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Ons wereldbeeld doet ertoe…  
want als we vanuit geestelijk perspectief kijken  

naar de ontwikkeling van mens en aarde,  
dan zullen we ook geestelijke perspectieven vinden...  

als we dat niet doen, dan vinden we die niet.  
Ons wereldbeeld heeft gevolgen voor hoe  

we onze samenleving en ons onderwijs inrichten.  
En deze wijze van inrichten heeft gevolgen  

voor het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden 
 van mens, natuur en aarde. 

 

 

Tiel, Pinksteren, 31-5-2020 

 

Beste lezer,  

De lockdown begint wat ‘losser’ te worden. De anderhalve meter samenleving begint… 
Daarvoor worden nu op allerlei plekken beleidskeuzes gemaakt. Beleidskeuzes hebben altijd 
te maken met hoe er over zaken gedacht wordt. Wat we in de wereld zien, is een weerslag 
van hoe er in de wereld gedacht wordt.  

In dit schrijven heb ik geprobeerd onder woorden te brengen wat er ‘tevoorschijn komt’ als ik 
mijn waarnemingsvermogen, mijn denkvermogen en mijn aanvoelingsvermogen aanspreek. 
Het gaat over hoe ik kijk, denk en voel over de coronacrisis en de maatregelen. Mijn denken, 
voelen en kijken worden beïnvloed door mijn mens- en wereldbeeld, en dit wordt weer 
gekleurd doordat ik me diep verbonden voel met de antroposofie. Het is een persoonlijk 
schrijven, dat ik naar buiten breng omdat mijn geweten en mijn verantwoordelijkheidsgevoel 
me dat ingeven.  

Dit schrijven drukt uit wat er op dit moment in mij leeft. Natuurlijk bestaat er voortschrijdend 
inzicht en kan het zijn dat ik er later anders over zal denken, voelen en spreken. Ik hoop dat 
anderen er wat aan hebben, en zo niet, leg het dan gerust naast je neer. 

 

Fenomenen 

Ik behoor tot de mensen die niet alle mainstream-media berichten over de corona-
maatregelen voor ‘zoete koek’ aannemen. Ik heb de afgelopen tijd geprobeerd te kijken naar 
wat de fenomenen eigenlijk laten zien – en dan bedoel ik de fenomenen van zowel  de uitbraak 
van het coronavirus, als van de maatregelen en de reacties die daarop volgden. 

Wat mij over het de verspreiding van het virus is opgevallen: Het kwam vanuit China naar de 
rest van de wereld. Grote steden lijken er eerder door getroffen te zijn dan landelijke 
gebieden. En in (rijke) westerse landen, in gebieden met een sterke luchtverontreiniging en/of 
in stedelijke gebieden met reeds geïnstalleerde 5Gnetwerken, zijn er significant meer ziekte- 
en sterfte gevallen geweest dan in de (armere) zuidelijke landen.   

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/5fSP-3gW3MU/0.jpg&imgrefurl=http://hesterij.blogspot.com/2012/05/een-copernicaanse-wending-in-het.html&h=360&w=480&tbnid=l4wN-v2XO6FdQM:&docid=xPFZg3UKFHn9AM&ei=keqAVvP6CoWWPNSymNgC&tbm=isch&ved=0ahUKEwizh9fZif7JAhUFCw8KHVQZBisQMwhyKDwwPA
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Wat mij is opgevallen aan het virus zelf: Wie er corona kreeg, heeft er flink last van gehad. Het 
is een akelige ziekte van de ademhalingsorganen. Men voelt zich benauwd en heeft 
ademnood. Degenen die er aan zijn overleden, zijn hoofdzakelijk (nml. 99%)  mensen van 
boven de 70 jaar en/of mensen die al een andere ziekte onder de leden hadden. Kinderen 
worden er niet door getroffen en jonge mensen niet of nauwelijks. In de tijd van de lockdown 
die inmiddels achter ons ligt, is er in Nederland, maar ook wereldwijd gezien, niet meer 
‘oversterfte’ geweest (een term, die nu opeens de ronde doet), dan bij een flinke 
griepepidemie, zoals in 2018. En vreemd genoeg zijn er in deze periode minder mensen 
overleden aan andere doosoorzaken.  

Deze fenomenen wil ik hier even zo laten staan.  

Wat mij aan de maatregelen vooral is opgevallen, is dat er voor de hele wereld dwingende 
regels zijn uitgevaardigd, waar zo’n 7 miljard mensen zich aan moeten houden. Slechts enkele 
landen wijken daar van af. Er zijn wel wat nationale verschillen, maar veruit de meeste landen 
hebben een lockdown  ingesteld. Voor de rijkere landen is dat nog enigszins uit te houden. 
Maar het  levert in armere landen schrijnende situaties op van mensen die geen eten meer 
hebben, omdat ze niet meer kunnen werken. Het levert in vele landen schrijnende situaties 
op van oude en zieke mensen die lijden en sterven in eenzaamheid. En het levert schrijnende 
situaties op in vluchtelingenkampen, waar nu niemand meer weg kan. Het aantal zelfmoorden 
in de wereld neemt toe. Het aantal werklozen neemt enorm toe. Er zijn zeker mensen die het 
ook prettig vinden om meer rust en tijd te hebben door de lockdown, maar er zijn ook velen, 
die door de crisis in grote zorgen  geraakt zijn. De economie ligt grotendeels plat, met 
uitzondering van de voedselindustrie, de telecom- en de pharmaceutische bedrijven. Heel veel 
kleine bedrijven hebben het nakijken. Mensen wordt het recht ontnomen hun werk te doen, 
ook als zij en de mensen voor en met wie zij werken, gezond zijn. Stap voor stap komen daar 
veranderingen in, maar tegelijkertijd wordt ons boven het hoofd gehouden dat dit alles nog 
lang zal gaan duren. Waarom eigenlijk?  

Mijn gevoel zegt me, dat er iets niet klopt. Als de maatregelen werkelijk bedoeld zijn ter 
bescherming van onze gezondheid - waar ook de psychische en geestelijke gezondheid toe 
behoort -, hoe kan het dan zijn dat er niet naar al deze kanten van de zaak wordt gekeken? 
Waarom wordt er zo éénzijdig slechts naar één aspect gekeken? Waarom konden we niet 
alleen de kwetsbare mensen beschermen, zodat de rest van het leven door kon gaan? En als 
het alleen om de capaciteit van de ziekenhuizen gaat, hoe kan het dan zijn dat er bijv. in 
Nederland twee ziekenhuizen uit de grond gestampt zijn, die niet eens gebruikt zijn?  

Graag vertel ik jullie hoe het mij persoonlijk verging, toen dit alles begon. Om vandaaruit een 
aantal gezichtspunten met jullie te delen, die meer beschouwend van aard zijn.  

 

Een vergelijking 

Vanaf het begin dat corona in de nieuwsberichten verscheen, was ik niet bang voor het virus 
zelf. Ik geloof erin, dat ziek zijn op je pad komt, als dat nodig is, omdat je daaraan iets kunt 
doormaken. En ik geloof erin, dat ook het sterfmoment zo is, dat dat een betekenis heeft. 
Sterven hoort bij het leven. Waarom steeds al die getallen over hoeveel mensen er per dag 
sterven? Ook voor de crisis stierven er elke dag mensen, en ook voor de crisis zijn er altijd 
akelige ziektes geweest. Ja, dat is erg, maar is het nu opeens écht zoveel erger?  
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Voor mij lag en ligt de ‘schrik’ van de coronacrisis op een ander gebied. Gealarmeerd was ik 
door het volgende:  

Ik had vlak voordat de coronacrisis Nederland bereikte het boek gelezen: ‘Mijn naam is Selma’. 
De schrijfster van dit boek, de Joods-Nederlandse Selma van de Perre, heeft de 2e 
wereldoorlog overleefd en vertelt in dit boek over haar ervaringen. Zij beschrijft hoe aan het 
begin van de oorlog er steeds nieuwe geboden kwamen, waar de Joden zich aan moesten 
houden: eerst mochten ze niet meer naar openbare muziek- en theatervoorstellingen, toen 
niet meer reizen in het openbaar vervoer, toen moesten ze een Jodenster dragen. Uiteindelijk 
restte hen niets anders dan  onder te duiken, want anders werden zij afgevoerd. Wat er zich 
werkelijk afspeelde in de concentratiekampen, kwam pas lange tijd na afloop van de oorlog 
echt aan het licht.  

Selma van der Perre beschrijft heel helder, hoe iedereen, zowel de Joden als de Nederlanders, 
steeds meer gingen wennen aan deze nieuwe geboden, juist omdat het stap voor stap ging. 
Als je je er niet aan hield, werd je gestraft. Dus ook angst en zelfbehoud speelde mee. De 
handhavers van deze geboden en straffen handelden eveneens uit angst en zelfbehoud. 

In mijn beleven is ditzelfde gebeurd in de afgelopen paar maanden: stap voor stap zijn we 
gaan wennen aan nieuwe regels en geboden. Er wordt door onze premier, maar ook door 
regeringsleiders in tal van andere landen, gesproken over ‘het nieuwe normaal’. Er wordt ons 
daarmee opgelegd dat we dit alles dus ‘normaal’ moeten gaan vinden. We moeten er maar 
aan wennen, nog maanden, misschien wel jaren lang… Er wordt ons opgelegd dat we afstand 
moeten houden van onze medemensen, elkaar geen hand mogen geven, aan ‘social 
distancing’ moeten doen. Terwijl nog steeds niet echt bewezen is dat dát nu besmettingen 
voorkomt; de medische visies buitelen over elkaar heen.  

Mij bekroop het gevoel: dit keer zijn wij met z’n allen, wat de Joden waren in de oorlog. En die 
Jodenster: dat is straks het teken dat je bij je moet dragen als je niet gevaccineerd bent. Of 
dat is het brandmerk, dat je krijgt, als je het niet eens bent met het beleid. Ook nu zijn er 
handhavers en tal van werknemers, die de opdracht om de social distancing te bewaken, zo 
goed mogelijk moeten uitvoeren, want doen ze het niet, dan dreigt een berisping of ontslag. 
Dus ook nu doen mensen mee hieraan, uit angst en zelfbehoud.  

Ook nu zijn er kampen buiten ons zicht om: de vluchtelingenkampen. Er zijn geen transporten 
naartoe, want ze waren er al, maar nu kunnen de mensen er niet meer vandaan komen. Sinds 
de crisis lijken deze kampen opeens nog verder weg en ‘aan zichzelf overgelaten’ dan daarvoor 
al het geval was. Weten wij wat daar gebeurt? In één klap lijkt het vluchtelingenprobleem uit 
ons bewustzijn te zijn weggeslagen. Er zijn zeker partijen die dat prettig vinden, om deze 
ongemakkelijke waarheid niet onder ogen te hoeven zien… 

Er zijn artsen die handelingen moeten uitvoeren, waar ze niet achter staan, maar wat ze 
volgens het protocol toch zo moeten doen. Niet de individuele kennis van de arts is leidend, 
en niet het individuele beeld dat de patiënt laat zien, maar de door de WHO en het RIVM 
bepaalde protocollen. Ook dat gebeurde in de 2e wereldoorlog, dat artsen dingen moesten 
doen, die tegen hun eigen geweten ingingen.  

Het wereldwijde beleid rond corona wordt centraal aangestuurd door de WHO en binnen 
landen worden álle sectoren nu aangestuurd door de nationale en regionale overheden met 
hun gezondheidsraden. En ook binnen organisaties worden medewerkers nu - sterker dan 
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normaliter - aangestuurd van boven af. Waar is de ruimte om zelf na te denken, om zelf 
oplossingen te zoeken, om zelf verantwoordelijkheid te mogen nemen? Hoe kan het, dat één 
aspect leidend wordt in álle beleidslijnen op álle gebieden van de samenleving?  

Voor veel mensen zal deze vergelijking van de Coronacrisis met de 2e wereldoorlog die ik nu 
maak, misschien ongepast lijken. Toch vind ik het van belang dit te noemen. Omdat ik denk 
dat het ernst is. Het is alleen de vraag: wie is nu de vijand die ons aanvalt?  

Dit jaar vieren we 75 bevrijding. We hebben ons  75 jaar lang afgevraagd, hoe het mogelijk is, 
dat gewone mensen in staat waren tot zulk groot kwaad. Door deze coronacrisis ben ik gaan 
begrijpen hoe dat kan. Ik zie a.h.w. het ‘begin’ er van. Door onzekerheid en het  zaaien van 
verwarring over wat nu waar is, worden mensen in onwetendheid gehouden. Door angst 
houdt iedereen elkaar in de tang. Uit angst ontstaat kramp. Dan worden mensen 
manipuleerbaar. Dat kan leiden tot macht en machtsmisbruik.  

Het tegenovergestelde van angst is moed. Het tegenovergestelde van onwetendheid is 
waarheidsvinding.  

Iedereen die nu in deze crisis staat, neemt een standpunt in, een houding. Weten we waaraan 
we meewerken? Volgen we orders op, of denken we zelf na?  Nemen we verantwoordelijkheid 
of verschuilen we ons? Durven we de waarheid te zoeken? Zodat we achteraf niet kunnen 
zeggen  ‘wir haben es nicht gewusst’… 

 

Op het scherpst van de snede 

Mijn gevoel zegt me, dat we met z’n allen, als mensheid, ‘op het scherpst van de snede staan’. 
Het komt er op aan wat we denken, wat we zeggen en wat we doen!  

Ik ben ernstig, maar ik heb ook hoop. Hoop op het goede in de mens en de mensheid. Hoop 
op dat we geleerd hebben van het verleden. Hoop op de toekomst. Zowel mijn hoop als ook 
mijn ernst put ik uit nog een andere bron. En dat is de bron van de antroposofie.  

