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Brian Gerrish van de UK Column aan het woord
REGERINGEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR GENOCIDE 

Zelfs in gespecialiseerde ziekenhuizen is nooit één patiënt opgenomen, laat
staan in het grote centrum in Londen voor duizenden patiënten, dat uiteindelijk,
geloof ik, 63 patiënten telde in een instelling met meer dan duizend bedden!

In ziekenhuizen hebben we ziekenhuisconsulenten [senior behandelende artsen]
gehad die ons vertelden dat zij verantwoordelijk waren voor het opzetten van ge-
specialiseerde Covid-afdelingen, wat zij ook deden, en toen deze afdelingen wer-
den opgezet, werd er nooit één Covid-patiënt opgenomen.

En terwijl dat gebeurde, stuurde de Britse regering bejaarden die duidelijk
griep hadden - ze waren in de ziekenhuizen en hadden griep, ze waren ziek - de
regering stuurde die bejaarden met duizenden tegelijk terug naar de verzorgings-
en verpleeghuizen, waar die infectie zich natuurlijk, in een gesloten omgeving,
verspreidde.

Zelfs de bredere pers - zeker de kranten in het Verenigd Koninkrijk; de Daily
Express, ik geloof de Daily Mail en de Daily Telegraph en de Guardian - 

meldden allemaal op een bepaald moment dat het be-
wijs was dat tienduizenden ouderen onnodig waren
gestorven.

Nu zeggen de deskundigen die met ons praten in de UK Column dat het niet om
tienduizenden gaat, maar om honderdduizenden.

Dus, we hebben de leugen over de vraag of het een pandemie was, en een van de
trucs die de Britse regering en de BBC hebben gebruikt is, dat ze praten over de
statistieken met betrekking tot Covid-19 in een cumulatieve zin.

Ze blijven de cijfers bij elkaar optellen. Maar, natuurlijk, griep wordt altijd
geregistreerd als een seizoensgebonden gebeurtenis.

Een griepseizoen komt, mensen krijgen griep, sommige mensen sterven - dat is
altijd het geval - en dan, als het weer beter wordt, verdwijnt de griep. En dan,
de volgende winter, dat is een nieuw griepseizoen, en de statistieken beginnen
opnieuw. Maar met Covid, zijn de statistieken opgeteld over de twee seizoenen.

Nu, dit is het gebruik van psychologie om de gedachten van mensen te manipule-
ren. Het is absoluut schaamteloos.

U noemde Fauci. Ik geloof dat wat je nu ziet een rookgordijn is.

Ja, er moeten vragen worden gesteld over wat er in het Wuhan-laboratorium ge-
beurde, en we weten dat het al vele jaren standaardprocedure is dat als er een
vaccin moet worden gemaakt, de farmaceutische bedrijven een virusstam zullen
verbeteren als onderdeel van hun technieken om een nieuw virus te maken; dus we
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kunnen ons voorstellen dat in elk laboratorium gevaarlijke verbeterde virussen
kunnen worden gemaakt.

We weten dus dat laboratoria in wezen gevaarlijk werk verrichten met de verbe-
tering van virussen, dus het is natuurlijk mogelijk dat er iets is ontsnapt.

Maar ik denk dat de timing van het plotseling terugbrengen van de aandacht naar
Fauci zeer interessant is, en ik denk dat dit wordt gedaan omdat ze weten dat
het grote publiek de juiste vragen begint te stellen over wat er is gedaan als
gevolg van het Covid-19 vaccinatiebeleid. Dus, om te proberen de mensen af te
leiden van het stellen van de belangrijkste vragen over vaccinatie, komen ze nu
terug op Fauci.

En de andere man die plotseling is verdwenen uit de publieke arena is Bill Ga-
tes.

Nu, waarom is Bill Gates verdwenen...?

Nou, er zijn een aantal interessante vragen, maar het eerste probleem waar hij
mee te maken kreeg was dat bekend werd dat hij bevriend was met Epstein.

