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Beste Lezers,  

Hierbij de wekelijkse nieuwsselectie van de VVJ. We hebben weer een aantal nieuwsberichten van 

de leden gekozen van de nieuwsfeed-pagina op de website van de VVJ en vullen dat aan met nieuws 

van buiten dat mogelijk ook interessant is.  

 

Het doel hiervan is om van actuele berichten en onderwerpen van alternatieve nieuwskanalen op de 

hoogte te zijn, en het delen van artikelen hiermee te bevorderen. Het is tevens een uitnodiging de 

nieuwsfeed te bezoeken om te zien wat leden van de VVJ posten. 

 

Nieuws uit de Feed op de website Vrijejournalisten.nl 

 

23 juli 2022 

LNN Media 

LIVE op de dam in Amsterdam Internationaal protest 23 juli 2022 

https://www.lnnmedia.nl/video/live-op-de-dam-in-amsterdam-internationaal-protest-23-juli-2023/  

 

 

24 juli 2022 

De Lange Mars 

Politieman mishandelt verslaggeefster LNN 

Na afloop van de demonstratie in Amsterdam op 23 juli heeft een agent Alice van LNN media 

aangevallen. Volgens Matthias van den Berg, die het incident filmde, werd de vrouw aangevallen, 

omdat de agent een rot dienst achter de rug had en verbaal niet tegen haar op kon. Alice is ex-

politieagente en sinds enige tijd verslaggeefster voor LNN media. 

Hij schrijft verder: ‘Agent ging vervolgens buiten zijn boekje zoals te zien is op de beelden. Alle 

aanklachten tegen de vrouw zijn vervallen.’ 

[CNC: luister vooral naar het de-escalerende verhaal van Alice zelf] 

https://www.dlmplus.nl/2022/07/24/politieman-mishandelt-verslaggeefster-lnn/ 
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22 juli 2022 

Stichting Vaccinvrij 

De Covid-Leugens – Dr. Mike Yeadon 

Het “narratief”, of te wel de verhaallijn over het Sars-CoV2-virus is wetenschappelijk gezien onjuist. 

Dr. Mike Yeadon, schreef een gebalanceerd artikel, onderbouwd met talloze wetenschappelijke links 

getiteld: ‘Covid-leugens’ Aan de hand van 12 punten wordt het Covid-narratief ontrafeld. 

https://stichtingvaccinvrij.nl/de-covid-leugens-dr-mike-yeadon/ 

 

24 juli 2022 

Het Andere Nieuws 

De trukendoos van het RIVM 

De trukendoos van het RIVM, korte film over het meten van ammoniak in Nederland. 

Velen hebben het onderbuik gevoel dat heel veel in Nederland niet klopt. Voorheen zure regen, gat 

in de ozon laag, C02, nu weer stikstof. Het rad dat voor onze ogen gedraaid wordt, gaat maar door. 

Bekijk deze inmiddels 3 jaar oude video, en zie hoe in de maling worden genomen. 

https://hetanderenieuws.nl/de-trukendoos-van-het-rivm/  

 

25  juli 2022 

EZAZ 

Topman Pfizer Bourla: Covid blijft in golven terugkomen 

Albert Bourla kijkt terug op een extreem succesvol jaar. Naar schatting heeft zijn club Pfizer met het 

product Comirnaty zo’n slordige 32 miljard USD aan de experimentele mRNA-injecties verdiend. 

Miljarden mensen stroopten in goed vertrouwen hun mouwen meermaals op. Nooit meer Covid was 

de belofte. Nooit in het ziekenhuis. 

Presidenten, ministers, bekende showtypes (betaald weliswaar), ze zeiden het allemaal: neem dat 

shot. En nog een keer. En nog een keer. 

