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Ondersteunend materiaal: 

Voor wie meer wil weten in de zoektocht naar antwoorden: we hebben informatie samengesteld met 

aanvullende informatie over corona en aanverwante onderwerpen. Geen samenzwering, maar goed 

onderbouwde informatie van experts in hun werkgebied. Informatie die je desondanks niet snel in de 

mainstream media zal vinden.   

 

Je kunt deze lijst uitprinten en eventueel aan deelnemers meegeven.  

 

De Andere Krant  

 

• Editie Gezondheid  

• Editie Vrijheid 

• Editie Corona 

 

Zie: https://www.deanderekrant.nl/ 

 

Corona  

 

Swiss Policy Research: Feiten over Covid19  

Feiten over Covid-19 om de lezer in staat te stellen zelf tot een realistische inschatting van de risico’s 

te komen. De feiten zijn door deskundigen uit verschillende disciplines bijeengebracht en volledig van 

referenties en links voorzien.  https://swprs.org/feiten-over-covid19/  

 

Corona Tegenlicht  

De website corona-tegenlicht.nl schijnt een zo goed als mogelijk objectief en wellicht ander licht op 

het coronavirus dan de reguliere media, gebaseerd op openbare data en observaties. We stellen 

vragen en bieden informatie die verschillende kanten belichten. Hiermee kunt u zelf conclusies 

trekken, of biedt het wellicht een startpunt voor uw eigen onderzoek. We raden aan om de 

informatie op volgorde door te lopen en de gerefereerde bronnen te bekijken om een zo volledig 

mogelijk beeld te vormen. https://corona-tegenlicht.nl/  

 

Noodwet  

 

NOvA: coronawet past niet in democratische samenleving 

De Nederlandse orde van advocaten heeft ernstige kritiek op de tijdelijke wet voor 

coronamaatregelen. De beperkingen voor burgers gaan veel te ver en horen niet thuis in een 

democratische samenleving, stelt de NOvA. https://www.advocatenblad.nl/2020/06/05/nova-

coronawet-past-niet-in-democratische-samenleving/  

 

Behandeling Noodwet in Zoom LIVE van Viruswaanzin 

Jurist Jeroen beantwoordt vragen over de noodwet. https://youtu.be/7F0mchF5rC0  
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Vaccinaties  

 

Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties, Frank Ruesink en Ramon Bril 

23 December, 2005. Twee dagen na een inenting moest het zoontje van Frank Ruesink naar het 

ziekenhuis met rillingen en hoge koorts. Zijn ogen doods en niemand wist wat er met hem aan de 

hand was. Maar dat het met een inenting te maken had, dat was niet mogelijk. Alle experts weigerde 

er over te denken. Frank kon dit niet laten zitten, en ging zelf op onderzoek, en stelt nu dagelijks de 

lastige vragen aan onze politici die de vaccinatie waarheid verzwijgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-rD6knhK8I4  

 

Vaxxed II 

From April 2016, Tommey travelled the country, documenting thousands of stories from people who 

have experienced vaccine injury, and the doctors who treat them. Often dubbed anti-vaxxers,’ they 

often prefer the term ‘ex-vaxxer,’ to show they were once in favor of vaccinations, and received their 

vaccinations, only to find out the hard way that the risk-benefit ratio was not what they’d been told. 

The ‘Vaxxed Nation’ bus tour collected the names of those throughout the tour who shared their 

story, or wanted the name of their injured loved one listed on the bus. To date, there are 7,000 

names signed on the tour bus.  https://www.vaxxed2.com/synopsis  

 

Hier gratis kijken: 

https://www.brighteon.com/1e546fe1-f5e4-454d-bcd2-8614980df4b6  

 

Informatieve sites:  

• Stichting Vaccinvrij: https://stichtingvaccinvrij.nl/    

• Nederlandse vereniging kritisch prikken (NVKP) https://www.nvkp.nl/   

 

Propaganda en censuur  

 

Drie lezingen door Karen Hamaker-Zondag: “Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij?” 
Deel 1: De twee gezichten van angst. 
Deel 2: Gevolgen voor de democratie. 
Deel 3: Barsten in het narratief, wat nu? 
 

5G 

 

Informatieve video’s:  

• Burgers vragen aan de minister president de naakte waarheid achter het 5G beleid. 

https://www.5bburgers.nl/  

• 5G Wireless Safety - Former President Of Microsoft Canada Frank Clegg & 5G 4G 3G 

https://www.youtube.com/watch?v=h4TdY344Now&t=96s   

• Live Blood Analysis effects of Cell Phone Radiation – Magda Havas  

https://www.youtube.com/watch?v=x78pCgF3xM0   

• Dr. Martin Pall (WSU) Explains the Science Behind 5G Health Dangers, Nederlands ondertiteld 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv56MKNcvJ0&t=1455s  

• The 5G Trojan Horse  https://www.youtube.com/watch?v=spvf-fLoGjs 
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Links naar Nederlandse sites met 5G info 

• Heldere uitleg over 5G: https://5gisnietoke.nl/   

• Verzamelpunt van informatie, nieuws en acties over EMV: www.stralingsbewust.info   

• Grootste Nederlandse databank met onafhankelijke informatie over EMV: www.stopumts.nl   

• Organisatie voor leefbaarheid en keuzevrijheid bij digitale toepassingen: 

www.letstalkabouttech.nl   

• Grootste landelijke petitie tegen het huidige beleid voor EMV: www.verminder-electrosmog.nl   

• Stichting Elektrohypersensiviteit: www.stichtingehs.nl   

 

Sites met veel wetenschappelijke onderzoeken 

• Physicians for safe technology – uitvoerig overzicht onderzoeken https://mdsafetech.org/5g-

telecommunications-science/   

• Environmental Health Trust (Devra Davis): https://ehtrust.org/key-issues/    

 

Overeenkomsten corona-symptomen en symptomen stralingsziekte 

 

 
 

Bron: https://5gisnietoke.nl/nieuwsbrief/  
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