een zie-
kelijke ‘Zoek het uit! Laat me met rust! Als ik het maar goed heb! - mentaliteit’.  
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En dan te bedenken dat wij in de jaren ’70 en ’80 vooral wereldwijd bekend stonden als een sociaal 
land; een soort land van melk en honing. Tot groot ongenoegen van vroegere partijgenoten en leden 
van Ruttes VVD had Nederland daardoor een aantrekkingskracht op mensen die het in hun eigen land 
een stuk slechter hadden. Die mensen kwamen hier naartoe om als ‘gastarbeider’ aan de bak te gaan. 
Maar dat vonden diezelfde VVD’ers toch óók wel weer oké, want daardoor hadden we hele goedkope 
arbeidskrachten voor allerlei (smerig) werk waar de gemiddelde Nederlander zijn neus voor ophaalde. 
Verder stond Nederland ook bekend om haar vrije drugsbeleid en nog een aantal vooruitstrevende 
zaken.  
 
Nu wil ik met dit artikel absoluut geen ‘seks-drugs-en-Rock ’n Roll’ discussie veroorzaken, hoewel ik 
destijds zelf wél een fervent cannabisgebruiker was en in mijn ‘ruige tijd’, rond mijn twintigste, in een 
kraakpand woonde, terwijl ik dagelijks cocaïne snoof, weed rookte en een fles wodka soldaat maakte. 
“Tjonge Leo… stoer hoor!” Nee… helemaal niet! Ik zal de gemiddelde jongere ook echt niet enthousiast 
maken voor ongebreideld drugsgebruik en mijn tijd daarin ligt inmiddels ver achter mij, want als beza-
digde vijftigplusser houd ik het nu op een paar speciale biertjes in de week.  
 
Maar… ik heb het wél over de tijd dat Doe Maar een hit had met ‘Nederwiet’ en U2 ons, via ‘Sunday 
Bloody Sunday’ deelgenoot maakte van de Noord-Ierse vrijheidsstrijd. In die tijd waren we in dit land 
nog ruimdenkend en sociaal en bovenal kritisch ten opzichte van de overheid. Het is nu werkelijk niet 
meer voor te stellen dat er op 29 oktober 1983 vijfhonderdvijftigduizend (!) mensen op het Malieveld 
stonden om te protesteren tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland.  
 
Is dat hetzelfde Nederland waarin ik nú leef? Nee! Totaal niet! In het huidige Nederland leven we alle-
maal in onze eigen bubbel en zijn we vooral gericht op ons eigen comfort. En terwijl we daar sinds de 
jaren ’90 van de vorige eeuw vooral druk mee zijn, ontvouwde een klein clubje ‘machtigen der aarde’ 
achter de schermen hun sinistere plannen betreffende de mensheid, waar ze zich al decennialang op 
voorbereid hebben. En wij? We staan erbij en kijken ernaar; op een klein deel van onze natie na, wat 
het inmiddels ziet, maar waarvan de leden consequent weggezet worden als ‘staatsgevaarlijke idioten’.  
 
Het mag duidelijk zijn dat ik tot die ‘idioten’ behoor en ik maak in mijn verzet gebruik van mijn schrijf-
talent. Ik ‘roeptoeter’ wat af sinds het voorjaar van 2020, maar als ik dagelijks om me heen kijk en ’s 
avonds de TV aanzet, bekruipt me heel vaak het gevoel dat ik daar net zo goed mee kan stoppen. Maar 
tegelijkertijd kán ik dat niet. Ik móet schrijven en proberen om mijn schrijfsels onder de aandacht van 
zoveel mogelijk mensen te krijgen, hoewel het voelt als het bekende vechten tegen de bierkaai. Als je 
googelt op de betekenis daarvan, lees je het volgende: “Wanneer men het op moest nemen tegen de 
mannen van de Bierkade was de strijd eigenlijk bij voorbaat verloren. Deze mannen waren simpelweg 
te sterk. Het 'vechten tegen de bierkaai' kwam zo synoniem te staan voor het voeren van een hopeloze 
strijd.” En tóch voer ik liever een hopeloze strijd, zodat ik bij mijn laatste ademtocht weet dat het in 
elk geval niet aan mij gelegen heeft, dan dat ik bij ‘de pakken neer ga zitten’ en bij diezelfde laatste 
ademtocht moet denken: “Hád ik maar!” 
 
Terug naar 29 oktober 1983: waar zijn de vrijheidsstrijders van destijds gebleven? Waar is de spirit van 
het onafhankelijke vrije Nederlandse volk, dat zich op voorhand niets laat gezeggen, gebleven? Oké, 
toen hadden we misschien te weinig ontzag voor de overheid en de van daaruit dienende politiemacht 
en misschien waren we té vrij ten opzichte van alles wat gezag uitstraalt. Maar in mijn beleving leven 
we nu in een tijd dat het gros van de natie alles veel te gemakkelijk ‘voor zoete koek’ slikt. Ik krijg de 
indruk dat we het verleerd hebben om zelfstandig kritisch na te denken. Zolang ons eigen ‘zoete’ le-
ventje maar op rolletjes verloopt, vinden de meesten van ons het wel best. En daarin schuilt nou juist 
het gevaar! Onze politieke leiders weten daar, vanuit de aloude Romeinse ‘Verdeel en heers tactiek’, 
handig gebruik van te maken. 
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De afgelopen vijfenzeventig jaar hebben we, bij diverse dodenherdenkingen, hardop gezegd: “Dit nooit 
meer!” Maar omdat we met z’n allen vooral bezig zijn met ons eigen geluk en het welbevinden van die 
ander ons eigenlijk koud laat, gebeurt het helaas tóch weer. Sterker nog: het gebeurt op een veel gro-
tere schaal dan Hitler en zijn trawanten ooit hebben weten te realiseren. Geloof mij, Adolf en zijn 
directe volgelingen zouden jaloers zijn op Klaus Schwab, Bill Gates en Elon Musk, maar bovenal op de 
Elite achter hen die alles aanstuurt. En ik herhaal het nog maar eens: we staan erbij en kijken ernaar! 
 
En zo is de cirkel weer rond. Als ik ’s morgens wakker word, heb ik sinds een aantal weken eigenlijk 
geen zin om op te staan. Ik kom dan uit mijn slaap met bijbehorende dromen en heb vervolgens het 
gevoel dat ik overglijd in een andere droom, of liever gezegd een nachtmerrie. Terwijl ik opsta, word 
ik al overmand door gevoelens van angst, wanhoop, bezorgdheid en verdriet. Angst voor de toekomst, 
wanhoop omdat ik zie dat zo weinig mensen het zien, bezorgdheid voor de toekomst van mijn kinderen 
en al die andere kinderen en verdriet omdat ik weet dat het oude leven van het vroegere Nederland, 
zoals ik dat ken vanuit mijn jeugd en jong volwassen zijn, nooit meer terugkomt. Maar toch dwing ik 
mezelf dan om uit bed te stappen en de dag te beginnen in de wetenschap dat, wanneer ik mijn huis 
verlaat en de wereld instap, ik het gevoel krijg dat ik in een nachtmerrie leef. 
 
Tekst: Leo Singor 
 

_____________________________________________ 
 

Winkelsluiting 
 
Op het nieuws van 20.00 uur NOS van vrijdag 12 maart 2021 vernam ik dat de rechter had besloten 
dat de winkels nog dicht moesten blijven. 
Ik twijfel niet aan de deskundigheid van de rechter doch ik ben van mening dat één persoon hierover 
niet mag oordelen. 
 
De enorme gevolgen, zowel zakelijk als privé, op zo’n uitspraak, zijn niet te bevatten. 
Als ondernemer je hele leven hard gewerkt, gaat het bedrijf ten onder, eventueel mensen ontslaan, 
eventueel huwelijk kapot, etc. etc. 
 
Het is onmenselijk deze uitspraken zonder meer te doen.  
Zulke ramp-berichten moeten mijns inziens door een groep deskundigen, zowel medisch als sociaal 
beoordeeld worden, voordat er uitspraken gedaan worden. 
Heel veel sterkte voor alle winkelbedrijven en overige bedrijven die het hoofd nog boven water kun-
nen houden. 
 
Echter: hoe lang nog? 
 
 
L.J. Singor 
Warmenhuizen 
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Noodkreet van een 21-jarige 
Aan Rutte en consorten, 

 

 

Ik ben het zat. 

Ik ben het spuugzat.  

Ik ben het zat dat we al bijna een jaar worden voorgelogen. 

Ik ben het zat om voor ‘’complotgekkie’’ of ‘’wappie’’ uitgemaakt te worden. 

Ik ben het zat dat ik als gevaar bestempeld word. 

Ik ben het zat dat ik overal een niet werkende muilkorf op moet. 

Ik ben het zat dat mensen me aanspreken of boos worden als ik hem niet op heb. 

Ik ben het zat dat iedereen met een boog om me heen loopt. 

Ik ben het zat dat we worden behandeld als ongedierte. 

Ik ben het zat dat kinderen moedwillig getraumatiseerd worden. 

Ik ben het zat dat kinderen wordt aangepraat dat zij degenen zijn die opa of oma besmetten. 

Ik ben het zat dat kinderen geen fatsoenlijk onderwijs meer krijgen en er nu finaal aan onder 

doorgaan. 

Ik ben het zat dat het onderwijs op ouders aan komt. 

Ik ben het zat dat ik thuisonderwijs moet volgen. 

Ik ben het zat om de hele dag achter mijn laptop te zitten. 

Ik ben het zat om de hele dag alleen op mijn kamer te zijn. 

Ik ben het zat om nek- en rugpijn te hebben van het staren naar een scherm. 

Ik ben het zat dat ik niet meer naar de sportschool kan. 
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Ik ben het zat dat de een na de andere mutatie verzonnen wordt om de leugen in stand te hou-

den. 

Ik ben het zat dat er al een jaar lang angst wordt gezaaid. 

Ik ben het zat dat iemand die door een ongeluk overlijdt bij de cijfers van coronadoden terecht 

komt. 

Ik ben het zat dat ik na 9 uur niet de straat op mag. 

Ik ben het zat dat als ik dat wel doe, ik een boete van 95 euro krijg. 

Ik ben het zat dat mijn vriend om half 9 weg moet zijn. 

Ik ben het zat dat ik maar 1 iemand op bezoek mag hebben. 

Ik ben het zat dat ik vrienden kwijt raak doordat ik zie wat er echt aan de hand is. 

Ik ben het zat dat ik niet meer over MIJN eigen leven mag bepalen. 

Ik ben het zat om naar jullie leugens te luisteren. 

Ik ben het zat dat (horeca)ondernemers eraan onderdoor gaan. 

Ik ben het zat dat iedereen thuis zit voor 14.428 mensen die in totaal zijn gestorven MET co-

rona. 

Ik ben het zat dat er daarvoor 17 miljoen mensen thuis zitten. 

Ik ben het zat dat jullie liegen over ic-opnames. 

Ik ben het zat dat jullie eerst alle ziekenhuizen sluiten en nu zeuren omdat alles, zogenaamd, vol 

ligt. 

Ik ben het zat dat de coronacijfers hetzelfde zijn als die van de griep. 

Ik ben het zat dat ouderen tegen hun wil in worden opgesloten. 

Ik ben het zat dat belangrijke behandelingen in het ziekenhuis gecanceld worden voor een griep-

virus. 

Ik ben het zat dat als iemand overlijdt er moet worden geschift wie op de begrafenis mogen ko-

men. 

Ik ben het zat dat er geen cijfers in verhouding worden gezet. 

Ik ben het zat dat er personeel in het ziekenhuis is dat zit te kaarten omdat het amper wat te 

doen heeft. 

Ik ben het zat dat de cijfers niet kloppen. 

Ik ben het zat dat jullie ons ALLES afpakken. 

Ik ben het zat dat dit allemaal gaat om NIKS. 

Ik ben het zat dat jullie je beloftes niet nakomen. 

Ik ben het zat dat er geen perspectief wordt geboden. 

Ik ben het zat dat jullie ons een vaccin willen verplichten. 

Ik ben het zat dat er niet eerlijk over de bijwerkingen wordt gepraat. 

Ik ben het zat dat mensen denken dat we met het vaccin gered zijn. 

Ik ben het zat dat mensen niet weten dat je onvruchtbaar kunt worden van het vaccin. 

Ik ben het zat dat mensen niet doorhebben dat wij het experiment zijn. 

Ik ben het zat dat mijn werkgever mij straks kan verplichten om me te laten testen en/of vacci-

neren. 

Ik ben het zat dat u zelf nog nooit getest bent. 

Ik ben het zat dat de PCR-test niet eens werkt voor een virus, en dat dat gelijk al bekend was. 

Ik ben het zat dat jullie jezelf hierin blijven tegenspreken. 

Ik ben het zat dat jullie hierover liegen. 

Ik ben het zat dat jullie over ALLES liegen. 

Ik ben het zat dat mensen nog steeds denken dat jullie het goed met ons voor hebben. 

Ik ben het zat dat onzinnige maatregelen steeds zonder onderbouwing worden verlengd. 

Ik ben het zat dat 8 op de 10 jongeren een burn-out krijgen. 

Ik ben het zat dat jongeren uit wanhoop zelfmoord plegen. 
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Ik ben het zat dat jullie glashard tegen ons blijven liegen. 

Ik ben het zat dat je je moet laten testen, wel of geen klachten. 

Ik ben het zat dat ik me moet laten testen als iemand anders klachten heeft. 

Ik ben het zat om mijn handen kapot te wassen. 

Ik ben het zat om dit slechte, valse toneelstuk mee te spelen. 

Ik ben het zat om te zien dat jullie er zelf OOK NIET in geloven. 

Ik ben het zat dat jullie dit ons moedwillig aandoen. 

Ik ben het zat dat we geen vrijheid meer hebben in een, zogezegd, democratisch land. 

Ik ben het zat dat het steeds weer een stapje verder gaat. 

Ik ben het zat dat ik mijn mening niet kan uiten. 

Ik ben het zat dat liefhebben verboden is. 

Ik ben het zat dat jullie BELACHELIJKE oplossingen verzinnen voor maatregelen. 

Ik ben het zat dat er door jullie een tweeverdeling is. 

Ik ben het zat dat mensen in een massahypnose zitten en dat zelf niet doorhebben. 

Ik ben het zat dat ik niet op vakantie kan. 

Ik ben het zat dat de mainstream-media ALLES verdraaid. 

Ik ben het zat dat ik mijn toekomst zie wegvallen. 

Ik ben het zat dat er gereld wordt. 

Ik ben het zat dat de politie intimmert op onschuldige demonstranten. 

Ik ben het zat dat dat allemaal in het voordeel is van de overheid. 

Ik ben het zat dat mensen nog steeds niet zien dat dit een plan is dat allang klaarlag. 

Ik ben het zat dat ik straks niet meer naar de supermarkt kan als ik me niet laat vaccineren. 

Ik ben het zat dat er mensen zijn die geloven dat de griep daadwerkelijk is verdwenen. 

Ik ben het zat dat de mainstream-media al het ECHTE nieuws censureert. 

Ik ben het zat de hele wereld volgzaam en blind naar de overheid luisterde zonder zelf na te 

denken. 

Ik ben het zat dat de hele wereld door een griepvirus thuis zit. 