Dus plotseling is de heer Bill Gates van de brandschone, goed opgevoede onder-
nemende filantropische zakenman naar besmeurd met het feit dat hij een zeer
twijfelachtige vriendschap had met [Jeffrey] Epstein.

En Melinda Gates heeft nu gezegd dat ze haar man jaren geleden heeft gewaar-
schuwd voor die relatie.

Dus, plotseling, is Bill Gates ontmaskerd in de bredere media...

Dat gebeurde eerst,

en nu krijgen we ineens weer aandacht voor Fauci...

Mijn gevoel is dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit verachtelijke
plan nu beginnen te denken dat het publiek in de goede richting begint te kij-
ken, en dus hebben ze iets nodig om hen af te leiden.

En ik denk dat we een toename gaan zien van beschuldigingen dat het de Chinezen
waren die een biowapen produceerden, dat Fauci erbij betrokken was. Dit is alle-
maal emotioneel gedoe in de media; dit is geen goede analyse van wat er is ge-
beurd.

Dat is mijn persoonlijke mening; ik kan het mis hebben.

Media

We zien hier in het Verenigd Koninkrijk dat met
name de BBC op deze manier gebruik maakt van toe-
gepaste psychologie: zwaar emotionerende, veront-
rustende foto's met zeer weinig feitelijke ver-
slaggeving ter ondersteuning van het beeld. Het
idee dat in de foto wordt gegeven wordt opgedron-

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!



ETIENNE VAN RATTINGEN 
 

gen en dat kan een compleet verkeerd idee zchep-
pen.

Dit is opzettelijk. Het is berekend. Het is nu heel gemakkelijk te zien dat dit
gebeurt.

Dus, [met] de achtergrond van alles wat er gebeurd is met de "pandemie", weten
we dat elke toespraak die gehouden wordt, elk document dat uitgaat, waarschijn-
lijk een versterkende psychologische boodschap zal bevatten.

Maar wat volgens mij ook belangrijk is, vanuit het VK althans; als we teruggaan
naar 2010, toen dat Mindspace-document werd vrijgegeven, zagen we binnen een
jaar de eerste oefeningen ter voorbereiding op een pandemie.

Dus in 2016 [NB: Brian zei per vergissing '2011', het jaar van de vorige 'Pan-
demic Preparedness Paper'] hadden we iets dat 'Exercise Cygnus' heette, wat het
Britse draaiboek voor een influenzapandemie was.

Daarna volgden andere officiële documenten waarin werd gesproken over een moge-
lijke toekomstige pandemie, en in 2017 kwam er een zeer belangrijk document met
de naam Emergency Preparedness, Resilience and Response. 

[NB: Brian veralgemeende de naam als "Preparing for the Next Pandemic"].

Wat interessant was, en is, bij het lezen van deze documenten is dat sommigen
van hen - niet allemaal, maar sommigen - het document kwalificeren door te zeg-
gen,

“Welnu, we kunnen niet voorspellen dat er een pandemie zal komen: we kunnen op
lange termijn kijken naar wat er in de wereld is gebeurd; we kunnen terugkijken
naar 2018 en de grieppandemie en de schade; maar we kunnen niet met zekerheid
zeggen wanneer er in de toekomst weer een pandemie zal zijn."

Maar plotseling, in een zeer kort tijdsbestek van jaren, zien we in het Vere-
nigd Koninkrijk een vlaag van documenten - en nogmaals, we kunnen deze voor u
beschikbaar stellen - waar, plotseling, mensen allemaal praten over "de komende
pandemie".

Nu, dit zijn Britse politieke openbare documenten.

Ze zijn niet eens van het niveau van de SPARS Pandemic-type documenten, waar
deze grote oefeningen zijn gehouden in Amerika en elders, kijkend naar de moge-
lijkheid van een op handen zijnde pandemie. Dit is een cluster van documenten en
vermeend onderzoek in het Verenigd Koninkrijk dat nogal uitzonderlijk is.