De tijd waarin wij nu leven wordt in de antroposofie de bewustzijnszielen-tijd genoemd: de 
tijd waarin ieder mens zich bewust wordt van zijn of haar eigen ‘ik’ en leert om 
verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen en vanuit menselijkheid zorg te dragen 
voor zijn medemens en voor het leven op aarde. Het is de tijd waarin mensen weer open gaan 
staan voor de spirituele kant van het bestaan en gaan inzien dat wetenschap en spiritualiteit 
elkaar niet tegenspreken, maar elkaar aanvullen en ondersteunen. Die spiritualiteit is dan niet 
opgelegd door een instituut of een leider (pastoor, dominee, priester, imam) van buiten af, 
maar ontstaat van binnen uit, als innerlijke behoefte. Uiteindelijk zullen steeds meer mensen 
voelen dat hun wezenskern geestelijk – en niet materieel – van aard is. Het  ‘mens ken uzelf’ 
wil dan eigenlijk zeggen:  ‘mens erken u zelf in uw ware wezen’.  

De antroposofie beschrijft niet alleen de mens, maar ook de natuurrijken en de aarde als zijnde 
geestelijk van oorsprong. Het fysiek zichtbare kan gezien worden als de materiële uitdrukking 
van het wezenlijke, het levend-geestelijke, dat zich daarachter verbergt.  
Dat is helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Want iedereen kent gedachten, gevoelens 
en wilsimpulsen. Die kun je niet zien, want ze zijn niet fysiek, materieel zichtbaar. Maar ze zíjn 
er wel! En ze hebben ook werkingskracht. Gedachten, gevoelens en wilsimpulsen zijn 
realiteiten. Zij zijn geestelijk, zielsmatig van aard.  
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Een kleine oefening om dit te verduidelijken: Als je je een mens voorstelt die je goed kent, en 
je denkt zijn uiterlijk weg, en je stelt je alleen zijn karakter, zijn gedachten, zijn gevoelens en 
zijn wensen en wilsintenties voor, dán zie je de geestelijke mens voor je, oftewel zijn ‘wezen’! 
Je ziet hem, met jóuw geestelijk voorstellingsvermogen – niet met je fysieke ogen. (Waar ik 
zijn of hem zeg, kan natuurlijk ook haar staan).  
 
Wanneer je beseft dat de mens een stoffelijk deel heeft (zijn lichaam) en een onstoffelijk deel 
(zijn ziel met zijn gevoelens, gedachten en wilsintenties en zijn geest met geestelijke 
vermogens en een wezenskern), dan wordt begrijpelijk dat de geestelijke wereld een wereld 
kan zijn, die vól is van geestelijke wezens. Dit zijn niet alleen de wezens van de ongeboren en 
gestorven mensenzielen, maar ook wezens die hebben meegewerkt aan de schepping van de 
wereld en aan de voortgang daarvan en die meewerken aan het eigenlijke doel van de 
mensheidsontwikkeling en de aarde-evolutie. Dit zijn ‘hogere wezens’; ze dragen een grote 
wijsheid en liefde in zich. Dat moet wel, want hoe kunnen ze anders tot de schepping van onze 
ongelooflijk bijzondere en ingenieuze wereld komen, met haar natuurrijken, stenen, planten, 
dieren en mensen, weersverschijnselen, hemellichamen en noem maar op? Je zou kunnen 
zeggen: deze wezens beschikken over hogere gedachten-, gevoels- en wilskrachten dan wij 
mensen. Wat wij hier op aarde benoemen als waarden en deugden (bijvoorbeeld liefde, 
harmonie, waarachtigheid, moed, compassie) dat zou je kunnen zien als wat deze wezens ‘in 
wezen zijn’. En het doel van de mens zou kunnen zijn, om zich te ontwikkelen en zich deze 
deugden en waarden eigen te maken. Daarmee wordt dan de hele mensheids- en aarde-
evolutie verder gebracht. Dat is een lange weg, die uiteraard met vallen en opstaan gepaard 
gaat. Het karakteristieke van deze mensen-weg is de vrijheid. Fouten maken mag! Want juist 
daar leer je van.  
 
Zo is het ook voor te stellen dat deze hogere wezens zich zelf ook steeds verder ontwikkeld 
hebben. En dan is het eveneens voor te stellen dat er wezens zijn, bij wie dat niet goed gelukt 
is, die als het ware zijn achter gebleven in hun ontwikkeling. En wellicht uit wrok en nijd, uit 
ijdelheid of machtswellust, de ontwikkeling van anderen daarom willen tegenwerken.  
 
In religieuze en mythologische bronnen worden deze wezens beschreven als goden en 
demonen, of als engelen en duivels. Waar het in de antroposofie om gaat, is om het bestaan 
hiervan niet zomaar aan te nemen, maar je geestelijke vermogens zó te ontwikkelen, dat je 
het bestaan van deze geestelijke wereld zelf kunt gaan ervaren en uiteindelijk zelf kunt 
waarnemen. Dat is een lange weg, die de scholingsweg genoemd wordt. Op elke stap 
voorwaarts daarvan, zijn er steeds twee stappen te nemen in morele ontwikkeling. Deze 
scholing bestaat er onder andere uit, om juist de fysiek-materiële wereld heel scherp waar te 
nemen. En ook je eigen kenvermogen waar te nemen. Daardoor ontstaat een uitwisseling 
tussen waarnemen en denken, waarbij ook het aanvoelen een belangrijke rol speelt, en het 
‘ervaringsleren’.  Een exacte, wetenschappelijke houding is daarbij van groot belang, zodat je 
niet in fantasieën en illusies terecht komt. Uiteindelijk kun je dan deze fysiek-materiele wereld 
gaan ervaren als de uitdrukking van geestelijke realiteiten. (Rudolf Steiner acht de weg naar 
inzicht in spirituele werelden middels psychedelische drugs of middels mediums niet veilig en 
niet betrouwbaar, omdat dan de morele scholing en het oordeelsvermogen ontbreekt, om te 
kunnen herkennen waarmee je te maken hebt; in de geestelijke wereld kan ook sprake zijn 
van illusies en misleiding).  
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Krachtenwerkingen 
 
Je zou kunnen zeggen: er zijn grote krachtenwerkingen gaande. Krachten die de wereld verder 
willen brengen. Dat zijn vrijlatende krachten. De mens kan deze krachten zelf zoeken, hun 
waarden en deugden in zich zelf aanspreken en ontwikkelen. Vroeger werd de mens nog ‘door 
godenhanden geleid’, maar het is nu de tijd dat hij zijn eigen ontwikkeling ter hand moet 
nemen.  
 
Deze hogere, naar harmonie strevende en vrijlatende krachten zijn de krachten die kwetsbaar 
lijken, maar die juist eeuwig zijn en 'onoverwinnelijk': liefde-krachten, vrijheidskrachten, 
waarheids-vindings-krachten. De Christuskracht als universele kracht, als de kracht van de zon 
die voor iedereen schijnt, is de kracht die ons voorgaat op deze weg naar vrijheid, liefde en 
waarheid. In de antroposofie wordt de aarstengel Michael als de Tijdsgeest gezien, als een 
bode van deze Zonne-Christuskracht. Deze Zonnekracht komt in tal van religies en 
mythologieën onder andere namen terug; hier wordt niet het christendom bedoeld, zoals dat 
gebonden is aan kerkelijke instituten, maar het christelijke als liefde-bron en als 
opstandingskracht voor ieder mens. 
 
Daarnaast zijn er krachten - je kunt ze de gevallen engelen noemen of demonen - die de mens 
af willen houden van zijn ontwikkeling naar het hogere toe. De antroposofie onderscheidt 
verschillende ‘soorten’ van deze demonische machten.  
 
Er zijn machten, die de mens willen doen voorkomen dat alleen het materiële bestaat en 
waarheid bevat. Deze wezens willen de mens doen geloven dat hij een dier of een machine is 
en dus geen vrije wil heeft; ze willen de mens ook tot machine maken. Deze krachten worden 
in de antroposofie Ahrimanische krachten genoemd. Ze zijn enorm intelligent en hebben een 
sterke wil. Alleen het gevoel, het medeleven ontbreekt. Ze zijn werkzaam als inspiratoren in 
alles wat samen hangt met de materialistische wetenschap en de techniek. Overal waar het 
menselijke naar de achtergrond verdwijnt om plaats te maken voor uniformiteit, protocollen 
en technocratie, bijvoorbeeld in onderwijsinstituten, in de gezondheidszorg, in de landbouw, 
daar werken deze krachten.  Ook werken ze in de grote multinationale bedrijven, voor zover 
deze louter uit zijn op winst en het welzijn van hun werknemers ondergeschikt maken 
daaraan. Geld wordt dan het drijvende doel, in plaats van menselijke waardigheid. Het 
transhumanisme, de techniek om het leven van de mens technisch en genetisch te verbeteren 
en te verlengen, is de ultieme uiting van dit gedachtengoed: niet de individuele, geestelijke en 
morele rijping wordt gezien als doel, maar de materiële perfectie.  
 
Er zijn ook krachten die de mens te snel naar het geestelijke willen toe lokken, nog voordat hij 
daar rijp voor is. Dit worden Luciferische krachten genoemd. Zij proberen de mens te verleiden 
en hem zijn verantwoordelijkheid te laten ontlopen. Lucifer en de zijnen tonen zich 
bijvoorbeeld in verslavingen, in games, in persoonlijke genietingen, in de schone schijn van 
een prachtig imago, dat niet berust op innerlijk verworven deugden, maar slechts op uiterlijk 
of op ijdele fantasie. Lucifer houdt ons voor dat het allemaal wel meevalt met de problemen 
in  de wereld, dat we ons vooral met ons zelf moeten bezig houden en dat we gerust onze 
ogen kunnen sluiten voor de sores van anderen. 
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Deze twee, Lucifer en Ahriman, zijn elkaars tegenpolen, maar kunnen elkaar ook de hand 
reiken. In de computerwereld bijvoorbeeld werken verleiding en verslaving samen met de 
binding aan de materiële, technische wereld. Maar Ahriman en Lucifer zijn ook de 
leermeesters van mens. Het gaat er niet om hen uit te bannen, maar ze op hun plaats te 
houden en zelf als mens steeds  het midden te houden en aan het roer te blijven staan. Dat 
vraagt een voortdurende wakkerheid. 
 
Daarnaast zijn er krachten, die eigenlijk nog verder van de mens staan, maar die des te sterker 
een destructieve werking kunnen hebben. Zij werken in de volledige ontkenning van het 
bestaan, in het nihilisme. Zij tonen zich in zinloos geweld, in buitensporig en onnavolgbaar 
machtsvertoon, in seksuele uitspattingen en genocide. 
 
De strijd hier op aarde is te zien als een weerspiegeling van de strijd die óók gevoerd wordt 
tussen deze geestelijke wezens. Ze werken in de mens in zijn gedachten, gevoelens en 
wilsintenties – want dát is waar ze kúnnen werken. Omdat ze zelf niet fysiek-materieel van 
aard zijn, kunnen ze niet rechtstreeks op de materie inwerken. Ze proberen dat dus via de 
mens. Ze proberen zijn ziel voor zich te winnen. Want de ziel is de drager van de gedachten, 
gevoelens en de wil. Het geestelijke in de mens is het hogere, het eeuwige. Daar kunnen ze 
niet bij. Maar ze proberen dat te verduisteren, met het menszijn als de inzet van de strijd. 
Ieder mens is tevens zelf de actor in deze strijd. Het is aan de mens, wat hij kiest. Kan en wil 
de mens zich ontwikkelen, vanuit zijn individualiteit, vanuit vrijheid, naar het geestelijke toe? 
Of niet?  

Dit geestelijke is zijn oorsprong, maar door de ‘gang naar de aarde’ werd ontwikkeling 
mogelijk. Als de mens aan de hand van de goden was blijven lopen, dan had hij zich niet op 
eigen kracht kunnen ontplooien. Die ‘verduistering’ heeft dus ook zin. Want het maakt, dat de 
mens op eigen benen is gaan staan, eigen inzichten en een eigen wil is gaan ontwikkelen.  
Daardoor is de mens individu geworden, een  ‘ik’. Een ‘ik’ dat uit vrijheid kan denken, voelen 
en handelen.  

De ondermijnende krachten werken in ieder mens. Ze hebben de functie dat ze het bewustzijn 
wekken. Doordat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad, is er vrijheid. Pas uit vrijheid  kan 
échte liefde ontstaan. Zoals Rutger Bregman laat zien in zijn boek: ‘De meeste mensen deugen’ 
zoeken de meeste mensen dit goede. Wat er niet deugt, dat is de gecorrumpeerdheid die 
ontstaat als mensen teveel geld en teveel macht hebben. Dan krijgt, zou je kunnen zeggen, de 
‘duvel hen te pakken’.  
 
In de geschiedenis is te zien, dat er steeds werkingen van deze ondermijnende, 
mensonterende krachten zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld te zien in oorlogen en overal waar 
sprake is van onderdrukking van mensen, zoals in de slavenhandel, in de apartheid, in de 
concentratiekampen. Of in het klein, in huiselijk geweld, in discriminerende opmerkingen, 
overal waar je als mens de ander geen recht doet. Gelukkig is ook te zien, dat er elke keer 
mensen hiertegen gestreden hebben. Moedige mensen waren dat, die in durfden te gaan 
tegen wat ‘normaal’ was geworden. De slavenhandel is afgeschaft, de apartheid is afgeschaft, 
de wereldoorlogen zijn voorbij. Dat zijn overwinningen van het goede in de mens. Voor de 
kwade machten zijn dat verliezen. Zij zullen op nieuwe kansen loeren.  
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Het gaat er niet om, de wereld te verdelen en goede en slechte mensen. Integendeel. Het gaat 
er om te herkennen, dat deze krachten in ieder mens werkzaam zijn - ook in mij  en jou dus -  
en dat je je daar bewust van wordt en werkt aan het omvormen en verlossen daarvan. De 
antroposofie beschrijft dat er nu een tijd is, dat enerzijds de lichtkracht, de Christuskracht, 
heel groot is en in de mens wil wonen en ontwaken. Maar dat juist daarom op dit moment de 
tegenmachten, en met name de Ahrimanische machten, zich des te sterker doen gelden, om 
te voorkomen dat de mens wakker wordt voor die lichtkant. De nóg sterkere, beestachtige 
vernietigingskrachten, roepen zij te hulp.  
 
