
 

Het coronavirus en de ingebruikname van het 5G netwerk.  
Albrecht Yorck, 26 april 2020 

 

Dit artikel is een opslagwerk van informatie over het coronavirus en de ingebruikname van het 5G netwerk 

op verschillende plaatsen wereldwijd. Verschillende subthema’s worden kort aangehaald. Vervolgens wordt 

doorverwezen naar artikels, filmpjes of boeken in het Nederlands, Engels of Duits waar u meer informatie 

kan vinden.  

 

Corona en 5G is op dit moment waarschijnlijk de meest controversiële theorie die op het internet circuleert. 

Wat is het verband? Wie heeft het uitgedacht? En waarom kent de hypothese zo’n virale verspreiding en 

wordt ze door zo veel mensen voor waar aangenomen? De laatste weken werden tientallen gsm-antennes in 

brand gestoken in het VK en Nederland.
1
 Wat is er aan de hand? 

 

Het begint met een interview van professionele complotdenker David Icke bij London Real op 18 maart 

2020. Icke heeft het over de desastreuze economische gevolgen van het lock-downbeleid en raakt een 

gevoelige snaar. Het interview was een succes.
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Kort daarna wordt een tweede interview gepland op 6 april 2020. Na de live-stream wordt het al zeer snel 

verwijderd van You-tube en van andere media platformen als Vimeo.  

Het spraakmakende interview 
3
 kan men nu terugvinden op verschillende kleinere video-sites. 

Waarom werd het gewist? 

De verbanden die Icke legt zijn zo buitenissig en op het randje, dat ze door de meeste mensen onmiddellijk 

afgewezen zullen worden. En toch zijn er gek genoeg verschillende feiten die in het interview ter sprake 

komen en andere daarbuiten, die tot op zekere hoogte geverifieerd kunnen worden. Ik probeer ze hieronder 

op te lijsten. 

1. Eén van de eerste filmpjes die viraal gaan, is een filmpje met enkele belangrijke momenten uit de 

pandemie-oefening ‘Event 201’.
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  ‘Event 201’ was een vergadering van Johns Hopkins Center for 

Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates 

Foundation en grote spelers van de industrie. Dit vond plaats op 18 oktober 2019.
5
 Er werd een 

simulatie ‘gespeeld’ van een wereldwijde pandemie door een coronavirus, twee maanden voor de 

effectieve uitbraak in Wuhan, die in december van datzelfde jaar plaatsvond. De Risicoanalyse 

‘Pandemie durch Virus Modi-SARS’ uit 2013 van de Duitse overheid bevat ook opmerkelijke 

gelijkenissen met de huidige Covid-19 uitbraak.
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Het filmpje doet een belletje rinkelen. 20 jaar geleden werd er namelijk ook een voorspelling gedaan en 

vonden er ook simulaties plaats, die werkelijkheid zijn geworden. Het PNAC document ‘Rebuilding 

America’s defenses’ dat precies een jaar voor de aanslagen van 11 september 2001 geschreven werd, 

bevat volgende passage:
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“Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, 

absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.”  

 

En natuurlijk denken we ook aan de tientallen grootschalige militaire oefeningen, die de weken voor 11 

september en op 11 september zelf hebben plaatsgevonden, waar o.a. scenario’s met gekaapte 

vliegtuigen die in gebouwen willen vliegen werden nagespeeld.
8
, 

9
 De wereld na 9/11 was niet meer 

dezelfde. 9/11 was een sleutelgebeurtenis die resulteerde in de War on Terror and Dictators, The Patriot 



Act, de veiligheidsstaat en de vernietiging van een groot deel van de Arabische wereld. En natuurlijk 

indirect de migratiecrisis. De coronacrisis lijkt op z’n minst een even grote impact te zullen hebben. De 

vijand  is nu onzichtbaar en voortdurend aan het muteren, iedereen kan het virus herbergen in zijn 

lichaam, iedereen is een potentiële bron van infectie. Verplichte vaccinatie en afschaffing van cash geld 

zijn nu al enkele voorgeschreven oplossingen. 