Is het toeval dat in een paar jaar tijd het ene document na het andere ver-
schijnt, waarin wordt gewaarschuwd dat er een pandemie op komst is? Wat ik zie
als ik deze documenten lees, is heel weinig feiten, maar heel veel emotieve
taal. (NLP-taal)

En, natuurlijk, mensen die een baan hadden in de publieke sector, in het lagere
overheidssysteem, zouden zeer ontvankelijk zijn geweest om dit materiaal te le-
zen en dan te denken,
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"Mijn  hemel,  we  moeten  lokale  voorbereidingen
treffen voor dit!"

Dus als ik naar deze documenten kijk, ben ik er vrij zeker van dat wat we hier
zien het zaaien van ideeën is over een komende pandemie.

Natuurlijk werden die zaadjes in de hoofden van de mensen gelegd, en op het mo-
ment dat we berichten kregen over een pandemie die eraan zat te komen - bij ons
[in Groot-Brittannië] vooral van de BBC - begonnen de mensen zich zorgen te ma-
ken, of begonnen ze na te denken over dat materiaal en begonnen ze te reageren
op een manier die de regering zou willen.

We hebben dus het tastbare bewijs dat de Britse
regering toegepaste psychologie gebruikt om haar
beleid over te brengen, en dat doet ze ook, dat
tastbaar bewijs dat zegt dat ze zo ver gaan om
mensen angstig te maken.

En ik voeg daaraan toe dat als je mensen gestrest en angstig maakt, je ze ook
geestelijke gezondheidsproblemen bezorgt, en we leven nu in een land waar een
enorme toename is van depressies en zelfmoorden, waarover niets wordt gezegd in
de reguliere pers, omdat de toename van die nadelige gevolgen voor de geestelij-
ke gezondheid zo enorm is sinds het lockdown-beleid is ingevoerd:

dit is een olifant in de kamer in het Verenigd Koninkrijk... We hebben het be-
wijs in documenten van dit soort berekende, destructieve toegepaste psychologie.

Maar dan zie je ook, als je gaat praten met mensen in de openbare diensten, met
artsen en verpleegkundigen in de Nationale Gezondheidsdienst hier en de zieken-
huisdienst, dat zij ook getuige zijn geweest van de plotselinge stroom van deze
papieren, die hen effectief voorbereidden op een pandemie die eraan zat te ko-
men.

Maar dit was een pandemie die volgens de kranten
niet te voorspellen was!

De leugens en de leugenaars
 Daar ben ik het mee eens, en als we wat goed nieuws in onze discussie willen
brengen: de mensen waartegen we het opnemen, de mensen die we bestrijden, zijn
inherente leugenaars.

Ze vertellen leugens.

Ze vertellen niet de waarheid.

En het probleem daarmee is dat ze uiteindelijk verstrikt raken in hun eigen
leugens.
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Dus ik denk dat dit een groot deel is van wat er begint te gebeuren.

Ik kan u een ander voorbeeld geven, uit het Verenigd Koninkrijk, waar we zien
dat er plotseling een zekere angst in het systeem is ontstaan.

Het Britse bureau dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en regulering van
medicatie heet de MHRA, de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

Dat is de organisatie die gegevens heeft verzameld over bijwerkingen van vac-
cins, en voor u en iedereen die uiteindelijk kijkt of luistert, hun laatste rap-
porten  zijn  dat  er  in  het  Verenigd  Koninkrijk  859.481  bijwerkingen  zijn
geweest ...

859,481. En er zijn 1.213 sterfgevallen geweest.

Deze statistieken zijn afkomstig van de Britse regering zelf; ze zijn niet van
mij afkomstig, maar van de Britse regering, en ze zijn afkomstig van het MHRA
Yellow Card-systeem.

Dit is zogezegd het veiligheidssysteem waarmee iedereen die in aanraking komt
met een bijwerking van een vaccin - of het nu iets is dat je zelf hebt meege-
maakt of waarvan je als familielid of vriend getuige bent geweest, of zelfs als
je iemand bent die in de medische wereld werkt - een Yellow Card-melding moet
doen van een bijwerking van een vaccin, en het is de MHRA die die database bij-
houdt.