Ik ben het zat hoe, en door wie ons land ‘’geregeerd’’ wordt. 

Ik ben het zat dat ik ‘’The Great Reset’’ voor mijn ogen zie gebeuren. 

Ik ben het zat dat ik geen energie meer heb. 

Ik ben het zat dat ik me alleen voel. 

 

Ik ben het echt spuug en spuugzat. 

En ik ben zwaar uitgeput. 

Jullie hebben mij helemaal kapot gemaakt. 

En met mij nog veel meer. 

 

Bedankt. 

 

Ik hoop dat jullie trots op jezelf zijn wanneer je ’s avonds in bed ligt. 

 

Ik ben het zat. 

 

MT. 

21 jr. Drachten, Friesland 
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Dr. Vernon Coleman  
 

 
Vertaling van deze video: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-
destruction-and-could-wipe-out-human-race?fbclid=IwAR0qp6uZGfixWphrUYn9vA-
JeRO56am6QhJFDFQgNKGV4kNKN0XtXkq5fOqM 
 
Als je mijn artikelen al een tijdje leest, weet je dat ik nooit overdrijf. U zult ook weten dat mijn voor-
spellingen, beoordelingen en interpretaties het afgelopen jaar absoluut accuraat zijn geweest. 
Meer dan ooit heb ik je hulp nodig. Tenzij we samenwerken, zijn we gedoemd. Ik heb je hulp nodig, 
want we moeten miljoenen bereiken met dit artikel. En nu de grote platforms en de mainstream media 
me verboden hebben kan ik die miljoenen niet bereiken zonder jou. 
Ik denk dat dit het belangrijkste artikel is dat je ooit zult lezen. Je moet het delen. Je hoeft de komende 
dagen niets te doen, maar stuur dit artikel naar iedereen die je kent of niet weet wie een e-mailadres 
heeft. En stuur het naar elke journalist wiens e-mailadres je vinden. U het gemakkelijk verzenden 
vanaf www.vernoncoleman.org 
 
Herinner je je die video waarin Bill en Melinda Gates zaten en grijnsden terwijl ze spraken over hoe de 
volgende pandemie mensen zou laten zitten en er aandacht aan zou besteden? 
Ik denk dat ik weet wat er gaat gebeuren. We weten allemaal dat de kwaadaardige elite, de initiatief-
nemers van Agenda 21 en Great Reset, al die tijd van plan zijn om tussen de 90 en 95 procent van de 
wereldbevolking te doden. 
Helaas vrees ik dat het waarschijnlijk te laat is om veel van degenen die het vaccin hebben gehad te 
redden. Miljoenen zijn gedoemd en ik vrees dat velen zullen sterven als ze weer in contact komen met 
het coronavirus. 
 
Maar er is iets ernstig misgegaan met de plannen van de elite. 
En het resultaat is dat nu degenen onder ons die het vaccin niet hebben gehad ook in ernstig gevaar 
lijken te zijn. We moeten ons immuunsysteem in topconditie houden door verstandig te eten en vita 
  

https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race?fbclid=IwAR0qp6uZGfixWphrUYn9vAJeRO56am6QhJFDFQgNKGV4kNKN0XtXkq5fOqM
https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race?fbclid=IwAR0qp6uZGfixWphrUYn9vAJeRO56am6QhJFDFQgNKGV4kNKN0XtXkq5fOqM
https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race?fbclid=IwAR0qp6uZGfixWphrUYn9vAJeRO56am6QhJFDFQgNKGV4kNKN0XtXkq5fOqM
http://www.vernoncoleman.org/
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mine D-supplementen te nemen. En misschien moeten we op een gegeven moment uit de buurt blij-
ven van degenen die het vaccin hebben gehad. Ik denk dat ze nu een zeer reëel gevaar vormen voor 
het voortbestaan van de menselijke soort. 
Al langer dan ik erover nadenk, waarschuw ik al langer voor de gevaren van de covid-19-vaccins. Ik 
weet dat ze niet echt vaccins moeten worden genoemd (hoewel een officiële definitie is gewijzigd om 
ze tegemoet te komen), maar als ik ze gentherapie noem, zullen de mensen die we proberen te berei-
ken, die te horen hebben gekregen dat het vaccins zijn, niet weten waar ik het over heb. 
Bijna precies een jaar geleden waarschuwde ik dat de reden dat het coronavirusrisico werd overdreven 
deels was om een verplicht vaccinatieprogramma op te zetten. 
 
De covid-19 neppandemie is deels in het leven geroepen om een excuus te vinden voor de vaccins – in 
plaats van dat het vaccin wordt gemaakt als oplossing voor de vermeende dreiging van covid-19. 
Ik waarschuw al maanden dat de experimentele vaccins gevaarlijk zijn en veel potentieel dodelijke 
bijwerkingen veroorzaken. De beroemdheden, en veel artsen, hebben het mis in het bieden van ge-
ruststelling.  
Ik had gelijk om te suggereren dat de vaccins meer mensen kunnen doden dan Covid-19. 
 
Maar het lijkt nu waarschijnlijk dat de vaccins verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van honder-
den miljoenen mensen die niet zijn gevaccineerd. 
Mijn langetermijndenken is altijd geweest dat de covid-19-fraude was gepland met een doel: zoveel 
mogelijk ouderen en kwetsbaren doden en verplichte vaccinaties invoeren. Dat zei ik half maart 2020 
in mijn eerste video. Er was natuurlijk ook het plan om de economie te vernietigen en vervolgens op-
nieuw uit te vinden om te voldoen aan de vereisten van Agenda 21 en de Grote Reset. 
 
Dagen nadat die video voor het eerst verscheen, werd ik woedend aangevallen op internet. Mijn 
Wikipedia-vermelding is drastisch veranderd. Details van al mijn boeken, tv-series en columns werden 
verwijderd. Ik werd omschreven als een in opspraak geraakte samenzweringstheoreticus.  
Ik maakte een video waarin ik uitlegde hoe de Wikipedia-vermelding werd gewijzigd om te demoni-
seren en in diskrediet te brengen.  
 
Veel anderen die de officiële lijn over Covid-19 in twijfel hebben getrokken, hebben op dezelfde manier 
geleden. En natuurlijk hebben de BBC en de nationale pers zich aangesloten door degenen aan te val-
len die de officiële lijn in twijfel durven te trekken door onaanvaardbare waarheden uit te zenden. 
Maar ik vrees nu dat de genocidale gekken, de ruiters van de Apocalyps die deze fraude planden ons 
naar Armageddon leiden. 
 
Ik heb lang geloofd dat de architecten van de fraude verwachtten dat er miljoenen zouden sterven. 
Ik geloof nu echter dat de boze geesten die deze fraude hebben veroorzaakt, het gevaar van de expe-
rimentele vaccins die zij met zoveel kracht hebben gepromoot, dramatisch onderschat. Miljoenen 
mensen die een van de covid-19-vaccins hebben gekregen, kunnen sterven als gevolg van die vaccina-
ties. Ik zal zo meteen uitleggen hoe en waarom. 
 
De fraude begon natuurlijk met de wilde voorspellingen van Ferguson van Imperial College. Ferguson 
is een wiskundige modelleur met een verschrikkelijke staat van dienst. De mensen die de fraude plan-
den, wisten dat Fergusons voorspellingen absurd waren. Ze moeten geweten hebben dat Ferguson's 
staat van dienst beschamend slecht was. Maar toch werden zijn voorspellingen gebruikt als excuus 
voor de lockdowns, de sociale afstand, de maskers en de sluiting van scholen en ziekenhuisafdelingen. 
Dit was allemaal waanzin. Het logische was om mensen te isoleren die de infectie hadden – op dezelfde 
manier als mensen met griep wordt verteld om thuis te blijven – en om de meest kwetsbare mensen 
te beschermen, grotendeels ouderen met hart- of borstaandoeningen. Maar de politici en adviseurs 
deden alles verkeerd. En degenen die zich afvroegen wat er aan de hand was, werden gedemoniseerd 
en het zwijgen opgelegd.  

https://vernoncoleman.org/videos/vernon-colemans-response-demonisation-wikipedia
https://vernoncoleman.org/videos/vernon-colemans-response-demonisation-wikipedia
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Het is een feit dat het immuunsysteem van gezonde mensen wordt gestimuleerd door interacties met 
anderen. Gezonde kinderen en jongvolwassenen hebben een zeer krachtig immuunsysteem. Het zijn 
eigenlijk alleen de ouderen die het meest waarschijnlijk worden bedreigd door een nieuw virus. 
En toch leidden de politici en hun adviseurs van de wereld ons bewust naar een massavaccinatiepro-
gramma. 
 
Het publiek werd oorspronkelijk verzekerd dat ze alleen door middel van een enorm vaccinatiepro-
gramma mogelijk een deel van hun verloren vrijheden konden terugwinnen. Dit was altijd gevaarlijke 
onzin. 
De experimentele vaccins die zo snel werden goedgekeurd, zouden echter nooit doen wat mensen 
werd verteld dat ze zouden doen. Ze zijn niet ontworpen om infectie of overdracht te voorkomen. De 
vaccins houden mensen niet tegen om covid-19 te krijgen en ze stoppen niet dat ze het doorgeven als 
ze het krijgen. De vaccins helpen alleen maar de ernst van de symptomen te beperken voor sommige 
van degenen die worden geïnjecteerd. Dat is natuurlijk niet wat de meeste mensen geloven. De over-
grote meerderheid van de mensen die zijn gevaccineerd, gelooft dat ze beschermd zijn tegen de infec-
tie. Het was weer een fraudeur. 
 
Afgezien van het nogal belangrijke feit dat ze niet doen wat mensen denken dat ze doen, zijn er drie 
enorme problemen met de vaccins. 
Het eerste probleem is natuurlijk dat deze experimentele vaccins al wanhopig gevaarlijk zijn gebleken 
- veel mensen al doden en ernstige bijwerkingen veroorzaken in veel meer. De omvang van dit speci-
fieke probleem kan worden beoordeeld aan de hand van het feit dat zelfs de autoriteiten toegeven 
dat waarschijnlijk slechts 1 op de 100 vaccingerelateerde sterfgevallen en ernstige verwondingen zal 
worden gemeld.  
Het is onmogelijk in te schatten hoeveel er zullen sterven aan allergieproblemen, hartproblemen, be-
roertes, neurologische problemen of hoeveel zullen worden verblind of verlamd. Er is een lijst op mijn 
website van mensen waarvan bekend is dat ze gewond zijn geraakt of gedood door het vaccin en het 
is een angstaanjagende lijst om te lezen. Het dodental is beangstigend, maar de meeste autoriteiten 
blijven volhouden dat dit allemaal toevalligheden zijn. Wanneer iemand binnen 60 of 28 dagen na een 
positieve covid-19-test stierf - zelfs als het testresultaat vals was - werden ze automatisch behandeld 
als een covid-19-dood om de cijfers op te drijven. Maar wanneer gezonde jongeren binnen enkele uren 
na het hebben van een vaccinatie sterven, worden de sterfgevallen afgedaan als gewoon toeval. Wat 
een tragische toevalligheden zijn er geweest. 
 
Het tweede probleem is het probleem van het immuunsysteem dat bekend staat als pathogene pri-
ming of een cytokine storm. Wat er gebeurt, is dat het immuunsysteem van de persoon die is gevacci-
neerd, zal worden voorbereid om op een zeer dramatische manier te reageren als die persoon in de 
toekomst in contact komt met het virus.  
Het resultaat kan catastrofaal zijn en dit is wat ik vrees dat er in de herfst en tijdens de volgende winter 
zal gebeuren. De mensen die het vaccin hebben gehad, zullen echt in de problemen komen als ze ver-
volgens in contact komen met een coronavirus. Hun immuunsysteem zal overreageren en dat zal waar-
schijnlijk zijn wanneer er veel doden zullen vallen. 
Patiënten zijn niet officieel gewaarschuwd voor dit probleem, hoewel het bewijs is gepubliceerd in het 
International Journal of Clinical Practice voor oktober 2020. Het artikel heeft de titel 'Informed consent 
disclosure to vaccine trial subjects of risk of covid-19 vaccines worsening clinical disease.' 
Maar er is géén geïnformeerde toestemming voor patiënten en ik vermoed dat de meeste artsen on-
wetend blijven van de risico's. 
 
Vooral ouderen en mensen met een slecht immuunsysteem worden gedood.  
En wat geeft jou een slecht immuunsysteem? Het dragen van een masker, geïsoleerd zijn van andere 
mensen en niet genoeg zon krijgen zijn drie voor de hand liggende oorzaken. Te veel alcohol drinken 
en te veel tabak roken onder huisarrest helpt niet.  
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De extra sterfgevallen zullen waarschijnlijk optreden in de herfst, wanneer gevaccineerde personen 
het meest waarschijnlijk worden blootgesteld aan het virus. Het coronavirus verspreidt zich het snelst 
in de herfst en winter. 
Als gevolg van de epidemie van ziekten en sterfgevallen die zullen plaatsvinden, zullen de regeringen 
beginnen met het bevorderen van de volgende vaccinatieronde. Er zal natuurlijk veel gesproken wor-
den over mutaties, en nieuwe haastig bereide vaccins zullen worden geproduceerd en zwaar worden 
gepromoot door beroemdheden die niets weten over medicijnen of vaccins. Artsen die de gevaren 
begrijpen en twijfels hebben over de vaccins, zullen, zoals gewoonlijk, het zwijgen worden opgelegd. 
 
Verbazingwekkend genoeg denk ik dat de mensen achter deze fraude zich ervan bewust waren dat dit 
zou gebeuren. Het maakte deel uit van hun slechte plan. 
Ze wisten dat het aantal sterfgevallen in de herfst en de volgende winter zou toenemen. Ze waren 
altijd van plan om de doden de schuld te geven van een nieuwe versie van Covid-19 - een van de vele 
duizenden mutaties die in de herfst zullen zijn. Ik heb lang vermoed dat ze uiteindelijk om de paar 
maanden vaccinaties zouden promoten - of nog vaker; elke maand of zo. Mijn oorspronkelijke gebruik 
van het woord hoax was bedoeld om de reactie op een griepachtige virale infectie te bekritiseren. De 
reactie was overdreven. 
 
Ik vermoed dat Bill en Melinda Gates hierover grijnzen toen ze impliceerden dat we de eerste pande-
mie misschien niet serieus zouden nemen – maar dat we de volgende pandemie veel serieuzer zouden 
behandelen. 
En ik geloof dat zij, en alle anderen die betrokken waren bij deze fraude, ervan uitgingen dat ze volko-
men veilig zouden zijn omdat ze de vaccins niet zouden hebben. Ik vermoed dat veel van de elite, en 
de belangrijkste beroemdheden, een placebo kregen in plaats van een van de experimentele vaccins. 
Ze liepen nooit het risico gedood te worden door het vaccin, er ernstig door gewond te raken of pa-
thogene priming te ontwikkelen – en vervolgens ongelooflijk kwetsbaar te zijn de volgende keer dat ze 
in contact kwamen met de virusinfectie. 
 