Niet alleen in de antroposofie, maar ook in andere spirituele bronnen wordt beschreven dat 
de tijd waarin we nu leven een tijd is waar het om spant. De Openbaring van Johannes in het 
Nieuwe Testament is daar een heel sterk voorbeeld van. Daarin worden grote beelden 
geschetst, waarvan sommige lijken te duiden op de crisis waarin we momenteel leven. Deze 
bronnen laten naast het duistere ook de lichte kant zien, de uiteindelijke ‘opstanding’ die de 
mens kán doormaken – als hij van goede wil is.  

Het is misschien wel dóór deze zienswijze, dat door mensen die vertrouwd zijn met de 
antroposofie, de soorten kwaad eerder worden herkend, omdat deze in de antroposofie een 
naam hebben en beschreven worden in hoe ze werkzaam zijn. Maar ook de ‘hogere krachten’ 
hebben een naam en zijn te herkennen. Als je er moeite mee hebt om te geloven in goden, 
engelen en demonen, dan kun je ook alleen kijken naar welke intenties, welke denkbeelden 
en tendensen er werkzaam zijn: zijn ze dwingend of vrijlatend, gericht op beheersing of op 
ontwikkeling, op welzijn of op macht?  

Het is niet zozeer het goede dat tegenóver het kwade staat: het goede is steeds het midden, 
het evenwicht. De menselijke ontwikkelingsweg is als ‘koorddansen’. Wanneer er disbalans 
ontstaat, wanneer dingen uit verhouding raken, disproportioneel worden, dan schiet er iets 
door. Iets wat een kwaliteit was, wordt dan een valkuil, raakt gevangen en werkt remmend,  
de vrijheid ondermijnend. Maar uiteindelijk wil ook dat kwade bevrijd worden; het lijdt ook 
aan zichzelf…  

 

Bronnen naast het mainstreamnieuws 

De afgelopen weken heb ik  behalve artikelen en boeken over deze meer spirituele kant, ook 
veel kritische bronnen bekeken en gelezen, die naast het mainstreamnieuws verschijnen. Een  
bronnenlijst hiervan is als bijlage toegevoegd. Ik zeg niet dat al deze bronnen mijn mening 
vertegenwoordigen. Maar wel dat ze me alert hebben gemaakt. Uit deze bronnen komt het 
beeld naar voren, dat er inderdaad sterke tendensen zijn die je zou kunnen zien als uitingen 
van de hierboven beschreven ‘ondermijnende krachten’.  

De meeste bronnen zijn afkomstig van wetenschappers, artsen, juristen en van veelal integere 
mensen, die (net als ik) voelen dat er iets niet klopt in wat er gaande is. Maar ook bronnen 
zoals websites van organisaties als het World Economic Forum of de Rockenfellerfoundation.  

Ik heb ervoor gekozen om niet met noten te werken, dus niet bij elke uitspraak die ik hier doe 
te verwijzen naar een bepaalde bron. Wat ik hier zeg, is hoe ikzelf de informatie uit deze 
bronnen verwerkt heb en als totaalbeeld in mijn denken en voelen heb opgenomen. Het staat 
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een ieder vrij, de bronnen ook te lezen en te bekijken en er zijn of haar eigen beeld mee op te 
bouwen.  

Uit deze bronnen komt naar voren dat: 

- er steeds meer wetenschappers, juristen, artsen, ondernemers en bezorgde burgers zich 
uiten over de onredelijkheid en disproportionaliteit van de lockdown en de social-
distance-maatregelen 

- het kunst, culturele activiteiten, creativiteit, levensbeschouwelijke vieringen en sociale 
ontmoeting erg moeilijk gemaakt wordt om er te mogen zijn 

- het maar de vraag is of de maatregelen zoals mondkapjes en 1,5 m afstand echt werken 
- er nog veel onzekerheid is over de betrouwbaarheid van allerhande tests die er zijn 
- medicijnen die blijken te werken, worden verboden, met de boodschap dat alleen een 

vaccin straks uitkomst moet bieden 
- juist angst, eenzaamheid en stress factoren zijn die het immuunsysteem aantasten en 

eerder zorgen voor ziekte, terwijl gezond-levende en dappere mensen niet gauw ziek 
worden, ook niet van corona 

- er veel kritische berichten worden gecensureerd; zij verdwijnen van kanalen als youtube, 
facebook en google 

- er met cijfers gepropagandeerd wordt om de uitbraak van het virus erger te laten lijken, 
om de maatregelen te kunnen verlengen  

- (zoals eerder genoemd): in gebieden met de grootste uitbraken van corona er sprake was 
van in werking gestelde 5Gnetwerken en/of van al sterk verontreinigde lucht, het zij door 
verkeerssmog, hetzij door de bio-industrie; het verband is waarschijnlijk dat zowel sterke 
elektromagnetische straling, als vuile lucht het immuunsysteem en/of de 
ademhalingswegen verzwakken, waardoor een virus eerder kan toeslaan  

- telecombedrijven en officiële instanties en overheden (en zelfs de Nederlandse 
voorzieningenrechter) beweren dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid, terwijl de 
overheid en de telecombedrijven zelf met elkaar de normen daarvoor hebben opgesteld 
en zich baseren op hun eigen onderzoeken; onafhankelijke onderzoeken worden 
genegeerd 

- tijdens een bijeenkomst in oktober 2019 en eerdere bijeenkomsten van het World 
Economic Forum al uitgebreid gesproken is wat te doen bij de uitbraak van een pandemie  

- organisaties als het World Economic Forum, de Bill en Melinda Gatesfoundation en de 
Rockenfeller- foundation strategische plannen en scenario’s voor de wereld hebben 
klaarliggen. 

Dit roept de vraag op, of er niet meer aan de hand is, dan de uitbraak en de bestrijding van 
een virus alleen. Mensen die dat zeggen, wordt al snel verweten dat ze geloven in 
complottheorieën. Daar wil ik over zeggen: Het framen van mensen die verder zoeken en 
dieper graven, als zijnde complotdenkers of het framen van berichten als zijnde nepnieuws, 
maakt dat het moeilijk is om het openbare debat hierover vrij te kunnen voeren. De censuur 
maakt dat dit soort berichten in een schimmige hoek terecht komen, in plaats van dat ze in de 
openbaarheid op hun waarheidsgehalte onderzocht kunnen worden.  

Van waar ik nu sta, voel ik de urgentie om te delen welk scenario er op doemt als ik deze zaken 
doordenk. Ik zeg niet dat dat scenario (geheel) werkelijkheid zal worden. Maar ik denk dat het 
belangrijk is om de tendensen die nu al zichtbaar worden, te begrijpen in hun strekking. Zodat 
we ons de vraag kunnen stellen: Is dat wat we willen? Of niet?  
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Het scenario wat dan opdoemt lijkt te zijn, dat zich een nieuwe samenleving aftekent, die sterk 
technocratisch en hiërarchisch aangestuurd wordt middels apps, chips, drones, 
gezichtsherkenning, digitale gezondheidspaspoorten en grote databases, allen met behulp 
van 5G (en later 6G en 7G) netwerken. Deze netweken worden aangestuurd door duizenden 
satellieten die het wereldruim doorkruisen. Er is in geen land op democratische wijze gekozen 
voor dit hele satellietennetwerk (en een ‘werelddemocratie’ bestaat niet), terwijl dit een 
ongekend grote ruimtevervuiling en een ongekend sterk elektromagnetisch netwerk rondom 
onze aarde veroorzaakt, waarvan de gevolgen nog niet kunnen worden overzien.  

Het lijkt erop, dat leidende figuren in het bedrijfsleven en in de politiek nauw samenwerken  
en naar een manier zoeken om plannen voor zo’n soort wereldorde te implementeren. Niet 
als een complot, maar omdat deze partijen - vanuit hún optiek -  denken dat dat beter is voor 
de wereld. In deze plannen wordt bijvoorbeeld ook de aanpak van het klimaatprobleem 
meegenomen en tal van andere mondiale problemen, waaronder de omvang van de 
wereldbevolking. Kenmerkend bij de aangedragen aanpak is de technocratische insteek, die 
voortkomt uit een puur materialistisch denken.  
 
De pandemie lijkt aangegrepen, om deze vergaande technologisering van de samenleving 
door te kunnen voeren op wereldwijde schaal. Of is de pandemie daartoe geënsceneerd?  
 
Dit laatste is een bedreigende gedachte, waar veel mensen weerstand tegen zullen voelen. 
Als gedachte-oefening wil ik hem toch uitwerken. Stel dat het zo is… dan komt het natuurlijk 
erg goed uit dat mensen aan huis gekluisterd zijn, zodat ze niet kunnen demonstreren of zelfs 
geen samenkomsten kunnen hebben. Bange en bezorgde mensen zijn eerder geneigd zich aan 
allerlei regels te houden. Democratische processen zijn bemoeilijkt door de crisis, dus zaken 
kunnen veel makkelijker, letterlijk ‘achter de schermen’ doorgevoerd worden. 
Mensenrechten zijn getreden en grondwetten zijn aangepast.  De economie van de kleinere 
bedrijven wordt lamgelegd. Miljoenen ondernemers zijn straks afhankelijk van geldleningen 
van de grote banken en/of de overheden. In tijden van werkloosheid kunnen werkgevers de 
lonen laag houden en dreigen werknemers eerder onmondig te worden.  
In het basis-, middelbaar en hoger onderwijs is er de afgelopen tijd alleen digitaal les gegeven. 
Voor pure kennisoverdracht is dat nog wel te doen, maar de sociale interactie, een diepgaand 
gesprek, elkaar werkelijk goed kunnen begrijpen en aanvoelen, hogere ordevragen: dat alles 
is weggevallen. Jongeren en studenten is een platform ontnomen om te komen tot een open 
debat over wat er eigenlijk aan de hand is. Kunst en cultuur – bij uitstek de vrijplaatsen waar 
mensen zich kunnen uiten – zijn op ‘stilstand’ gezet.  
 
Het is vanuit de nieuwskanalen al meerdere malen gesuggereerd, dat de anderhalve meter-
samenleving in stand wordt gehouden, totdat er een vaccin is. Dat vaccin wordt gepresenteerd 
als dé oplossing voor de coronacrisis. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat reeds bestaande 
vaccins veel schade kunnen toebrengen en juist andere ziektes kunnen veroorzaken. Over het 
nieuwe vaccin dat door Bill Gates wordt gefinancierd, bestaat het vermoeden dat het zal 
inwerken op het RNA en DNA (dus erfelijk wordt vastgelegd) en een nano-chip zal bevatten, 
waardoor mensen van buiten af gecontroleerd en beïnvloed kunnen worden.  

Wanneer dit waar is en de crisis bewust zou zijn geënsceneerd, wat zouden dan de 
achterliggende doelen daarvan kunnen zijn?  
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Het belangrijkste doel lijkt te zijn: de mens ‘behoeden’ voor imperfectie, voor ziekte en 
lichamelijke dood – de mens en de natuur verbeteren door middel van technische en 
genetische manipulatie. En daarmee ook: de mens doen laten geloven dat het alleen om die 
technische, materiële en lichamelijke zaken gaat.  

Een ander doel lijkt te zijn: controle kunnen houden over mensen. Met de anderhalve meter- 
samenleving zijn technieken als gezichtsherkenning en traceer-apps goed in te zetten. Er 
ontstaat dan een vorm van gelijkschakeling tussen mensen. Mensen kunnen in de gaten 
worden gehouden en sterk worden belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Dat betekent een 
belemmering in het kunnen gaan van de eigen levensweg.  

Ook de inkrimping van de wereldbevolking lijkt een belangrijk doel te zijn. Over dit vraagstuk  
het volgende: de wijd verbreide gedachte dat er sprake zou zijn van ‘overbevolking’ is in feite 
een onmenselijke gedachte. Dat impliceert dat er mensen, die nu op aarde rondlopen, er niet 
zouden moeten zijn, of dat ouders niet zoveel kinderen zouden kunnen krijgen als ze zelf 
willen. Of, uitgaande van het antroposofisch mensbeeld: dat de kinderen die geboren willen 
worden - omdat dat hun karma is -  niet allemaal zouden mogen komen.  

Dit zouden drie doelen kunnen zijn. Maar zelfs als het om deze doelen gaat, dan nog lijkt het 
onwaarschijnlijk, dat dit alles door mensen bewust zo zou zijn aangestuurd met een 
virusuitbraak en een vaccin als middel om die doelen te bereiken.  

Het punt dat ik wil maken is dit:  Er zijn zeker mensen die uit zijn op macht en beheersing. Of 
dat ook zodanig is, dat ze dit alles willens en wetens in deze volle, wereldwijde omvang 
beogen, durf ik niet te zeggen. Maar de wezens die ik ‘ondermijnende krachten’ heb genoemd, 
díe willen dit wel in deze omvang. Zij werken tégen de mensheidsontwikkeling. Zij willen 
voorkomen dat de mens vanuit individuele vrijheid tot een hoger geestelijk bewustzijn  kan 
komen, een bewustzijn dat doortrokken is van liefde en moraliteit. De Ahrimanische machten 
willen de mens aan de aarde kluisteren en weghouden van het geestelijke. De nóg kwadere 
machten, die in de Apocalypse  als ‘Beest’ benoemd worden, zijn uit op totale vernietiging.  

