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Steve Deace en Jesse Kelly stelden in hun show voor om
een Neurenberg 2-tribunaal op te tuigen. Volgens het
tweetal moet dit tribunaal worden voorgezeten door
vooraanstaand cardioloog Peter McCullough.
Alles waar hij voor gewaarschuwd heeft, is uitgekomen,
aldus Deace. “Laat hem het [tribunaal] leiden.”
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Wereldomvattende misdaad
Dit is het bio-farmaceutisch complex. Ze werken als een
syndicaat. Als ze een medische noodtoestand
afkondigen, doen ze dat om de schatkist van overheden
leeg te trekken, aldus de cardioloog, die sprak van een
‘wereldomvattende misdaad’.
Vele miljoenen mensen zijn overleden en tientallen zo
niet honderden miljoenen zijn onnodig in het ziekenhuis
beland, benadrukte McCullough, die vindt dat iedereen
die betrokken is bij dit syndicaat moet worden berecht.
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Wie waren de ergste?
Kelly vroeg McCullough wie hij voor het coronatribunaal
zou brengen. “Wie waren de ergste? Wie hebben ons dit
aangedaan? Mensen hebben het recht om dit te weten.”
Volgens de cardioloog worden we geconfronteerd met
het zogeheten bio-farmaceutisch complex. Dit is in feite
een syndicaat. In de top van het syndicaat vinden we het
World Economic Forum, de Gates Foundation, de
Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation
(CEPI) – opgericht door het WEF en de Gates Foundation
– de Wereldgezondheidsorganisatie, Wellcome Trust, de
Rockefeller Foundation, de Chinese Communistische
Partij, GAVI, de EcoHealth Alliance, CDC, FDA en de
vaccinmakers, zei McCullough.
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De ‘coronapandemie’ was een operatie van de
Amerikaanse overheid. Dat zei cardioloog en internist
Peter McCullough, die deze week van Twitter is gegooid,
in gesprek met Kristi Leigh.
De Amerikaanse overheid heeft SARS-CoV-2 en het
spike-eiwit gecreëerd. Ze werkten tegelijkertijd aan de
bedreiging en de respons, aldus McCullough. “Het is
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“Het voorbereidende werk is gedaan in China. Directeur
van Moderna Stéphane Bancel was de baas van het
Franse bedrijf BioMérieux en bouwde met de Chinezen
het laboratorium in Wuhan. In 2015 trad hij af en ging
hij aan de slag bij Moderna. Vervolgens schreef Moderna
het patent samen met [het Amerikaanse
gezondheidsinstituut] NIH,” lichtte de cardioloog toe.
In augustus klaagde Moderna zijn concurrenten Pfizer en
BioNTech aan voor het schenden van patenten bij de
ontwikkeling van hun coronavaccin. Volgens Moderna
hebben de bedrijven de mRNA-techniek van Moderna
gekopieerd.

Dit was allemaal gepland
“Dit komt allemaal aan het licht,” benadrukte
McCullough. “Het schrijven van een patent neemt heel
veel tijd in beslag. Moderna en de Amerikaanse overheid
hebben het patent lang geleden al geschreven.”
Drie dagen nadat de crisis was uitgeroepen in de
Verenigde Staten kondigde Moderna aan een vaccin te
hebben. “Hoe kun je binnen drie dagen een vaccin
hebben? Dat kan helemaal niet. Dit was gepland. Dit was
allemaal gepland,” zei de cardioloog.
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duidelijk dat het een operatie van de Amerikaanse
overheid is.”

