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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 

 

 

5 augustus  2022 

Stichting Vaccinvrij 

Medicijn regelgevers in de zak van Farma? Zeg dat het niet zo is! 

“We zien veel vossen die het kippenhok bewaken”, aldus onderzoeksjournalist Trevor Cummins. 

Cardioloog dr. Aseem Malhotra heeft een onacceptabele ontdekking gedaan: regelgevende 

instanties worden gefinancierd door de bedrijven die moeten voldoen aan hun regelgeving. Geen 

wonder dat dit fout gaat. En de mate waarin zou ons niet moeten verbazen als we de cijfers zien. 

Voordat men vindt dat u weer een nieuw “veilig en effectief” vaccin (of medicijn) nodig heeft, kijk 

even naar wie daar het meeste belang bij heeft… 

https://stichtingvaccinvrij.nl/medicijn-regelgevers-in-de-zak-van-farma-zeg-dat-het-niet-zo-is/  

 

6 augustus 2022 

Het Andere Nieuws 

We moeten ons organiseren en nee durven zeggen, zegt Professor Paul de Hert… 

Digitale COVID-certificaten, volgapps, drones, gezichtsherkenning, QR-codes en supermarkten 

zonder kassa’s waar al je bewegingen in de gaten worden gehouden met camera’s. Volgens 

dataprotectie en privacy-expert professor Paul de Hert zijn we in Europa hard op weg naar een 

Chinees model. ‘Maar er is ook hoop.’ 

Professor Paul de Hert is als jurist helemaal thuis in met name Europese wetgeving. De afgelopen 

twee coronajaren volgde hij de ontwikkelingen op de voet van regels en wetten die invloed heeft op 

privacy en dataprotectie van mensen. 

Hij constateert dat er door politici en beleidsmakers juridisch gezien de afgelopen jaren forse 

stappen zijn gemaakt in de richting van een Chinees model, wat door een groot deel van het publiek 

https://vrijejournalisten.nl/leden
https://vrijejournalisten.nl/
https://stichtingvaccinvrij.nl/medicijn-regelgevers-in-de-zak-van-farma-zeg-dat-het-niet-zo-is/


wordt geaccepteerd. Door een scala aan technologische ‘innovaties’ is het implementeren van een 

sociaal kredietsysteem in Europa niet langer denkbeeldig, zegt hij. 

Durf nee te zeggen 

https://hetanderenieuws.nl/we-moeten-ons-organiseren-en-nee-durven-zeggen-zegt-professor-

paul-de-hert/ 

 

6 augustus 2022 

De Andere Krant 

Hoe Nieuwsuur misleidt over Pfizer-prik 

Op zondag 31 juli verscheen een aflevering van de serie #Ophef van Nieuwsuur over de Pfizer 

Papers. Journalist Rudy Bouma doet daarin een poging kritiek op de Pfizer Covid-19-injectie te 

weerleggen. Hij vergeet alleen de juiste kritische vragen te stellen en naar de bredere context te 

kijken. 

https://deanderekrant.nl/nieuws/hoe-nieuwsuur-misleidt-over-pfizer-prik-2022-08-04 

 

6 augustus 2022 

Ellaster 

Clif High: We zitten midden in de Grote Lelijkheid, maar hierna komt het herstel  

Een optimistische podcast met een belangrijke boodschap van Clif High over de transitie waar we nu 

middenin zitten. Aan de ene kant is er de ontmanteling van de instellingen en de infrastructuur van 

onze beschaving en de afbraak van westerse basiswaarden zoals kritisch denken en wetenschap. 

Anderzijds kunnen we door te erkennen in welke Grote Lelijkheid we zitten, onszelf zuiveren van 

gedachten en gewoonten die ons niet dienen. 

https://www.ellaster.nl/2022/08/06/clif-high-we-zitten-midden-in-de-grote-lelijkheid-maar-hierna-

komt-het-herstel/  

 

7 augustus 2022 

De Andere Krant 

Steeds meer sensoren in de stad, willen we dat? 

Nederlandse steden worden stilletjes volgehangen met high tech-sensoren. Deze ‘kunstmatige 

zintuigen’ verzamelen allerlei gegevens waarmee volgens overheden en bedrijven het dagelijks leven 

van de inwoners kan worden verbeterd. Maar regels zijn er amper. Burgers hebben geen enkel zicht 

op wat er met hun gegevens gebeurt. En er wordt hun niet gevraagd of ze wel willen dat hun 

leefgebied wordt getransformeerd naar een digitale ‘smart city’. 

https://deanderekrant.nl/nieuws/steeds-meer-sensoren-in-de-stad-willen-we-dat-2022-08-05  
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8 augustus 2022 

EZAZ 

Betaalstaking energierekening in Engeland dreigt 

In Engeland dreigen groepen particuliere klanten van energiebedrijven te stoppen met betalen. Dit 

meldt de Independent. Zoals ook elders in Europa rijzen de energieprijzen in Engeland de pan uit. De 

energiekosten stegen eerder dit jaar al met 54%. 