Nu, in de eigen documentatie van de MHRA, verklaarden zij in 2018 dat naar hun
weten, voor welke medicatie dan ook, met inbegrip van vaccins, minder dan 10%
van de ernstige bijwerkingen ooit werden geregistreerd. Minder dan 10%...!

En voor minder ernstige bijwerkingen van vaccins zeiden ze dat het geregi-
streerde cijfer tussen 2% en 4% [van het werkelijke totaal] zou liggen.

Als we deze verklaring afzetten tegen [het record van] 859.000 bijwerkingen en
1.213 sterfgevallen, dan hebben we het over 12.000 mensen die zijn overleden.

Wij als UK Column hebben veel over deze gegevens bericht en op de website ukco-
lumn.org heeft mijn collega, Mike Robinson, een zoekmachine ter beschikking ge-
steld waarmee u de gegevens van de MHRA zelf kunt doorzoeken.

En dit is zeer interessant, omdat je de gegevens op de website van de MHRA niet
kunt doorzoeken; de MHRA biedt ze gewoon aan in de vorm van gegevensbladen. Dit
is zeer verwarrend en misleidend voor het publiek.

Maar het voorbehoud dat misschien slechts 10% van de ernstige effecten werd ge-
registreerd, is zeer belangrijk. In de afgelopen weken heeft het MHRA een nieuwe
alinea toegevoegd met betrekking tot dat voorbehoud over de lage rapportage van
bijwerkingen.

Zij zeiden,

"Natuurlijk is het cijfer van 10% en 2-4% niet van
toepassing op Yellow Card meldingen van bijwerkin-
gen van Covid-19 vaccins."
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Dus, zodra de UK Column de aandacht van het publiek begon te vestigen op het
feit dat de MHRA al 859.000 bijwerkingen had geregistreerd en 1.200 sterfgeval-
len, en dat dit misschien slechts een zeer klein deel van het totale aantal bij-
werkingen zou zijn, probeerde de MHRA het publiek te misleiden door een bericht
te plaatsen waarin stond dat deze 10% [regel] niet van toepassing was op bijwer-
kingen als gevolg van Covid-19 vaccinatie.

Welnu, sommige mensen zullen het onvermijdelijk kopen, omdat leden van het pu-
bliek die deze informatie lezen zonder een vollediger inzicht te hebben, nog
steeds in de psychologische positie verkeren dat zij geloven wat de regering hen
vertelt...

En dit is een zeer grote fout, natuurlijk. Dus sommige mensen geloofden hen
wel, maar sommigen ook niet.

Nu, wij als media-organisatie daagden dat zeer sterk uit, en toen gebeurde er
iets heel interessants:

de MHRA kondigde plotseling aan, in de laatste
paar dagen, dat er een speciaal initiatief zou ko-
men voor patiëntenvoorlichting en -veiligheid.

En als je kijkt naar de documenten die ze hebben geproduceerd, dan staan er
woorden op het papier, maar in de documenten staat niet echt wat ze gaan doen om
de patiëntveiligheid te verbeteren.

Het andere deel van het verhaal in het VK is dat de MHRA de algehele verant-
woordelijkheid heeft voor het registreren van bijwerkingen van vaccins, maar wat
zij niet doen is vervolgens onderzoek doen om tot een eindconclusie te komen
over de vraag of een effect inderdaad door een vaccin is veroorzaakt of niet. 

[Om tot een echte conclusie te komen moet er op elke overledene die werd gevac-
cineerd een lijkschouwing gebeuren. Red.]

AUTOPSIE
Welnu, dat gebeurt ook in het VK, dat er geen autopsie wordt verricht.