Sophia Dahl
@sophiadahl1 · Volgen

Dr. Peter McCullough: The publications make
it clear, it was a government operation that
created S@RS-CoV-2
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Britse schokcijfers: 9 van de 10 Coronadoden meerdere keren gevaccineerd

Tot zover "vaccinatie beschermt tegen ernstig ziekteverloop"
oktober 8, 2022

I

n het licht van de welig tierende bijwerkingen en de
totale ineffectiviteit van het vaccin, blijven talloze
mensen die naïef en vol vertrouwen zijn
gevaccineerd zich troosten (of bedriegen) met de laatste
hoop dat de vaccinatie hen zal beschermen tegen een
ernstig of zelfs fataal ziekteverloop. Op die manier kunnen
brandende twijfels worden weggenomen over de vraag
hoe het komt dat zij ondanks vier of zelfs vijf injecties ziek
blijven worden van corona. Maar zelfs dit zelfbedrog werkt
niet meer, meldt Wochenblick.at.
Nauwelijks ongevaccineerde mensen onder de Corona-doden
Langzaam, en onopgemerkt door de mainstream media, tonen steeds meer
officiële overheidsstatistieken nu de desastreuze effecten van Coronavaccinatie aan. Zo blijkt uit gegevens van het Britse Office for National
Statistics (ONS), die teruggaan tot juli, dat tussen 1 juni 2021 en 31 mei
https://www.frontnieuws.com/britse-schokcijfers-9-van-de-10-corona-doden-meerdere-keren-gevaccineerd/
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2022 negen van de tien overledenen die als “Coronadood”
te boek

staan, meer dan eens waren gevaccineerd.
De trend wordt steeds duidelijker: in januari 2022 bijvoorbeeld bedroeg
het aantal Corona-doden onder de gevaccineerde bevolking 3.914,
tegenover 693 onder de ongevaccineerden. In mei 2022 waren er
1282 gevaccineerde Corona-doden en tegenover slechts 82
ongevaccineerde. Dit betekent dat in die maand 94 procent van de
mensen die aan Corona stierven, gevaccineerd waren.
Boostercampagne verslechtert situatie
Voor de gehele periode van 1 juni 2021 tot 31 mei 2022 waren er 29.915
Coronadoden, waarvan 25.280 (85%) onder de volledig
gevaccineerde bevolking, terwijl 4.635 ongevaccineerden aan of met het
virus overleden. Uit de cijfers blijkt ook dat de in de winter van
2021/2022 gelanceerde booster-vaccinatiecampagne de cijfers
niet alleen niet heeft verbeterd, maar zelfs heeft verslechterd.

Nieuwe studie legt verband tussen vaccins en
25 procent toename van hartstilstand bij
jongvolwassenen

Op 31 mei 2022 waren er 15.113 Corona-doden, waarvan er 13.666 waren
gevaccineerd, en daarvan waren er zelfs 12.442 drie- of viervoudig
gevaccineerd! Zo was van januari tot mei 91 procent van de aan
Corona overleden personen drie- of viervoudig gevaccineerd. De
situatie werd nog verergerd door de vierde vaccinatie die sinds het voorjaar
is opgelegd. Tussen 1 april en 31 mei stierven 4935 mensen aan Corona,
4647 van hen waren gevaccineerd, 4216 van hen waren drievoudig
gevaccineerd.
Geen media-aandacht
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Onder de ongevaccineerden waren er in dezelfde periode
slechts

288 sterfgevallen. In april en mei van dit jaar bedroeg het percentage
gevaccineerde Corona-doden een ongelooflijke 94 procent, terwijl
het percentage ongevaccineerde doden slechts zes procent bedroeg.
Opnieuw was 90 procent van hen ten minste drie keer
gevaccineerd.
Deze cijfers werden door de Britse regering gepubliceerd zonder enige
verontwaardiging in de media of zelfs maar een kritische verklaring van de
regering zelf over de overduidelijke ineffectiviteit van de aan mensen
opgedrongen vaccinaties.
Desastreus vaccinatieverleden
Politiek en media zijn in deze kwestie zo nauw met elkaar verbonden dat ze
allebei hun uiterste best doen om de grondig rampzalige resultaten van de
vaccinatiecampagnes te verzwijgen.
Bovendien is, zoals in alle landen, niet bekend of de mensen die naar
verluidt aan Corona zijn overleden daadwerkelijk aan het virus zijn
overleden of alleen met het virus. Ook hier moet dus worden vastgesteld
dat in een hysterische angstcampagne in het beste geval ondoeltreffende en
in het slechtste geval gevaarlijke vaccinaties zijn toegediend om zonder
succes een virus te bestrijden waarvan de gevaarlijkheid buitensporig werd
overdreven.

