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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

In 2014 ben ik door de “propagandabarrière” gegaan. Ik kwam erachter dat de media niet altijd de 

volledige waarheid vertellen. Daardoor dacht ik vrij snel nadat de lockdown in 2020 werd afgekondigd 

dat er iets niet klopte. Ik had toegang tot veel alternatieve nieuwsbronnen. Hierdoor kreeg ik 

gewetensbezwaren met betrekking tot het bedrijf waarvoor ik werkte (een biotech bedrijf dat 

ondersteuning biedt bij medicijnontwikkeling), dat ook betrokken was bij de ontwikkeling van de 

vaccins tegen COVID-19. Momenteel werk ik als zelfstandig onderzoeker. Ik heb een website waarop ik 

artikelen plaats en ik schrijf voor verschillende bladen.  

De tag line op mijn website is “democratie is afhankelijk van geïnformeerde burgers.” Dat is een 

uitspraak van Howard Zinn. Voor democratie is een geïnformeerd en divers debat nodig. De basis 

daarvan is dat we vrij zijn om bepaalde meningen te hebben en ons leven in te richten zoals wij willen. 

Op het moment dat de media slechts één geluid geven en iedereen die een andere mening uit zwart 

maken, kan men zich niet meer gedegen informeren. Men kan zich afvragen wat de functie is van de 

media. Enerzijds is dat informeren. Het is voor beeldvorming. Het is ook een marktplaats voor 

uitwisseling van gezichtspunten. Op dit moment is daarvan geen sprake. Wat we zien is desinformatie, 

misleiding door omissie, regelrechte leugens en berichtgeving die inspeelt op angst. Wanneer er van al 

deze zaken sprake is, is er sprake van propaganda. Er wordt een fictieve werkelijkheid gecreëerd die 

niet strookt met de realiteit. Ik heb het idee dat door dit alles een collectieve psychose is 

aangewakkerd. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij/zij 

hoort of ziet soms dingen die er niet zijn en is overtuigd van ideeën die niet kloppen (wanen) 

(definitie: UMC Utrecht). Wat ik bedoel met fictieve werkelijkheid is het idee dat er een vreselijke 

ziekte heerst waarvoor we vreselijk bang moeten zijn en die alle maatregelen verantwoordt. Alleen 

een vaccin zou ons kunnen redden. Die bewering is makkelijk te weerleggen, maar toch zijn mensen 

nog steeds doodsbang voor een virus met een voor de meeste mensen vergelijkbaar sterftecijfer als 

de griep. 

Zaken die door de media verkeerd worden voorgespiegeld: 

- een PCR test is geen diagnostische test. Het woord “besmettelijk” zegt dus niets. 

-      asymptomatische transmissie is een heel nieuw idee dat door de wetenschappelijke literatuur niet      

ondersteund wordt.  

-      Infection fatality rate (BRON: Ioannidis) 

- Vaccins en de bijwerkingen hiervan (open brief van doctors for COVID ethics aan de EMA): vaccins 

worden gepresenteerd als veilig terwijl het fase 3 onderzoek nog niet is afgerond. Officiële 

databases onderrapporteren bijwerkingen.  

- De coronavaccins voldoen niet aan de definitie van een vaccin. 

- De coronavaccins hebben geen enkel collectief voordeel en zijn dus geen voldoende reden voor 

de medische apartheid die nu wordt ingevoerd. 

- Alternatieve behandelingen zoals ivermectine en HCQ en vitamine D met zink worden niet 

genoemd. 

https://vanhamelen.eu/
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595


Een ander punt is het weren van tegengeluid. Er zijn sinds het begin van de crisis al veel mensen die 

hun sporen hebben verdiend in microbiologie, virologie etc, die zeggen dat er dingen niet kloppen. 

Deze mensen worden weggezet als verspreiders van misinformatie. Echter, als men naar hun CV kijkt 

is het duidelijk dat het om mensen gaat die voorheen gewoon serieus werden genomen.  

Het gaat hier niet om het halen van mijn gelijk. Het gaat erom dat een open discussie mogelijk moet 

zijn. Burgers worden ervan weerhouden om geïnformeerde keuzes te maken. 

We hebben vrije media nodig als basis voor onze democratie, maar ook als basis om juist 

geïnformeerd te worden. Als mensen gedegen waren geïnformeerd over de risico’s van corona en de 

risico’s van vaccins, zouden de zaken heel anders zijn gelopen. Omdat mensen niet accuraat 

geïnformeerd worden door de media, kunnen ze ook geen gedegen afweging of een goede 

risicoanalyse maken.  