We hebben zelfs gezien - dit is een feit, want we hebben de betrokken familie
geïnterviewd - [een geval] waarbij de vader van een familie aan een hartaanval
overleed zeer kort nadat hij een vaccinatie had gekregen, en het ziekenhuis
diende geen gele kaart-rapport in, en later, toen de familie dat rapport had in-
gediend, gebeurde er niets.

Zes en een halve week gingen voorbij.

Ze zeiden toen tegen de MHRA,

"Wat doet u om het overlijden te onderzoeken?"

En het eerste wat de MHRA hen vroeg was,

"Was er een autopsie?"
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Welnu, de verantwoordelijkheid om een autopsie te doen ligt natuurlijk bij het
medische team, dat had moeten besluiten dat er een verband kon zijn met het vac-
cin, [en dat] er daarom een autopsie nodig was.

Maar toen het te laat was, en de persoon al begraven was, zei de MHRA,

"Nou, er was geen autopsie."

En wat er ook gebeurde in het VK, ongeveer twee jaar geleden, [was een verande-
ring:] oorspronkelijk moesten overlijdensakten worden ondertekend door twee art-
sen, en dit werd, binnen de "pandemie", veranderd zodat er maar één handtekening
hoefde te staan.

Voortdurend werd op de overlijdensakten "Covid" genoteerd wanneer familieleden
zeiden,

"Maar mijn vader, mijn moeder, mijn broer stierven
aan kanker!"

Maar omdat ze zogenaamd "positief" getest waren op Covid-19, werd dat in feite
genoteerd als de doodsoorzaak.

Dit is dus de officiële vervalsing van statistieken, met een directe impact op
de gezondheid van de natie.

Dit is berekend. En dit is waarom ik terugkom op de verklaring dat het geen
waanzin is; als je heel zorgvuldig de politieke beslissingen, het beleid, de do-
cumenten analyseert, waar we naar kijken is genocide.

Het is gepland. Het is met voorbedachte rade.

Ik heb zelfs meegemaakt dat een hooggeplaatst lid van de Nationale Gezondheids-
dienst - die met ons heeft gesproken als klokkenluider - precies die term ge-
bruikte.

Haar woorden waren,

"Wat ik heb zien gebeuren binnen de gezondheids-
dienst in het Verenigd Koninkrijk is genocide."

Onze kinderen vaccineren?
Het is heel duidelijk dat er nu een enorme urgentie is om kinderen te vaccine-
ren, en dat kunnen we zien aan de openlijke uitspraken van politici.

Eén politicus, [de voormalige minister van Volksgezondheid] Jeremy Hunt, stond
een paar dagen geleden op in Westminster en zei in feite dat het van vitaal be-
lang was dat we schoolkinderen begonnen te vaccineren.
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We zien dus open verklaringen, maar we zien ook andere documenten circuleren
waarin,  opnieuw,  sprake  is  van  kwaadwillig  gebruik  van  psychologie,  omdat
schoolleerkrachten wordt verteld dat als zij ouders tegenkomen die hun kinderen
niet willen laten vaccineren, deze ouders effectief als extremisten zullen wor-
den aangemerkt.

We zien dus opnieuw deze psychologische wig in het spel komen, om mensen van
hun kinderen af te brengen.

Natuurlijk, als je ouders weghaalt bij de kinderen, dan kan de regering doen
met de kinderen wat ze wil.

En terwijl ik dit tegen u zeg, denk ik dat het redelijk is om te zeggen dat ik
vele jaren geleden, twintig jaar geleden, een zeer informatief politiek boek
las, genaamd The European Union Collective - Enemy of its Member States [door
Christopher Story], en in dat boek stond een tabel die beweerde een tabel te
zijn van de psychologische aanval op Westerse naties.

Het betrof een periode van demoralisatie; het betrof een periode van destabili-
satie; en de ultieme vijf jaar was dat er complete chaos en ineenstorting zou
zijn.

En toen ik die tabel las - en ik was op dat moment nog niet lang uit het leger
- zei mijn geest,

"Sommige van deze dingen gebeuren om ons heen. Ik
kan voorbeelden bedenken!"