Bewijs toont duidelijk aan dat sterfgevallen
wereldwijd toenemen na COVID-19 injecties Er dreigen grote arbeidstekorten
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Dit jaar is er iets gebeurd wat al decennia niet meer is voorgekomen. Er zijn
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 20 procent minder baby’s
geboren, zei het Hongaarse parlementslid Dora Duro recentelijk in het
parlement.
https://www.ninefornews.nl/kijk-hongaars-parlementslid-linkt-dramatische-daling-geboortecijfer-aan-massavaccinatie-tegen-corona/
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dramatische daling negen maanden na de uitrol van de massavaccinatie
tegen corona in Hongarije is ingezet.
Duro benadrukte dat haar partij, Ons Vaderland, de enige partij is die zich
tegen verplichte vaccinatie heeft gekeerd. Ze zei dat het de taak is van de
overheid om te onderzoeken of de enorme daling verband houdt met de
prikken.

Zoiets hebben we nog nooit gezien
Eerder eiste het Oostenrijkse parlementslid Peter Schmiedlechner (FPÖ) een
verklaring voor de daling van het geboortecijfer in landen met een hoge
vaccinatiegraad. Hij wil van zorgminister Johannes Rauch weten hoe
schadelijk de coronavaccins zijn voor zwangere vrouwen en hun kinderen.
Ook in Zweden keldert het geboortecijfer. Het aantal geboortes in Stockholm
heeft het laagste punt sinds 2005 bereikt. Ook in de rest van het land
kelderen de geboortecijfers.
“Zoiets hebben we nog nooit gezien,” zei professor Gunnar Andersson van de
Universiteit van Stockholm.
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Wat nog zorgwekkender is, is dat de vruchtbaarheid ook sterk is afgenomen,
aldus Duro.
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Enige partij
Ze verwees naar een onderzoeker van het Hongaarse Centrum voor
Economische en Regionale Studies (KRTK), die heeft gezegd dat de
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klokkenluider mishandeld in Brits
ziekenhuis gered door vrienden
januari 4, 2022

“

Ik dacht echt dat ik daar zou sterven.” John O’
Looney is een onafhankelijke lijkschouwer en
directeur van begrafenisondernemingen in het
Verenigd Koninkrijk. Toen de RAIR Foundation USA de
heer O’Looney in september interviewde, was hij
onvermurwbaar tegen de vaccinmandaten vanwege het
schokkende dodental dat kennelijk door de “vaccins” wordt
veroorzaakt, zie Frontnieuws Britse begrafenisondernemer
John O’Looney: Sterfgevallen stegen met ‘300%’ na Covidvaccin. Onlangs legde hij de druk bloot die op medische
ambtenaren wordt uitgeoefend om overlijdensakten te
vervalsen en zo het aantal Covid sterfgevallen kunstmatig
op te blazen, schrijft Rairfoundation.com.
Sterven met een positieve Covid-test en sterven aan Covid zijn twee totaal
verschillende dingen. De PCR-tests die worden gebruikt om Covid op te
https://www.frontnieuws.com/schokkende-ontsnapping-covid-klokkenluider-mishandeld-in-brits-ziekenhuis-gered-door-vrienden/
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Dutch for
sporen zijn van nature gebrekkig, een feit dat zelfs de CDC (Centers

Disease Control and Prevention) toegeeft.
O’Looney is bekend van het onthullen van de ziekenhuizen in het Verenigd
Koninkrijk die verpleegsters opdracht gaven een dodelijke dosis van een
medicijn genaamd midazolam toe te dienen aan Covid-patiënten, wat leidde
tot nog meer sterfgevallen. Op 16 december kreeg hij naar verluidt Covidsymptomen en werd hij met spoed naar Milton Keynes, een Brits ziekenhuis,
gebracht.
In een RAIR-interview met Dr. Sam Dubè, een Canadese arts die te weten is
gekomen wat er met John O’Looney is gebeurd, onthulde Dr. Dubé de aard
van zijn ziekenhuisopname en hoe een team van vrienden hem ondanks de
bezwaren van het ziekenhuispersoneel uit het ziekenhuis heeft gered.
O’Looney, die nu op de IC van een ziekenhuis lag aan 10 liter zuurstof, werd
geconfronteerd met de problemen waarvan hij al wist dat ze bestonden. De
ziekenhuisadministrateurs eisten dat hij formulieren zou ondertekenen om
hem met experimentele behandelingen te mogen behandelen. O’Looney
weigerde echter Remdesivir (oorspronkelijk ontwikkeld als een mislukt
ebolamedicijn), dat een nierstilstand kan veroorzaken. Dit alles terwijl hij
niet in staat was om goed te ademen.

