
David Icke zet Londen op stelten: ‘Doe je mondkapje af! Vrijheid!’ 
in Buitenland 27 september 2020 17:00 39 Reacties 8,062 Bekeken 

Zaterdag verzamelden vele duizenden betogers zich op Trafalgar Square en 
ook in Hyde Park in Londen om hun afkeer te tonen van de 
coronamaatregelen. Ze droegen borden mee met teksten als ‘We stemmen 
daar niet mee in’, ‘Weg met die stomme regels’ en ‘Covid-1984’, verwijzend 
naar de dystopische toekomstroman van George Orwell. Tot de sprekers 
behoorde David Icke, voormalig profvoetballer en sportverslaggever bij de 
BBC. 
“De mensheid ontwaakt,” begon hij zijn speech. “We staan voor een grote 

uitdaging.” Hij richtte zich al snel tot de aanwezige politieagenten, die volgens 
hem het fascistische beleid handhaven dat is bedacht door een stel 
psychopaten. “Jullie moeten de mensen juist beschermen tegen deze 
psychopaten,” riep Icke. 
Hij zei dat we op een welhaast onvoorstelbare manier worden misleid. “Er is 
een neptest die nepgevallen oplevert als rechtvaardiging voor echt fascisme. 
De uitvinder van deze test heeft gezegd dat hij niet gebruikt moet worden 
voor datgene waar hij nu voor gebruikt wordt.” 
“Mondkapjes zouden onze gezondheid beschermen, maar verwoesten juist de 
gezondheid van velen, omdat mensen minder zuurstof binnenkrijgen, en CO2, 
bacteriën en schimmels inademen. Wat gebeurt er als zij sterven? Dan krijgen 
we te horen dat ze zijn gestorven aan Covid-19,” zei Icke. 
Neurenberg-tribunaal 

Hij noemde het mondkapje een symbool van onderdrukking, een symbool van 
de verwoesting van individualiteit en een symbool van ontmenselijking. “Doe 
je mondkapje af! Vrijheid!” schreeuwde hij, waarna de menigte ‘vrijheid’ 
begon te scanderen. 
“Wij mogen niet rusten tot de verantwoordelijken – waaronder de politici – 
voor een soort Neurenberg-tribunaal verschijnen wegens misdaden tegen de 
menselijkheid,” zei hij. 

David Icke sloot af met een uitspraak van stand-upcomedian Bill Hicks: “We 
zijn één bewustzijn dat zichzelf subjectief ervaart, er is niet zoiets als de dood, 
het leven is slechts een droom en we zijn de verbeelding van onszelf.” 
“Ontwaak en herinner je wie je werkelijk bent!” 
 

Journalist trekt van leer tegen Rutte: ‘U schaadt de mensenlevens 
van iedereen in Nederland’ 
in Binnenland 28 september 2020 19:00 29 Reacties 9,370 Bekeken 

De weg uit de crisis gaat langs solidariteit, zei minister Hugo de Jonge eerder 
deze maand tijdens een lezing. Hoe valt die uitspraak te rijmen met de 
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uitspattingen van premier Rutte, die tegen voetbalsupporters zei dat ze ‘hun 
bek moeten houden’ en die coronabetogers in Den Haag en Utrecht 
‘losgeslagen tuig’ noemde? 
Volgens journalist en columnist Vicki Van Lommel laten de uitspraken van 
Rutte goed zien waar het kabinet voor staat. “Met het beleid waarvoor u 
namens de gehele regering de verantwoordelijkheid draagt, schaadt u niet 
alleen de mensenlevens van iedereen in Nederland op álle vlakken in hun 
leven, maar zaait u ook angst in de harten van jonge kinderen,” schrijft ze in 
een opiniestuk voor de Groninger Krant. 
Kinderen krijgen bijvoorbeeld geregeld te horen dat ze nog maar een paar jaar 
te leven hebben als ze niets tegen klimaatverandering doen. “Hoe veilig denk 

je dat kinderen zich dan nog voelen? En in tegenstelling tot het geschetste 
rampscenario bewijzen we als mensheid al miljoenen jaren dat we met 
klimaatverandering kunnen dealen,” aldus Van Lommel. 
Al minstens 56 jaar 

Dan corona. Ze wijst erop dat het coronavirus in 1964 is ontdekt, wat betekent 
dat dit virus al minstens 56 jaar onder ons is. “Tot begin dit jaar was daarvoor 
nooit enige lockdown nodig.” Het valt volgens haar ook niet uit te leggen dat 
het coronabeleid, dat vandaag weer flink wordt aangescherpt, is gebaseerd op 
de positieve resultaten van de coronatest. “Die toont immers alleen hooguit 
genetisch materiaal aan en zegt verder helemaal niets over het materiaal, laat 
staan of het besmettelijk is.” 
Van Lommel is kritisch over het coronavaccin. “We hebben het al zeker ruim 
een halve eeuw zonder coronavaccins gedaan en aan griep kun je ook 
doodgaan. Mensen hebben het recht om te kiezen aan welke risico’s ze 
blootgesteld willen worden en hoe, zonder dat ze voor asocialen worden 
uitgemaakt,” zegt ze. Jammer genoeg horen we dit soort geluiden nooit 
tijdens de ‘persconferenties’. 
Of zoals politiek econoom Kees van der Pijl opmerkt: “Waarom eigenlijk een 
persconferentie als niet één journalist ooit een kritische vraag stelt?” 
 

Ziekenhuis: ‘Het is gewoon niet waar dat wij hier overvol liggen’ 
in Binnenland 28 september 2020 06:00 21 Reacties 20,210 Bekeken 

De berichtgeving over corona leest als een script voor een horrorfilm. De 
vraag is in hoeverre de berichten kloppen. Donderdag verscheen in De 
Telegraaf een artikel met de kop ‘Dweilen met de kraan open op de corona-
afdeling: Nog zo’n dienst en ik stop ermee’. De auteur van het stuk beweert 
dat het aantal coronapatiënten in het Spaarne Gasthuis, een ziekenhuis in 
Noord-Holland, flink oploopt. “Mensen hebben geen idee hoe zwaar wij het 
hebben,” valt te lezen in een rode tekstbalk boven het artikel. 
Al snel beweerden mensen dat het artikel van De Telegraaf niet op feiten 
berust. Ze zeiden dat ze contact hadden opgenomen met het ziekenhuis. 
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Twittergebruiker Simone zocht het uit en heeft fragmenten van 
telefoongesprekken op internet geplaatst. 
Het is echt niet waar dat het een groot probleem is 

Zo zegt één medewerker van het ziekenhuis aan de telefoon: “Het is wel 
veilig. Er zijn heel weinig mensen. [Patiënten] die van Covid verdacht 
worden, die komen apart het ziekenhuis binnen.” 
Een medewerker van de afdeling communicatie van het Spaarne Gasthuis zegt 
in een ander fragment: “Wij gaan geen aantallen noemen. Het is echt niet 
waar dat het een groot probleem is. Ik heb het artikel niet letter voor letter 
gelezen, maar dat wij hier overvol liggen, dat is gewoon niet waar.” 
Het advies van Simone: “Blijf kritisch, geloof niet alles wat je leest, onderzoek 
zelf!” 
Beluister de fragmenten hieronder: 
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