Een anonieme groep genaamd ‘Don’t Pay UK’ heeft een campagne gelanceerd waarin 1 miljoen 

Britten worden opgeroepen om op 1 oktober te stoppen met het betalen van hun 

energierekeningen, wanneer de prijzen, zoals naar verwachting, opnieuw stijgen.  

Maar liefst 75.000 Britten hebben tot nu aangegeven te stoppen met het betalen van hun 

energierekening. Een woordvoerder van de actiegroep: “Wij eisen een verlaging van de rekeningen 

tot een betaalbaar niveau. We annuleren onze incasso’s vanaf 1 oktober als we worden genegeerd.“ 

https://ezaz.nl/betaalstaking-energierekening-in-engeland-dreigt/ 

 

6 augustus 2022 

Op zoek naar Zebulon komen we Saint Michael tegen 

In dit zaterdagverhaal een aantal foto’s van de spectaculaire kust van Cornwall, met haar 

landschappen waar nog elfjes, zogenaamde Pixies (dat zijn de lokale varianten) zich verstoppen 

kunnen. Afke heeft ze gezien.  

Met ‘The Geology and Landscape of South West England’ van geoloog-fotograaf Robert Westwood 

in de hand, kun je bij een volgend bezoek ook meer zien dan enkel ‘rotsen’… Je weet dan welk 

gesteente uit welk tijdvak je ziet, en welke natuurlijke processen die formaties vormden. 

Een prachtig decor bij een apocalyptische tijdgeest, waarin we dankzij Sint Michael het kwaad zullen 

overwinnen. Hier in Zebulon zouden we veilig zijn voor de zware periode van beproeving die ons 

wacht. 

https://www.interessantetijden.nl/2022/08/06/op-zoek-naar-zebulon/ 

 

7 augustus 2022 

 

Het Andere Nieuws 

Zou’t – Shohreh Feshtali en Loes Visser 

Loes Visser kreeg een aantal jaren geleden te horen dat zij ernstig ziek was en de rest van haar leven 

medicijnen moest blijven gebruiken. Volgens haar specialisten kon zij zelf niets doen om van haar 

chronische kwalen af te komen, maar niets bleek minder waar. Zij verdiepte zich in publicaties van 

artsen met een andere visie op gezondheid en leerde waardoor wij massaal kampen met 

welvaartsziekten zoals suikerziekte, astma, hart- en vaatziekten, kanker, slapeloosheid et cetera. Zij 

veranderde haar leefstijl en werd na 4 maanden ontslagen als patiënt en gebruikt geen medicijnen 

meer maar natuurlijke middelen en methoden om in balans te blijven. Daarop besloot zij het boek 

Zou’t! te schrijven en daarover vertelt zij in deze aflevering. Voor meer info over het boek kunt u 

mailen naar l.visser36@gmail.com 

https://hetanderenieuws.nl/zout-shohreh-feshtali-en-loes-visser/ 
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Nieuws buiten de VVJ 

8 augustus juli 2022 

Indepen 

De profeten van nu zijn de wappies van toen 

De ontsteltenis over de uitspraken van Barbara Baarsma van de Rabobank is groot, op zowel social 

media als in kranten van de reguliere media. Toch is er een groep die verbaasd is over de verbazing, 

want al meer dan 2 jaar geleden waarschuwden zij voor deze ontwikkeling. Liefkozend werden ze 

ook wel ‘wappies’ genoemd en verspreidden ze alleen maar ‘complotten’. Zullen we deze 

‘complotten’ even de revue laten passeren? 

https://indepen.nl/de-profeten-van-nu-zijn-de-wappies-van-toen/ 

 

8 augustus 2022 

Blckbx 

Docu Mind Forward: Hoe ver mogen we gaan? Ontwerpers van transhumanisme aan het woord... 

Transhumanisme is geen rage meer maar een wensgedachte van vele wetenschappers, sociologen 

en technocraten die een samenleving voor ogen hebben waarbij computers niet alleen slimmer 

worden dan mensen maar ook ethische afwegingen kunnen maken. 

Augmented reality 

De symbiose van brein/geest en kunstmatige intelligentie zal leiden tot een nieuwe mensheid, een 

soort 'supermenselijkheid'. Brain-machine communicatie zal het mogelijk maken dat de cognitieve 

capaciteiten van mensen zullen worden verbeterd, waardoor de eerste augmented mensen zullen 

ontstaan. Verbonden hersenen zullen leiden tot krachtige synthetische telepathie-technologieën die 

het niet alleen mogelijk maken om de gedachten van anderen te lezen, maar ook om ze te 

manipuleren.  

https://www.blckbx.tv/tech-media/docu-mind-forward-hoe-ver-mogen-we-gaan  

 

 

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

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 

https://indepen.nl/de-profeten-van-nu-zijn-de-wappies-van-toen/
https://www.blckbx.tv/tech-media/docu-mind-forward-hoe-ver-mogen-we-gaan
https://vrijejournalisten.nl/leden
mailto:belangrijknieuws@vvj.nu