 

Even voor alle duidelijkheid: 9/11 was een samenzwering. Zie hiervoor het werk van Christopher 

Bollyn.
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 De problematische aspecten van het officiële verhaal over de aanslagen werden 

gedocumenteerd door o.a. David Ray Griffin
11

, Architects & Engineers for 9/11 Truth
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, Massimo 

Mazzucco
13

 en andere.
14

 Dit is nu echter hier niet aan de orde. 

 

Terug naar Covid-19. De timing van ‘Event 201’ was achteraf gezien uitstekend. De aanwezigheid van 

prof. George F. Gao, hoofd van de Chinese CDC verdient hier ook vermelding.
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 China was klaar voor 

de aankomst van Covid-19 op de zeevoedselmarkt te Wuhan. 

 

2. De sterftecijfers van Covid-19 en de verhouding van die sterftecijfers tot de totale mortaliteit worden 

in vele landen niet correct ingeschat, vastgelegd en weergegeven door gezondheidsinstanties: 

 

Italië: Citaat Prof. Walter Ricciardi  
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De Verenigde Staten: Del Big Tree
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 , Prof. John Ioannides
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 , nieuwe studie van Prof. Ioannides 
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 Prof. 

Knut Wittkowski 
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België: Koen Wouters 
21

, Thomas Heiremans 
22

 , Marc Van Ranst 
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Zie verder ook de analyse van onderzoeker James Corbett hierover: 
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3. Verder weten we dat de testen op Covid-19, geen uitkomst geven over de gezondheidstoestand van de 

persoon in kwestie. De loutere ‘aanwezigheid van’ antilichamen of ‘besmetting met’ virusdeeltjes hoeft 

op zichzelf staand geen reden tot paniek te zijn, omdat besmetting niet gelijk is aan ziekte. Deze testen 

kunnen dus ook niet zomaar gebruikt worden om het causaal verband te bewijzen tussen virus en sterfte, 

zonder bijkomende vaststelling van klinische symptomen van het corona-virus en zonder rekening te 

houden met onderliggende factoren (co-morbiditeiten) zoals hartproblemen, kanker, etc. Dit wordt 

gesteld door Prof. Sucharit Bahkdi van de universiteit van Mainz: 
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 En Dr. Klaus Pueschel die d.m.v. 

autopsieonderzoek de precieze doodsoorzaak van coronapatiënten kon vaststellen:
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4. De behandeling van Covid-19 zou volgens de internist Dr. Claus Köhnlein met een gevaarlijke cocktail 

van immuunonderdrukkende middelen gebeuren: 
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 Verder kunnen beademingstoestellen serieuze 

schade veroorzaken aan de longen van sommige patiënten: 
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5. De viroloog Marc Van Ranst roept op tot vaccinatie, zelfs bij de mensen die de natuurlijke 

immuniteit verkregen hebben en daardoor levenslang immuun zijn. Enkel het vaccin kan oplossing 

bieden, aldus Van Ranst: 
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 Volgens Prof. Sucharit Bahkdi is dat een zinloze onderneming.
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Denemarken wil dit vaccin dat nog in ontwikkeling is, nu al verplicht stellen: 
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6. Het bewijs van de potentiële schadelijkheid van vaccins, met name die van adjuvanten in vaccins is 

omvangrijk. Volgende drie boeken bevatten een groot aantal peer-reviewed studies hierover: 
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,
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, 
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7. Bill Gates wil vaccins verspreiden onder 7 miljard aardbewoners 
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 en in de toekomst vaccinaties 

bijhouden d.m.v. zogenaamde quantum-dot tattoo’s: 
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8. Smart Dust is in de maak: 
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9. Het aantal studies dat de potentiële schadelijkheid van Elektromagnetische (EMF)-straling van gsm, 

Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, enz. aantonen is ook zeer omvangrijk. Zie hiervoor het werk van o.a. Prof. Martin 

Pall: 
38

 , Dr. Mercola: 
39

 en Arthur Firstenberg: 
40

 EMF-straling kan als potentieel wapen gebruikt 

worden, omdat het niet alleen een thermisch effect kan hebben, maar ook naargelang de frequentie, 

pulsatie en energieoutput, andere biologische en psychologische invloeden kan hebben. Dit is al langere 

tijd bekend: Anthony C. Sutton. 
41

 
42

 Een groot aantal patenten bestaat voor DEW (Direct Energy 

Weapons).
43

 De omzet van deze markt is vele miljarden dollars waard.
44

 

 

10. Het frequentiebereik van 5G wordt toegevoegd aan, is veel breder dan, en ligt hoger dan, dat van de 

andere netwerken.
45

 5G is fundamenteel anders dan 1-4G, omdat het gebruik maakt van beamforming,
46

 

waardoor gebundelde straling naar de smartphone en dus de mens in kwestie kan gestuurd worden.
47

 5G 

netwerken worden overal ter wereld uitgerold.
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 Dit zou kunnen ingezet worden als wapen tegen 

dissidenten volgens Dr. Katherine Horton.
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11. Het verband tussen de introductie van nieuwe EMF-technologieën en griepachtige symptomen 

wordt door onderzoeker Arthur Firstenberg gesteld in zijn boek. De introductie van het nieuwe 5G-

netwerk en de uitbraak van het coronavirus lijkt volgens sommigen ook in die richting te wijzen. Dit is 

echter nog speculatie: 
50

 Een andere hypothese stelt dat een bepaalde frequentie van 5G, namelijk 60Ghz, 

door de unieke zuurstofabsorptiekwaliteit,
51

 de hemoglobine op de rode bloedcellen aantast, waardoor 

die geen zuurstof meer kunnen opnemen en daardoor hypoxemie kunnen veroorzaken.
52

 Dat zou één 

van de redenen zijn waarom de ventilators niet bijzonder effectief zijn.
53

 Het virus zou volgens “de 

media” echter elk orgaan of weefsel kunnen ziek maken.
54

 Dat laat natuurlijk heel wat mogelijkheden 

open. 

 

12. Het sociaal kredietsysteem is een plan van de Chinese regering dat zij vanaf 2020 invoeren. Het 

systeem bestaat intussen al in China en houdt in dat alle Chinese burgers een bepaalde score krijgen op 

basis van hun gedrag. Op basis van deze score kunnen mensen op een zwarte lijst worden geplaatst en 

allerlei (voor)rechten verliezen, zoals de mogelijkheid geld te lenen of naar het buitenland te reizen, 

toegang tot sociale voorzieningen of de kans op een (goede) baan. Een andere mogelijkheid zou kunnen 

zijn dat iemands kinderen niet tot bepaalde scholen worden toegelaten 
55
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13. SpaceX en Amazon willen meer dan 42000 satelieten in de ruimte hebben, zogenaamd om internet 

aan de armen te brengen:
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14. De coronacrisis lijkt een geweldige katalysator te zijn voor het globalisme en een technocratische 

wereldregering:
58

 , 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/China


15. Drie verbanden die David Icke legt zijn moeilijk te achterhalen. Ten eerste zou Covid-19 niet 

voldoen aan de vier postulaten van Koch (Dr. Thomas Cowan).
60

  Covid-19 zou een exosoom zijn, 

omdat virus en exosoom hetzelfde zijn. (Dr. Andrew Kaufman).
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  En EMF-straling kan het ontstaan van 

exosomen veroorzaken. Die verbanden zijn interessant en zouden moeten verder onderzocht worden. In 

het boek “Virus-Wahn, editie 2020” van Internist Dr. med. Claus Köhnlein en medisch journalist Torsten 