Waar het mijns inziens om gaat, is dat we ons afvragen: welke (gedachten)krachten werken 
er door in de tendensen die we zien? Welk wezen werkt op de achtergrond als inspirator? Als 
we dat kunnen doorzien, dan kunnen we er in een vrije verhouding tegen over blijven staan.  

Het scenario dat ik hierboven geschetst hebt, doemt op. Voor een deel is het al in volle gang. 
Of het in zijn extreme vorm ook verder zo gerealiseerd zal worden, dat hangt van ons allen af. 
Als we wakker worden voor wat er in doorwerkt, dan kunnen we kiezen voor een ander 
scenario. 

 

Hoe kan het ook gaan? 

We kunnen ook andere tendensen zien en díe doordenken. Ik voel ook een heel sterke energie 
die de andere kant op beweegt. Ik zie een enorme wakkerheid, hulpvaardigheid 
en inventiviteit bij heel veel mensen. Ik ben, zoals gezegd, ook enorm hoopvol. Het 
bovengeschetste scenario hóeft niet te gebeuren, als wij mensen wakker worden en er 
gewoon niet aan meedoen.  

Door de crisis is er ook  'bedenktijd' en komt de aarde op adem, is de lucht schoner, blijken 
we met minder materiële zaken toe te kunnen. De zin van de crisis kan zijn, dat daardoor alles 
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wordt 'opgeschud' en dat biedt mogelijkheden tot verandering. Want dat er veel is dat 
verandering behoeft, dat is duidelijk.  
 
Het is goed om ook een ander scenario, een andere mogelijke werkelijkheid in het 
voorstellingsvermogen op te roepen. Een werkelijkheid waarin mensen in toenemende mate 
liefdevol zijn, verantwoordelijkheid nemen, krachtige inzichten ontwikkelen, nieuwe 
initiatieven nemen.  
 
Misschien gaat er juist wel een wereld ontstaan die niet centralistisch  aangestuurd wordt, 
maar waarin allerlei kleinere gemeenschappen ontstaan, waar mensen samen werken vanuit 
hun individuele kracht en kwaliteit, om iets goeds te realiseren. Misschien zal de economie 
wat minder globaal worden, maar ontstaan er veel lokale economieën, vanuit de gedachte: 
think global, act local. Want het mondiale bewustzijn is gewekt en veel mensen  willen daarom 
juist zorg dragen voor het  behoud en de bescherming van de aarde en de natuur, maar met 
aandacht dus voor de directe omgeving.  
 
Misschien gaan mensen - meer nog dan nu al gebeurt - hun eigen energie opwekken, hun 
eigen voedsel laten groeien, bomen planten, verstoorde gebieden ecologisch herstellen, 
steden en woestijnen vergroenen. Misschien gaan mensen broodfondsen oprichten, volgens 
hun eigen richtlijnen, in plaats van gebonden te zijn aan de grote commerciële 
verzekeringsmaatschappijen. Misschien gaan lokale geldsystemen het digitale bancaire geld 
op de duur voor een groot deel vervangen.  Misschien zullen er veel meer kleine instellingen 
en bedrijven ontstaan, waar mensen een bepaald ideaal met elkaar willen verwezenlijken.  
 
Misschien worden steeds meer idealen en waarden tot richtlijn van ons handelen, idealen en 
waarden die gevonden zijn in het eigen innerlijk, in het geweten, in individueel doorleefde 
spiritualiteit. Misschien wordt de samenleving er uiteindelijk eenvoudiger op en minder 
complex. Ook deze tendensen zijn er al volop.  
 
Misschien is het hogere doel van de crisis, dat er eerst iets afgebroken moet worden, zodat 
iets nieuws kan ontstaan. Ik denk dat het er niet om gaat de technische verworvenheden die 
er zijn te verwerpen, maar om steeds de vraag stellen: wat willen we ermee, welk doel dient 
het? Zodat je je als mens steeds afvraagt: welke kant wil ik, dat het op gaat? Dan wordt je als 
mens ‘evenwichtskunstenaar’. Dan wordt je als mens vrij.  
 
 
Leven en dood, ziekte en gezondheid 
 
Eén aspect wil ik nog toevoegen, en dat is hoe wij denken over leven en sterven en over ziekte 
en gezondheid. Vóór de coronacrisis was er in Nederland de discussie of er behalve 
euthanasiewetgeving ook nog ruimte moest komen in de wet voor mensen die hun leven als 
‘voltooid’ ervaren en die zonder ernstig lijden er een eind aan willen kunnen maken. Achteraf 
bizar om te constateren dat we eerst praten over het moedwillig beëindigen van levens van 
mensen die ‘er geen zin meer in hebben’, en even later gaat de hele wereld op slot om maar 
zoveel mogelijk sterfte te voorkomen.  
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Wanneer het leven in het lichaam op aarde als enige werkelijkheid wordt gezien, dan is de 
gedachte logisch om dat leven te beëindigen als je er genoeg van hebt, of om het zo lang 
mogelijk door te laten bestaan, zolang je er nog geen genoeg van hebt. Maar wat als er na de 
dood ook nog iets is? Wat als een sterfmoment wellicht een moment is, dat een bepaalde 
betekenis heeft? Wat als ziekte en  lijden weliswaar heel onprettig zijn, maar niet zinloos?  
 
Zou het kunnen zijn dat een ziekteproces, voorafgaand aan het sterven, de zin heeft, dat de 
mens dan zijn aardse lichaam steeds meer los gaat laten, zodat hij zich kan voorbereiden op 
een geestelijk bestaan, waarbij hij geen aards lichaam meer heeft? Zou het ook kunnen zijn 
dat ziekte überhaupt wellicht ook zinvol kan zijn? Omdat je er iets aan doormaakt, even pas 
op de plaats maakt, even tot jezelf komt. Omdat je daarna kunt besluiten dingen anders te 
gaan doen in je leven.  
 
En wat is gezondheid? Is dat de afwezigheid van ziekte? Of is dat een leven waarin er gezonde 
sociale verhoudingen zijn, een gezonde natuur, gezonde voeding, gezonde lichaamsbeweging, 
gezonde levensomstandigheden? Heeft gezondheid niet veel meer te maken met welzijn, met 
zinvol werk, met geliefden in je nabijheid en last but not least: met je geestelijke ontwikkeling? 
Kan het zijn, dat mensen die hun leven als ‘voltooid’ ervaren, te weinig van deze aspecten in 
hun leven hebben meegekregen of zelf hebben kunnen realiseren? En kan het zijn dat het 
sterftemoment van de mensen die nu aan corona zijn overleden, toch het sterfmoment is dat 
bij hen paste – hoe verdrietig elk sterven ook is?  
 
In de antroposofie en in andere spirituele en religieuze stromingen, wordt er vanuit gegaan 
dat het  leven op aarde een periode is, waarin de mens zich bepaalde dingen kan eigen maken, 
kan leren, kan vereffenen, kan ontwikkelen en kan bijdragen. En dat ieder mens meerdere 
levens heeft, om in elke incarnatie verder te kunnen werken aan deze levensopdracht, vanuit 
zijn of haar levensmotief. In de tussenperiodes na de dood en voor de nieuwe geboorte, kijkt 
de ziel terug op het afgelopen leven. Wat hij een ander voor goeds of slechts heeft aangedaan, 
ervaart hij alsof het hém is aangedaan. Vanuit die ervaringen, begeleid door hogere wezens, 
bereidt hij zich voor op zijn volgende leven en ontwikkelen zich in hem nieuwe wilsimpulsen 
daartoe. Crisissen in het leven, ziekte of andere nare situaties kunnen zo werken, dat ze een 
mens doen ‘herinneren’ aan wat zijn levensmotief is, of wat de levensopdracht is die hij zich 
in het voorgeboortelijke had gesteld.  
 
 
Tot slot: waarom zeg ik dit alles?  
 
Overal maken mensen op dit moment keuzes. Juist nu is het mijns inziens van het allergrootste 
belang dat we zélf blijven nadenken, zelf oordelen en naar ons geweten mogen luisteren. En 
ook, dat we nauw samenwerken, luisteren naar elkaar, begrip hebben voor elkaar en elkaar 
kunnen vertrouwen. En ja, dat begrip voor elkaar, betekent dat je het te doen hebt met tal 
van opvattingen, gevoelens en gedachten van anderen. 

Uit het diepst van mijn hart roep ik een ieder op die van goede wil is:  

Laten we steeds het menselijke voorop stellen.  

Laten we zelf blijven nadenken en blijven voelen, zelf blijven waarnemen en onze eigen 
zintuigen blijven vertrouwen. 
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Laten we innerlijke ontwikkeling en de lichamelijke, psychische en geestelijke 
gezondheid van onszelf en elkaar tot leidraad maken van onze besluiten. 

Laten we kunst, muziek, theater en beweging hoog in ere houden! Juist het creatieve, 
het kunstzinnige en lekker bewegen geven ons energie! Ze leren ons om 
‘levenskunstenaar’ te worden.  

Laten we elkaar vertrouwen en het beste bij elkaar naar boven halen.  

Laten we toestaan dat, waar mogelijk, besluiten van onderaf, per afdeling en per team 
genomen kunnen worden, in kleinere eenheden, zodat we zo dicht mogelijk bij de 
betreffende doelgroep blijven en dát doen, wat hén die aan onze zorgen zijn 
toevertrouwd, ten goede komt. 

Laten we moedig zijn en gaan staan, voor wat ons een heilige zaak is. 

 

Graag sluit ik mijn schrijven af met deze spreuk van Rudolf Steiner: 

 

Dit alleen geneest, 
wanneer in de spiegel van de mensenziel 

de hele gemeenschap ontstaat 
en in de gemeenschap 

de kracht leeft van ieder individu. 

 

Anselma Remmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnenlijst zie bijlage  
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BRONNEN in de discussie over de Coronacrisis 

Hieronder volgt een lijst met links over Corona, vermoedelijke oorzaken, controversiële berichten en 
mogelijke verbanden tussen de maatregelen en een technocratisch aangestuurde samenleving; ook 
inhoudelijke bijdragen over hoe dit te begrijpen is en hoe je je er toe kunt verhouden.  

NB De mainstreamberichten zijn hier weggelaten – die zijn overal te vinden; hierbij alleen links met 
berichten die juist kritisch zijn over de mainstreaminformatie. Dit document is bedoeld om bronnen 
te delen; er is geen vooropgezette mening.  Oordeel zelf.  

De berichten zijn geordend in de volgende categorieën: binnen elke categorie is de volgorde 
willekeurig, met veelal de laatst binnen gekomen berichten bovenaan. 

Categorieën: 
 
Vooraf: nieuwsberichten en verzamellinks die niet onder één categorie vallen 
 
1. Protesten wereldwijd 
2. Over het virus, de verspreiding daarvan, zin/onzin van de maatregelen en van vaccinatie 
3. Over het aspect van vrijheid, democratie, mensenrechten 
4. Over wat er mogelijk ‘achter de schermen’ speelt aan belangen en manipulatie 
5. Over de economische aspecten van de crisis en de situatie in andere landen 
6. Over elektromagnetische straling en 5G 
7. Over hoe je je er toe kan verhouden vanuit spirituele benadering 

 
Nieuwsberichten en verzamellinks 
 
Op https://www.transitieweb.nl/ zijn vele links, filmpjes, interviews en artikelen te vinden. 
 
Ook op deze site zijn veel verschillende berichten te vinden die tégen de mainstreamberichten in 
gaan.  
https://www.altcensored.com/?fbclid=IwAR1gg1FKs4skhueC9SfqIyNhXhielzueXZgmDkxWDAjmqjmu
TGOTlbvLweo 
 
Verzamelwebsite over de rechten van tools die ingezet worden tegen Corona 
https://www.bitsoffreedom.nl/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=de-
haken-en-ogen-van-de-corona-app-we-moeten-biometrische-surveillance-verbieden-en-gezocht-
nieuwe-penningmeester_293 
 
 

1. Protesten wereldwijd: 
 
Protest in Duitsland: 
https://www.youtube.com/watch?v=soVKwwPKpng&feature=youtu.be 
 
 
Wereldwijd protest groeit 
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/wereldwijd-groeiend-protest-tegen-de-
lockdown-2/ 
 
Doctors against the measures: 
https://www.altcensored.com/watch?v=-1PJjn0Z6rw 
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Het grotere plaatje: 
https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/12-monkees-het-grotere-plaatje-van-de-coronacrisis-
en-5-to-dos/ 
 
Evenementen pas over een jaar of enkele jaren…. 
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6049629/kabinet-over-massale-evenementen-pas-over-een-jaar-
of-langer-is-reeel.html 
 
Lied over de leugens die verspreid worden: 
https://www.youtube.com/watch?v=487CTq81jTk 
 
 

2. Over virus, de verspreiding daarvan, zin/onzin van de maatregelen en 
van vaccinatie 
 

Duits: Prof. Sucharit Bhakdi im Gespräch mit Ken Jebsen zu COVID-19 
In het volgende interview laat Bakhdi de achtergronden van zijn optreden zien. Hij komt uit Thailand, 
waar een dictatuur is en zag hetzelfde ook gebeuren in Duitsland en móest gewoon zijn boodschap 
via youtube verspreiden over hoeveel leed de maatregelen veroorzaakten. Hij is Boeddhist en deze 
politiek is in strijd met al zijn principes. Hij legt uit waarom de conclusies van het Koch-instituut 
helemaal verkeerd zijn en zegt ie iets over de rol van de WHO en Bill Gates. De mens Bakhdi 
verschijnt mooi in dit interview. 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJSNPz_8uk 
 