Volgens onder rechterlijke dwang uitgebrachte testrapporten van Pfizer wist het bedrijf al voor de 

eerste uitgifte dat er meer dan 1.200 mensen van de 40.000 proefpersonen na inenting waren 

overleden en dat er een lange lijst van (ernstige) bijwerkingen was. Ook wisten de makers dat 

volgens hun eigen tests de effectiviteit tussen de 12 – 15% lag of dat het nooit op zwangere vrouwen 

was getest. U weet wat de media en overheden ons hebben wijsgemaakt. 

https://ezaz.nl/topman-pfizer-bourla-covid-blijft-in-golven-terugkomen/  

 

24 juli 2022 

 

De Andere Krant 

Alle overheidsdepartementen doen aan gedragssturing burgers 

https://doctors4covidethics.org/the-covid-lies/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-covid-leugens-dr-mike-yeadon/
https://hetanderenieuws.nl/de-trukendoos-van-het-rivm/
https://ezaz.nl/pfizer-documenten-vaccin-12-15-effectief/
https://ezaz.nl/topman-pfizer-bourla-covid-blijft-in-golven-terugkomen/


Een “rijksbreed” netwerk van gedragsexperts – het Behavioral Insights Network Nederland (BIN NL) - 

ondersteunt sinds 2014 alle overheidsdepartementen bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. 

Die zijn erop gericht burgers richting ‘juiste’ keuzes te sturen. Hoewel hierover informatie op 

overheidswebsites is te vinden, zijn de meeste burgers niet op de hoogte van deze experimenten en 

hebben hier geen toestemming voor gegeven. Er is ook geen maatschappelijke of politieke discussie 

over geweest. 

https://deanderekrant.nl/nieuws/alle-overheidsdepartementen-doen-aan-gedragssturing-burgers-

2022-07-22  

 

22 juli 2022 

 

LNN Media 

Haagse Bluf blijkt uit WOB-documenten 

Een van de omschrijvingen waar ik altijd om moet glimlachen is “Een oplossing op zoek naar een 

probleem”. 

Dat is dus een oplossing, die op zichzelf mooi kan zijn of creatief, maar er is echter geen probleem, 

waarvoor die oplossing gebruikt kan worden. Men moet zich dan in allerlei bochten wringen om die 

oplossing dan toch in te voeren. 

Bij een nieuwe serie WOB-documenten die vrijgekomen zijn, kwam bij mij een variant van deze 

uitspraak naar boven. Men had een oplossing, maar er was geen onderbouwing beschikbaar dat die 

aanpak inderdaad het veronderstelde effect zou hebben. 

Op Indepen staat die serie WOB-documenten beschreven met de titel “WOB-documenten onthullen 

geen onderbouwing van maatregelen”.  Vooral als je je nog goed kan herinneren met welke 

“overtuiging” de maatregelen in 2020 (en later) werden aangekondigd. Die zouden een belangrijke 

bijdrage moeten gaan leveren om de verspreiding van het virus en de druk op de zorg sterk te doen 

verminderen. 

https://www.lnnmedia.nl/opinie/haagse-bluf-blijkt-uit-wob-documenten/ 
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Nieuws buiten de VVJ 

22 juli 2022 

Indepen 

RIVM trekt zich terug uit stikstofdossier 

Zoals we al eerder berichtten is het zeer opvallend dat het RIVM zich van de inmiddels beruchte 

stikstofkaart in een bijlage terugtrekt van de stikstofkaart zelf. Een knap staaltje research van Prof. 

Jaap Hanekamp, want wie leest nu nog de bijlage? Ook werden wij getipt dat volgens de fauna kaart 

van de provincies wel héél bijzondere vogels beschermd moeten worden. Zo duikt op sommige 

plekken plots de ‘tapuit’ op, een middelgrote zangvogel die op de Afrikaanse savannen overwintert. 

De tapuit is in Nederland vrijwel verdwenen, er is nog een geschatte populatie van 250 broedparen. 

Ze zijn verdwenen door met name eieren die niet uitkwamen en vossen die de broedsels 

leegroofden. Valt u iets op? Stikstof is niet de oorzaak, en de boer ook niet! Maar het vormt wel de 

kapstok om boeren te willen uitkopen of beperken in hun beroepsuitoefening. 

https://indepen.nl/rivm-trekt-zich-terug-uit-stikstofdossier/ 

 

-------------------------------------- 

Deze selectie wordt wekelijks opgesteld door de Collectieve Nieuwscommissie (CNC) van de VVJ. 

We selecteren uit de RSS-feed van de VVJ-leden. Ben je lid en komen jouw berichten daar niet in 

voor, neem even contact op met de VVJ.  Vragen of opmerkingen? Mail: belangrijknieuws@vvj.nu 
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