In Nederland zijn bijna alle kranten in handen van twee Belgische bedrijven. U vraagt mij waarom dat 

erg is als de redacties zelfstandig zijn. Mijn antwoord daarop is dat journalisten die slechts aan één 

soort informatie zijn blootgesteld, ook niet weten welke vragen ze moeten stellen.  

De rol van de media is erg destructief, omdat de risico’s van de vaccins niet worden genoemd. Iets dat 

bijvoorbeeld niet wordt benoemd is de mogelijkheid van een zogenoemde ADE reactie (een 

“overdreven” reactie van het immuunsysteem na infectie met het virus waartegen men gevaccineerd 

is). Tijdens dierproeven met coronavaccins in het verleden werd dit geobserveerd. De dieren zijn allen 

overleden. Bij de nieuwe coronavaccins zijn deze dierproeven overgeslagen. Veel artsen zijn nu bang 

dat gevaccineerde mensen die komend najaar worden blootgesteld aan het coronavirus hiermee te 

maken zullen krijgen. Echter wordt door de media gesuggereerd dat een eventuele nieuwe golf in het 

najaar de schuld zou zijn van ongevaccineerde mensen.  

Ook in mijn eigen leven heb ik te maken gekregen met weerstand van andere mensen tegen 

“alternatieve” informatie. De risico’s van de vaccins mogen absoluut niet bespreekbaar worden 

gemaakt.  

Elisabeth Noelle-Neumann zegt dat als er continu een dominant verhaal wordt verteld door de media, 

het individu niet meer goed zijn of haar eigen mening durft te uiten (BRON: The Spiral of Silence). 

David Rock beschrijft hoe mensen in sociale situaties graag bij de groep horen. Buitengesloten of 

afgewezen worden veroorzaakt sociale pijn die op hersenscans niet te onderscheiden valt van fysieke 

pijn. Mensen zijn daardoor vaak bang om zich kritisch te uiten. De angst voor uitsluiting is gigantisch.  

Daarnaast speelt het mee dat voor de meeste mensen hun werkelijkheidsbeeld in zou storten 

wanneer ze zouden moeten overwegen dat de overheid, de media etc. de waarheid niet vertellen. Dat 

is voor veel mensen zo onveilig dat zij liever in een fictie leven dan de zoektocht te willen aangaan.  

De media spelen in op angst. Door middel van angst worden mensen bestuurbaarder. De overheid had 

dit beleid nooit kunnen uitvoeren wanneer zij niet via de media continu de bevolking onnodig angst 

had aangejaagd. Dit lijkt bewust te worden ingezet. De afgelopen weken is er een soort pandemie van 

de ongevaccineerden uitgeroepen (wat mij betreft feitenvrij). Er wordt een zondebok aangewezen 

door de maatschappij en dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Dit is een oeroud proces en één van 

de zwartste kanten van de mensheid.  

Ik verwijs naar de zogenoemde “Ten stages of genocide” zoals geformuleerd door Gregory H. Stanton. 

Deze zijn: 

1. Classificatie 

2. Symbolisatie 

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/


3. Discriminatie 

4. Ontmenselijking 

5. Organisatie 

6. Polarisatie 

7. Preparatie 

8. Persecutie 

9. Uitroeiing 

10. Ontkenning (voor meer informatie zie bron). 

De oorlogsjournalist John Pilger heeft een documentaire gemaakt naar aanleiding van de oorlog in Irak 

(The War You Don’t See). De titel verwijst naar censuur door omissie (het weglaten van belangrijke 

informatie). In de documentaire worden de media ontmaskerd als een bron van illusies. Pilger stelt, 

aan de hand van interviews met prominente journalisten dat als de media niet zonder meer de 

beweringen van de overheid hadden overgenomen, herhaald en versterkt, dat Irak wellicht niet was 

binnengevallen. De conclusie van de journalisten en Pilger is dat kritische vragen de oorlog hadden 

kunnen voorkomen, en dat journalisten dus schuldig zijn aan oorlogsmisdaden.  

Het is mijn mening dat als wij nu kritische journalisten hadden met ruggengraat, dat wij dan niet in 

deze situatie zouden verkeren.  
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