CBS sterftecijfers 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb 
 

 
Oversterfte: Gedurende meerdere jaren hoger dan nu. Nu krap 6000 
 
Mondkapjes voegen niets toe, schijnveiligheid: 
https://www.youtube.com/watch?v=49V9lMgkqRU&feature=emb_title 
 
Over de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort: 
https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/ 
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Over de app waaraan het ministerie van Volksgezondheid bouwt om inzicht te krijgen of je in de 
buurt bent geweest van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus.  
https://www.bitsoffreedom.nl/2020/05/19/de-minister-wil-van-de-corona-app-een-tweede-
whatsapp-maken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=de-haken-en-ogen-
van-de-corona-app-we-moeten-biometrische-surveillance-verbieden-en-gezocht-nieuwe-
penningmeester_293 
 
Nederlandse moeder met alarmerend verhaal na vaccinatie tegen Mexicaanse griep: 
https://www.nvkp.nl/ouders/ervaringsverhalen/was-het-mexgriepvaccin-tijdens-de-zwangerschap-
de-oorzaak-we-zullen-het-nooit-weten/ 
 
Zeer kritische documentaire over vaccinatie: The Truth About Vaccines Docu-Series: Episode 9 
https://www.youtube.com/watch?v=FIGjQMlLFj8&feature=youtu.be 
 
Posten van anti-vaccinatie-berichten wordt mogelijk strafbaar.  
https://www-telegraph-co-
uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.telegraph.co.uk/news/2020/02/01/posting-anti-vaccine-
propaganda-social-media-could-become-criminal/amp/ 
 
Danny op straat over mensen die tegen vaccinatie zijn: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLkkf7p6iI4&feature=youtu.be 
 
Een rechtszaak in de VS heeft onlangs aan het licht gebracht dat er door de farmaceutische industrie 
op zijn minst al 32 jaar lang geen kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd op de door hen geproduceerde 
vaccins. De uitspraak geeft jurisprudentie voor iedereen die zich tegen verplichte vaccinatie wil 
verzetten. 
https://cairnsnews.org/2018/11/19/u-s-govt-loses-landmark-vaccine-lawsuit/ 
 
Zeer verontrustende resultaten van vaccin door Fauci en Bill gates 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-trial-catastrophe-moderna-vaccine-has-20-serious-
injury-rate-in-high-dose-group/ 
 
Over mondkapjes die nu in het milieu belanden en over de schadelijke effecten ervan: 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/05/12/mondkapjes-de-volgende-pandemische-
tijdbom/#more-7462 
 
A malignant crisis that is entirely driven by misinformation: Stefan Noordhoek en Wolfgang Wodarg 
https://www.youtube.com/watch?v=BrBuv6kq6Rc 
 
Dokter van de Linde over onzinnige griepprik: 
https://centrumvitaal.nl/de-kritische-huisarts-hans-van-der-linde-over-vaccineren/ 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/05/04/dokter-hans-van-der-linde-over-de-
onzinnige-griepprik/ 
 
Dr Bodo Schiffmann: De pandemie is voorbij, maar we durven het niet te geloven.  
https://www.youtube.com/watch?v=PJ8D5Pvilo0 
 
Een lang, persoonlijk interview met deze dwarsdenker Bodo Schiffmann; op zoek naar objectiviteit.  
https://www.dailymotion.com/video/x7tl4pr 
 
Een artikel van Marc Siepman over gezondheid, Een gezond ecosysteem is niet vrij van 
ziekteverwekkers, integendeel. 
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https://marcsiepman.nl/artikel/gezondheid/?fbclid=IwAR1iXzYo7rbaeoUboOTDQ5rsIljwqAI3wFePtM
dZFTZxJF6UF6KUgpkCQR0 
 
Viroloog over Coronavirus: hij brengt in dat de maatregelen niet in verhouding zijn met de situatie en 
de aantallen die genoemd worden en juist meer doden en andere ernstige gevolgen hebben 
https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4&feature=youtu.be 
 
Social distancing is the problem, not the solution 
https://www.technocracy.news/social-distancing-is-the-problem-not-the-answer/ 
 
Jaap van de Weg over vaccineren; Polariseren helpt niet: 
https://www.trouw.nl/opinie/polariseren-helpt-niet-tegen-het-anti-vaccinatievirus~bb38081f/ 

Medewerkster neemt ontslag bij RIVM vanwege vaccineren; ze gelooft er niet meer in 
https://stichtingvaccinvrij.nl/barsten-bolwerk-rivm-medewerkster-neemt-ontslag-vaccins-passen-
meer-beeld-bevorderen-
gezondheid/?fbclid=IwAR1p5PbH06kp3iIM9QdKfT8Y18RwrSDPS57NuICcNlI5PccIZfadU72mLyM 
 
Zweedse epidemoloog maakt brandhout van lockdown-beleid 
https://businessam.be/zweeds-top-epidemioloog-maakt-brandhout-van-lockdowns-zelden-heeft-
een-onofficiele-studie-zo-veel-impact-gehad-op-de-globale-beleidsvoering/ 
 
Duitstalig: ‘Im Gespräch: Dr. Bodo Schiffmann (Widerstand2020)”, over onwaarheden rond 
Coronacommunicatie 
https://kenfm.de/dr-bodo-schiffmann/ 
 
Een interview met Judy Mikovits bij Next News Network, VS, over vaccinaties en virussen en de rol 
van Fauci:  
https://www.bitchute.com/video/qq2uuHfmq8k/  
Over Fauci en zijn corruptie, door Dr. Judy Mikovits  (nogal opgewonden versie):  
https://www.youtube.com/watch?v=WApwcdl9S7k  
COVID19 is caused by vaccines, door Dr Judy Mikovits, PhD; Idem (nu een rustiger uitleg):  
www.youtube.com/watch?v=X8rbY7ampII&feature=youtu.be  
 
Zeer kritische noot over de macht van propaganda en (sociale) media, o.a. over het niet toepassen 
van bestaande geneesmiddelen en vaccins tegen corona door Karel van Wolferen 
https://www.youtube.com/watch?v=tnbV7IY9uq0&feature=emb_title 
 
Door jurist Thomas Heck, Dornach Zwitserland, Over het zaaien van angst en het onrechtmatige van 
de lockdown 
http://www.wende-2020.com/documents/Lockdown_und_Schueren_von_Angst.pdf 
 
Commentaar op sterftecijfers in de media 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329144-sterftecijfers-moeten-die-elke-dag-zo-expliciet-in-het-
nieuws.html 
 
Amerikaans arts spreekt zich uit over wat er volgens hem achter de maatregelen zit 
https://youtu.be/iaVV_viyWgs 
 
Twee artsen weerleggen onheilsvoorspelling WHO 
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/twee-californische-artsen-weerleggen-aan-de-hand-van-
hun-eigen-gegevens-de-onheilsvoorspellingen-van-de-who/ 
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Speech Thomas Cowan, arts VS 
https://youtu.be/jh1T4c3wP8I 
 
Coronavirus manmade?  
https://www.youtube.com/watch?v=usyQgPU-VrI  
 
Coronavirus als biowapen – door Human Rights Lawyer Francis Boyle 
https://www.youtube.com/watch?v=s56zAchvk3w 
 
Uitzending over wereldwijde manipulatie rond maatregelen, vaccins etc. i.v.m. Corona, 
https://www.youtube.com/watch?v=E_gMT4_PDJI 
 
Vijf argumenten waarom mensen misleid worden door de berichtgevingen rond coronacrisis 
https://www.dlmplus.nl/2020/04/17/mensen-misleid-door-corona-crisis-vijf-argumenten/ 
 
Over de Zweedse aanpak van Corona: 
Nederland komt met een ‘intelligente’ lock down op 250,31 doden op iedere miljoen inwoners. 
Zweden heeft zonder lock down en economische recessie 213,08 doden per miljoen inwoners. 
https://www.dlmplus.nl/2020/04/26/zweden-bedrijven-scholen-en-terrasjes-open-en-minder-
corona-doden/ 
 
Lubach over China en de WHO die Chinás beleid prijst en wil navolgen 
https://www.youtube.com/watch?v=ii-xXKPxUUc 
 
Maurice de Hond over: ‘Quarantainebeleid niet gebaseerd op wat cijfers leren over corona’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ni2lBVp0XY 
Inaya Folarin Iman: de cultuur van angst heeft ons gedreven tot irrationaliteit 
https://www.spiked-online.com/2020/05/01/our-culture-of-fear-has-driven-us-to-irrationality/ 
 
Viroloog Marion Koopmans beantwoordt prangende vragen over corona en de Nederlandse aanpak 
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-
vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/4846272265439-
06527d73?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=trackedtogetheroproep-
dimitri&mc_cid=d080ee8ee3&mc_eid=90585c2b0d 
 
Studie naar relatie ernst van de Corona-uitbraak in gebieden met actieve 5G-uitrol: 
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-
netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/ 
 
Over de productie en het verspreiden van vaccins tegen corona door Xandernieuws; deze site haalt 
er van alles bij, de Apocalypse e.d.; niet ieders stijl, maar wel interessant om te weten hoe er gedacht 
wordt. 
https://www.xandernieuws.net/algemeen/europese-farmaproducent-eind-2020-beginnen-we-met-
vaccineren-hele-
wereldbevolking/?fbclid=IwAR1zCwCxZYZb0Ga9IRPy805b4xWkRz7O1q_Pj58d2Bw6A62--t-fE0hmVL4 
 
Piepende apparaatjes moeten mensen op afstand van elkaar houden.  
https://nos.nl/artikel/2335181-piepende-apparaatjes-moeten-belgen-helpen-om-afstand-te-
houden.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=ii-xXKPxUUc
https://www.youtube.com/watch?v=-Ni2lBVp0XY
https://www.spiked-online.com/2020/05/01/our-culture-of-fear-has-driven-us-to-irrationality/
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/4846272265439-06527d73?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=trackedtogetheroproep-dimitri&mc_cid=d080ee8ee3&mc_eid=90585c2b0d
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/4846272265439-06527d73?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=trackedtogetheroproep-dimitri&mc_cid=d080ee8ee3&mc_eid=90585c2b0d
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/4846272265439-06527d73?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=trackedtogetheroproep-dimitri&mc_cid=d080ee8ee3&mc_eid=90585c2b0d
https://decorrespondent.nl/11051/viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-corona-de-nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/4846272265439-06527d73?pk_campaign=proefmail&pk_kwd=trackedtogetheroproep-dimitri&mc_cid=d080ee8ee3&mc_eid=90585c2b0d
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/europese-farmaproducent-eind-2020-beginnen-we-met-vaccineren-hele-wereldbevolking/?fbclid=IwAR1zCwCxZYZb0Ga9IRPy805b4xWkRz7O1q_Pj58d2Bw6A62--t-fE0hmVL4
https://www.xandernieuws.net/algemeen/europese-farmaproducent-eind-2020-beginnen-we-met-vaccineren-hele-wereldbevolking/?fbclid=IwAR1zCwCxZYZb0Ga9IRPy805b4xWkRz7O1q_Pj58d2Bw6A62--t-fE0hmVL4
https://www.xandernieuws.net/algemeen/europese-farmaproducent-eind-2020-beginnen-we-met-vaccineren-hele-wereldbevolking/?fbclid=IwAR1zCwCxZYZb0Ga9IRPy805b4xWkRz7O1q_Pj58d2Bw6A62--t-fE0hmVL4
https://nos.nl/artikel/2335181-piepende-apparaatjes-moeten-belgen-helpen-om-afstand-te-houden.html
https://nos.nl/artikel/2335181-piepende-apparaatjes-moeten-belgen-helpen-om-afstand-te-houden.html
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3. Over het aspect van vrijheid, democratie, mensenrechten, manipulatie 

van nieuws 
 
Italiaans parlementslid vraagt de Italiaanse regering Bill gates aan te klagen vanwege misdaag tegen 
de mensheid: 
https://www.youtube.com/watch?v=QnsYcsCjLWI&feature=youtu.be 
 
Amnesty waarschuwt dat tijdelijke maatregelen niet blijvend worden en tot dictatuur leiden: 
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/coronamaatregelen-gevaar-
permanent?utm_source=nieuwsbief&utm_medium=email&utm_campaign=corona4&utm_content=
20200519 
 
Rechtszaak om de lockdown en andere maatregelen te stoppen: 
https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/265/rechtszaak-om-de-noodwet-te-
stoppen-en-onze-rechten-weer-terug-te-krijgen/ 
 
Parlementaire enquete over de Lockdown: 
https://www.meerdemocratie.nl/corona 
 
Nieuwe Iphone heeft al alle gegevens voor een nieuwe corona-trace app erop staan 
https://www.youtube.com/watch?v=jABeTn3w9Tc&feature=share&app=desktop 
 
Welke keuzes zijn er t.a.v.  verplicht of niet verplicht vaccineren? En de gevolgen daarvan.  
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/05/21/keuzes-na-de-lockdown/ 
 
Over mogelijk gedwongen quarantaine 
https://www.nu.nl/coronavirus/6052728/de-jonge-gedwongen-quarantaine-in-nieuw-testbeleid-
niet-uitgesloten.html 
 
Bond tegen overheidszaken stelt Rutte aansprakelijk 
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html 
 
Martin Vrijland denkt verder: gaan we deze kant op?  
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/u-mag-de-winkel-niet-meer-in-als-u-uw-naam-en-
slavennummer-niet-afgeeft-bij-de-balie-en-dat-is-nog-maar-het-begin/ 
 
Merkel over: afschaffen van grondwet is noodzakelijk: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/23/merkel-abschaffung-
grundrechte/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-
Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2
020-05-24 
Voorschriften voor kinderen die naar school gaan in Duitsland: 
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/22/merkel-regime-corona-
kindesentzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-
Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2
020-05-24 
 