En ik heb openbare lezingen gehouden over een deel van dit idee - ik zal het
een "idee" noemen - dat er een psychologische aanval, een demoraliserende aan-
val, wordt ontketend op onze respectieve naties.

Ik geloof dat dat het geval is.

En ik geloof dat als je ziet hoe het beleid voor deze Covid zwendel, deze leu-
gen, wordt weerspiegeld in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, in Duitsland,
en in alle andere landen, dan kunnen we duidelijk zien dat de machtsbasis die
dit injecteert niet democratisch is in welke vorm dan ook.

Het is ons vijandig gezind.

Ik wil er nog aan toevoegen, omdat ik het niet wilde vergeten, dat Bill Gates
een organisatie heeft gesteund genaamd CEPI:

de Coalitie voor Epidemic Preparedness Innovati-
ons...

De Bill en Melinda Gates Stichting heeft honderden miljoenen dollars in die or-
ganisatie gestoken.
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Welnu, door een "wonder" financierde CEPI uiteindelijk precies dat biologische
testlaboratorium dat de MHRA in het VK zou gaan gebruiken, en nog steeds ge-
bruikt, om ons te vertellen of de vaccins veilig zijn...!

Dus het geld van Bill Gates gaat naar CEPI; en van CEPI gaat het naar het labo-
ratorium dat wordt gebruikt om ons te vertellen dat vaccins veilig zijn - op ba-
sis van het feit dat zij 860.000 bijwerkingen hebben geregistreerd, officieel!

Maar ze hebben niet onderzocht of er een oorzakelijk verband is met de vaccins
zelf. Dat onderzoek is niet gedaan.

Het is dus duidelijk dat er een systeem is opgezet om het publiek te misleiden
over wat er werkelijk gebeurt met deze vaccins.

En ik denk dat ze de kinderen willen omdat ze nu nogal bang zijn dat de juiste
vragen worden gesteld, en ze weten dat als ze de kinderen gevaccineerd willen
krijgen, ze zich moeten haasten.

Zien we een georkestreerde medische operatie?
Ja. Ik denk dat wat je zegt juist is. Het is moeilijk voor mensen [om zich voor
te stellen].

Als we zeggen dat we redelijke mensen zijn - wij, de mensen die hier vandaag
bijeen zijn, zijn niet perfect, maar we zijn redelijke mensen en we zijn bezorgd
over onze medemens; dat is wat er in ons hoofd omgaat - als je dat in je hoofd
hebt, dan is het heel moeilijk voor je om naar iemand te kijken die een volsla-
gen wreed plan op mensen loslaat.

Als zelfs [slechts] tienduizenden bejaarden in het Verenigd Koninkrijk opzette-
lijk werden gedood (en ik geloof dat het bewijs daarvoor overweldigend is), dan
zijn de mensen die de beslissing namen om de bejaarden te doden, ook in staat om
de beslissing te nemen om andere leden van de samenleving te doden die volgens
hen niets waard zijn.

Om terug te komen op psychologie en documenten: Ik heb een document van de Na-
tionale Gezondheidsdienst over patiëntveiligheid, en er staat,

"Als we dit of dat zouden doen, zouden we misschien het leven van 160 mensen
per jaar kunnen redden. Dat zou £23 miljoen waard zijn."

Telkens als het NHS document het heeft over het beschermen van mensen, wordt
daar een financiële waarde aan toegekend.

En als ik die zinnen zie, weet ik dat de persoon die dat document heeft ge-
schreven niet denkt op de manier zoals ik vermoed dat u en wij allemaal denken.

Dus, wat ze de kinderen aandoen met de maskers en de sociale afstand - en hen
lessen geven in "hoe gevaarlijk het virus is" - dat maakt de kinderen bang.

Dit is allemaal een psychologische aanval op hun geest, en de mensen die het
doen weten heel goed dat dit zal resulteren in allerlei geestelijke gezondheids-
problemen bij de kinderen.

