
Nieuwsselectie van de VVJ  
Maandag 10 oktober 2022 

 

 

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 

 

10 oktober 2022 

 

Met kleine stapjes en veel tegenwerking komt het onderwerp ritueel misbruik toch in het mainstream 

nieuws…  

Het Andere Nieuws 

Ritueel misbruik en verdrongen herinneringen – Aline Terpstra & Esther 

Bessel van der Kolk was op 28 augustus jl. de hekkensluiter van 2022, in de serie Zomergasten van de 

VPRO. Van der Kolk is psychiater en traumaspecialist. Rondom zijn optreden bij Zomergasten 

ontstond nogal wat commotie. Zo plaatste de Volkskrant twee dagen voorafgaand aan de uitzending 

een opiniestuk, waarin werd gewaarschuwd voor ‘mogelijk desastreuze gevolgen’ die zijn optreden 

bij de VPRO zou kunnen hebben. 

Wat blijkt? De critici winden zich vooral op over Van der Kolks opvattingen over ‘verdrongen 

herinneringen’. De wereldwijd vermaarde psychiater bevestigt het bestaan van deze herinneringen, 

die een gevolg zijn van trauma. Deze verdrongen herinneringen zijn tevens een terugkerend thema 

in de onderzoeken en discussies rondom sadistisch ritueel misbruik (SRM). Slachtoffers worden 

daarbij veelal als ongeloofwaardig neergezet, wat samenhangt met het type herinneringen die 

volgens Van der Kolk wel degelijk bestaan, terwijl de critici zijn expertise met alle geweld in twijfel 

willen trekken. 

Over de mogelijke motivatie van deze critici spreekt Erik van der Horst met GZ psycholoog Aline 

Terpstra en slachtoffer van SRM, Esther. Daarbij komt tevens de commissie Hendriks aan bod, die is 

aangesteld om een onafhankelijk onderzoek naar SRM uit te voeren, hoewel dat onderzoek er alle 

schijn van heeft totaal niet onafhankelijk te zijn. 

https://hetanderenieuws.nl/ritueel-misbruik-en-verdrongen-herinneringen-aline-terpstra-esther/ 

 

https://vrijejournalisten.nl/leden
https://vrijejournalisten.nl/
https://hetanderenieuws.nl/ritueel-misbruik-en-verdrongen-herinneringen-aline-terpstra-esther/


7 oktober 2022 

Als de rol van het grote geld in de coronacrisis wordt geduid, wijzen critici snel naar Bill Gates. Maar 

de Duitse overheid speelt in diverse geldstromen een veel grotere rol… 

De Andere Krant 

Dubieuze rol Duitsland in vaccinatiecampagne onderschat 

Veel aandacht gaat uit naar de rol die Amerikaanse en Chinese partijen, zowel particulier als publiek, 

hebben gespeeld in de wereldwijde coronacrisis. Maar de grootste sponsor van het Covid-beleid van 

de WHO en van de wereldwijde uitrol van de mRNA-vaccins is Duitsland. Het is geen toeval dat een 

Duits bedrijf, BioNTech, het meeste verdient aan de vaccins. 

Onlangs publiceerde het invloedrijke Amerikaanse online medium Politico samen met het Duitse 

weekblad Die Welt een uitgebreid artikel met de spannende kop: “How Bill Gates and partners used 

their clout to control the global Covid response — with little oversight”. Bill Gates zou volgens dit 

artikel de belangrijkste sponsor zijn geweest van het Covid-beleid van de WHO, via zijn Bill & 

Melinda Gates Foundation (BMGF) en via GAVI, een publiek-privaat partnerschap dat in de hele 

wereld vaccins promoot en dat mede door BMGF wordt gesponsord. 

https://deanderekrant.nl/nieuws/dubieuze-rol-duitsland-in-vaccinatiecampagne-onderschat-2022-

10-07 

 

7 oktober 2022 

Met een executive order van 12 september maakt president Biden de weg vrij voor mRNA-therapieën 

en daarmee voor transhumanisme. ‘The hackable animal’  is niet ver weg…   

Vaccinvrij 

Joe Biden bevordert Biotech-Transhumanistische Agenda 

Op 12 september 2022 ondertekende president Biden de “Executive Order on Advancing 

Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American 

Bioeconomy.”1 

In dat bevel wordt de ontwikkeling van gen-technologieën genoemd “om circuits voor cellen te 

kunnen schrijven en de biologie voorspelbaar te programmeren op dezelfde manier waarop we 

software schrijven en computers programmeren”. En ook noemt men genetische technologieën om 

“de kracht van biologische gegevens te ontsluiten” met behulp van “computerinstrumenten en 

kunstmatige intelligentie”. 