Brief aan ouders in Duitsland 
http://schule-sachsen.de/20_05_16_Elternbrief_GS_FS.pdf 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnsYcsCjLWI&feature=youtu.be
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/coronamaatregelen-gevaar-permanent?utm_source=nieuwsbief&utm_medium=email&utm_campaign=corona4&utm_content=20200519
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/coronamaatregelen-gevaar-permanent?utm_source=nieuwsbief&utm_medium=email&utm_campaign=corona4&utm_content=20200519
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/coronamaatregelen-gevaar-permanent?utm_source=nieuwsbief&utm_medium=email&utm_campaign=corona4&utm_content=20200519
https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/265/rechtszaak-om-de-noodwet-te-stoppen-en-onze-rechten-weer-terug-te-krijgen/
https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/265/rechtszaak-om-de-noodwet-te-stoppen-en-onze-rechten-weer-terug-te-krijgen/
https://www.meerdemocratie.nl/corona
https://www.youtube.com/watch?v=jABeTn3w9Tc&feature=share&app=desktop
https://www.nu.nl/coronavirus/6052728/de-jonge-gedwongen-quarantaine-in-nieuw-testbeleid-niet-uitgesloten.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6052728/de-jonge-gedwongen-quarantaine-in-nieuw-testbeleid-niet-uitgesloten.html
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/u-mag-de-winkel-niet-meer-in-als-u-uw-naam-en-slavennummer-niet-afgeeft-bij-de-balie-en-dat-is-nog-maar-het-begin/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/u-mag-de-winkel-niet-meer-in-als-u-uw-naam-en-slavennummer-niet-afgeeft-bij-de-balie-en-dat-is-nog-maar-het-begin/
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/23/merkel-abschaffung-grundrechte/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/23/merkel-abschaffung-grundrechte/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/23/merkel-abschaffung-grundrechte/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/23/merkel-abschaffung-grundrechte/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/22/merkel-regime-corona-kindesentzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/22/merkel-regime-corona-kindesentzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/22/merkel-regime-corona-kindesentzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
https://www.anonymousnews.ru/2020/05/22/merkel-regime-corona-kindesentzug/?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=merkel_abschaffung_der_grundrechte_war_absolut_notwendig&utm_term=2020-05-24
http://schule-sachsen.de/20_05_16_Elternbrief_GS_FS.pdf
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Citizens take over Europe: 
https://citizenstakeover.eu/ 
 
Brendan O’Neill: Lockdown fanatics scare me far more than Covid-19 
https://www.spiked-online.com/2020/05/08/lockdown-fanatics-scare-me-far-more-than-covid-19/ 
 
Rechtszaak tegen de Staat Stop 5G: 
https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn25
1KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc 
 
Ralf Ludwig, jurist, over berichtgeving rond Corona(maatregelen) die niet klopt en tegen de grondwet 
en mensenrechten is; Duitstalig 
https://youtu.be/AQb-IoeCXHI 
Meer video’s van Ralf Ludwig 
https://www.bing.com/videos/search?q=Frieden+ist+der+Weg+Ralf+Ludwig&qpvt=Frieden+ist+der+
Weg+Ralf+Ludwig&FORM=VDRE 
 
Over de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort: 
https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/ 
 
Gerald Häffner over deze crisis en de democratie: 
https://dasgoetheanum.com/zeitsymptome/2020/4/10/die-coronakrise-warum-demokratie-immer-
wichtiger-wird 
 
Door jurist Thomas Heck, Dornach Zwitserland, Over het zaaien van angst en het onrechtmatige van 
de lockdown 
http://www.wende-2020.com/documents/Lockdown_und_Schueren_von_Angst.pdf 
 
Over het failliet van onze Nederlandse rechtsstaat 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/04/29/de-nederlandse-grondwet-en-onze-
fundamentele-grondrechten/ 
 
Over de onrechtmatigheid van vaccins en andere allopathische geneesmiddelen: deze zijn niet of  
onvoldoende getest 
https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/ 
 
Over de manipulatie van nieuws en nepnieuws 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/16/informatie-manipulatie-een-bom-als-een-politieke-
whodunit-op-komst-is-a3999956 
 
Sterke en heldere argumenten van Sanne Burger: redenen waarom je niet/wel je eigen onderzoek 
zou doen.  
https://www.sanneburger.com/health/english-reasons-why-not-to-do-your-own-research/ 
Interview met medisch historicus Rina Knoeff over de noodzaak van een coronadenktank 
Auteur: Lianne Tijhaar, 28 april 2020; “Covid-19 is niet iets wat al in de werkelijkheid klaarligt en 
alleen maar ‘ontdekt’ hoeft te worden. “Het is een definitieproces en daarin zijn voortdurend 
machtsprocessen werkzaam.” 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-
andere-expertise-
nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbri
ef%201%20mei%202020%20-
%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20

https://citizenstakeover.eu/
https://www.spiked-online.com/2020/05/08/lockdown-fanatics-scare-me-far-more-than-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn251KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc
https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn251KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc
https://youtu.be/AQb-IoeCXHI
https://www.bing.com/videos/search?q=Frieden+ist+der+Weg+Ralf+Ludwig&qpvt=Frieden+ist+der+Weg+Ralf+Ludwig&FORM=VDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Frieden+ist+der+Weg+Ralf+Ludwig&qpvt=Frieden+ist+der+Weg+Ralf+Ludwig&FORM=VDRE
https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/
https://dasgoetheanum.com/zeitsymptome/2020/4/10/die-coronakrise-warum-demokratie-immer-wichtiger-wird
https://dasgoetheanum.com/zeitsymptome/2020/4/10/die-coronakrise-warum-demokratie-immer-wichtiger-wird
http://www.wende-2020.com/documents/Lockdown_und_Schueren_von_Angst.pdf
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/04/29/de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten/
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/04/29/de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten/
https://www.worldhealth.net/news/landmark-lawsuit/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/16/informatie-manipulatie-een-bom-als-een-politieke-whodunit-op-komst-is-a3999956
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/16/informatie-manipulatie-een-bom-als-een-politieke-whodunit-op-komst-is-a3999956
https://www.sanneburger.com/health/english-reasons-why-not-to-do-your-own-research/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
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Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-
%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5
d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20
Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig 
 
You tube stopt met filmpjes over verband Corona en 5G 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-
coronavirus-5g-conspiracy-
theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M 
https://www.nu.nl/tech/6048800/youtube-verwijdert-kanaal-icke-om-verspreiden-
complottheorieen-coronavirus.html 
 
Commentaar op sterftecijfers in de media 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329144-sterftecijfers-moeten-die-elke-dag-zo-expliciet-in-het-
nieuws.html 
 
Over WHO en isolaties en controlestaat 
https://www.youtube.com/watch?v=bmtEGNdee2Y 
 
Corruptie in de WHO: 
https://www.youtube.com/watch?v=upPYX57R2Ac&feature=youtu.be 
 
Wetenschappers bekritiseren gebrek aan openheid Corona adviesen 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331727-wetenschappers-bekritiseren-gebrek-aan-openheid-
corona-adviezen.html 
 
Experts die het Coronabeleid bepalen 
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331065-dit-zijn-de-experts-die-het-coronabeleid-bepalen 
 
Hoe Corona Den Haag op zijn kop zet 
https://www.youtube.com/watch?v=njc-i_v3hfQ&feature=youtu.be 
 
 

4. Over wat er mogelijk ‘achter de schermen’ speelt aan belangen en 
manipulaties 

 
Deze links geven open en transparante info, wat de mogelijkheden zijn en wat de plannen en 
agenda zijn 
 
www.id2020.org ,  
www.who.int ,  
www.weforum.org ,  
www.bichip.com ,  
www.fidoalliance.org ,  
www.itu.int ,  
www.centerforhealthsecurity.org (Event 201)  
 
Belgische arts noemt de crisis georchestreerde bangmakerij; in zijn artikel veel andere links 
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/belgische-arts-coronacrisis-is-georchestreerde-
bangmakerij/ 
 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-outbreak-management-team-heeft-meer-en-andere-expertise-nodig/?news_letter=true&utm_medium=email&utm_campaign=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen&utm_content=NEMO%20Kennislink%20Nieuwsbrief%201%20mei%202020%20-%20Wat%20wil%20jij%20aan%20onze%20coronadenktank%20voorleggen+CID_f76138030f4368ba5d775783cb683175&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Het%20Outbreak%20Management%20Team%20heeft%20meer%20en%20andere%20expertise%20nodig
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M
https://www.nu.nl/tech/6048800/youtube-verwijdert-kanaal-icke-om-verspreiden-complottheorieen-coronavirus.html
https://www.nu.nl/tech/6048800/youtube-verwijdert-kanaal-icke-om-verspreiden-complottheorieen-coronavirus.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329144-sterftecijfers-moeten-die-elke-dag-zo-expliciet-in-het-nieuws.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329144-sterftecijfers-moeten-die-elke-dag-zo-expliciet-in-het-nieuws.html
https://www.youtube.com/watch?v=bmtEGNdee2Y
https://www.youtube.com/watch?v=upPYX57R2Ac&feature=youtu.be
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331727-wetenschappers-bekritiseren-gebrek-aan-openheid-corona-adviezen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2331727-wetenschappers-bekritiseren-gebrek-aan-openheid-corona-adviezen.html
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331065-dit-zijn-de-experts-die-het-coronabeleid-bepalen
https://www.youtube.com/watch?v=njc-i_v3hfQ&feature=youtu.be
http://www.id2020.org/
http://www.who.int/
http://www.weforum.org/
http://www.bichip.com/
http://www.fidoalliance.org/
http://www.itu.int/
http://www.centerforhealthsecurity.org/
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/belgische-arts-coronacrisis-is-georchestreerde-bangmakerij/
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/belgische-arts-coronacrisis-is-georchestreerde-bangmakerij/
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Podcast over het nieuwe normaal als machtsgreep; ‘de veroorzakers presenteren zich als redders’; de 
ellende voor veel mensen zal maken dat ze veel meer zullen aanvaarden wat de politiek hen zal 
aanbieden/opleggen; de maatregelen heben weinig effect 
https://soundcloud.com/niels-lunsing/het-nieuwe-normaal-als-machtsgreep 
 
Virus mogelijk geconstureerd: Flinders’ University Professor Nikolai Petrovsky says it’s proving 
difficult to explain how COVID-19 was “clearly perfectly adapted to humans from day one” which is 
not typical in a virus which has spread from wild animals 
https://www.youtube.com/watch?v=-
SXenxHRHfs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Yv4UhakvhlQlMFkslbhsfPMZubbDYYh9FfPdSMNjRX6_
Wq9e2V5tKaLY 
Idem 
https://pnws.be/australische-wetenschappers-doen-erg-bizarre-corona-
ontdekking/?fbclid=IwAR2kvx5hk--0hB9KcUz6mYVPfBJeV8FEJ5Zzd5k54CWtkL4-yhJA_L12ndQ 
 
Dit rapport laat zien dat er in sept. 2019 al uitgebreid voorgesorteerd is op een pandemie 
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf 
 
Dr Andrew Kaufman They Want To Genetically Modify Us With The COVID 19 Vaccine 
https://www.altcensored.com/watch?v=XNGk22-91HY 
 
Vele links die niet gecensureerd worden: 
https://truthcomestolight.com/author/actpos/ 
https://www.bitchute.com/profile/gFcrWj6nE0gq/ 
 
Spiro Skouras: US Begins To Implement WHO “Contact Tracing” To Forcibly Remove People From 
Their Homes! 
https://www.youtube.com/watch?v=NuToCqoRVHM 
 
Technologieën die straks mogelijk zijn: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_TQBjFkv1Q&feature=emb_logo 
 
Naomi Klein over de toekomst die ons te wachten staat als dit zo doorgaat: It’s a future in which our 
homes are never again exclusively personal spaces but are also, via high-speed digital connectivity, 
our schools, our doctor’s offices, our gyms, and, if determined by the state, our jails. En:  
 ‘We face real and hard choices between investing in humans and investing in technology. Because 
the brutal truth is that, as it stands, we are very unlikely to do both’ 
https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock-
doctrine/ 
 
Karel van Wolferen: Pandemie | Wie wist wat op welk moment? China is NIET verantwoordelijk voor 
het virus. Amerikanen wisten in nov. 2019 al dat er een gevaarlijk virus op komst was. Hoe konden de 
Amerikanen dat weten en de Chinezen nog niet?  
https://www.youtube.com/watch?v=WYdZ8yefwAg&feature=youtu.be 
 
Nog een interview met Karel van Wolferen: We leven in een staat van beleg’: Kees van der Pijl 
https://www.youtube.com/watch?v=wdh6al2J9zM 
 