Ik denk dat de elite dacht dat ze veilig waren. Ik denk dat ze een plan hebben bedacht dat miljoenen 
doden zou veroorzaken, maar dat hen geen kwaad zou doen. 
Maar ik geloof dat ze een grote, cruciale fout hebben gemaakt. 
En dit brengt ons bij het derde probleem – een probleem dat ze volgens mij niet hadden verwacht. 
Dit probleem is zojuist geschetst door dr. Geert Vanden Bossche, een zeer vooraanstaand vaccinspe-
cialist. Ik was inderdaad aanvankelijk sceptisch over wat hij zei, omdat dr. Bossche eerder met GAVI en 
de Gates Foundation heeft gewerkt. Hij is de laatste persoon ter wereld die kan worden omschreven 
als tegenstander van vaccinatie. 
 
Dr. Bossche heeft erop gewezen dat de vaccins die momenteel worden gebruikt de verkeerde wapens 
zijn om te gebruiken voor de oorlog tegen deze virusinfectie. 
Rampzalig, door vaccins aan miljoenen te geven, leren we het virus muteren en sterker en dodelijker 
worden. Het proberen te bedenken van nieuwe vaccins voor nieuwe mutaties maakt het alleen maar 
erger omdat de wetenschappers onmogelijk de gemuteerde virussen voor kunnen blijven. En de men-
sen die zijn gevaccineerd delen nu gemuteerde virussen met de mensen om hen heen. De mutaties 
worden sterker en dodelijker. 
 
Het beëindigen van de lockdowns zal perfect getimed zijn om ervoor te zorgen dat nieuwe mutaties 
van het covid-19 virus wijd en zijd worden verspreid. 
Er is nog een ander bijbehorend probleem. 
Normaal gesproken bevat ons lichaam witte bloedcellen die ons helpen infecties te verslaan. Cellen 
genaamd NK-cellen – het NK staat voor natuurlijke moordenaars – helpen bij het doden van binnen-
dringende slechte cellen. Zodra de NK-cellen hun werk hebben gedaan, verschijnen onze antilichamen 
en ruimen de rotzooi op.  
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Dr. Bossche legt echter uit dat de covid-19-vaccins de productie van zeer specifieke antilichamen acti-
veren die concurreren met de natuurlijke afweer van de individuen die de vaccins hadden. 
De natuurlijke afweersystemen van degenen die zijn gevaccineerd, worden onderdrukt omdat de spe-
cifieke antilichamen die door het vaccin zijn geproduceerd, het gewoon overnemen. 
En deze specifieke antilichamen, die door de vaccins worden geproduceerd, zijn permanent. Ze zijn er 
voor altijd in de lichamen van de gevaccineerden. 
 
Het rampzalige resultaat is dat het natuurlijke immuunsysteem van de tientallen of honderden miljoe-
nen die de vaccins krijgen, effectief worden vernietigd. 
Hun immuunsysteem zal niet in staat zijn om gemuteerde variatie van het virus dat zich in hun lichaam 
ontwikkelt te bestrijden. En die gemuteerde virussen kunnen zich verspreiden naar de gemeenschap. 
Ik denk dat dit de reden is waarom er nieuwe virusvariaties verschijnen in gebieden waar het vaccin 
aan veel mensen is gegeven. 
 
Het komt erop neer dat het geven van de vaccins het virus de kans geeft om oneindig gevaarlijker te 
worden. Elk gevaccineerd individu heeft het potentieel om een massamoordenaar te worden omdat 
hun lichaam laboratoria wordt die dodelijke virussen maken. En erger nog, sommige van de gevacci-
neerde individuen kunnen asymptomatische dragers worden - dodelijke virussen om hen heen ver-
spreiden. 
 
En de mensen die het vaccin hebben gehad, kunnen niet reageren op de mutaties omdat hun immuun-
systeem is overgenomen door een kunstmatig afweersysteem, dat hen door het vaccin is gegeven en 
is ontworpen om de oorspronkelijke vorm van het Covid-19-virus te bestrijden. De gevaccineerde per-
sonen lopen een groot risico wanneer de nieuwe mutaties zich beginnen te verspreiden. Hun lichamen 
zijn permanent en uitsluitend gericht op de verdediging tegen een vorm van het virus die snel verou-
derd raakt. 
 
Het geven van nieuwe vaccins zal niet helpen omdat het gemuteerde virus niet kwetsbaar zal zijn. De 
wetenschappers die vaccins maken, kunnen het muterende virus niet voor zijn. Dit had voorzien moe-
ten worden. Daarom werken griepvaccins vaak niet. 
De politici en hun adviseurs zullen liegen en degenen die het vaccin niet hebben gehad de schuld geven 
voor de ontwikkeling van nieuwe mutaties en voor de toename van het aantal sterfgevallen dat zal 
plaatsvinden. 
 
Maar als dr. Bossche gelijk heeft, en ik geloof dat hij dat is, dan zijn het de gevaccineerde individuen 
die de mensheid gaan bedreigen. Ze zullen een grote bedreiging vormen voor iedereen die is gevacci-
neerd. Maar ze zullen ook een grote bedreiging vormen voor niet-gevaccineerden, omdat de virussen 
die ze afwerpen gevaarlijker zijn dan de oorspronkelijke. 
We bevinden ons in zeer gevaarlijk gebied. 
Als we dit vaccinatieprogramma nu niet stoppen, is het niet overdreven om te zeggen dat de toekomst 
van de mensheid in gevaar is. 
 
Is dit wat er in de geest zat van degenen die ons de Grote Reset probeerden te verkopen? 
Ik weet het niet. 
 
Misschien was hun doel al die tijd om ons allemaal te doden. 
Of misschien is hun kwaadaardige complot net uit de hand gelopen. In het Verenigd Koninkrijk hebben 
Ferguson, Hancock, Whitty en Vallance mij altijd de verkeerde mensen gevonden om de reactie van 
het land te leiden. In de VS geloof ik dat Dr. Fauci de verkeerde persoon was. 
Ik ben al die tijd bang geweest dat ze werden gekozen omdat ze de verkeerde mensen zijn. Alles wat 
ze hebben gedaan is verkeerd voor ons geweest, maar goed voor hen en de kwaadaardige cabal die 
Agenda 21 en de Grote Reset promoot.  
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Het aandringen op het onderdrukken van het vrije debat heeft ons rechtstreeks in deze afgrond ge-
bracht. Geen van deze mensen had zo'n controle over ons leven moeten krijgen, maar door alle twij-
felende oppositie te onderdrukken op een manier die nog nooit eerder is gedaan en door de feiten te 
onderdrukken, hebben de mainstream media en de internetreuzen de dingen oneindig veel erger ge-
maakt. Denken ze dat ze veilig zijn? 
 
Er is een reëel risico dat in plaats van alleen maar 90%-95% te doden, zoals de kwade elite oorspron-
kelijk wilde, ze iedereen per ongeluk zouden kunnen doden; Ze kunnen de mensheid uitroeien. 
We hebben weinig tijd om onszelf te redden. We moeten ons immuunsysteem een boost geven en 
ironisch genoeg is het mogelijk dat we uit de buurt moeten blijven van de mensen die zijn gevacci-
neerd. Ik zal de komende week een artikel schrijven over hoe je je immuunsysteem een boost geven. 
 
Zie je waarom dit het belangrijkste artikel is dat ik heb geschreven over Covid-19 en het belangrijkste 
dat je ooit hebt gezien? 
Ik kan de mainstream media niet bereiken die gewoon de waarheid onderdrukken en elk debat of 
discussie weigeren. YouTube neemt bijvoorbeeld geen video's die vragen stellen aan iets dat door het 
kwade establishment wordt gepromoot. 
 
Stuur dit artikel dus naar artsen en journalisten, vrienden en familieleden. Delen, delen, delen. Mis-
schien kunnen we de machthebbers ervan overtuigen dat ze niet immuun zijn voor de ramp die voor 
ons ligt. U eenvoudig delen vanaf  
Ik hoop dat Dr Bossche het mis heeft. Ik hoop dat ik het mis heb. 
 
Maar alles in dit artikel moet onderzocht worden. En als deze angsten niet bekend worden gemaakt 
en onderzocht, dan zullen we absoluut zeker weten dat het plan is om zoveel mogelijk van ons te 
doden. Er kan geen andere conclusie zijn. 

_____________________________________________ 
 
 

Viroloog en vaccindeskundige: “vaccin verandert virus 
in oncontroleerbaar monster!” 

 
Geert van den Bossche doet een dringend beroep om de wereldwijde vaccinatiecampagne onmiddel-
lijk te stoppen. Anders neemt het gevaar toe dat we binnenkort te maken krijgen met supermutanten. 
11 maart 2021  
 
Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, een onafhankelijke viroloog en vaccindeskundige uit België, voor-
heen werkzaam bij de Vaccine Alliance GAVI en bij The Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een 
open brief gepubliceerd, en andere documenten in de afgelopen dagen, waarin hij alarm slaat over de 
risico’s van massavaccinatie voor COVID-19, zoals die momenteel in veel landen wordt uitgevoerd of 
is gepland. 
 
“De mensheid is bezig een virus dat voor de meeste mensen tamelijk onschadelijk is, door massavac-
cinatie om te vormen tot een oncontroleerbaar monster”, is de belangrijkste waarschuwing van Geert 
Vanden Bossche.  
De Belgische wetenschapper is allesbehalve anti-vaccinatie. Hij heeft zijn hele carrière gewijd aan on-
derzoek naar vaccins, zowel aan universiteiten als bij het vaccinbedrijf GSK of in opdracht van de Gates 
Foundation. 
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Maar nu doet hij een noodoproep, waarschijnlijk maakt hij zich hiermee impopulair bij al zijn voorma-
lige opdrachtgevers. 
“Ik ben meer dan bezorgd over de catastrofale gevolgen die dit zou hebben voor ons menselijk ras. 

   Niet alleen zouden de mensen de vaccin-bescherming verliezen, maar ook zou hun kostbare aange-
boren immuniteit enorm worden verzwakt”, zei hij begin maart in een toespraak op de Vaccines Sum-
mit in Ohio (VS). 
 
“Vanaf hun eerste semester aan de universiteit leren studenten een kernbeginsel van de immunologie: 

   wanneer virussen zich vermenigvuldigen tegen een achtergrond van een minder dan optimale im-
muunrespons, maakt dit immuunontsnapping van sterk muterende virussen mogelijk”. 
En dat, zegt Bossche, gebeurt momenteel via de inentingscampagne. “Ik heb het nog nooit zo ernstig 
gemeend als met deze publieke waarschuwing”. 
 

   Zonder vaccinaties zou het grootste deel van de bevolking de nieuwe virussen gemakkelijk neutra-
liseren. 
 

   “Dit wordt mogelijk gemaakt door een competent aangeboren immuunsysteem dat hoofdzakelijk 
steunt op natuurlijke killercellen en snel gevormde IgM-antilichamen”. 
Vooral de jongere bevolking zou daarbij niet eens bijzondere symptomen vertonen en een natuurlijke 
immuniteit tegen de virussen opbouwen. 
Volgens Bossche leidt dit tot een kudde-immuniteit, die vervolgens ook bescherming biedt aan de risi-
cogroepen. Als gevolg daarvan zouden de SARS CoV-2-virussen “getemd” zijn en in hun effecten niet 
meer significant verschillen van de andere Coronavirussen die al lang endemisch zijn. 
 

   Als daarentegen midden in een actieve infectie wordt gevaccineerd, leidt dit tot dramatisch andere 
processen in het immuunsysteem, waarschuwt de wetenschapper, 

   omdat “massale vaccinatiecampagnes het ontstaan van nog besmettelijker virusvarianten versnel-
len”. 
In principe betekent dit ook een hoger risico voor tot dusver niet-gevaccineerde mensen, omdat de 
virussen naast besmettelijker ook andere onaangename eigenschappen kunnen aannemen. 
 

   Virussen worden resistent tegen vaccinatie 
 
Het grootste risico lopen echter oudere mensen met een zwakker immuunsysteem die hun vaccinatie 
al hebben gehad. 
“Aangezien de antilichamen die tijdens de vaccinatie worden gevormd in de eerste plaats het spike-
eiwit van de covid-19-virussen aanvallen, zal het virus nu in toenemende mate mutaties in dit speci-
fieke deel van het spike-eiwit afdwingen, aangezien deze het virus het meest waarschijnlijk in staat 
zullen stellen om aan de door het vaccin geïnduceerde antilichamen te ontsnappen”, legt Vanden Bos-
sche uit. 
“Dit zal onvermijdelijk leiden tot resistentie tegen het vaccin. 
 
Als gevolg van de massale vaccinatie zullen met name de ouderen die het eerst werden gevaccineerd, 
plotseling niet meer beschermd zijn en het slachtoffer worden van een golf van catastrofale ziekte- en 
sterftecijfers, ondanks de vaccinatie”. 
 

   Maar vaccinatie heeft ook een averechts effect in de jongere leeftijdsgroep. 
“Dat komt omdat de specifieke antilichamen die door vaccinatie worden geproduceerd de breed be-
schermende IgM-antilichamen van onze normale afweer verdringen, omdat zij zich niet zo stevig aan 
de virussen kunnen binden als de vaccinantilichamen dat kunnen”. 
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De nieuwe circulerende Coronamutanten zouden derhalve kunnen ontsnappen aan de niet-specifieke 
verdedigingslinie van het immuunsysteem van de gastheer. 
 
“En dus worden degenen die buiten de risicogroepen vallen ook vatbaarder voor ernstige ziektepro-
gressie”. 
 
Het is geen toeval dat de huidige mutaties van het virus afkomstig zijn uit landen waar vroeger de 
meeste proeven met vaccins werden gedaan: Brazilië, Engeland en Zuid-Afrika. 
 
Geert van den Bossche doet een dringend beroep om de wereldwijde vaccinatiecampagne onmiddel-
lijk te stoppen. Anders neemt het gevaar toe dat we binnenkort te maken krijgen met supermutanten. 
 
Video op YouTube: https://youtu.be/ZJZxiNxYLpc 
 
Bron: https://www.frontnieuws.com/viroloog-en-vaccindeskundige-vaccin-verandert-virus-in-on-
controleerbaar-monster/ 
 
© 2020 Copyright by - Frontnieuws 
 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/belangrijk-ex-gavi-vaccinoloog-geert-
vanden-bossche-waarschuwt-ik-ben-meer-dan-bezorgd-over-de-desastreuze-impact-op-het-men-
selijke-ras 
 
https://www.bitchute.com/video/Th6pLHZGyicP/?fbclid=IwAR3qUDSyU30drQ3kivN-

CoOCSyCH7FTKxCXrX_Nc_Oh8ZHggdtEM7spvSHs8 

_____________________________________________ 
 

EMF-straling triggert ‘corona’  
(En andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer 
DOOR PIET TUMMERS  
 
Met elke introductie van een nieuwe elektromagnetische technologie gaat een uitbraak van ziekte 
gepaard. Dat is logisch, want mensen zijn elektromagnetische wezens. Dit patroon zien we nu ook bij 
de uitrol van 5G en het daarbij behorende ziektebeeld van het coronasyndroom. 
We zijn inmiddels praktisch een jaar onderhevig aan wat wordt genoemd het ‘coronavirus’ respectie-
velijk de verschillende varianten daarvan. Over de grote vraag wat hiervan de oorsprong is hebben de 
geleerden nog steeds geen duidelijk antwoord. 
Aan het slot van mijn artikel over ‘corona en 5G’ dat ongeveer een jaar geleden op TransitieWeb ver-
scheen, opperde ik dat de zogenaamde corona-ziekte wel zeer veel aspecten kent die wijzen op een 
stralingsziekte [1]. 
 