Officiële gegevens VK: in 6 maanden stierven
er meer mensen aan vaccinatie dan aan Covid
in 15 maanden

Hoe hij gered werd, hoort u in het volgende RAIR-interview met Dr. Sam
Dubè:
Na zijn beproeving en genezing thuis, gaf O’Looney deze verklaring uit, die
gedeeltelijk luidt:
Er waren geen excessieve sterfgevallen in 2020 – het is zo eenvoudig, en
niets zal mijn gedachten veranderen, noch die van hen in de industrie die
https://www.frontnieuws.com/schokkende-ontsnapping-covid-klokkenluider-mishandeld-in-brits-ziekenhuis-gered-door-vrienden/
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hun ogen open hebben voor deze leugen – en dat zijn er velen.

De realiteit is dat het sterftecijfer pas sterk steeg op het moment dat ze
in januari 2021 naalden in de armen begonnen te steken. Je kunt het
geloven of niet, maar ik was een van de mensen die deze arme zielen
ophaalden en een enorme hoeveelheid van hen.
Snel vooruit en nu zien we een enorme toename van trombose
gerelateerde sterfgevallen uitsluitend in prik-ontvangers.
Ik heb daar drie laterale flowtests ondergaan en toen werd mij verteld
dat ik niet positief was, om later op de afdeling te horen te krijgen dat ik
wel positief was, dus het was duidelijk niet doorslaggevend, en ik moet
zeggen dat ik me vreselijk voelde en nog steeds voel.
Een van de eerste mensen die mij bezocht was een vertegenwoordiger
van de Universiteit van Oxford, gefinancierd door de Gates Foundation,
die mij smeekte om nieuwe medicijnen op mij te testen (terwijl hij mij
niet eens in de ogen kon kijken) die niets met Covid te maken hadden –
natuurlijk weigerde ik.
Mij werd verteld dat ik zou sterven en dat deze medicijnen mijn laatste
kans zouden zijn; opnieuw weigerde ik en hield voet bij stuk.

Deze 46 kinderen zijn vermoedelijk door de
C-19 prik gestorven

Geloof me, dat is niet gemakkelijk als je daar in je eentje op een
ziekenzaal ligt, niet gemakkelijk kunt ademen en geen enkele steun of
bezoek van familie mag krijgen.
Het is opzettelijk, en het is om je te breken. Er lijkt meer nadruk te liggen
op het aanmoedigen van mij als proefkonijn dan op het feitelijk
behandelen van mij. Ik keek met droefheid naar de andere mensen op de
afdeling, die zonder uitzondering allemaal gevaccineerd waren. Voor
https://www.frontnieuws.com/schokkende-ontsnapping-covid-klokkenluider-mishandeld-in-brits-ziekenhuis-gered-door-vrienden/
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Dutch was –
zover ik weet, was ik de enige op de afdeling die niet gevaccineerd

ze zullen nu wel allemaal weg zijn… En zelfs in de ambulance op de
heenweg werd ik eraan herinnerd “hoe egoïstisch ik was”, ik maak geen
gein… De ziekenhuisomgeving is voor mij onherkenbaar veranderd, en
hoewel er schaduwen en echo’s waren van wat het ooit was, is het nu
een heel andere plek. Ik vermoed dat het al volledig geprivatiseerd is; het
is ons alleen nog niet verteld…
Ik voel me heel gelukkig dat ik uit het ziekenhuis ben ontsnapt (ik had
nooit durven dromen dat ik dat nog zou kunnen zeggen) met de hulp van
familie en vrienden.
Ik was aanvankelijk sceptisch over Covid, maar ik kan de juistheid ervan
bevestigen en het is erg akelig. Maar ik kan u ook vertellen dat het 100%
door de mens is gemaakt, dit is geen natuurlijk virus en dit is een aanval
op ons allemaal – het is een biowapen.
Mijn advies voor de toekomst is: netwerk, bereid je voor en probeer
onder alle omstandigheden te voorkomen dat je naar het ziekenhuis gaat,
want ik vermoed dat veel van de arme zielen die ik daar heb gezien er
nooit meer uit zullen komen omdat ze reageerbuisjes zijn geworden voor
de Gates Foundation.