Dr. Judy Mokivits and Dr. Rashid Buttar over wat er achter de schermen speelt. 
https://www.bitchute.com/video/aNjeT1G6iGTh/?eType=EmailBlastContent&eId=ca08d0ed-03bf-
4482-97f3-f540d3f5666d 
https://www.bitchute.com/video/IB3ijQuLkkUr/ 

https://soundcloud.com/niels-lunsing/het-nieuwe-normaal-als-machtsgreep
https://www.youtube.com/watch?v=-SXenxHRHfs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Yv4UhakvhlQlMFkslbhsfPMZubbDYYh9FfPdSMNjRX6_Wq9e2V5tKaLY
https://www.youtube.com/watch?v=-SXenxHRHfs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Yv4UhakvhlQlMFkslbhsfPMZubbDYYh9FfPdSMNjRX6_Wq9e2V5tKaLY
https://www.youtube.com/watch?v=-SXenxHRHfs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Yv4UhakvhlQlMFkslbhsfPMZubbDYYh9FfPdSMNjRX6_Wq9e2V5tKaLY
https://pnws.be/australische-wetenschappers-doen-erg-bizarre-corona-ontdekking/?fbclid=IwAR2kvx5hk--0hB9KcUz6mYVPfBJeV8FEJ5Zzd5k54CWtkL4-yhJA_L12ndQ
https://pnws.be/australische-wetenschappers-doen-erg-bizarre-corona-ontdekking/?fbclid=IwAR2kvx5hk--0hB9KcUz6mYVPfBJeV8FEJ5Zzd5k54CWtkL4-yhJA_L12ndQ
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
https://www.altcensored.com/watch?v=XNGk22-91HY
https://truthcomestolight.com/author/actpos/
https://www.bitchute.com/profile/gFcrWj6nE0gq/
https://www.youtube.com/watch?v=NuToCqoRVHM
https://www.youtube.com/watch?v=p_TQBjFkv1Q&feature=emb_logo
https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock-doctrine/
https://theintercept.com/2020/05/08/andrew-cuomo-eric-schmidt-coronavirus-tech-shock-doctrine/
https://www.youtube.com/watch?v=WYdZ8yefwAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wdh6al2J9zM
https://www.bitchute.com/video/IB3ijQuLkkUr/
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In hoeverre zal de coronacrisis een kantelmoment in ons mondiale systeem worden? Tegenlicht 
zoomt uit en probeert met o.a. schrijfster en politiek activiste Arundhati Roy het grotere plaatje te 
zien. 
https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/03-05-2020/VPWON_1310220 
 
Amerikaans arts, Dr. Buttar  spreekt zich uit over wat er volgens hem achter de maatregelen zit; hij 
noemt o.a. Bill Gates, Faucy, Elon Musk 
https://youtu.be/iaVV_viyWgs 
 
Wie is Elon MUsk? 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 
 
Wie is Fauci? 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fauci 
 
Bill Gates zijn bedrijf Microsoft heeft het project ID2020 ontwikkeld. Met het patentnummer: 2020 
060606.Het heet officieel: WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA   
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606 
 
Nog een uitzending met Dr. Buttar: Dr. Buttar Accuses Fauci, Gates & The Media For Using COVID-19 
To Drive Hidden Agenda 
https://www.youtube.com/watch?v=rnbf9wccdxE&feature=youtu.be 
 
Bill Gates Offered $10 Million Bribe For Forced Vaccination In Nigeria 
https://greatgameindia.com/bill-gates-offered-10-million-bribe-for-forced-vaccination-in-nigeria/ 
https://www.withinnigeria.com/2020/05/16/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-
madagascar-president-alleges/ 
 
Bill Gates Agenda In India Exposed By Robert Kennedy Jr 
https://greatgameindia.com/bill-gates-agenda-in-india-exposed-by-robert-kennedy-jr/ 
 
Bill Gates and Madagaskar 

https://jseunibitoyeblogonline.wordpress.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20-million-bribe-
to-madagascars-president-to-see-coronavirus-medicine-poisoned/ 

https://www.uromivoice.com/2020/05/16/photo-news-who-offered-20-million-bribe-to-see-
coronavirus-medicine-poisoned-madagascar-president/ 

https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-
president/ 

https://9jaflaver.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-
rajoelina/ 

http://salonedaily.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-
madagascar-president-rajoelina/ 

https://www.nairaland.com/5861609/president-rajoelina-offered-20m-bribe 

https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/03-05-2020/VPWON_1310220
https://youtu.be/iaVV_viyWgs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Fauci
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.youtube.com/watch?v=rnbf9wccdxE&feature=youtu.be
https://greatgameindia.com/bill-gates-offered-10-million-bribe-for-forced-vaccination-in-nigeria/
https://www.withinnigeria.com/2020/05/16/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-alleges/
https://www.withinnigeria.com/2020/05/16/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-alleges/
https://jseunibitoyeblogonline.wordpress.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20-million-bribe-to-madagascars-president-to-see-coronavirus-medicine-poisoned/
https://jseunibitoyeblogonline.wordpress.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20-million-bribe-to-madagascars-president-to-see-coronavirus-medicine-poisoned/
https://www.uromivoice.com/2020/05/16/photo-news-who-offered-20-million-bribe-to-see-coronavirus-medicine-poisoned-madagascar-president/
https://www.uromivoice.com/2020/05/16/photo-news-who-offered-20-million-bribe-to-see-coronavirus-medicine-poisoned-madagascar-president/
https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/
https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/
https://9jaflaver.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-rajoelina/
https://9jaflaver.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-rajoelina/
http://salonedaily.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-rajoelina/
http://salonedaily.com/2020/05/16/breaking-who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president-rajoelina/
https://www.nairaland.com/5861609/president-rajoelina-offered-20m-bribe
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En ook een link naar een rapport er een beschuldiging richting Bill Gates voor het omkopen van 
Nigeriaanse kamerleden om een geforceerd vaccinatieprograma in Nigeria goed te keuren: 

https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-
president/ 

Wereldgezondheidszorg WHO in greep van Big Pharma: 
https://stichtingvaccinvrij.nl/who-greep-farma/ 
 
Coronavirus als biowapen – door Human Rights Lawyer Francis Boyle 
https://www.youtube.com/watch?v=s56zAchvk3w 
meer van/over Francis Boyle: 
Wie is Francis Boyle? https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle 
Artikel van F. Boyle https://truthout.org/articles/human-rights-lawyer-francis-boyle-on-us-war-
crimes-the-refugee-crisis-in-europe-and-more/ 
Boek van F. Boyle https://www.bol.com/nl/f/protesting-power/30343150/ 
 
Duits commentaar door Ernst Wolff over: Wie/wat is de WHO? 
Tagesdosis 23.3.2020 - Corona-Pandemie: Wer ist eigentlich die WHO? 
https://www.youtube.com/watch?v=bHe7wqo9ALQ&feature=youtu.be 
 
Uitzending over wereldwijde manipulatie rond maatregelen, vaccins etc. i.v.m. Corona, 
https://www.youtube.com/watch?v=E_gMT4_PDJI 
 
'Bill Gates is continuing the work of Monsanto', door Vandana Shiva 
https://www.youtube.com/watch?v=MNM833K22LM 
 
De andere krant – wat je doorgaans niet leest in de ‘gewone’ krant 
https://deanderekrant.nl/ 
 
Link over Bill Gates e.a. 
https://www.youtube.com/watch?v=OGsqtF0MhlI 
https://www.youtube.com/watch?v=wQSYdAX_9JY&t=276s 
 
Over WHO en isolaties en controlestaat 
https://www.youtube.com/watch?v=bmtEGNdee2Y 
 
Coronavirus manmade?  
https://www.youtube.com/watch?v=usyQgPU-VrI  
 
zie ook over Montagnier: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier 
 
Mogelijk verband Corona en biologische bewapening 
https://www.youtube.com/watch?v=3DAI3c9wE0Q&feature=youtu. 
 
Grote hoeveelheid verzamelde bronnen over ‘achter de schermen van de propaganda’ 
https://issuu.com/sciencetosage/docs/what_is_true__problems___solutions 
 
Duits: Herbert Kickl is kritisch over Kanzler Kurz: er hat Menschen bewusst in Angst und Schrecken 
versetzt! Hij vergelijkt Oostenrijk met Zweden.  
https://www.youtube.com/watch?v=3gH4zH4Cp9Q&feature=youtu.be 

https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/
https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/
https://stichtingvaccinvrij.nl/who-greep-farma/
https://www.youtube.com/watch?v=s56zAchvk3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle
https://truthout.org/articles/human-rights-lawyer-francis-boyle-on-us-war-crimes-the-refugee-crisis-in-europe-and-more/
https://truthout.org/articles/human-rights-lawyer-francis-boyle-on-us-war-crimes-the-refugee-crisis-in-europe-and-more/
https://www.bol.com/nl/f/protesting-power/30343150/
https://www.youtube.com/watch?v=bHe7wqo9ALQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_gMT4_PDJI
https://www.youtube.com/watch?v=MNM833K22LM
https://deanderekrant.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OGsqtF0MhlI
https://www.youtube.com/watch?v=bmtEGNdee2Y
https://www.youtube.com/watch?v=usyQgPU-VrI
https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
https://www.youtube.com/watch?v=3DAI3c9wE0Q&feature=youtu.
https://issuu.com/sciencetosage/docs/what_is_true__problems___solutions
https://www.youtube.com/watch?v=3gH4zH4Cp9Q&feature=youtu.be
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Elon Musk's SpaceX launches 60 satellites for Starlink internet venture 
https://www.youtube.com/watch?v=KsLeZRc2ORk&feature=youtu.be 
 
What is Elon Musk's Starlink network? 
https://www.youtube.com/watch?v=fyBTf2yEnnY&feature=youtu.be 
 
Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in Space 
www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc 
 
Nieuwe Wereldorde, trap er niet in! - De Buitenplaats #3 met Ronald Heister 
https://www.youtube.com/watch?v=hQfI69dPcLA 
 
Site van World Economic Forum met strategisch plan voor de hele wereld 
https://www.weforum.org/focus 
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-a-transformation-map/ 
 
Wallstreet financierde Hitler.  
https://www.bastabalkana.com/2013/07/wall-street-and-the-rise-of-hitler-the-history-of-banks-
who-funded-nazis/ 
 
 

5. Over de economische aspecten van de crisis en de situatie in andere 
landen 

 
Berichten uit Nepal: erbarmelijke omstandigheden door de lockdown: 
https://diyonepal.nl/een-klein-gebaar-dat-werkt-aanstekelijk/ 
 
In hoeverre zal de coronacrisis een kantelmoment in ons mondiale systeem worden? Tegenlicht 
zoomt uit en probeert met o.a. schrijfster en politiek activiste Arundhati Roy het grotere plaatje te 
zien. 
https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/03-05-2020/VPWON_1310220 
 
Grootste krimp van de economie ooit 
https://www.nu.nl/economie/6048135/grootste-krimp-ooit-voor-economie-eurozone-door-
coronacrisis.html 
Tekst bij deze link door R. Amons: Tja, de conclusie kan niet anders zijn dan: dit gebeurt moedwillig. 
De economie wordt bewust geruïneerd om vervolgens de touwtjes in handen te geven aan IMF, ECB, 
EU Commissie etc. Die gaan ons dan uit de crisis helpen, maar het gaat natuurlijk om de machtsbasis 
die ze zich dan verschaffen. Ze zullen het presenteren als de weg naar een eerlijker en schonere 
wereld waarin de dreiging van de opwarming van de aarde wordt vermeden. Wat er werkelijk tot 
stand komt is de technocratie, in ogenschijnlijke harmonie met de natuur. Kijk bijvoorbeeld op 
www.thevenusproject.com. 

Zuid Afrika en de lockdown 
https://www.vpro.nl/programmas/capetown-gangtown-lockdown.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KsLeZRc2ORk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fyBTf2yEnnY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc
https://www.youtube.com/watch?v=hQfI69dPcLA
https://www.weforum.org/focus
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-a-transformation-map/
https://www.bastabalkana.com/2013/07/wall-street-and-the-rise-of-hitler-the-history-of-banks-who-funded-nazis/
https://www.bastabalkana.com/2013/07/wall-street-and-the-rise-of-hitler-the-history-of-banks-who-funded-nazis/
https://diyonepal.nl/een-klein-gebaar-dat-werkt-aanstekelijk/
https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/03-05-2020/VPWON_1310220
https://www.nu.nl/economie/6048135/grootste-krimp-ooit-voor-economie-eurozone-door-coronacrisis.html
https://www.nu.nl/economie/6048135/grootste-krimp-ooit-voor-economie-eurozone-door-coronacrisis.html
http://www.thevenusproject.com/
https://www.vpro.nl/programmas/capetown-gangtown-lockdown.html
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6. Over 5G 
 
Hele uitzending van de Rechtszaak tegen de Staat door Stop5G.nl: 
https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn25
1KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc 
 
Uitspraak van de rechter over 5G: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4461 
Reactie daarop:  
https://www.transitieweb.nl/straling/moratorium-van-de-baan-staat-kan-doorgaan-met-uitrol-5g/ 
 
In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 
landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling 
aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van 
de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen 
die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen. 
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-
gezondheidseffecten-van-5g/ 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf 
https://www.5gappeal.eu/ 
 
Experts meeting 5G 
https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/718599/Expertmeeting%205G%2011-03-2020 
 
Presentatie door Jan Rutger Schrader, meetspecialist elctro magn. straling 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Elektromagnetische-straling-
Gezondheidsrisico%E2%80%99s-van-draadloze-apparatuur-in-het-5G-tijdperk.pdf 
 
 
Relatie 5G en Corona: 5g Whistleblower,, Former Vodafone Boss Blows Whistle: 5G is net een beetje 
minder erg dan een wapen…; wat 5G met je lijf doet, het vergiftigt je immuumsysteem; Corona = virus 
veroorzaakt door celvergiftiging.  
https://www.youtube.com/watch?v=4jnOuJfyBQA 
 
Studie over relatie plaatsen waar 5G is uitgerold en waar sterke uitbraken Corona zijn 
http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-
coronavirus-outbreaks-2/ 
 
Het eerste is een aanklacht ingediend door AI Organization (de heer Parsa) in december 2019 tegen 
een aantal Silicon Valley 'giganten', zoals Facebook, Google, Tesla, Neurolink, Deepmind, etc., en hun 
respectieve topmannen.  
 