Er is een zeer belangrijk document dat Biderman's diagram van dwang heet.
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Het is een door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend document over, niet-
fysieke technieken van marteling...

Vrijwel elke Covid pandemische maatregel kan worden afgevinkt tegen een van de
regels in Biderman's tabel.

Wie zitten erachter?
Wel, dit is natuurlijk een zeer interessante vraag, want toen ik het had over
de destabilisatiekaart [in het boek van Christopher Story], was dat naar ver-
luidt een onderdeel van een communistisch plan om het Westen te destabiliseren.

Maar ik denk dat als we er op dit moment een meer volwassen kijk op hebben, als
we kijken naar de machtsbasis (en op dit moment richten we ons op de machtsbasis
van de farmaceutische bedrijven), de machtsbasis binnen de netwerken van die be-
drijven ligt.

En natuurlijk kunnen die bedrijven alleen functio-
neren met de mensen die hun miljarden dollars aan
werkkapitaal en winsten controleren.

Voor mij is het dus heel gemakkelijk om te zeggen dat als je wilt beginnen uit
te  zoeken  wie  dit  doet,  je  moet  kijken  naar  wie  feitelijk  de  geldsommen
controleert.

En dit kan nogal emotioneel zijn, afhankelijk van hoe je dit argument over-
brengt, maar in het Verenigd Koninkrijk kondigt de regering - die geen zieken-
huizen heeft kunnen bouwen, geen gaten in de weg heeft kunnen dichten, geen
scholen heeft kunnen leiden - plotseling aan dat we 800 miljard pond hebben die
uit het niets tevoorschijn is gekomen om Covid te bestrijden.1

Nou, dit vertelt ons iets heel belangrijks.

Het andere dat ik op dit moment belangrijk vind, is dat je een paar jaar gele-
den had kunnen denken dat als zo'n pandemie zou uitbreken, we in dit stadium, nu
de economie zo zwaar getroffen is, de banken zouden horen klagen.

We zouden de banken horen zeggen dat,

"Dit is rampzalig, want de Britse economie is met
30% tot 40% gekrompen. De banken kunnen niet func-
tioneren."

Maar eigenlijk, de banken zwijgen. En dat zegt mij dat de banken blij zijn. En
daarom denk ik ook dat ze wat COVID betreft eveneens een dikke vinger in de pap
hebben.

1 Dit is een zeer sterk punt. Ineens kunnen EU-landen met miljarden zwaaien waar anders altijd moet beknibbeld worden. Opvallend genoeg gaan 
deze gelden alleen naar de farmaceutische industrieën en een schijntje gaat naar de burger of de ondernemer waarvan bekend is dat het in mei 
2021 de laatste maal was dat ze werden gesubsidieerd. Dat wil dus zeggen dat ze volgende lockdown geen hulp krijgen en allemaal failliet zullen
zijn.
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En volgens mij is dit de reden waarom, als we willen bestrijden wat er gebeurt
met Covid en vaccinatie, we ook deze kwestie moeten aanpakken.

Als we kunnen bewijzen dat onze regeringen liegen en propaganda gebruiken, moet
dat net zo hard worden aangepakt als tegen het publiek zeggen,

"We kunnen u laten zien dat vaccins gevaarlijk
zijn, gezien de statistieken over bijwerkingen."

We moeten die twee dingen tegelijk doen.

Een van de ironische dingen is dat de lockdown heel goed is geweest voor de
Britse Column, omdat veel, veel meer mensen naar ons toe komen, en elke week
krijgen we waarschijnlijk zes, zeven, acht e-mails waarin mensen zeggen,

"We willen jullie bedanken dat jullie ons gezond
houden. Uw nieuws, uw informatie, uw feiten, uw
analyse heeft geholpen om ons gezond te houden,
want we werden ongerust; we werden angstig."

En dat is een groot compliment voor ons. Dat is iets heel speciaals dat
deze mensen ons vertellen. 

  

Maar, natuurlijk, wat het ons ook vertelde was hoe krachtig dit effect was
op de geesten van het publiek.
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