Steeds meer vrouwelijke artsen tegen
COVID-19 vaccinatie van kinderen

Het sinistere gefluister, de geheimzinnigheid en de schuldige blikken van
bepaalde personeelsleden spraken boekdelen voor mij. Het was eerlijk
gezegd zeer huiveringwekkend en traumatiserend om te zien hoe het
veranderd is – vooral toen ik vroeg om te mogen vertrekken.
De tactieken die werden gebruikt om me te dwingen te blijven waren op
zijn zachtst gezegd sadistisch en meer details kan ik niet geven, behalve
dat ik me heel erg gelukkig voel dat ik eruit ben gekomen.
https://www.frontnieuws.com/schokkende-ontsnapping-covid-klokkenluider-mishandeld-in-brits-ziekenhuis-gered-door-vrienden/
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve
autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het
wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel
vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn
specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen
en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele
manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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Arts: Fauci is schuldig aan misdaden
tegen de menselijkheid en heeft
miljoenen doden op zijn geweten

Fauci in 2012 over virusexperimenten:
risico op lab-ongeluk (en pandemie) is
moeite waard

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci
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 27 mei 2021 14:00  80

 23 mei 2021 14:00  53

Fauci geeft financiering Wuhan-lab toe,
roep om arrestatie

Zelfs Fauci is er ‘niet van overtuigd’ dat
het coronavirus uit de natuur komt

 19 augustus 2020 19:00  32

 10 augustus 2020 11:35  17

Gates en Fauci: de 2 gevaarlijkste
mannen ter wereld?

Glazen bol? Fauci waarschuwde in
2017 voor ‘onverwachte uitbraak’ van
nieuwe ziekte

 10 september 2022 16:00  102

 31 augustus 2022 18:00  66

Kijk: Journalist maakt ‘afspraak’ om
nieuwe boosterprik te halen en wordt
keihard voorgelogen

Advocaat: ‘Elke keer als ze de prik
pushen, schiet het aantal overlijdens
omhoog’

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci
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 25 juli 2022 18:00  116

 21 juli 2022 21:25  131

Arts haalt vernietigend uit naar Bill
Gates: ‘Saving the world, my ass!’

Viervoudig gevaccineerde Biden heeft
corona: ‘Al is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt hem wel’

 26 juni 2022 06:00  174

 22 juni 2022 06:00  62

Harde uithaal naar Jaap van Dissel: ‘Hij
is niet gestoord, maar dubbel gestoord’

Patholoog haalt uit naar Gates: als het
echt ging om wereldgezondheid zou hij
geen kinderen doden bij vaccintests

 31 mei 2022 11:30  68

 15 mei 2022 11:50  134

Epidemioloog onthult: Deep State runt
de boel, de president is slechts op
bezoek

Marion Koopmans over tienjarenplan
WHO: ‘Bereid je voor de komende 10
jaar, er gaat een grote crisis komen’

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci
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 22 april 2022 21:55  56

 17 april 2022 06:00  106

Twee jaar na de eerste lockdown: de
rest van de wereld zat ernaast en
Zweden had gelijk

Advocaat waarschuwt iedereen: ‘De
coronaprik is nog maar het begin’

 31 maart 2022 11:45  46

 23 maart 2022 22:05  77

Arts: Pfizer wil mij en andere kritische
artsen laten OMLEGGEN

Epidemioloog doet boekje open: Pfizer
bood me 1 miljoen zwijggeld en ik zei
‘nee’