Bovendien zullen “obstakels voor commercialisering” worden verminderd “zodat innovatieve 

technologieën en producten sneller op de markt gebracht kunnen worden”. Wat we hier hebben is, 

in een notendop, het creëren van een versnelde mRNA uitrol. 

https://stichtingvaccinvrij.nl/joe-biden-bevordert-biotech-transhumanistische-agenda/ 
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8 oktober 2022 

Lijden we hier in het ‘rijke’ westen aan ondervoeding? Het ziet er wel naar uit. Ons moderne tarwe 

kan wel eens een van de boosdoeners zijn. 

DLM Plus 

Tarwe kan ziekmaken, maar er zijn alternatieven 

Tarwe is het meest verbouwde gewas op Aarde, maar door de jarenlange industriële ‘veredeling’ 

gericht op maximale winst en opbrengst, is tarwe niet langer een gezond en voedzaam graan maar 

een lichaamsvreemd product geworden wat ziekte veroorzaakt. De enorme toename van 

glutenintolerantie, de ’tarwebuik’ en tal van andere symptomen zijn daar het bewijs voor. 

Moderne tarwe wordt geteeld op synthetische kunstmest, besproeid met herbiciden en pesticiden 

en ontdaan van alle nutriënten. Het is een dood en giftig product, in niets meer te vergelijken met de 

machtige, oorspronkelijke tarwesoorten van onze voorouders die op gezonde en natuurlijke wijze 

werden geteeld. 

https://www.dlmplus.nl/2022/10/08/tarwe-kan-ziekmaken-maar-er-zijn-alternatieven/  

 

8 oktober 2022 

Het koord waarop de makers van covid-injecties dansen blijkt bij elke booster weer heel dun. Aan de 

ene kant maken ze reclame voor de nieuwe bivalente boosters, waarbij ze aan de andere kant 

moeten toegeven dat de vorige injectie niet (meer) goed werkt. ‘Immune imprinting’ zou wel eens de 

oorzaak kunnen zijn. 

LNN Media 

LNN Media Met Moderna-prikken 25% meer kans op omikron dan zonder, toont studie Moderna 

Mensen die de eerste drie Moderna-prikken hebben gehad, hebben nu 25 procent méér kans om 

omikron te krijgen dan ongevaccineerden, blijkt uit een studie die is gefinancierd en opgezet door 

Moderna. Andere studies tonen dezelfde verontrustende trend. 

De resultaten uit de studie (nog niet peer reviewed) zijn des te opvallend, aangezien hij werd 

gefinancierd door Moderna zelf en deels is opgezet door medewerkers van Moderna samen met 

onderzoekers van Kaiser Permanente in Zuid-Californië, een medisch non-profit consortium. 

De Moderna-studie toont aan dat de bescherming van de eerste drie oorspronkelijke mRNA-prikken 

na 150 dagen negatief wordt voor de momenteel roulerende omikron-varianten, op de BA.1-variant 

na. Mensen die op dit moment langer dan vijf maanden geleden hun Moderna-booster hebben 

gekregen, zijn nu dus ongeveer 25 procent vatbaarder voor COVID dan ongevaccineerden. 

https://www.lnnmedia.nl/nieuws/met-moderna-prikken-25-meer-kans-op-omikron-dan-zonder-

toont-studie-moderna/ 
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3 oktober 2022 

In een eenvoudige rekensom wordt duidelijk hoe je vermogen vermeerdert zonder iets toe te voegen 

voor de planeet. Periodes van kwantitatieve verruiming maken het erger. 

Soulvability.tv 

Het grootste piramidespel der aarde wankelt. 

Bart, Mat en Jos zitten met Thijs aan tafel en Thijs geeft uitleg over het grootste piramidespel, 

dat de mensheid momenteel in zijn greep heeft. 