Engelbrecht wordt deze andere visie op virussen, waaronder Covid-19 met meer dan 1000 voetnoten uit 

de medische literatuur onderbouwd. Prof. Dr. med. Etienne de Harven, Prof. Dr. med. Gordon Stewart, 

Prof. Dr. med. Wolfgang Weuffen en Prof. Sievert Lorenzen zijn lovend over het boek.
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De vijftien voorafgaande vaststellingen zijn volgens mij een reden tot bezorgdheid, en dit los van de 

speculatie over het al dan niet bestaan van het virus. Het gaat hier over veel meer dan het virus. Het gaat 

hier over een wereldwijde staatsgreep, het crashen van de economie, het stopzetten van de oude orde en 

het installeren van een nieuwe orde, die men technocratie noemt, zoals Patrick M. Wood het in zijn 

boeken en video’s omschrijft.
63

 Voor het christelijk geloof zal geen plaats meer zijn in deze nieuwe orde. 

Dr. E. Michael Jones 
64

 citeert aartsbischop Carla Maria Vigano die schrijft: 

“The ecclesial events of these hours have manifested clearly if there was still any need the tragic 

subjection of the Church to a State that is striving and doing all it can to destroy the Christian identity 

of our Italy, by enslaving it to an ideological, immoral, globalist, Malthusian, abortionist, migrant 

agenda that is the enemy of man and of the family.”
65

  

 

De wetenschappelijke rechtvaardiging die gegeven wordt om al die zware maatregelen te 

verantwoorden, houdt bij nader onderzoek geen stand, aldus Prof. Sucharit Bahkdi uit een interview van 

19 april 2020. 
66

 Deze maatregelen houden een opschorting van een aantal fundamentele mensenrechten 

in, zoals rechtsgeleerde Beate Bahner geschreven heeft.
67

 

 

Dat is nu allemaal bekend. De vraag is wat er nog zal komen. Wat is de volgende stap? Overal beginnen 

mensen op straat te komen tegen de lock-down maatregelen.
68

 Meer en meer mensen doorzien de 

statistiekenfraude en de medialeugens over het coronavirus. De ‘rechtspopulisten’ komen op tegen de 

technocraten.
69
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De vraag die zich stelt, is de vraag die Icke probeert te beantwoorden. Namelijk: heeft 

de elite nog een troefkaart achter de hand? Indien dit niet het geval is, zal die technocratische elite meer 

dan alleen maar gezichtsverlies lijden. Ook ‘de wetenschap’, de god van deze tijd, zal weinig aan 

geloofwaardigheid overhouden. Dit lijkt ons moeilijk voorstelbaar. Er staat namelijk zoveel op het spel 

voor deze elite. Alles wedden op de statistiekenfraude en de opgefokte hysterie die in de media wordt 

gecreëerd, lijkt niet het beste plan om deze machtsovername te vergemakkelijken. 

 

Zonder oversterfte, zonder echte en excessieve stijging van de mortaliteit, zal er geen geloofwaardigheid 

zijn. Bestaat misschien de mogelijkheid om deze oversterfte kunstmatig te creëren door middel van 5G, 

DEW’s of een andere factor? Zou men een tweede of derde coronagolf op die manier kunnen 

ensceneren/voorspellen? Zou men ongehoorzame overheden, die de raad van de technocraten niet willen 

uitvoeren, op die manier tot inzicht kunnen brengen? Kan men op die manier misschien de superioriteit 

van het nieuwe systeem, de technocratie bewijzen? Of zoals Henri de Saint-Simon (1760-1825), vader 

van technocratie en sciëntisme het placht te zeggen:  

“A scientist, my dear friends, is a man who forsees; it is because science provides the means to predict 

that it is useful, and the scientists are superior to all other men.”
71

 

 

En dat is de reden waarom het Icke interview viraal gaat. 
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