 10 maart 2022 12:30  69

 5 maart 2022 22:15  58

Cardioloog neemt vrijgegeven Pfizerdocumenten onder de loep en moet
bijna overgeven

Patholoog: ‘Er ligt een 9-jarig
gevaccineerd kind op mijn tafel, dood’

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci
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 26 januari 2022 15:00  63

Advocaat: aantal miskramen en
kankergevallen met 300% gestegen,
1000% meer neurologische problemen

 10 januari 2022 11:50  190

 28 december 2021 16:30  86

 27 december 2021 15:30  122

Ze hebben gelogen over het vaccin:
filmpje van 2 minuten laat zien hoe je
bij de neus bent genomen

Klacht bij Internationaal Strafhof tegen
Big Pharma, Gates & Schwab wegens
genocide

 23 december 2021 21:45  62

 10 december 2021 12:05  52

Arts Zelenko vreest voor leven, neemt
verontrustende videoboodschap op

Vertrouwelijke stukken: Moderna
werkte ver voor pandemie al aan
mRNA-vaccin tegen corona

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci

Reiner Füllmich geeft update over
‘Neurenberg 2.0’: internationaal
strafproces ‘over enkele weken’ van
start
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You searched for - NineForNews.nl

 6 oktober 2021 06:00  69

 2 oktober 2021 21:40  36

Recordaantal coronagevallen in
Amerikaanse staat met hoogste
vaccinatiegraad: ‘Niet de bedoeling’

Senator laat zien waarom dit NIET de
pandemie van de ongeprikten is

 25 september 2021 06:00  144

 28 september 2021 16:30  95

Filmpje: Aartsbisschop spreekt zich uit
tegen de paus en Klaus Schwab van het
World Economic Forum

De coronapas is pas het begin – doe er
niet aan mee

 1 september 2021 11:50  43

 26 augustus 2021 12:00  40

Covid-adviseur onder Trump:
taakgroep misleidde president, nooit
sprake geweest van ‘pandemie’

Advocaat klaagt overheid aan: ‘Ze
doden baby’s, ze doden iedereen’

1

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=fauci
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“Virussen zijn niet de
veroorzakers van ziekte”

“Er is één ding waardoor mensen echt
ziek worden: waanideeën”
“Er is geen wetenschappelijke
onderbouwing voor de aanname dat
virussen ziekten veroorzaken”, stelt de
arts Thomas Cowan in zijn boek
De
2022-10-04
Besmettingsmythe dat hij schreef samen

Slachtoffers
vaccinatieschade starten
procedure tegen staat

“DIT IS ZO
ABSURD – IK
DENK DAT
MENSEN HET
NAUWELIJKS
GELOVEN”
Datum: 19 september 2022
Gezondheid
Karel Beckman

“Steeds meer wetenschappelijke
studies tonen aan dat er serieuze
schade optreedt
Advocaat Niels Vanaken van Open Legal
Advocaten, bereidt namens slachtoffers
van coronavaccinatieschade een
collectieve rechtszaak voor 2022-09-30
tegen de
Nederlandse Staat “Er is naar mijn

Moeder kreeg ongewenst
de prik en dementeerde
daarna

Amerikaanse en Canadese onderzoekers hebben,
met steun van de Bill en Melinda Gates Foundation
en Anthony Fauci’s National Institutes of Health
(NIH), het Spaanse Griep virus weer tot leven
gewekt. Zij hopen een dodelijke variant van het
“Huisarts gaf aan het beter niet buiten
☀
virus te ontwikkelen zodat er nu al vaccins tegen
het telefoongesprek er over te hebben”
k
d
k
h d
i
i
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kunnen worden gemaakt, mocht deze virusvariant

De
zich in de toekomst ooit in de natuur voordoen. De

Op de Utrechtse Duinen praten we met
B E ST E L L E N
WI N K E L S
OVE R O N S
Jacques. Tot in 2021 werkt hij in de
gehandicaptenzorg. Zijn kritische
ABONNEER
houding over de coronamaatregelen
2022-09-29
leidde na 20 jaar tot een ontslag

N I E U WS

.nl
Amerikaanse advocaat Thomas Renz is woedend
over het onderzoek, waar hij de aandacht op heeft
gevestigd. “Stop met het maken van deze
wangedrochten dan hebben we ook geen vaccins
nodig,” schrijft hij op zijn blog.