In deze richting wijzen overigens meerdere auteurs en onderzoekers, zoals Magda Havas [2], Thomas 
Cowan, Bartomeu Payeras i Cifre, Arthur Firstenberg [3] en Elke de Klerk [4]. 
 
In wat nu volgt wordt nog eens beargumenteerd en verder gemakkelijker inzichtelijk gemaakt dat EMF-
straling de primaire veroorzaker is van het thans de kop opstekende ‘coronasyndroom’, een acute aan-
doening van de luchtwegen die fataal kan verlopen. 
  

https://youtu.be/ZJZxiNxYLpc
https://www.frontnieuws.com/viroloog-en-vaccindeskundige-vaccin-verandert-virus-in-oncontroleerbaar-monster/
https://www.frontnieuws.com/viroloog-en-vaccindeskundige-vaccin-verandert-virus-in-oncontroleerbaar-monster/
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/belangrijk-ex-gavi-vaccinoloog-geert-vanden-bossche-waarschuwt-ik-ben-meer-dan-bezorgd-over-de-desastreuze-impact-op-het-menselijke-ras
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/belangrijk-ex-gavi-vaccinoloog-geert-vanden-bossche-waarschuwt-ik-ben-meer-dan-bezorgd-over-de-desastreuze-impact-op-het-menselijke-ras
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/belangrijk-ex-gavi-vaccinoloog-geert-vanden-bossche-waarschuwt-ik-ben-meer-dan-bezorgd-over-de-desastreuze-impact-op-het-menselijke-ras
https://www.bitchute.com/video/Th6pLHZGyicP/?fbclid=IwAR3qUDSyU30drQ3kivNCoOCSyCH7FTKxCXrX_Nc_Oh8ZHggdtEM7spvSHs8
https://www.bitchute.com/video/Th6pLHZGyicP/?fbclid=IwAR3qUDSyU30drQ3kivNCoOCSyCH7FTKxCXrX_Nc_Oh8ZHggdtEM7spvSHs8
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Voorts wordt duidelijk dat voorgaande ‘pandemieën’ en ca-
tastrofale ziekteverschijnselen ook op basis van nuchtere be-
schouwingen te correleren zijn met de enorm toegenomen 
EMF-straling om ons heen over de afgelopen decennia. 
 
Sprongetjes in temperatuur Mondiaal temperatuurverloop 
De afgelopen decennia zien we sprongetjes in de gemiddelde 
temperatuur van de atmosfeer, die parallel lopen met de in-
troducties van nieuwe draadloze communicatietechnieken. 
Wie naar de lange termijn golfbeweging van de ijstijden kijkt 
die ziet dat de aarde op weg is naar een koudere periode. 
Echter, doordat er een complexe deken van EMF-straling in 
de atmosfeer wordt aangebracht, kunnen ook mede in com-
binatie met ‘chemtrails’ abnormale weereffecten optreden. 
Zo kan het dat we op een neerwaartse trend toch een lichte 
opwarming zien.  
 
In de afbeelding hiernaast zie je horizontale treden die de in-
troductie van 1G, 2G, 3G, en 4G weergeven en je ziet dat de 
gemiddelde temperatuur van de atmosfeer dan steeds een 
sprongetje maakt. 
 
Dit alles past ‘optisch’ verrassend goed in deze grafiek ‘Mon-
diale Temperatuur’ die ik besprak tijdens mijn lezing in Hoe-
velaken op 26 januari 2020 [5]. De videoregistratie daarvan 
vindt u helemaal onderaan dit artikel. 
 
Elektrificatie veroorzaakt ziekten 
In het nieuwste boek van Arthur Firstenberg, ‘The Invisible Rainbow, a History of Electricity and Life’ 
[6], laat deze auteur duidelijk zien hoe ernstige ziekten zoals diabetes, kanker en hartaandoeningen de 
trend van de elektrificatie in de maatschappij volgen, maar dan helaas wel in negatieve zin. Gesteund 
op de onderzoeken van vele wetenschappers, medische statistieken en adequate maatschappelijke 
observaties wordt hierin verder onder andere vermeld: 
* “Influenza is een elektrische ziekte” (pagina 80) 
* “Het pijnlijke geheim onder virologen is dat vanaf 1933 tot vandaag er geen experimentele studies 
zijn die aantonen dat influenza -noch het virus, noch de ziekte – ooit is overgedragen van persoon naar 
persoon via normaal contact.” (pagina 93) 
* ‘Elektrificatie verstoort onder andere de enzymatische synthese van hemoglobine, de zuurstofdra-
gende substantie in het bloed.” (pagina’s 133 – 157). 
* “Als de oorzaak – de vertraging van het metabolisme door de elektromagnetische velden om ons 
heen – beide diabetes en kanker produceert, dan mag men verwachten dat diabetici in hoge mate ook 
nog kanker hebben, en omgekeerd. En dat is zo.” (pagina 240) 
 
Firstenberg toont op basis van talloze statistieken en honderden literatuurverwijzingen onomstotelijk 
aan dat de elektrificatie van de samenleving al vanaf het begin, dat wil zeggen omstreeks 1880, een 
verwoestende uitwerking heeft op de volksgezondheid. 
 
Vervuiling van onze levensether: ‘de atmosferische lucht’ 
De wel belangrijkste substantie in onze leefomgeving is ongetwijfeld de lucht als levensether voor onze 
ademhaling. Hoe slecht of het met onze atmosferische ademlucht gesteld is ten gevolge van voorna-
melijk EMF-straling en ‘chemtrails’ wordt nog eens uitvoerig uiteengezet in deze video [5] vanaf de 
18de tot en met de 40ste minuut. Daarin verwijzingen naar publicaties van Dr. Pryanka Bandara vanaf   
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de 28ste minuut., prof. dr. Claudia von Werlhof vanaf de 28ste minuut en dr. Giorgio Pattera en dr. 
Corrado Penna vanaf de 37ste minuut en dr. Dietrich Klinghardt vanaf de 40ste minuut. 
In die ernstig vervuilde levensether ‘aardatmosfeer’ leeft onder meer de MENS en dat is geen zak ge-
vuld met 20 kilogram kalksteen en 50 kilogram water…. 
 
De MENS is een KOSMO-GEO-BIO-ELEKTRO-MAGNETISCH wezen 
Binnen (zeer) beperkte afwijkingen van de aardse- respectievelijk kosmische ‘stralingsvelden’ kan de 
mens (en kunnen ook andere levende wezens)... vanaf de conceptie tot de dood een gezond leven 
leiden. 
Echter door blootstelling aan sterk afwijkende velden zal ziekte ontstaan, respectievelijk kan de dood 
het mogelijke gevolg zijn. 
Men zou wel een lijst met honderden literatuurverwijzingen kunnen opvoeren die het voorgaande 
staven. To-the-point wordt hier verwezen naar een lijst [7], opgesteld door dr. Martin Pall, met een 
tiental ernstige gezondheidseffecten ten gevolge van EMF-straling, zoals vastgesteld in wetenschap-
pelijk onderzoek dat gedaan werd nog vóór 5G werd ingevoerd. 
 
Voor de verdere onderbouwing van het voorgaande kan wellicht een onderzoekende blik in de statis-
tieken over de volksgezondheid over de afgelopen 70 jaar worden geworpen. Daarbij moet dan speci-
aal worden gelet op de gelijktijdigheid van het uitbreken van ‘pandemieën’ met de introductie van 
nieuwe communicatietechnologieën. Een dergelijk onderzoek kan meer licht werpen op de cruciale 
negatieve impact van EMF-straling op onze gezondheid. En dit in het bijzonder met betrekking tot ‘het 
uitrollen van 1G t/m 5G. 
 
Een overzicht van de historische ontwikkeling van 0G t/m 5G staat op Wikipedia [8]. 
Gezondheidscheck met betrekking tot EMF-straling 
De voor Nederland relevante informatie wordt gevonden onder CBS-Statline: Overledenen, belangrijk-
ste doodsoorzaken 1950 – 2020 [9]. Hierbij zij echter opgemerkt dat in de betreffende tabellen enkele 
zeer onlogische waarden voorkomen. 
 
Periode 1980 – 1990 
1G wordt uitgerold vanaf circa 1979-1980. 
Dit gebeurt niet in alle landen tegelijk en duurt veelal enkele jaren voordat het in een land voltooid is 
(geldt overigens ook voor 2G t/m 5G). 
De statistieken over doodsoorzaken laten in deze periode een sprongvormige toename zien voor met 
name de volgende categorieën 
* Endocriene-, voedings-, stofwisselings-(metabole)-ziekten 
* Psychische en gedragsstoornissen 
* Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 
 
Periode 1990 – 2000 
2G wordt uitgerold vanaf circa 1990. 
Voorgenoemde trend in de doodsoorzaak zet zich vooral in uitgesproken vorm voort in de categorie 
(waarbij nogmaals verwezen wordt naar voorgaande opmerking omtrent het voorkomen van ‘onlogi-
sche’ tabelwaarden): 
* Psychische en gedragsstoornissen 
 
Periode 2000 – 2010 
3G wordt uitgerold vanaf circa 2002. 
Voornoemde doodsoorzaaktrends zetten zich in uitgesproken mate voort in de categorieën: 
* Psychische en gedragsstoornissen. 
* Ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen. 
* Verder vindt de eerste SARS-Covid uitbraak plaats in 2002-2003 [10].  
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In deze periode komt het REFLEX-onderzoek gereed [11] met 
als centrale conclusie: 
“EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation 
from wireless devices and mobile phones.”  
 
De foto hiernaast (EMF-straling beschadigt DNA) )  is geno-
men van een Duitse TV-rapportage over de Reflex-studie. Je 
ziet hier hoe de leider van dat onderzoek, prof. dr. Franz 
Adlkofer, een stukje DNA aanwijst dat ten gevolge van EMF-
straling is afgebroken. 
 
Periode 2010 – 2020 
4G wordt uitgerold vanaf circa 2013. 
Voornoemde trends zetten zich in uitgesproken mate voort in 
de categorieën: 
* Psychische en gedragsstoornissen. 
* Ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen. 
* Verder vindt de tweede SARS-Covid (MERS) uitbraak plaats 
in de periode 2013-2015 [12]. 
* En recentelijk de derde SARS-Covid (Covid 19) uitbraak in 
2019-2020-2021. 
 
Resumerend 
Deze periodes die gepaard gaan met achtereenvolgens de uit-
rol van 1G, 2G, 3G en 4G en in de loop van het afgelopen jaar zelfs 5G kennen een extreem toegenomen 
aantal sterfgevallen in de categorieën van ziekten die inmiddels wetenschappelijk bewezen zeer wel 
veroorzaakt kunnen worden door de heersende EMF-straling [7]. 
Het duidelijkst is dat met de start van 1G. Er is een nauwkeurigere statistische beschouwing omtrent 
diverse ziekten per jaargang nodig om de negatieve aspecten van EMF-straling nog duidelijker zicht-
baar te maken, waarbij dan ook zeer wel mogelijke de transities hierin duidelijk worden. 
 
Bijvoorbeeld: aanvankelijk, in slechts enkele jaren, sterven de meest gevoelige en zwakke mensen bij 
bosjes. Daarna zakt het sterftecijfer iets terug om vervolgens wel wat verhoogd en dus tamelijk onop-
vallend gestaag verder te stijgen. 
De resultaten van de REFLEX-studie spreken boekdelen omtrent de gevaren van de draadloze telecom-
municatie!! Ons DNA wordt er door beschadigd … en dat was pas 2G respectievelijk 3G !! 
 
De SARS-Covid uitbraken vallen in de tijd gezien samen met de introductie van 3G, respectievelijk 4G, 
respectievelijk 5G …. dat is natuurlijk NIET TOEVALLIG !! 
En daarenboven is ook nog een zekere overeenstemming en gelijktijdigheid van de uitrol van 1G t/m 
4G met de mondiale temperatuurplateaus zichtbaar… en dat is natuurlijk ook NIET TOEVALLIG!! 
 
Als EMF-straling en in het bijzonder 5G-straling wordt erkend als primair potentiële veroorzaker van 
de zogenaamde heersende corona-pandemie dan helpen lockdowns, mondkapjes, de 1,5 meter et ce-
tera weinig tot niets als men daarnaast gewoon zelfs versterkt doorgaat met de uitrol en implementa-
tie van 5G in de samenleving. 
 
En als het zogenaamde coronavirus daarnaast ook nog eens tot meer dan 28 dagen “vers blijft” op 
gladde oppervlakken zoals met name die van mobiele telefoons dan is men nu toch wel echt helemaal 
verkeerd bezig zou je nuchter moeten concluderen [13]. 
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Als we de politieke gebeurtenissen en de natuurwaarnemingen niet los van elkaar zien, maar als een 
samenhangend geheel, dan komen we tot macabere inzichten en conclusies zoals die verwoord wor-
den door Robert Kennedy jr. en voorgelezen worden door Claire Edwards [14]. 
 
Referenties 
[1] https://www.transitieweb.nl/straling/over-de-ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-elektro-
magnetische-velden-in-het-algemeen-en-die-op-basis-van-de-60-ghz-frequentie-in-het-bijzonder/ 
[2] https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/ 
[3] https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/ 
[4] https://www.transitieweb.nl/corona/de-huidige-ziekteverschijnselen-lijken-op-de-effecten-van-
straling/ 
[5] https://www.youtube.com/watch?v=70yU7tkQtN4 
Zie ook: https://www.transitieweb.nl/klimaat/straling-van-draadloze-netwerken-heeft-een-opwar-
mend-effect-op-de-atmosfeer/ 
Zie verder:  
een volledige lijst met referenties op http://www.aries-ethernity-foundation.org/wp-con-
tent/uploads/2020/03/TC-2020-AEF-Bronnen-Sources-Quellen-Internet-Links-en-Grafiek.pdf 
Het Nederlandstalige transcript van de inmiddels ‘verdwenen’ video over chemtrails met Dr. Giorgio 
Pattera en Dr. Corrado Penna staat hier: 
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/transcript-bij-documentaire-chemtrails-de-geheime-oor-
log/  
[6] Arthur Firstenberg, The INVISIBLE RAINBOW, A History of Electricity and Life, Chelsea Green Pub-
lishing, White River Junction, 2020, ISBN 978-1-64502-009-7 Paperback 
[7] https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12363/redir 
[8] https://nl.wikipedia.org/wiki/Generaties_mobiele_telefonie 
[9] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?fromstatweb 
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/2002%E2%80%932004_SARS_outbreak 
SARS-CoV-uitbraak 2002-2004 
[11] https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-
devices-and-mobile-phones/ 
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome%E2%80%93related_coronavi-
rus  
SARS-CoV-uitbraak 2012-2015 
[13] https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7 
[14] https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/ 

______________ 

Volg je hart 

 
Volg je hart, het videokanaal 
van een rozenkweker, Martijn, 
die onderzoek doet met zijn 
zoon Gijs naar de gevolgen van 
de 5G straling.  
 
Gijs heeft onderzoek gedaan 
naar de exosomen-theorie en 
laat in deze video de bewijzen 
zien die hij daarvoor heeft ge-
vonden.   