Thijs neemt het woord en zegt: 

Stel we bezitten alle vier 40.000 euro en hebben elk een aarde-aandeel, dat 10.000 euro waard is. 

Samen hebben we dan 160.000 euro (4 x 40.000) en 40.000 euro aan aarde-aandelen (4 x 10.000), 

dat neerkomt op een gezamenlijk vermogen van 200.000 euro. 

https://soulvability.tv/het-grootste-piramidespel-der-aarde-wankelt/ 

 

10 oktober 2022 

 

Heftige reacties uit Moskou op de aanslag op de Krimbrug. Kiev ligt onder vuur. Zelensky schijnt in 

een wet te laten zetten dat onderhandelen met Poetin verboden is. Marketing voor de wapenlobby, 

hel voor de mensen in de Kiev. Wie zag dit niet aankomen? 

 

Het Andere Nieuws 

Poetin belooft ‘harde’ reactie op het ’terrorisme’ van Oekraïne 

De Russische president bevestigde het lanceren van massale aanvallen op de Oekraïense energie-

infrastructuur na de explosie van de Krimbrug 

Als Oekraïne verdere terroristische aanslagen tegen Rusland orkestreert, zal er een belangrijke 

militaire reactie zijn die vergelijkbaar is met die van maandag, heeft de Russische president Vladimir 

Poetin gezegd. 

Hij bevestigde dat Russische troepen een “massale aanval met precisiewapens voor de lange afstand 

uitvoerden op Oekraïense voorwerpen van energie en militaire controle en communicatie.” De 

aanval kwam twee dagen nadat een bom de strategische Krimbrug beschadigde, die Moskou een 

Oekraïense terroristische aanslag noemde. 

“Als er verdere pogingen zijn om terroristische aanslagen op onze bodem uit te voeren, zal Rusland 

krachtig reageren en op een schaal die overeenkomt met de bedreigingen die tegen Rusland zijn 

gecreëerd,” voegde Poetin eraan toe. 

https://hetanderenieuws.nl/poetin-belooft-harde-reactie-op-het-terrorisme-van-oekraine/  
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Nieuws buiten de VVJ 

9 oktober 2022 

Aanhoudend ongelofelijk dat we niet mogen weten waardoor er zoveel meer mensen sterven 

Marianne Zwagerman.nl 

Marianne Zwagerman: Wordt het oversterfte mysterie ooit opgelost? 

Bovenop de 16.000 onverklaarde extra doden in 2021 loopt ook in 2022 de oversterfte weer op, 

zonder dat iemand weet waarom deze mensen eerder sterven dan verwacht. Het onderzoek door 

het CBS en het RIVM, op last van Pieter Omtzigt, flopte omdat de juiste databases niet gebruikt 

mogen worden. 

https://www.mariannezwagerman.nl/wordt-het-oversterftemysterie-ooit-opgelost-dr-eline-van-

den-broek-ziet-politieke-onwil/  

 

de video bij Het Andere Nieuws: 

 https://hetanderenieuws.nl/marianne-zwagerman-wordt-het-oversterfte-mysterie-ooit-opgelost/ 

 

8 oktober 2022 

Weinig nieuws binnen de VVJ over het rapport van Remkes. Niets nieuws onder de zon zullen de 

leden wellicht terecht denken, maar de MSM doen of alles nu goedkomt en gaan mee in de volgende 

lockstep…  

Ninefornews 

Secretaris FDF over rapport Remkes: ‘We worden met z’n allen besodemieterd’ 

Ik zie niks nieuws of positiefs, maar ik zie wel een optelsom van dingen waarvan ik denk: dit komt 

nooit goed, dit gaat hele grote gevolgen hebben voor de hele landbouw. Dat zegt Sieta van 

Keimpema, secretaris van Farmers Defence Force, in een vlog over het rapport van Johan Remkes. 

Ze wijst erop dat Remkes in 2019 kwam met het rapport ‘Niet alles kan’. Toen was hij 

plaatsvervangend burgemeester van Den Haag. De burgemeester van Den Haag zette toen het leger 

tegen de boeren in om te verhinderen dat ze aanwezig konden zijn bij het stikstofdebat. 

https://www.ninefornews.nl/secretaris-fdf-over-rapport-remkes-we-worden-met-zn-allen-

besodemieterd/  
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