De onderzoekers, onder meer werkzaam bij diverse
openbare gezondheidsinstanties in Canada en het
Vaccine and Gene Therapy Institute in de
Amerikaanse staat Oregon, hebben gebruik gemaakt
van een gecompliceerde laboratoriumtechniek, die
bekend staat als ‘omgekeerde genetica’. Hiermee
hebben zij naar eigen zeggen het virus dat
verantwoordelijk zou zijn geweest voor de Spaanse
Griep, die in 1918 honderden miljoenen slachtoffers
eiste, weten te reconstrueren. Ze beschrijven in een
recente wetenschappelijke publicatie dat zij twee
soorten makaken hebben besmet met hun
zelfgemaakte virus. Tot hun teleurstelling werden
die echter nauwelijks ziek. “Dit betekent dat we
andere proefdieren nodig hebben om op te testen,”
schrijven zij.
De Amerikaanse advocaat Thomas Renz uit Ohio is
verontwaardigd over het onderzoek. “Dit is zo
absurd – ik denk dat mensen het nauwelijks kunnen
geloven,” schrijft hij op zijn blog. “Fauci en zijn
mensen zijn nu primaten aan het infecteren met de
Spaanse Griep. Is er iemand die dit een goed idee
vindt? Welke idioot is ongevoelig genoeg om dit
soort onderzoek met het Spaanse Griep virus te doen
terwijl de wereld nog aan het herstellen is van
Covid?”
Renz heeft een rechtszaak aangekondigd tegen een
aantal onderzoeksinstellingen, waaronder de NIH en
de Ecohealth Alliance, die hij ervan beschuldigt het
Sars-COV-2-virus te hebben ontwikkeld. Dat zou
volgens hem in Wuhan in China zijn gebeurd met
onderzoeksgeld van deze instellingen. De herkomst
van het Sars-COV-2-virus, verantwoordelijk voor
Covid-19, is onderwerp van fel wetenschappelijk
debat. Onderzoekers als professor Marion Koopmans
van Erasmus MC stellen dat het virus van natuurlijke

Staat aansprakelijk gesteld
voor schade door
coronatoegangsbewijs

“Wij hebben voldoende bewijs”
Stichting Bewust Nederland, opgericht
door Sylvie van der Voort, strijdt na de
eerdere procedures tegen de mondkapjes
weer door. Samen met haar 2022-09-29
nieuwe
advocaat mr Hugo de Groen en

Oud-marinemedewerkster
Esther: “Ik wil mijn leven
terug”

“Ik ben nooit tegen de vaccinatie
geweest, vond wel dat deze er heel snel
was”
In Limburg bezoeken we Esther (51). Zij
werkte als jong volwassene als Matroos
Operationele Dienst Nautische Dienst
(ODND). Daar leerde ze haar2022-09-28
man kennen.
Ze kregen een zoon en een dochter Uit

Denktank Desinformatie
“op ramkoers met ethiek
en wetenschap”

Overheid sponsort ondoorzichtige
beïnvloeding door anonieme
‘vrijwilligers’
Het ministerie van Volksgezondheid
(VWS) heeft al in 2019 een Denktank
Desinformatie opgezet die vaccinaties
promoot en kritiek daarop bestrijdt.
Wie☀
2022-09-28
er in deze denktank zitten en hoe