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/transcript-bij-documentaire-chemtrails-de-geheime-oorlog/
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/transcript-bij-documentaire-chemtrails-de-geheime-oorlog/
https://www.bitchute.com/video/D0RN8vHfEaTi/
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Wordt corona getriggerd/ veroorzaakt door 5G? 
https://www.youtube.com/watch?v=mK2kKAHtVHY 
 
In deze video zijn de heer en mevrouw Custers te gast. Zij hebben onderzoek gedaan naar de straling 
(vooral 5g) in hun buurt, en de resultaten zijn schokkend. Waarom krijgen we ’s nachts zon grote dosis 
straling over ons heen. 
Kijk tot het eind, Martijn besluit met te zeggen Ik vermoed dat corona gaat uitbreken op de lagere 
scholen en dat is dus al het geval. 
https://www.youtube.com/watch?v=YyXM79pzlVc 
 
Martijn is ook te gast geweest bij Sven Hulleman, van het kanaal 'Een Oorlog Reeds Verloren'. Wil je 
die video zien? Kijk dan op: https://www.youtube.com/watch?v=A8KM1... 

_____________________________________________ 

Je hoeft niet 'verlicht' te zijn. 
 

Je hoeft niet ‘verlicht’ te zijn 

Je hoeft niet 'spiritueel' te zijn. 

Dit zijn maar ideeën, concepten die de geest bedenkt. 

Wat echt belangrijk is, is dat je zo eerlijk mogelijk bent.  

Dat je jezelf niets meer wijsmaakt. 

En een goed onderscheid kan maken tussen wat waar is en wat niet. 

Dat je bereid bent om eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Dat je jezelf kan bevrijden van oude conditioneringen en betere keuzes kan maken. 

Dat je een groot open hart durft te tonen en anderen helpt. 

Dat je moed houdt en een niet aflatend doorzettingsvermogen bezit. 

Dat je blijft geloven in jezelf en de ander. 

Dat je een oersterk vertrouwen hebt,  

in dat wat leven is,  

in dat wat leven doet. 

Hiermee kom je al een heel eind... 

 

Greet Bamps 

 

_____________________________________________ 

Alles Rous - Can't Come Along  
 
Een mooi lied van Mieke Rous, Nederlands ondertiteld, dat de wereld een klein beetje mooier kan 
maken. Op haar manier probeert zij een steentje bij te dragen in deze tijd. 
Voor velen die het gevoel hebben innerlijk niet mee te kunnen en die worden geconfronteerd met 
dierbaren die andere keuzes maken, blijkt het een hart onder de riem te zijn.  
 
Versie met Nederlandse ondertiteling: 
https://www.youtube.com/watch?v=0578rjFgYSw&t=1s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mK2kKAHtVHY
https://www.youtube.com/watch?v=YyXM79pzlVc
https://www.youtube.com/watch?v=A8KM1EkSLqw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0578rjFgYSw&t=1s
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Den Haag vandaag: De democratie is morsdood en het 
fascisme springlevend! 
 

 
Zondag 14 maart 2021 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het ooit zo vrije Nederland. De 
demonstratie op het Malieveld heeft namelijk heel pijnlijk aangetoond dat onze democratie morsdood 
is!  
 
Om te beginnen is het, buiten al het politiegeweld om, sowieso al absurd dat demonstraties tegen-
woordig door de overheid geregisseerd worden en alleen nog mogen plaatsvinden op vastgestelde 
locaties met vastgestelde tijden en met een vastgesteld maximum aantal bezoekers.  
 
Het woord ‘democratie’ vindt haar oorsprong in het Grieks waar het letterlijk ‘volksheerschappij’ be-
tekent. Vrij vertaald is een democratie dus een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. 
Nou … daar is in ons land duidelijk geen sprake meer van! 
 
Als er ruim zeventien miljoen mensen in een land wonen, is het natuurlijk volslagen belachelijk wan-
neer er bij een landelijke demonstratie maar tweehonderd mensen in een tijdsbestek van twee uurtjes 
op een veld mogen demonstreren waar duizenden mensen terecht kunnen. De demonstratie tegen de 
plaatsing van kernwapens in Nederland, die op 29 oktober 1983 plaatsvond, staat hiermee in een héél 
schril contrast. Toen stonden er namelijk vijfhonderdvijftigduizend mensen op het Malieveld.  
 
Een van onze grondrechten stelt dat wij in onze ‘democratie’ het recht hebben op betoging c.q. de-
monstratievrijheid. Dit grondrecht geeft ons de vrijheid om op een openbare plaats tegen bepaalde 
zaken of opvattingen te demonstreren en is een vorm van vrijheid van meningsuiting. Er wordt hierbij 
geen maximumaantal demonstranten vermeld en ook geen beperkte tijdsduur.  
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Dit recht kan eventueel wel, ter voorkoming van wanordelijkheden, worden gereguleerd, maar die 
regel is op deze demonstratie totaal niet van toepassing. De demonstranten waren namelijk geen neo-
nazi’s of andersoortig type fascisten, maar vreedzame mensen uit alle lagen van de bevolking. Sterker 
nog, de politie, die alles vreedzaam en met beleid onder controle dient te houden, bestond voor een 
behoorlijk deel juist uit de fascisten die voor totale wanorde zorgden. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.  
 
Vanaf het begin van de demonstratie was het Malieveld omringd door ME’ers om ervoor te zorgen dat 
er niet meer dan tweehonderd mensen het veld op konden. Er is toen een groep demonstranten naar 
Plein 1813 gegaan, waardoor veel ME’ers ook die kant opgestuurd werden. Daardoor konden de men-
sen toch het veld op en groeide het aantal tot zo’n vierduizend mensen. Burgemeester Jan van Zanen 
vaardigde vervolgens onmiddellijk een noodbevel uit waardoor het treinverkeer naar station Den Haag 
Centraal stilgelegd werd. Anders waren er dus nog veel meer demonstranten aanwezig geweest. Ook 
weer zoiets: Een noodbevel kan alleen worden ingezet als er sprake is van oproer, wanordelijkheden, 
rampen of zware ongevallen of wanneer de vrees daartoe bestaat. En daar was met deze demonstran-
ten totaal geen sprake van. 
 
Wat begon als een mooi vreedzaam protest, met een hele fijne sfeer onder de vierduizend aanwezigen, 
eindigde door toedoen van de politie in een compleet drama!  
 
Tegen het einde van de officiële tijd stonden er mensen met een lang spandoek langs een van de ran-
den van het veld. Om 15.45 uur, een kwartier vóórdat de demonstratie officieel beëindigd zou moeten 
worden (…), stopte een politiebus bij het spandoek, op een plaats waar een peloton ME’ers stand-by 
stond. De ‘gewone’ politiemensen trokken, onder dreiging van opgeheven wapenstokken, het span-
doek uit de mensen hun handen waarna er een chaos ontstond en de mensen, die het doek vasthiel-
den, stevige klappen kregen. Op dat moment doken de ME’ers er met grof geweld tussen om mensen, 
die hulpeloos op de grond lagen, er genadeloos van langs te geven met de wapenstok. Dit was heel 
duidelijk een bewuste provocatie om de demonstratie volledig uit de hand te laten lopen. Die opzet is 
meer dan geslaagd, want vanaf toen brak de hel echt los! Politie te paard galoppeerde, niets en nie-
mand ontziend, op rij in de volle breedte over het veld en busjes scheurden hard op groepjes mensen 
in. Bij zo’n vijfhonderd mensen die midden op het veld vreedzaam bij elkaar op de grond zaten, werd 
het waterkanon gebruikt om ze uit elkaar te drijven; hoewel dit officieel tegen alle politieregels ingaat, 
omdat er bij deze mensen absoluut geen sprake was van enige vorm van buitenproportioneel geweld. 
 
Facebook is terecht overspoeld met filmpjes over de man die weerloos op de grond lag en genadeloos 
met wapenstokken op zijn hoofd geslagen werd terwijl hij een politiehond in bedwang probeerde te 
houden, de vrouw die op een absurde manier door een Romeo voor een ME-bus geduwd werd, de 
man die langs een vaart in het gras lag terwijl de hondenbegeleider zijn hond op hem losliet en terloops 
volslagen zinloos een waarschuwingsschot loste en de man die met zijn fiets aan de hand twee ME’ers 
aansprak wat voor hen een reden was om hem met de wapenstok in zijn gezicht, op zijn arm en op zijn 
rug te rammen. In alle vier de gevallen is er, wat mij betreft, duidelijk sprake van poging tot doodslag! 
 
En uiteraard is lang niet alles op film gekomen, waardoor ik me afvraag wat voor bizar geweld er nog 
meer door deze fascistische groep politiemensen begaan is. Ze hebben met elkaar in elk geval goed 
duidelijk gemaakt dat de democratie morsdood is en het fascisme springlevend! 
 
Tekst: Leo Singor 
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Welk deel begrijp ik niet? 

 
Voor mij was 17 maart 2021 de belangrijkste dag ooit qua verkiezingen in Nederland. Het ging écht 
ergens over, namelijk onze vrijheid! Maar het veranderde helaas in een inktzwarte dag. 
 
Vroeger stemde ik altijd redelijk links en de laatste jaren, vanuit mijn geloof, op de Christen Unie. Maar 
deze partij heeft voor mij toch behoorlijk afgedaan met Arie Slob als minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media en Carla Schouten als minister van Landbouw. Ik vond deze twee bewindslieden 
bij tijd en wijle absoluut niet geloofwaardig en ik vind het ronduit schandalig hoe de boeren onder het 
bewind van Schouten behandeld zijn. 
 
Ik ben behoorlijk lang een van de zwevende kiezers geweest en heb lopen wikken en wegen tussen 
Lijst 30 van Anna Zeven, Willem Engel en Mordechaï Krispijn en Forum voor Democratie. Omdat ik bij 
Baudet toch altijd een soort van onderbuikgevoel heb en ik Wybren van Haga veel hoger inschat qua 
integriteit, wist ik al dat hij dan mijn voorkeursstem zou krijgen. Bij mijn twijfel tussen deze twee par-
tijen, won tactiek het van idealisme. Ik bedacht me namelijk dat stemmen op FvD eerder een verschil 
zou gaan maken in de verdeling van de Kamerzetels dan stemmen op Lijst 30. Dat is ook wel gebleken, 
want Lijst 30 is zelfs totaal niet in beeld gekomen. In mijn beleving is dat onbegrijpelijk, maar dat even 
terzijde. Forum voor Democratie is wel leuk gegroeid, maar lang niet zo heftig als ik had verwacht. En 
ook dát vind ik onbegrijpelijk. 
 
Na ‘een jaar Corona’ bleken de VVD en D66 als de grote winnaars uit de bus te komen. Mark Rutte mag 
gewoon weer vier jaar onze premier zijn en Sigrid Kaag blijkt het ook ‘lekker te doen’ in ons land. Welk 
deel begrijp ik niet? 
 
Ik denk dat ik zelf het antwoord kan geven op mijn eigen vraag.  
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De Romeinen wisten het al: “Geef het volk brood, wijn en spelen” zodat de mensen lekker druk zijn 
met hun eigen leven en vooral niet teveel kritisch nadenken over het beleid van de overheid. Het is na 
tweeduizend jaar niet anders. ‘Brood’ staat voor werk. Zorg dat je onderdanen de hele dag zo druk zijn 
met hun eigen voortbestaan, dat ze weinig tot geen tijd en energie meer overhouden. Onze overheid 
dramt op binnenblijven en afstand houden, wat beide lichamelijk en geestelijk uitermate ongezond is, 
maar rept met geen (waarschuwend) woord over alcohol- en drugsgebruik. Onderzoeken hebben in-
middels aangetoond dat beide vormen van verdoving het afgelopen jaar behoorlijk zijn toegenomen. 
En de gevulde arena’s, met op het veld de strijd op leven en dood tussen gladiatoren en wilde dieren 
en gladiatoren onderling, zijn vervangen door de voetbalstadions, racecircuits, wielerrondes en bo-
venal de ontelbare televisiezenders. Een stuk onschuldiger, maar minstens zo tijdrovend. Hoewel de 
stadions momenteel leeg zijn, zitten er nog steeds ontelbare mensen op zondagmiddag uren naar NOS 
Studio Sport te kijken en alle avonden zitten we massaal passief voor de ‘kijkbuis’. 
 
En je ziet het heel duidelijk in ons gestreste landje. De meesten van ons zijn zó druk met het hooghou-
den van hun eigen levensstandaard en de dynamiek van het gezinsleven dat ze geen tijd en energie 
meer overhouden om kritisch om zich heen te kijken en zelfstandig na te denken over alles wat de 
overheid voor ons bepaalt. We kijken ‘s avonds naar het NOS Journaal en programma’s als ‘Op1’ en 
‘Jinek’ voor het vormen van onze ‘eigen mening’, waarbij we verder te moe zijn om op onderzoek uit 
te gaan en te doorzien dat die mening volledig geregisseerd wordt door de media, die onder invloed 
staan van het politieke establishment.   
 
En zo kan het blijkbaar gebeuren dat partijen als de VVD en D66 gewoon de volle winst pakken en 
doorgaan met het regeren van ons land. En dat terwijl Sigrid Kaag onlangs geuit heeft dat we in Neder-
land qua het vaccinatiebeleid het ‘goede’ voorbeeld van Israël moeten volgen en Rob Jetten pal voor 
de verkiezingen nog even snel een motie ingediend heeft om het Coronapaspoort zo spoedig mogelijk 
in te voeren. Blijkbaar heeft een groot deel van Nederland geen enkele moeite met een tweedeling in 
de maatschappij met bijbehorende uitsluiting van complete groepen mensen; laat staan dat men zich 
afvraagt waar en wanneer we zoiets in de geschiedenis eerder gezien hebben en wat de consequenties 
daarvan waren. 
 
Wat betreft de winst van Mark Ruttes VVD kan ik als enige reden alleen maar bedenken dat een groot 
deel van het Nederlandse volk leidt aan het Stockholmsyndroom. Dit syndroom is het psychologisch 
verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling en gekenmerkt wordt door de ontwikkeling van 
sympathie die het slachtoffer ontwikkelt ten opzichte van de agressor. De benaming komt van de 
Norrmalmstorg-overval op de Kreditbanken aan het Norrmalmstorg in Stockholm en de daaropvol-
gende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Norrmalmstorg-overval) 
Aangenomen wordt dat het Stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid 
waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelden kan uitoefenen, door alle vrijheden volledig 
in te perken, en binnen die absolute controle te voorzien in de basisbehoeften van het slachtoffer, 
bijvoorbeeld door het geven van voedsel en/of beschutting. 
 
“Wat heeft dat met Mark Rutte als premier van ons land te maken?”, vraag je je misschien af. Nou, 
simpel gezegd is hij de gijzelnemer met ruim zeventien miljoen gegijzelden. Hij heeft sinds een jaar via 
allerlei vrijheid beperkende noodmaatregelen de absolute controle over ons allemaal verkregen en 
voorziet diverse ondernemers via steunmaatregelen in de basisbehoeften, met daarbij de nadruk op 
‘basis’, want de steun is te veel om dood te gaan en te weinig om van te kunnen leven. Hierbij geldt 
natuurlijk dat hij het niet in zijn eentje doet, maar samen met het Kabinet en de steun van de Eerste 
en de Tweede Kamer. 
 
