
Dr Erwin J. O. Kompagne, hoogleraar medische ethiek verbonden aan de afdeling 
intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam heeft een mooie blog, waarvan bijna alle 
afleveringen sinds 23 maart over de corona-epidemie gaan. https://kompanje.org/ 

'Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over 
actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel 
voor verandering. Onze interviewers zijn autonoom dwarsdenkende deskundigen uit een 
relevante branche.’ Hieronder uiteraard ook (lange) interviews rond de crisis.
www.cafeweltschmerz.nl

https://www.maurice.nl

Gesprek met prof Cees Hamelink, (emeritus) hoogleraar media, religie en cultuur en 
hoogleraar communicatiewetenschap. Rustig, intelligent gesprek waarin oa ter sprake 
komt het verschil tussen deskundigheid en wetenschap, de eenzijdige blik op 
volksgezondheid (alleen fysiek-medisch), het ontbreken van andere meningen, het gebrek 
aan onderzoeksjournalistiek. (Cafë Weltschmerz, ruim 1 uur, ned, 31-5-20)
https://www.youtube.com/watch?v=A6RqBnVeC2I

Artikel in wetenschappelijk tijdschrift Toxiology (online gepubliceerd 5 mei 2020), 
waaruit blijkt dat bij het ingaan van de maatregelen de epidemie al op z’n retour was
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7199678/

Oude, zeer kritische aflevering van Nieuwsuur rond de Mexicaanse griep van 2009. Dat 
we nu anno 2020 een herhaling van feiten beleven blijkt geen reden voor het programma 
zich opnieuw kritisch op te stellen. Het geheugen is kort, en de machten zijn groot...
https://www.cafeweltschmerz.nl/nieuwsuur-leugens-en-manipulaties-door-de-who-en-rivm-
rond-de-mexicaanse-griep-in-2009/
De longarts/epidemioloog Wolfgang Wodarg (in 2008 geprezen om zijn ontmaskering van 
de Mexicaanse griep-paniek) heeft een uitgebreide website waarin hij oa uitlegt in 
hoeverre het nieuwe virus (niet) anders is dan andere griepvirussen en hoe hij tegen 
maatregelen aankijkt. www.wodarg.com, diverse van zijn filmpjes zijn verwijderd van 
Youtube

Immunoloog Carla Peeters in een van haar artikelen in HP/DeTijd https://
www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-
van-mondkapjes/

https://www.americasfrontlinedoctors.com

Gesprek met biochemicus Mario Ortiz Buijsse over de PCR-testen waarop inmiddels het 
hele beleid is gebaseerd. Zijn oprechte verbijstering spat ervan af. (13 augustus,)
https://www.cafeweltschmerz.nl/diederik-gommers-is-het-eens-de-covid-19-pcr-test-zegt-
niets/ (lange versie 44 min)
https://www.cafeweltschmerz.nl/korte-versie-volgens-diederik-gommers-zegt-de-pcr-test-
niets/ (korte versie 6 min)
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De Ierse dokter Ivor Cummins geeft een heldere update en uitleg over de cijfers tot begin 
september
https://www.youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac (Engels, 37 min, 8 sept)
Hierop is een commentaar gekomen van een andere arts dr Dominic Pimenta, die 
Cummins beschuldigt van pseudowetenschap
https://www.youtube.com/watch?v=DUDg5ossirU (Engels 1:22 uur, hij bespreekt 
bovenstaande film terwijl hij ernaar kijkt, 15 sept)
Vervolgens legt Cummins weer uit waarom Pimenta er naast zit
https://www.youtube.com/watch?v=eKKIr425b40 (Engels 45 min, 16 sept)

Drie gerenommeerde epidemiologen van al even gerenommeerde universiteiten 
(Harvard, Oxford en Stanford) hebben een Declaration opgesteld waarin ze oproepen 
direct met de maatregelen te stoppen en uitleggen wat wel gepast, zinvol en ’normaal’ zou 
zijn om de meest kwetsbaren te beschermen - als ze dat zouden willen.
https://unherd.com/2020/10/covid-experts-there-is-another-way/ (Engels, 32 min, 5 okt)

Erg verhelderend vond ik onderstaand interview, dat begint met de periode vóór corona 
(met groeiende zinloosheid, leegte, onbestemde angst, onbehagen in de maatschappij). 
Angst en massavorming in de coronacrisis, gesprek met hoogleraar klinische 
psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge
https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk (11 okt, 54 min)

Op esp.nu (website voor economen) staat een interessante blog ‘Rekenen aan corona' 
met doordachte analyses en voorstellen. Al op 3 april kwam er een oproep om kosten en 
baten goed tegen elkaar af te wegen, zowel qua economie als qua volksgezondheid. En 
op 24 april een overzicht waaruit blijkt dat een 55min-economie aanvaardbaar lage risico’s 
zou hebben. https://esb.nu/blog/20061395/de-kwetsbaren-beschermen-het-kan (21 okt)

Via de blog van neuroloog Jan Bommel is het verslag te lezen van de verklaring die 
moleculair bioloog Pieter Borger aflegde voor de buitenparlementaire 
onderzoekscommissie. Het oorspronkelijk artikel waarin de corona-PCR test is gelanceerd 
(al op 23 januari, o.a .door Drosten) zit vol met wetenschappelijke fouten en is vóór 
publicatie klaarblijkelijk niet door andere wetenschappers ge-peer-reviewed. Nadat deze 
Pieter Borger via Linked-in in contact kwam met andere kritische wetenschappers is zijn 
account verwijderd. Er is nu een door vele wetenschappers ondertekend retractie paper 
verschenen, waarin geëst wordt dat het oorspronkelijk artikel wordt teruggetrokken.
http://www.janbhommel.com/post/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-
corman---christian-drosten?postId=5fbe24911bf6660017d67f7e
(25 nov)

Emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma opnieuw in een geschreven lang, verhelderend 
interview; over griepprik, vaccinatie, commerciële belangen en meer.
https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/ (23 nov)

Gesprek van Flavio Pasquino met Patrick Savalle (initiatiefnemer van het retraction 
paper tegen het artikel waarop de SARS-Cov2-PCR-test is gebaseerd) en Mario Ortiz 
Buijsse. Er blijft niet veel over van het wetenschappelijk fundament van de test, en dus 
ook van alle daaruit voortvloeiende maatregelen.
https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c (29 nov, 25 min)
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