Ti
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van Erasmus MC stellen dat het virus van natuurlijke
Tineke: “Ik heb
N I E U WS
B E ST E L L E N
WI N K E L S
OVE R
oorsprong is, maar anderen sluiten niet uit dat het in
momenten gehad dat ik
.nl
een lab is ontwikkeld.
dacht, ik wil niet meer”
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Feit is dat bij het Erasmus MC en andere instellingen
in het verleden doelbewust dodelijke virussen zijn
ontwikkeld via zogeheten gain of functiononderzoek. Viroloog Ron Foucher, die onder
Koopmans werkt, wekte in 2012 wereldwijd
beroering toen hij bekend maakte in Rotterdam –
met Amerikaans onderzoeksgeld – een superdodelijk griepvirus te hebben ontwikkeld. De
regering Obama besloot daarop al het gain of
function-onderzoek te verbieden. Dit verbod werd
later ingetrokken. Een deel van het onderzoek werd
na het verbod verplaatst naar China, onder meer via
de Ecohealth Alliance, die nauw samenwerkt met de
NIH van Fauci. NIH financiert een groot deel van het
medische onderzoek dat plaatsvindt in de Verenigde
Staten en elders in de wereld.
De 82-jarige Fauci, al tientallen jaren Amerika’s
hoogste gezondheidsfunctionaris – hij heeft
aangekondigd eind dit jaar af te treden – ligt onder
vuur omdat hij druk zou hebben uitgeoefend op grote
Amerikaanse Big Tech bedrijven als Facebook en
Google om critici van het coronabeleid te censureren
en zwart te maken. De Officieren van Justitie van de
staten Missouri en Louisiana hebben onlangs een
rechtszaak aangespannen tegen hem waarin zij
inzage eisen in zijn correspondentie met Facebook
en andere Big Tech concerns.
Bronnen:
bit.ly/1918-flu-virus
bit.ly/Fauci-Spanish-flu
bit.ly/court-order-Fauci-mails
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“Ik denk wel dat de overheid ons heel
erg bang heeft gemaakt”
In haar nieuwe woning ontmoeten we
Tineke (56). Ze komt uit Friesland en is
gelovig christen. Ondanks een afwijking
aan haar schildklier was zij 2022-09-27
een redelijk
gezonde vrouw een bezige bij graag

Damian wilde zijn vrijheid
terug, belandde als dood
vogeltje op de bank

“Je voelt dat de artsen het verband met
de vaccinatie zien, maar het niet
hardop mogen bevestigen”
Het is een van de vele zonnige
vakantiedagen in augustus. Nabij een
recreatieplas in het midden van het land
treffen we tegen het einde van
de ochtend
2022-09-26
Damian (22) en zijn pleegtante Renske

De klopjacht op de
complotdenker

“Is het een complottheorie of een
psychose?”
Nadat psychiater Wim Veling en collega’s
van de Rijksuniversiteit Groningen vorig
jaar ‘complotdenkers’ vergeleken met
mensen die aan psychotische
wanen
2022-09-26
leiden hebben zorgprofessionals en de

🔍vind
WIL JE ALLE
ARTIKELEN
LEZEN?

Na AstraZeneca een
ernstige hersenbloeding
en longembolieën

https://www.deanderekrant.nl/nieuws/wetenschappers-brengen-spaanse-griep-weer-tot-leven-2022-09-16
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Koop De Andere Krant bij
jou in de buurt, of
abonneer nu en krijg elke
zaterdag de krant in de
bus.
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“Er volgde een spoedoperatie met een
overlevingskans van 15 procent”
In Noordwijk hebben we afgesproken met
Lisette (29). We waren wat vroeg en de
vriend van Lisette liet ons alvast binnen.
Hij was bezig een klimpaal voor
hun jonge
2022-09-25
katje in elkaar te zetten Een minuut of 10

Een beer die na de 2e
Pfizer maanden wankelde

“Je wil toch normaal met je zoon naar
het zwembad kunnen”
John (43) en zijn vrouw Lenny zijn
nuchtere Zeeuwen. Ze wonen met hun
zoon in een nieuwbouwstraat aan de rand
van een klein dorp, omgeven
door veel
2022-09-25
ruimte en water Hun zoon reageerde een

“Waarom willen ze ons
onder het tapijt vegen?”

“Mijn teennagels vielen uit, gevoel van
mieren op mijn huid”
In Nijmegen hebben we afgesproken met
Iris (44). Voor corona had zij een vol en
sociaal bestaan. Een baan in de IT, veel
sport en vrienden, én een eigen
non2022-09-24
profit reisbureau voor reizen en projecten

Vaccinatieschade is echt:
slachtoffers doen hun
verhaal
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