Maar de principes ten opzichte van een gijzeling blijven gelijk. Er is namelijk sprake van vrijheidsbero-
ving, opsluiting (via de Avondklok) en totale controle waardoor er een afhankelijkheid ontstaat en van 
daaruit een sympathie voor degene die dat veroorzaakt heeft.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norrmalmstorg-overval
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Gezien de uitslag van de verkiezingen ervaart een groot deel van de Nederlandse bevolking deze dic-
tatoriale gevangenschap echter totaal niet en hebben ze dus geen behoefte aan de democratische 
vrijheid, zoals we die altijd in ons land gehad hebben.  
 
Ik houd mijn hart vast voor de komende vier jaar! 
 
Tekst: Leo Singor 
 

_____________________________________________ 

Beste vrienden, 
 
Even een bericht vanaf mijn telefoon... dit moet me gewoon van het hart. 
Vorig jaar zei een christelijke uitgever tegen me dat het volslagen ‘ONZIN’ was, wat ik doe met Stop-
WorldControl. Hij reageerde met name op het citaat (!) dat ik plaatste van Bill Gates, die zei dat er 
vaccinatie paspoorten zouden komen. 
Hij noemde het ‘complot denken’ en had zijn mening helemaal klaar. 
Nu, een jaar later, blijkt ALLES wat ik had voorspeld, uit te komen, en nog erger. 
Niet alleen zijn er in diverse landen zoals Israël, al vaccinatie paspoorten (je mag alleen binnen in win-
kels enz als je gevaccineerd bent), er zijn zelfs concentratiekampen overal. 
Ze bedenken van alles om mensen op te sluiten. 
Een kindje in de klas is zogezegd ‘besmet’, wat ze baseren op een test die tot 94% VALSE positieven 
geeft? De hele klas moet twee weken in quarantaine! 
 
Je bent even weggeweest en komt terug in het land? Je moet een negatief testbewijs hebben of twee 
weken in eenzame opsluiting. 
Een lid van het gezin is kerngezond maar is volgens de 100% onbetrouwbare test zogezegd ‘besmet’? 
Het hele gezin moet wekenlang in afzondering. 
Allemaal voor een ziekte met 99,7% overlevingskans, waar bovendien diverse 100% effectieve medi-
cijnen voor bestaan. 
 
Artsen wereldwijd waarschuwen dat de test zo massaal opgedrongen wordt, omdat het reeds nano-
technologie introduceert in onze hersenen en zenuwstelsel. Daarom rammen ze dat ding zo absurd 
diep in je hoofd, tot tegen je hersenen. Een druppeltje speeksel is al voldoende, maar dat willen ze 
niet. De test moet per se tegen je hersenen aangeduwd worden.  
Deze afschuwelijke methode dient geen enkel medisch doel. Het is het plaatsen van materiaal in je 
hoofd. 
Diverse mensen die getest waren schreven me dat ze sindsdien concentratieproblemen, misselijkheid, 
duizeligheid, verwarring, hoofdpijn en oorsuizingen hebben. Ze kunnen niet goed meer nadenken, ma-
ken vreemde beslissingen en zijn vergeetachtig. 
Bovendien wordt er DNA-materiaal van mensen geoogst, door de tests.  
China heeft erkend grote hoeveelheden DNA-informatie van geteste Amerikanen verworven te heb-
ben. Op sommige test doosjes staat letterlijk dat de test dient om DNA-informatie te verzamelen! 
 
Het is allemaal deel van een wereldwijd project dat al tientallen jaren gepland is. Het project heeft 
diverse doelen: 
- de wereldbevolking verminderen. 
De elite vindt dat er te veel van ons zijn en willen liefst de mensheid terugbrengen naar een half miljard. 
Dat staat vermeld op de Georgia Guidestones. Bill Gates is een speerpunt van de eugenetica, ofwel 
controleren van de wereldbevolking. In een TED talk zei hij dat vaccins kunnen helpen om de mensheid  
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met 15% terug te dringen. Kissinger legde de grondslag voor deze beweging en het werd verder uitge-
werkt tot op vandaag: de mensheid moet gedecimeerd worden. 
- de mensheid controleren. 
 
De begeerte om iedereen te controleren drijft veel plannen van deze elite. Ze houden niet van vrijheid. 
Iedereen moet door hen gecontroleerd worden. Daarom moet alles gedwongen worden, meer en 
meer. Iedereen moet gevolgd worden. Al onze data moeten bekend zijn. Ze willen elk moment weten 
waar we zijn en wat we doen, met wie we contact hebben, enzovoort.  
Ze willen de absolute alleenheersers zijn. 
 
- de mensheid eindigen en een nieuw ras maken. 
Het is allang geen geheim meer, nu ze er overal openlijk over spreken en de boeken erover schrijven: 
de bestaande mens moet verdwijnen en iedereen moet een robot worden, ofwel een cyborg. Mens en 
techniek moeten versmelten. Is het daarom dat men nanotechnologie inbrengt d.m.v. vaccins en tests? 
Wat doen die onzichtbaar kleine robotjes in de mens?  
Welke opdrachten voeren ze uit, als er een signaal komt? 
Het is een diabolische agenda die recht uit de diepten van de duisternis komt. Maar de gemiddelde 
mens kijkt weg, spot, lacht ons uit en steekt rustig zijn arm uit om het volgende vaccin te krijgen. 
 
Vraag je eens af: waarom spreken ze over onophoudelijke vaccins? Het gaat niet om een enkel vaccin, 
maar om de eerste dosis, een tweede spuit, zelfs een derde... en er moet elk half jaar een nieuwe 
injectie gegeven worden. Alleen die mensen die constant alle nieuwe injecties krijgen, meerdere malen 
per jaar, kunnen nog vrij leven in onze wereld.  
Dat is het plan. In Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, is het al bezig. 
Wat is het doel daarvan? Voortdurend nieuwe nanotechnologie inspuiten?  
Telkens weer ons DNA beïnvloeden, met messenger RNA die allerlei opdrachten geeft aan ons DNA? 
Welke veranderingen beogen ze, op lange termijn? 
Ze hebben het trouwens handig uitgekiend: iedereen die sterft door de vaccins - het zullen er vele 
miljoenen zijn - wordt beschouwd als een dode door ‘covid’ (of de volgende ziekte die ze gaan ver-
spreiden). Nooit zal het vaccin erkend worden als de dader. Integendeel: hoe meer doden er vallen 
door de vaccins, hoe meer ze zullen roepen dat er nog meer vaccins nodig zijn. Snap je ‘m? Ze willen 
een sneeuwbaleffect veroorzaken van ontelbare doden, die allemaal komen door de ‘virussen’, met 
als gevolg de roep om nog meer vaccins, waardoor nog meer doden vallen. Ideaal om in enkele jaren 
tijd de mensheid massaal terug te brengen tot een handelbaar aantal. 
 
Wappie wartaal? 
Of wijze waarschuwing? 
 
Wat als we weten dat er uitgebreid gesproken wordt over het gebruiken van vaccins om elke spiritua-
liteit bij mensen weg te nemen? Je hebt vast wel de video gezien waar een wetenschapper uitlegt aan 
de CIA hoe vaccins de genen dermate kunnen wijzigen dat mensen niet langer in staat zijn, om contact 
met de geestelijke dimensies te ervaren. Dat doen ze onder het mom van ‘religieus extremisme uit de 
wereld helpen’. Ze hebben altijd wel een vroom smoesje voor hun duivelse praktijken. De mens moet 
afgesneden worden van de omgang met het hogere. 
En wat denken we van de beroemde onderzoeksjournalist Antony Patch die door zijn onderzoek tot 
de conclusie kwam in 2014: “Ze zullen een virus lanceren om het excuus te hebben iedereen te moeten 
vaccineren. Dat vaccin zal bedoeld zijn om het DNA van mensen te veranderen, zodanig dat ze niet 
langer zelfstandig kunnen nadenken. Ze zullen niet eens meer het vermogen hebben te beseffen dat 
ze niet zelf kunnen nadenken. De hersenen worden systematisch geprogrammeerd. Hun doel is een 
mensheid die zich volkomen onderwerpt aan hun controle, en die niet opstandig is.” 
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Was die onderzoeker gestoord, zoals de mainstream media ons met alle geweld wil inprenten? En 
vraag je eens af: waarom zou de mainstream media zich daar zorgen over maken? Sinds wanneer ge-
ven zij om het welzijn van de mens? Zij die al zoveel jaren niets anders doen dan de mensheid in de 
richting van toenemende perversie, ontwrichting, identiteitsverwoesting, totale teloorgang van nor-
men en waarden, enz. duwen? Zij zijn de voornaamste factor in het wegdrijven van de mens van het 
licht naar steeds meer duisternis. Zij willen God uit de samenleving weg. Zouden ze dan ineens wel 
passie hebben voor waarheid, door overal te schreeuwen dat elke onderzoeker - zoals Anthony Patch 
- een wappie is? 
 
Denk eens na: waarom willen ze kost wat kost iedereen die mensen informeert over de gevaren van 
wat er speelt, framen en in een idioot hokje stoppen? 
 
Waar zijn ze zo bang voor? 
En zoals ik begon: wat doen we als blijkt dat zij die ons waarschuwden, stap voor stap gelijk krijgen? 
 
Ik waarschuwde dat de vaccins verplicht gaan worden. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat er toenemende controle en onderdrukking zou zijn. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat er afzonderingskampen zouden komen. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat de grondrechten van mensen geschonden zouden worden.  
Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat er toenemend politiegeweld zou zijn tegenover iedereen die zich verzet. Dat kwam 
uit. 
 
Ik waarschuwde dat het plan is om het menselijk DNA te veranderen dmv vaccins. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat de test nanotechnologie zouden inbrengen bij mensen.  
Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat de vaccins ernstige schade aan de gezondheid zouden aanrichten. Dat kwam uit. 
Ik waarschuwde dat het niet bij een enkel vaccin zou blijven, maar er voortdurend vaccins zouden 
bijkomen. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat er nieuwe virussen en covid-varianten zouden verspreid worden. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat Israël een leidinggevende rol zou spelen in het kwaad op aarde, omdat deze staat 
is opgericht door de satanisten die dit alles leiden. Dat kwam uit. 
 
Ik waarschuwde dat de media en overheid elke stem die afwijkt van hun propaganda zouden proberen 
het zwijgen op te leggen. Dat kwam uit. 
 
Zo kan ik nog een tijdje doorgaan... 
Word je al aan beetje wakker? 
 
Als je het verschil ziet tussen warrige wappies en wijze waarschuwers, informeer jezelf dan eens op 
deze website die bewezen heeft steeds weer gelijk te krijgen: 
 
https://www.StopWorldControl.com 
David Sorensen  

https://www.stopworldcontrol.com/
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Twee politieverhoren bij de BPOC 
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Verslag van een demonstrant van 14 maart 2021 die 
nog voor de demonstratie werd gearresteerd 
 
Ik kwam afgelopen zondag om 13.12 uur uit Q park Malieveld gelopen.  
Ik werd direct aangesproken door politie en kreeg de vraag wat ik kwam doen. “Ik kom hier om mijn 
stem te laten horen”. “Het veld is vol en ik verzoek u die kant uit te lopen; er is een noodverordening 
van kracht”.  
Ik heb nog iets gezegd over het aantal mensen op het Malieveld; dat je toch niet serieus kan spreken 
over een vol veld. Ik liep de gesommeerde richting op waar op hetzelfde voetpad, naast het Malieveld, 
veel mensen stonden. Zo ook een vrouw, begin 70 gok ik. Ze spreekt me aan en uit haar verbazing: “Is 
toch niet normaal wat hier gebeurt hè”. “Nee dat kun je wel zeggen” antwoord ik terwijl ik stop om 
een praatje met haar te maken.  
Binnen 10 seconden word ik aan mijn arm meegetrokken met de melding dat ik ben aangehouden 
omdat ik me niet aan een bevel van een ambtenaar in functie zou houden en met mijn gezicht tegen 
een politiebus geduwd en geboeid. Gefilmd door pers en burgers.  
Mensonterend. De mevrouw die me aansprak bleef ontredderd achter. Het is op dat moment onge-
veer drie minuten later dan het moment waarop ik het Q park uitliep. 
 
Ik werd vervolgens in een soort glazen cel in een politiebus gezet van 45 x 45 cm. Nog steeds in snij-
dende handboeien niet in staat om ook nog maar iets te kunnen pakken terwijl mijn telefoon in mijn 
jaszak gaat. Er stonden mensen op me te wachten om samen onze stem te laten horen; ze krijgen me 
de komende zes uur niet meer te pakken. 
 
Na een kwartier word ik uit het busje gehaald om in een ander transportbusje overgeplaatst te worden. 
Ik stap daar in en een andere doodnormale burger (man op leeftijd) zit al in een ander celletje in die 
bus te wachten. Hij kijkt me aan met een blik "Ik weet ook niet wat me gebeurt”.  
Ik word in een celletje van, laten we zeggen, 60 x 60 cm, gezet. We rijden naar het politiebureau. Er 
trekt een stad in oorlog aan me voorbij; de hele route is bezet met politiebussen, ME-bussen en paar-
den. Surrealistisch. 
Bij aankomst gaan handboeien af en krijg ik een soort dikke tyrap om mijn pols. Ik loop door een gang 
met zeker honderd politiemensen die staan te wachten op verdere instructies waaronder veel mannen 
in burger, onfrisse types. Ik heb zoveel mensen over ze gehoord en bleef altijd tegen mezelf zeggen 
“Nee joh, niet hier in Nederland”. De beelden hebben de afgelopen dagen laten zien dat het wel de-
gelijk bestaat en ja, ik zag tientallen van dat soort types in de gang van het politiebureau. 
 
Na een fouillering onder toeziend oog van die honderd wachtende, geinende en verveelde politiemen-
sen werd ik in een kamer geplaatst voor opname van gegevens. Aanwezig: een hulpofficier van justitie 
en twee agenten; één voor het papierwerk, de rol van de ander blijft me volstrekt onduidelijk. Hij staat 
er maar en aan alles in zijn gezichtsuitdrukking merk ik dat hij het lastig heeft. We wisselen een aantal 
keer een veelzeggende blik. Na drie keer de lijst met ingenomen spullen gecorrigeerd te hebben ont-
vang ik een lijst die ik kan tekenen. Mijn telefoon blijft ondertussen overgaan en ik kan niets. 
 
Ik word begeleid naar een mobiele unit op het terrein buiten het bureau. Daar verdwijn ik in een cel 
van 80 x 80 cm om er de komende twee uur niet meer uit te mogen. Kan alleen maar huilen en vraag 
me af waar ik in terecht gekomen ben. Als ik hier kan zitten dan kan dit iedereen overkomen en blijkt 
mijn geloof ‘Als je je gewoon als een goed burger gedraagt kom je niet op een vervelende manier in 
aanraking met politie/justitie’ naïviteit van de bovenste plank.  
Na twee uur tranen, paniekaanvallen en (bijna) hyperventilatie word ik opnieuw naar binnen gebracht 
voor verhoor. Ik vertel wat er is gebeurd, maar kan het eigenlijk niet eens uitleggen want ik snap er 
werkelijk niks van. 
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Ik word weer teruggebracht naar dezelfde cel om opnieuw ruim twee uur in dezelfde omstandigheden 
te verblijven. Een bizar jaar trekt aan me voorbij en ik voel me intens machteloos. Waar moet dit heen? 
Eén van de vrouwelijke beveiligers probeert me gedurende de ruim vier uur in die mobiele unit een 
aantal maal gerust te stellen. Ik zie dat het haar raakt, ook zij worstelt. 
 