De aanklacht betreft het illegaal overbrengen van technologie naar China om vervolgens met die 
technologie aldaar verder te gaan op een pad dat in de US minder makkelijk mogelijk zou zijn 
geweest. Met die techniek kan men in China ondertussen mensen tracken en tracen, op basis van 
gezichtsherkenning, spraakherkenning, herkenning van de structuur van het lichaam en zelfs o.b.v. 
emoties. Men experimenteert met het aanbrengen van chips in hersenen, verbonden aan diezelfde 
hersenen (zie in dat kader wat de heren Musk en Kurzweil (van Google) als hun zeer nabije 
toekomstvisie beschouwen). Het monitoren van mensenmenigtes en crowd control (rechtstreeks m.b.v. 
5G, zie ook wat onze staatssecretaris van EZ en Klimaat,, Mona Keijzer, daarover onlangs heeft gezegd) 
is met de technologie in China verder geperfectioneerd. Met de technologie wil men smart cities 
geheel met het internet verbinden, inclusief de mensen die er wonen. Hybridisering van mensen (fusie 

https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn251KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc
https://www.youtube.com/watch?v=wC6MfwtmDPw&fbclid=IwAR0UOL6bki1_PDEkmClBji4HuAsn251KM8_6BM16c-1hpPpDQTLF83WyKQc
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4461
https://www.transitieweb.nl/straling/moratorium-van-de-baan-staat-kan-doorgaan-met-uitrol-5g/
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf
https://www.5gappeal.eu/
https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/718599/Expertmeeting%205G%2011-03-2020
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Elektromagnetische-straling-Gezondheidsrisico%E2%80%99s-van-draadloze-apparatuur-in-het-5G-tijdperk.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Elektromagnetische-straling-Gezondheidsrisico%E2%80%99s-van-draadloze-apparatuur-in-het-5G-tijdperk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4jnOuJfyBQA
http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/
http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/


14 
 

met machines tot cyborgs) staat ook op het verlanglijstje van de topmannen van de genoemde 
techbedrijven. Dit alles ten koste van nu nog "slechts" de mensen (veelal gevangenen, w.o. politieke 
gevangenen) in Chinese strafkampen, maar de wens van de elite is het Chinese model naar het Westen 
uit te rollen. Dat model valt of staat met 5G! In de aanklacht wordt 5G telkens weer genoemd als 
modus operandi. Overigens staan 6G en 7G al te trappelen om 5G te verdringen. De corona-uitbraak 
heeft tot een versnelling met tachyons geleid in het uitrollen (onder de radar van de wereldwijde 
lockdown) van 5G als de kurk waarop de wereldwijde controle op mensen straks kan drijven. Vreemd 
dat deze uitrol als essentieel gezien wordt in deze lockdown-wereld...  
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3104&context=historical  
 
Zie verder ook een al oud maar daarom zeker niet minder gewichtig rapport van de Naval Medical 
Research Institute dat waarschuwt voor de gevolgen van non-ionizing radiation:  
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Glaser_1972_shortened.pdf  
 
Ook kan gewezen worden op een gedclassificeerd CIA-report dat handelt over de gevaren van straling, 
waarbij o.a. het verliezen van het vermogen van zuurstofopname door de cellen en het verminderen 
van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg door straling als 5G naar voren komen:  
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b01125r000300120001-0  
 
Vergelijk die laatste opmerkingen vervolgens eens met de opmerkingen over en en ander van doctor 
Buttar:  
https://londonreal.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/  
 
En met wat Arthur Firstenberg (Boek: The Hidden Dangers of Wireless & Cell Phone Radiation) over 5G 
zegt en het verband dat vervolgens gelegd kan worden met het corona-virus:  
https://m.youtube.com/watch?list=PLi6Q2M81B6pzuRkWBgUgElyFxrxWvsKWZ&v=yqxQZZM1K7I&ind
ex=2  
 
Tenslotte, zeer leerzaam de hoorzitting waarbij advocate Dafna Tachova het sprookje van de 
onschadelijkheid van 5G aan gruzelementen praat:  
https://www.radiationresearch.org/articles/dafna-tachover-attorney-and-founder-of-we-are-the-
evidence-testifies-in-opposition-to-5g-in-mi-youtube/  
 
Nieuws in buitenland over Kort Geding tegen de Staat over 5G in Nederland: 
https://www.forbes.com/sites/carlypage/2020/05/05/anti-5g-activists-take-dutch-government-to-
court-over-unethical-network-rollout/?fbclid=IwAR1ekk-3hJOrwYT4rBzwIpRx0bwPu167b6r7nT9-
MLahWcx9FWltufEIF-c#4547ebde1a0c 
 
240 wetenschappers appeal tegen 5G: 
https://www.5gspaceappeal.org/ 
 
Informatief en helder artikel over 5G 
https://holistik.nl/5g-gezondheid-schadelijk-straling/ 
 
Artikel over impact 5G 
https://kpc.webmail.kpnmail.nl/appsuite/#!!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX&language=nl_
NL&user_id=4 
 
Artikel Arthur Firstenberg 
https://manhattanneighbors.org/ 
https://manhattanneighbors.org/wp-content/uploads/MainzAccount4.pdf 
 

https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3104&context=historical
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Glaser_1972_shortened.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b01125r000300120001-0
https://londonreal.tv/digital-freedom-platform-interview-1-dr-rashid-buttar/
https://m.youtube.com/watch?list=PLi6Q2M81B6pzuRkWBgUgElyFxrxWvsKWZ&v=yqxQZZM1K7I&index=2
https://m.youtube.com/watch?list=PLi6Q2M81B6pzuRkWBgUgElyFxrxWvsKWZ&v=yqxQZZM1K7I&index=2
https://www.radiationresearch.org/articles/dafna-tachover-attorney-and-founder-of-we-are-the-evidence-testifies-in-opposition-to-5g-in-mi-youtube/
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https://www.forbes.com/sites/carlypage/2020/05/05/anti-5g-activists-take-dutch-government-to-court-over-unethical-network-rollout/?fbclid=IwAR1ekk-3hJOrwYT4rBzwIpRx0bwPu167b6r7nT9-MLahWcx9FWltufEIF-c#4547ebde1a0c
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https://manhattanneighbors.org/
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Roep vóór 5G vanwege Coronacrisis in VS  
https://www.cnbc.com/2020/03/20/why-the-coronavirus-pandemic-may-fast-forward-5g-adoption-
in-the-us.html 
 
Oproep tégen 5G door artsen, wetenschappers en experts in VS 
https://www.youtube.com/watch?v=-T2R2htAaqg&feature=youtu.be 
 
Speech voormalig president Canada, Frank Clegg: waarschuwing tegen 5G 
https://www.youtube.com/watch?v=DIV39-KOzh0&feature=youtu.be 
 
Heimelijke uitrol 5G 
https://www.transitieweb.nl/straling/is-er-een-heimelijke-uitrol-van-5g-gaande-4/ 
 
Mona Keijzer over 5G: 
https://www.youtube.com/watch?v=cuui8jAITLI 
 
Minister van Defensie: 5G is ontwikkeld als militair wapen (Active Denial System) 
https://www.youtube.com/watch?v=NH9pv9Cs0go 
 
Momenteel zijn ze landelijk 5G aan het testen:  
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes 
 
Er wordt getest met 4G+ en 5G en het kan zijn dat je daar klachten van krijgt 
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling  
Meld je klachten bij de GGD, huisarts, stichting EHS en later is dat ook mogelijk via: 
https://stralingsbewustamsterdam.nl/ 
 
Er is onderzoek gedaan naar 5G door De Groene Amsterdammer en het is zorgelijk om te lezen hoe 
5G goedgekeurd is en welke belangen van verschillende partijen hierbij een rol spelen:  
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen 
 
Een VN-medewerker Claire Edwards spreekt met de komst van 5G over een ‘War on Humanity:  
https://www.globalresearch.ca/video-5g-is-war-on-hu…/5668695  
 
Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in Space 
www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc 
 
5 G is niet veilig 
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe 
https://www.rodi.nl/regio/zaanstad/137220/-5g-verstoort-processen-in-het-lichaam 
 
University of Melbourne:  
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY 
 
artikel Telgraaf over 5G 
https://www.telegraaf.nl/…/wetenschap-verdeeld-over-straling… 
 
informatieve website over 5G 
https://5gisnietoke.nl/feiten/ 
 
We kunnen de gemeente informeren: 
https://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-…/ 

https://www.cnbc.com/2020/03/20/why-the-coronavirus-pandemic-may-fast-forward-5g-adoption-in-the-us.html
https://www.cnbc.com/2020/03/20/why-the-coronavirus-pandemic-may-fast-forward-5g-adoption-in-the-us.html
https://www.youtube.com/watch?v=-T2R2htAaqg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DIV39-KOzh0&feature=youtu.be
https://www.transitieweb.nl/straling/is-er-een-heimelijke-uitrol-van-5g-gaande-4/
https://www.youtube.com/watch?v=cuui8jAITLI
https://www.youtube.com/watch?v=NH9pv9Cs0go
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
https://stralingsbewustamsterdam.nl/
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
https://www.globalresearch.ca/video-5g-is-war-on-hu
http://www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc
https://www.rodi.nl/regio/zaanstad/137220/-5g-verstoort-processen-in-het-lichaam
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
https://www.telegraaf.nl/
https://5gisnietoke.nl/feiten/
https://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-
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Wereldwijd verzet:  
https://stop5ginternational.org/ 
 
Teken de petitie:  
https://petities.nl/petitions/stop-5g 
 
Steun de rechtszaak tegen de staat ivm 5G  
https://www.stop5gnl.nl/ 
 
You tube stopt met filmpjes over verband Corona en 5G 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-
coronavirus-5g-conspiracy-
theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M 
 
Studie over relatie: sterkere uitbraak/ernstiger gevolgen Coronavirus in gebieden met 5G: 
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-
netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/ 
 
5G installaties door China 
ttps://www.rcrwireless.com/20200324/5g/china-telecom-ends-february-10-million-5g-subscribers 
 
Vodafone en Huawei in Milaan 
https://nl.technocracy.news/vodafone-huawei-ontwikkelt-5g-projecten-milaan-
itali%C3%AB/?print=print 
https://www.rcrwireless.com/20180111/5g/vodfaone-startups-to-develop-5g-projects-italy-tag23 
 
5G pilots in Eindhoven 
https://nl.technocracy.news/vodafone-huawei-ontwikkelt-5g-projecten-milaan-
itali%C3%AB/?print=print 
 
Huawei 5G in Wuhan 
https://www.criticalcomms.com/news/coronavirus-huawei-installs-5g-network-in-wuhans-
huoshenshan-hospital 
 
 

7. Over hoe je je tot de coronacrisi kan verhouden vanuit een spirituele of 
antroposofische benadering 

 
 
Boeken van Rudolf Steiner: 
 

• Wetenschap van de geheimen der ziel  
• Apocalypse, de openbaring van Johannes. Beeld van de toekomst 
• Apocalypse en priesterschap 
• Ziektes, epidemieën en preventie 
• Der electronische doppelgänger 
• De strijd om het menszijn 
• De val van de geesten der duisternis 

 

https://stop5ginternational.org/
https://petities.nl/petitions/stop-5g
https://www.stop5gnl.nl/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory?fbclid=IwAR1m0AdQlaLDOypIsAUfKDhNx02qjTGvMgfnO0a8R2nfHOqVVqNm3gbHo4M
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https://nl.technocracy.news/vodafone-huawei-ontwikkelt-5g-projecten-milaan-itali%C3%AB/?print=print
https://www.rcrwireless.com/20180111/5g/vodfaone-startups-to-develop-5g-projects-italy-tag23
https://nl.technocracy.news/vodafone-huawei-ontwikkelt-5g-projecten-milaan-itali%C3%AB/?print=print
https://nl.technocracy.news/vodafone-huawei-ontwikkelt-5g-projecten-milaan-itali%C3%AB/?print=print
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Johannes Greiner: 
• In Ahrimans welt – Leben mit Maschinen und Medien 

 
Erdmuth Johannes Grosse: 

• Gibt es menschen ohne ich?  
 
 
Selma van der Perre: 

• Mijn naam is Selma 
 
Verzamelde antroposofische teksten 
www.anthroposophische-meditation.de/#c2102 
 
Marcel Messing Wij Worden Wakker 
https://soundcloud.com/niels-lunsing/het-nieuwe-normaal-als-machtsgreep 
 
Duitstalig: Over licht en donker, leven en sterven; overleven en leven, de betekenis van ziekte; heel 
mooie, genuanceerde en diepgaande speech van  Laurens Graf Hornemann 
https://www.youtube.com/watch?v=_YqgAPB7tfM&feature=youtu.be 
 
Sociale driegeleding als leidraad voor een samenleving die uitgaat van de mens; het belang van een 
vrij geestesleven, naast gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in de economie;  wat is 
opgebouwd in Europa als ‘wereldopdracht’ dreigt verloren te gaan. Protest moet ook toekomstvisie 
hebben.  
https://www.youtube.com/watch?v=ynT8sf4tpF8&feature=youtu.be 
 
Nadenken over de crisis – wat kan de geestelijke betekenis zijn? Corona-journaals door Hans Stolp 
https://www.stichtingdeheraut.nl/ 
 
Jaap van der Wal over embryologie in relatie tot ‘togetherness’. 
https://www.youtube.com/watch?v=IBMgXLVU1JQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BeaPXc_KIlGSM
jmeWTg0SoKzLLvfU_sv0_nPHq4WeQ_smPRwrHSLhYTg 

Hans Stolp: 
https://www.stichtingdeheraut.nl/index.php/corona-journaal/54-corona-journaal-7 
 
Artikel over de Ik-zin en het kunnen waarnemen van het ik van de ander: 
https://kpc.webmail.kpnmail.nl/appsuite/#!!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX&language=nl_
NL&user_id=4 
 
Vele artikelen over achtergronden van het nieuws vanuit antroposofie - Engels 
http://threeman.org/ 
 
Astrologie en de coronacrisis 
https://www.youtube.com/watch?v=iLVRlp-S0Lk&feature=youtu.be 
 
Wat de crisis ons vraagt: houden we van onszelf? We zijn meer dan moleculen.  
https://www.youtube.com/watch?v=2eiw2CRdQ98 
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