Om 18.30 uur gaat de cel open. Ik word naar binnen begeleid, mag mijn spullen uit een krat plukken 
en word ‘heengezonden in afwachting van een beslissing van de officier van justitie’. Via een stalen 
poort word ik naar buiten begeleid. Je weet wel, zo’n poort in een film waar gevangenen, na vijf jaar 
vast te hebben gezeten, met een rugzak op hun rug naar buiten stappen, hun vrijheid tegemoet. 
 
Ik bel mijn man en jongens thuis om te zeggen dat ik 1,5 km naar het Q park ga lopen, terwijl het al 
begint te schemeren, om vervolgens de autorit van ruim een uur naar huis te maken. Gesloopt en 
ontredderd. Ik ben een wrak. 
 
Inmiddels zijn we ruim 48 uur verder. Ik probeer al een paar dagen in contact met de politie te komen 
om aangifte te doen maar vooralsnog tevergeefs. Ben opnieuw in afwachting van een telefoontje. 
Aangehouden omdat ik al lopende op een stoep naast het Malieveld niet in had mogen gaan op een 
mevrouw die haar verbazing met me wilde delen. Ik was immers gevraagd een x richting op te lopen 
door een ambtenaar in functie tijdens een geldende noodverordening. Dat was de reden om mij, een 
vrouw van eind 30, alleen naar Den Haag gekomen, getrouwd, moeder van twee kinderen, binnen drie 
minuten na het verlaten van de parkeergarage met geweld, mensonterend, tegen een bus aan te du-
wen, te boeien en op te sluiten gedurende bijna zes uur. 
 
Het is nu dinsdag 16 maart 2021, twee dagen later: 
Ik heb al dagen hoofdpijn en kan alleen maar huilen. Huilen om wat mij is overkomen, huilen om het 
feit dat dit dus iedereen kan overkomen (wat een bizarre constatering is), huilen om de beelden die ik 
na thuiskomst heb gezien van wat er zich afspeelde op het moment dat ik in totale paniek in die cel 
zat. 
 
En dan zijn er nog steeds mensen die, veilig ach-
ter hun beeldscherm zeggen “Had je maar thuis 
moeten blijven”, “Je moet je aan DE REGELS 
houden”. 
Het doet pijn! <<< 
 
 
 
Foto hiernaast: 
We slaan dus niet meer op de benen maar op 
het hoofd aldus een agent in een van de verho-
ren van het BPOC en deze hond is letterlijk op 
het been van deze man gezet. 
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Wat de virussen ons leren 
Vertaling van Was die Viren uns lehren, door Thomas Hardtmuth en Gerald Häfner, 17 december 
2020, tijdschrift das Goetheanum. 
 
Thomas Hardtmuth is arts, auteur en docent. Hij heeft zich uitgebreid beziggehouden met de vragen 
van virologie. Gerald Häfner sprak met hem over de aard van micro-organismen en de aanstaande 
coronavaccinatie. 
 
Gerald Häfner Als nooit tevoren bepalen een virus en virologen ons denken, ons leven, onze rechten 
en hun beperkingen. Wat is een virus? 
 
Thomas Hardtmuth De term virus heeft een eenzijdige connotatie. Het komt uit de Romeinse tijd en 
was de naam van een gif in het speeksel van hondsdolle honden. Dit beeld van de vijand is overgeleverd 
en geactiveerd door Robert Koch en Louis Pasteur. Van de micro-organismen is eenzijdig verklaard dat 
ze ziekteverwekkers zijn die ons ziek maken. Dit is begrijpelijk uit de ervaring van de epidemieën. Maar 
de ontwikkeling van genoomsequencing in de afgelopen 20 jaar heeft hier een nieuw hoofdstuk geo-
pend. Dit heeft geleid tot een radicaal nieuw beeld van virussen, omdat we nu totaal andere ontwik-
kelingslijnen en afkomst van virussen zien. Virussen zijn de basisbouwstenen van het leven. Virussen 
zijn het oorspronkelijke genoom van alle organismen, de uraniumafzetting van al het genetisch mate-
riaal in de wereld. Dit brengt ons weg van het pathologische concept van virussen. We zien ze nu in 
een algemene context van de natuur. Virussen die iets pathologisch ontwikkelen, is meer een speciaal 
geval. 
 
Wat doen virussen en hoe verhouden we ons ermee? 
Microbioomonderzoek, oftewel onderzoek naar het geheel van micro-organismen, ontwikkelt zich 
snel! Er zijn verschijnselen die ons meer verbazen dan duidelijke antwoorden geven. De micro-orga-
nismen leren ons een nieuwe manier van denken. We moeten contextueel leren denken. Hoe werken 
de micro-organismen samen? Dat vraagt om een nieuwe manier van denken. Het microbioom neemt 
alle invloeden verstandig waar en drukt ze af als een seismograaf: de omgeving, ziekte, psyche, stress. 
Er was de oerbiosfeer, de oorspronkelijke toestand van de aarde, waar de hele aarde een homogeen, 
vitaal organisme was dat bestond uit op elkaar inwerkende afzonderlijke cellen. De virussen zijn de 
agenten van een urbiosferische communicatie. De virosfeer maakt deel uit van het organisme van de 
aarde. In de oceanen van de wereld hebben we zogenaamde biogeografische provincies, vergelijkbaar 
met organen, waarin bepaalde metabolische kwaliteiten worden gerealiseerd. De nieuwe mariene bi-
ologie heeft dat aangetoond. We zijn verbaasd over de complexiteit van de microbiële wereld. Het is 
overal ter wereld heel anders en hoogst individueel. Elk grassprietje op aarde, elke wolk, elk waterli-
chaam heeft zijn karakteristieke microbiële bol. Wat voor soort krachten zijn dit die deze hoogst indi-
viduele habitats vormen? Het lijkt erop dat de virussen de regulatoren zijn van deze sferen. Ze regelen 
de populatiedynamiek in ecologische systemen. wie vormen deze zeer individuele habitats? Het lijkt 
erop dat de virussen de regulatoren zijn van deze sferen. Ze regelen de populatiedynamiek in ecolo-
gische systemen. wie vormen deze zeer individuele habitats? Het lijkt erop dat de virussen de regula-
toren zijn van deze sferen. Ze regelen de populatiedynamiek in ecologische systemen. 
 
Wat als een virus dat thuishoort in een vleermuisomgeving in een menselijke omgeving springt? 
Meer dan 99 procent van alle virussen leidt een zittende levensstijl en maakt u niet ziek. Iedereen heeft 
zelf virussen die bij hen horen. Gezinnen hebben ook hun eigen gemeenschappelijke microbiomen in 
het huis, inclusief hun huisdieren. De pathologie begint pas met de verandering van gastheer. Als er 
plotseling een andere omgeving heerst, moeten dieren verhuizen naar andere habitats, wordt het 
‘etherische’ evenwicht verstoord, dan neemt het risico op ziekte toe. Wanneer het microbioom niet 
samen kan klinken omdat het niet bij elkaar hoort, begint irritatie. Als ik inadem, komen er minstens  
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10.000 bacteriën en virussen bij me binnen. Het longoppervlak is zeer gevoelig, vol met immuuncom-
petente cellen die alles ‘voelen’ wat in de atmosfeer komt. We hebben nog niet de taal voor wat we 
‘soulvol’ inademen en waarnemen. 
 
Dus leven we echt in een grotere levenssfeer waarin de virussen thuishoren? 
Deze microbollen waarin we zijn omhuld, zijn als herinneringen aan oertoestanden waarin de organis-
men nog niet zo gescheiden waren. Ze wijzen ons op deze etherische oertoestand van een over het 
algemeen levende vloeistof aan onze lichaamsgrenzen en op het feit dat ons organisme niet echt stopt 
bij de huid. Bijvoorbeeld: als je een tomatenplant inoculeert met een parasiet, waarschuwt deze op 
een raadselachtige manier de naburige planten. Deze produceren dan preventief een antilichaam te-
gen het gif of zenden een geur uit die insecten aantrekt die de parasieten opeten. Alles is met elkaar 
verbonden – door microbioomonderzoek benaderen we momenteel een nieuw, uitgebreid concept 
van organisme. 
 
Virussen zijn regulatoren van de microbiële bollen. Ze regelen de populatiedynamiek in ecologische 
systemen. Maar in de huidige transacties praten en handelen mensen anders. 
We projecteren onze eigen psychologie in de natuur door het virus tot de vijand te verklaren. Natuurlijk 
spelen de virussen een rol bij pathologie. Als iemand ziek is, verandert ook het zeer contextgevoelige 
microbioom. Virale monoculturen ontstaan bijvoorbeeld wanneer ziekte veroorzakende eenzijdigheid 
ontstaat, zoals in de enorme monoculturen van de landbouw of door meedogenloze vernietiging van 
het milieu. Op de ebola-hotspots in Afrika werden de bossen gekapt. Dan is er geweld, oorlog, terreur 
en menselijke uitbuiting. Dit is de grotere context waarin ebola een indicator wordt van een algemeen 
ziek systeem. 
 
Dus hebben we een andere relatie met de natuur nodig, met de levende wezens met wie we deze 
aarde delen, om deze pandemie te boven te komen? 
We hebben een gevoeliger samenleven nodig met de natuur, maar ook met mensen. Ik vergelijk dat 
graag met middeleeuwse epidemieën. Als we de pest alleen bekijken in termen van de veroorzaker, 
dan hebben we er weinig van begrepen. Wat er toen gebeurde, was dat de levensomstandigheden 
drastisch veranderden in de vroege verstedelijking. De bevolking leefde op elkaar gepropt in de steden 
zonder enige hygiëne. 20 mensen sliepen in een kamer, aten uit een pot, geen baden, geen toiletten, 
geen vuilophaal etc. Dat strookt niet met de menselijke natuur. De epidemieën laten ons zien dat dit 
niet mogelijk is. Zelfs vandaag is het de moeite waard om te vragen: wat zegt de natuur ons nu? Ze wil 
wakker worden zodat we kunnen kijken. 
 
Betekent dit dat we moeten kijken en vragen wat we hebben gedaan en hoe we het oplossen? 
Natuurlijk grijpen we in in de natuur en veranderen ecosystemen. Dit kan zelfs in het voordeel van de 
natuur zijn, als het zorgvuldig en verstandig wordt gedaan. Diversiteit en dus gezondheid neemt toe 
als mensen met een bepaald artistiek gevoel met de natuur omgaan. Wat we nu ervaren is het tegen-
overgestelde. Er moet nu een fundamenteel nieuwe manier van denken over de natuur beginnen, an-
ders beleven we de ene catastrofe na de andere. Maar dit hele staatsapparaat is erg taai. Dat zie je in 
de klimaatcrisis. Stel je voor dat als we alle moeite zouden investeren, de vele triljoenen dollars die de 
crisis tot nu toe heeft gekost, in zinvolle en duurzame sociaal-ecologische projecten, ook in de derde 
wereld – het zou een zegen zijn voor de aarde! David Beasley van het UN Food Fund spreekt van 
enorme hongersnoden door de coronamaatregelen, malaria neemt ook enorm toe en zal honderddui-
zenden extra doden veroorzaken. Het leed dat wordt veroorzaakt door de lockdown-maatregelen, 
dwingt kleine boeren om het bos in te gaan en bomen te kappen om iets te hebben om van te leven. 
Dit bevordert op zijn beurt de verspreiding van malaria, omdat zich talloze plassen vormen op de ont-
boste regenwoudgebieden, waarin de anofelessenmug zich vermenigvuldigt als een vector. Epide-
mieën zijn geen slecht humeur van de natuur, ze zijn zelfgemaakt; ze ontstaan wanneer we de balans 
van microbiële populaties in volwassen ecosystemen vernietigen. het bos in gaan en bomen kappen 
om iets van te leven. Dit bevordert op zijn beurt de verspreiding van malaria, omdat zich talloze plassen   
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vormen in de ontboste regenwouden waarin de anofelessenmug zich vermenigvuldigt als een vector. 
Epidemieën zijn geen slecht humeur van de natuur, ze zijn zelfgemaakt; ze ontstaan wanneer we de 
balans van microbiële populaties in volwassen ecosystemen vernietigen. Het bos in gaan en bomen 
kappen om iets van te leven. Dit bevordert op zijn beurt de verspreiding van malaria, omdat zich talloze 
plassen vormen op de ontboste regenwoudgebieden, waarin de anofelessenmug zich vermenigvuldigt 
als een vector. Epidemieën zijn geen slecht humeur van de natuur, ze zijn zelfgemaakt, ze ontstaan 
waar we de balans van microbiële populaties in volwassen ecosystemen vernietigen. 
 
Dus, wat kunnen we doen? 
Het gaat niet alleen om bescherming, maar ook om bewust worden van onze vervreemding van de 
natuur en deze overwinnen. Niet terug naar de natuur, maar vooruit naar de natuur. Mijn eigenlijke 
bedoeling om met micro-levende wezens om te gaan, was de wens om een brug te bouwen naar het 
etherische, d.w.z. naar de sfeer van verbondenheid die volledig voor ons verloren is gegaan. We moe-
ten deze term nu ontwikkelen. Hoe minder we dat doen, hoe meer we met deze natuurrampen wor-
den geconfronteerd. We moeten leren begrijpen wat de natuur ons vertelt en hoe we er adequaat 
mee kunnen omgaan. Het immuunsysteem van mensen werkt het beste als er sprake is van samen-
werking, eerlijkheid en vertrouwen. Dat is de menselijke natuur. Dan is de mens aanwezig, en dat ver-
sterkt de immunologische gezondheid. 
 
Een paar recentere vragen: Wat is een PCR-test? Wat wordt daar precies gemeten? 
De PCR-test is alleen ontwikkeld voor genetische diagnose. Hij maakte het decoderen van het menselijk 
genoom mogelijk. Kary Mullis ontving de Nobelprijs voor deze ontdekking, maar waarschuwde inte-
ressant voor het gebruik van deze test om infectieziekten te diagnosticeren. Daar is de test te gevoelig 
voor. Een enkel virus kan voldoende zijn om een positief resultaat te krijgen. En we hebben miljoenen 
virussen op een vierkante centimeter huid, zogenaamde ziekteverwekkers komen ook bij gezonde 
mensen in overvloed voor. De aanwezigheid van een virus op het slijmvlies zegt niets over ziekte. De 
test meet een gensequentie, maar niet of we ziek zijn. Het gezochte genfragment wordt keer op keer 
gedupliceerd totdat het detecteerbaar wordt. Het aantal verdubbelingen dat hiervoor nodig is, is de 
maatstaf voor de viral load. Er zijn veel virologen die zeggen dat alles dat verder gaat dan 30 verdub-
belingsstappen niet relevant is voor de ziekte. Het probleem bij ons is dat de meeste tests met 40 of 
meer werken en daarom veel te veel fout-positieve resultaten opleveren. 
 
Het aantal testpositieven of ‘geïnfecteerden’, waarop vrijheidsbeperkingen zijn gebaseerd, zegt 
niets over hoeveel mensen er ziek zijn? 
De term infectie wordt hier op een misleidende manier gebruikt. Het betekent per definitie dat een 
persoon feitelijke veranderingen in de zin van een ziekte vertoont door besmetting met een micro-
organisme. En dat is meestal niet het geval bij de zogenaamde corona-besmetting. Als we hier nu in-
ademen, gaan veel coronavirussen heen en weer tussen onze luchtwegen. Of we ziek worden, hangt 
voornamelijk af van het organisme en niet van het virus. We kijken momenteel alleen naar het virus 
en veel te weinig naar onze immuunfuncties. 
 
Moet het organisme met het virus kunnen omgaan? 
Zoals ik al zei, maakt de meeste virusbesmetting je niet ziek. De virussen in ons organisme hebben 
meestal een sedentaire levensstijl en vermenigvuldigen zich niet zodanig dat ze de cellen vernietigen. 
Maar de wetenschap begint nog maar net de vraag te beantwoorden wat virussen van nature voor ons 
betekenen, afgezien van pathologie. Met een virus pikken we een genetische boodschap op die het 
organisme waarneemt, het doet er iets mee en leert er iets van. De belangrijke ontdekking in de gene-
tica van vandaag is dat menselijke genomen zijn gemaakt op basis van virussen. Elke echte ontwikke-
ling die iemand maakt, gaat min of meer door een crisis. We kunnen niets nieuws leren, tenzij we ook 
bepaalde moeilijkheden overwinnen. Soms zijn ziekten nodig die belangrijk zijn voor de rijping van het 
immuunsysteem en onze autonomie. Virussen zijn de stimulatoren van onze genetische ontwikkeling. 
Overal waar een wezen zich overeenkomstig zijn aard kan ontwikkelen, wordt het gezond.  
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Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten, hele ecosystemen en ook voor soci-
ale gemeenschappen. 
 
Het beleid is gebaseerd op massale vaccinatie. Het nieuwe mRNA-vaccin wordt momenteel goedge-
keurd. 
We weten hier eigenlijk veel te weinig van. Bij een vaccinatie van miljoenen mensen moet je precies 
weten wat je doet. Als ik een kankerpatiënt een risicovol medicijn geef, kan ik gemakkelijker bijwer-
kingen accepteren. Maar niet als je gezonde mensen wilt behandelen. Hier zijn hoge eisen aan gesteld. 
Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe men in zo’n korte tijd een gedegen inschatting van langetermijn-
risico’s wil onderkennen. 
 
Wat kun je aanbevelen? 
Er zijn veel onderzoeken die laten zien hoe het immuunsysteem kan worden versterkt. Zijn activiteit 
neemt met 50 procent toe als je bijvoorbeeld elke dag een uur in het bos wandelt. We moeten mensen 
helpen uit de spiraal van angst te komen. Men kan spreken van een sociale immunologie, aangezien 
de immuunfuncties van de mens sterk afhankelijk zijn van de sociale context. Het meest schadelijke 
effect op iemands immuunsysteem, zoals we dat tegenwoordig kennen, zijn de zogenaamde devalua-
tie-ervaringen, wanneer je iemand laat inzien dat ze niet interessant zijn en niet nodig zijn. Wanneer 
mensen herhaaldelijk op deze manier worden uitgesloten en vernederd, breekt hun immuunsysteem 
af. Dit is een basiswet van de sociale geneeskunde. 
 
Is zingeving en eigenwaarde dus bepalend voor de individuele, sociale en ook ecologische gezondheid? 
Absoluut juist! Om het in één zin te zeggen: waar een wezen zich naar zijn aard kan ontwikkelen, wordt 
het gezond. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten, hele ecosystemen en 
ook voor sociale gemeenschappen. Zulke uitspraken worden nu vaak gezien als naïeve natuurlijke ro-
mantiek, maar dat neemt niet weg dat ze waar zijn. 
 
Met dank aan Jos 
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/blog/2021/01/wat-de-virussen-ons-leren/ 
 

_____________________________________________ 
 

LINKEN 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
 
Maurice de hond  
Website: https://www.maurice.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A 
 
Tisjeboy 
Website: https://www.tisjeboyjay.com/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
Jensen 
Website: https://jensen.nl/ 
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Ninefornews 
https://www.ninefornews.nl/ 
 
https://www.ninefornews.nl/youtube-verwijdert-video-waarin-van-dissel-toegeeft-dat-corona-
qua-sterfte-vergelijkbaar-is-met-griep/?fbclid=IwAR0VsceNdCFytB77G8FxPeCgF-
Kim6tLhhmhj_MN7UbwHGKyAEvZkaHntaFo 
 
Want to know 
https://www.wanttoknow.nl/ 
 
Frontnieuws 
https://www.frontnieuws.com/home/ 
 
https://www.frontnieuws.com/artsen-koppelen-pfizer-moderna-vaccins-aan-levensbedreigende-
bloedziekte/?fbclid=IwAR3FeGUNMNfXEvMTNMFZ7eITXlTxDn5BiKClaGq4aSAz3r6rq8zglB3koX8 
 
https://www.frontnieuws.com/dokter-sloopt-gates-covid-vaccin-in-vernietigende-analyse/ 
 
Transitieweb 
https://www.transitieweb.nl/ 
 
CommonSense tv 
https://commonsensetv.nl/ 
 
Artsen voorvrijheid 
https://www.artsenvoorvrijheid.be/ 
 
Artsencollectief 
https://artsencollectief.nl/ 
 
Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
Cafe weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
 
De kleine activist 
Website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
 
stopworldcontrol 
https://www.stopworldcontrol.com 
Wereldleiders erkennen: het vaccin verandert ons DNA 
https://www.stopworldcontrol.com/nl/dna/ 
 
Pierre Capel 
Website: http://www.pierrecapel.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg 
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Eindtijdnieuws 
https://eindtijdnieuws.com/ 
 
https://eindtijdnieuws.com/4-tot-14-maanden-voordat-we-de-volledige-ravage-zien-van-wat-er-
gebeurt-met-mensen-die-zijn-gevaccineerd/ 
 
Eindtijdklok 
https://eindtijdklok.org/ 
 
Hallo Bewust Nederland 
https://www.hallobewustnederland.nl/ 
 
Rob Scholte Museum 
https://robscholtemuseum.nl/ 
 
Freedom for All 
https://www.freedom-for-all.com/ 
 
Zelfzorg Covid19 
https://zelfzorgcovid19.nl/ 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie 
BPOC 2020 | Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 
 
Dissident 
https://dissident.one 
 
Vrouwenvoorvrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q 
 
Interessante tijden 
https://interessantetijden.nl/2021/03/10/vaccin-zelfmoord-apop-
tose/?fbclid=IwAR1_7fSng3ntbk98ttCEzjRWflbdS6aHvep47dKOnpbb_A-SP6p3LOJTw1A 
 
Open brief aan de regering rutte 
https://www.bitchute.com/vi-
deo/QdzA9TByawgF/?fbclid=IwAR2W_ltDiNyB3DCfkfUAV5n6SbuSP0RR8ga-
VAJ7wDCKDb9hrn_5PKeiJbqA 
 
Onafhankelijke pers nederland 
Website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos 
 
LNN Media 
https://www.lnnmedia.nl/ 
 
https://vaccinedamage.news/ 
Ten minste 1 op de 333 mensen lijdt aan ernstige bijwerkingen van vaccins in het VK 
https://vaccinedamage.news/2021-02-19-experimental-mrna-vaccines-cause-600-new-cases-of-
eye-disorders-and-leave-5-people-blind-according-to-uk-government.html# 
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World Unity 
https://www.worldunity.me/ 
 
https://www.worldunity.me/jonge-verpleegster-lijdt-aan-bloeding-en-zwelling-van-de-hersenen-
na-de-tweede-dosis-pfizers-covid-19-vaccin/ 
 
https://www.worldunity.me/experimentele-mrna-vaccins-veroorzaken-volgens-de-britse-
regering-600-nieuwe-gevallen-van-oogaandoeningen-en-laten-5-mensen-blind/ 
 
video content van Flavio Pasquino 
https://www.blckbx.tv/ 
 
video van Henk Fransen 
http://www.takecare4.eu/het-risico-van-het-spuitje-in-de-arm-waar-niemand-over-
praat/?fbclid=IwAR2lYiyUed9Ba-ByiIxv0hzj6uqGvQQwH7Sk-_LGNAHYwVMTaJJe2OL82ok 
https://ivmmeta.com/ 
 
Verduidelijking van het bewijsmateriaal over SARS-CoV-2 antigeen snelle tests in de volksgezond-
heidsreacties op COVID-19 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext 
 
Adem Vrij 
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkap-

plicht-af 

_____________________________________________ 
 

“Davos Ontcijferd”, Stakeholder Capitalism volgens 
Klaus Schwab…  
 
Onlangs werd Flavio Pasquino geportretteerd door Filemon Wesseling voor een nieuw BNN VARA pro-
gramma over complottheorieën.  
Zijn bijdrage ging over de rol van Big Farma in de corona crisis die wordt gezien als een narrow window 
of opportunity to reset the whole world, door Klaus Schwab, de voorman van het WEF. De wereld als 
een stripverhaal:  
Toen Flavio aan Filemon probeerde uit te leggen hoe groot de rol van het WEF was en hoe het mecha-
nisme van belangen werkt, zei Filemon dat Flavio de complexiteit van de wereld versimpelde tot een 
stripverhaal.  
En ergens begrijpt Flavio dat. Want wat er nu gaande is in de wereld kun je ook niet in een paar zinnen 
uitleggen en komt al snel kort door de bocht over.  
World Economic Forum: “Eigenlijk moet je al een documentaire maken van minimaal 45 minuten om 
alle facetten goed uit te leggen maar ja…die maak je niet zomaar. 
En laat ik nou net deze week een Amerikaanse productie ontdekken die perfect in staat bleek om op 
een feitelijke manier te tonen hoe de hazen lopen in de Davos, het Zwitsers bergdorpje waar de jaarlijks 
plannen worden gesmeed bij het WEF”, vertelt Pasquino op camera.  
 
https://www.blckbx.tv/videos/davos-ontcijferd-stakeholder-capitalism-volgens-klaus-schwab 
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The Great Reset van Klaus Schwab 
Korte samenvatting via facebook 
 
Het boek van Klaus Schwab, dat hij samen heeft geschreven met Thierry Malleret. Deze laatste is, net 
als Schwab, een fervent aanhanger van het Globalisme.  
In het boek Covid-19, The Great Reset beschrijft Schwab zijn wens en doelstelling om de Westerse 
geïndustrialiseerde landen om te vormen naar het Chinese model. En zoals zo vaak gebeurt wordt het 
beoogde doel verpakt in goede doelen als ‘duurzaamheid’, ‘gelijkheid’ en ‘eerlijkheid’.  
Vervolgens moet er een aanleiding gevonden worden waardoor de zogenaamde goede doelen wereld-
wijd kunnen worden geïmplementeerd om uiteindelijk de echte doelstelling te kunnen realiseren.  
 
Schwab gebruikt hiervoor de angstcultuur die wereldwijd is gecreëerd tijdens de Covid-pandemie. 
Dit is geen complottheorie. Schwab is hier samen met zijn geestverwanten namelijk zeer open over. 
Sterker nog, hij presenteert zijn plan regelmatig in boeken, artikelen en videofilms. En om de noodza-
kelijke wereldwijde politieke eensgezindheid te bereiken organiseert hij met het door hemzelf opge-
richte World Economic Forum (WEF) ieder jaar in januari de pompeuze ontmoetingen in Davos. Deze 
bijeenkomsten worden al sinds jaar en dag bijgewoond door de rijksten der aarde, farmaceuten, ban-
ken, multinationals, monarchen (zo ook ons koningshuis), regeringsleiders (onder andere Mark Rutte) 
en beroemdheden uit de muziek- en filmindustrie. 
 
Volgens Klaus Schwab en zijn coauteur Thierry Malleret (en ik citeer nu een deel van de inhoud van 
het boek) staat de wereld voor een fundamentele omwenteling die alleen kan worden vergeleken met 
de incarnatie van Jezus Christus.  
Er is een wereld “voor Corona” (BC) en een wereld “na Corona” (AC) met een “nieuw normaal”.  
Die wordt onder andere gekenmerkt door een groei-
ende onderlinge afhankelijkheid van alle aardbewo-
ners via het internet der dingen en de verrassende 
snelheid van de exponentiële virusverspreiding in 
‘hotspots‘ en, daarmee samenhangend, de complexe 
verstrengeling van sociale risico’s, maar ook de ge-
deeltelijke vermindering van globalisering door het 
verkorten van toeleveringsketens de toenemende 
ontkoppeling tussen de VS en China, de versnelling 
van automatisering, de toegenomen bewaking en 
controle (in de zin van controle op afstand) van men-
sen, de toenemende aantrekkelijkheid van de verzor-
gingsstaat en de groeiende angst voor ongecontro-
leerde immigratie.  
Dit schept de mogelijkheid om de hele wereldecono-
mie “af te stemmen op de behoeften van onze we-
reldwijde gemeenschappelijke goederen”. 
 
Het gaat te ver om het hele boek te citeren, maar wat 
ik tot nu toe gelezen heb acht ik zeer schokkend. 
Schwab en Malleret zien zichzelf in de rol van “ver-
lichters”, die mensen de weg wijzen naar een nieuwe 
wereldorde van duurzame rechtvaardigheid. 
De grenzen van de menselijke intelligentie moeten 
worden overwonnen. Daarnaast zijn er andere geïde-
aliseerde beelden van transhumanisme, zoals de 
hoop op verlenging van de levensverwachting met 
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behulp van ‘artifficial intelligence’ bij medische diagnostiek, het gebruik van nano-bots in het immuun-
systeem en het op afstand herprogrammeren van hersenprothesen.  
Ik verzin dit niet, ze schrijven het echt in hun boek. 
 
Kortom: de “verlichters” van het World Economic Forum denken voor God te kunnen spelen. 
 
Al deze plannen werden kort na de zogenaamde uitbraak van de Corona pandemie bekend gemaakt. 
Vanwege het gedetailleerde karakter van al die plannen kunnen ze onmogelijk in zo’n kort tijdsbestek 
zijn bedacht en is het ook onmogelijk om dit alles op te schrijven en binnen enkele maanden (juni 2020) 
in boekvorm uit te geven.  
De plannen lagen dus allang klaar en het sterkt mij in de gedachten dat deze hele pandemie verzonnen 
is en zorgvuldig uitgekiend in de coronafase van het traditionele griepseizoen (februari, maart en april) 
is gelanceerd. 
Dit gebeurde bijna wereldwijd. Dat kon ook, omdat de meeste landen (178) contractuele afspraken 
hebben met de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en omdat de meeste regeringsleiders graag ge-
ziene gasten zijn op de jaarlijkse bijeenkomsten van het WEF. En het zijn deze regeringsleiders (waar-
onder Rutte en Kaag) die hun ziel en hun economieën hebben verkocht aan opperglobalist en verlichter 
Schwab. 
Het is eng, doodeng!!!!!!!!!! 
 

_____________________________________________ 
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