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VS Congres Pandemiepanel van Start.

Belangrijke rol NL Marion Koopmans, ErasmusMC 
Viroscience

science.org
Now in charge, House Republicans launch flurry of investigations
New probes will examine origins of COVID-19 pandemic and research ties to 
China
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1. Ondervraging ambtenaren en wetenschappers naar:
regulering en financiering "gain-of-function" (GOF)-onderzoek (virussen 
gevaarlijker maken voor mensen)...
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Ad 1.a
Fouchier, medewerker Viroscience, wordt geestelijke vader GOF-onderzoek 
genoemd. Speelde hoofdrol in wereldwijd incident met H5N1 in 2013.
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Ad 1.b
Daarna werd door Obama een moratorium afgekondigd voor dit onderzoek 
dat geen nuttige bijdragen heeft geleverd zou hebben, maar wel uiterst 
gevaarlijke virussen voor mensen, en als biowapens.
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2. Rol Fauci die al vroeg werd gewaarschuwd dat het virus door de mens 
gemaakt leek, en gelekt kon zijn uit een lab.

Fauci zou niet gewaarschuwd hebben en geprobeerd het te verdoezelen. 
Daarmee zou hij een snelle beslissende reactie op de uitbraak actief 
hebben tegengehouden
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Ad 2.a
Fouchier en Koopmans hebben een hoofdrol gehad bij de cover-up met 
Fauci cs van een eventuele lab-lek.

alleburgers.nl
Cover-up Lab-lek Hypothese - �AlleBurgers
Gain-of-Function onderzoek In de laatste 20 jaar 
zijn de technieken om erfelijk materiaal van virusse…
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Ad 2.b
Koopmans wordt in de internationale wetenschap beschuldigd van allerlei 
'biases' en conflicts of interest (COIs). Ze wordt daarom door WHO uit de 
Wuhan-missie gezet

Ook haar rol in de NL-pandemie-advisering is te kenmerken door biases en 
COIs

alleburgers.nl
Rutte/Kuipers Klaar voor de Parlementaire Enquête? - �AlleBurgers
Rutte c.s. zal verantwoording moeten afleggen voor het willens en 
wetens aanmodderen met corona. Massale oversterfte, long covid, …
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Ad 2.c
Mutatis mutandis kan van Koopmans hetzelfde worden gezegd: Nl. bekend 
met de grote kans en gigantische impact van een lek van een gevaarlijk en 
ernstig virus

Met deze kennis had zij een snelle en beslissende reactie op de uitbraak 
kunnen entameren; wereldwijd, EU, NL.
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3. Rol Daszak, EcoHealth Alliance, die een subsidie   van Fauci/NIAID 
besteedde aan het Wuhan-lab voor waarschijnlijk onregelmatig 
(GOF-)onderzoek.

alleburgers.nl
Oorsprong SARS-CoV-2: laboratoriumlek? - �AlleBurgers
Dit artikel is gebaseerd op de website Origin of Covid van Andrew 
Tuntable, één van de wetenschappers en onderzoeksjournalisten die …
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Koopman's Viroscience is partner van EcoHealth Alliance, maar zegt, zeer 
ongeloofwaardig, geen 'associaties' te hebben bij het Wuhan-lab en een 
mogelijke Covid-lek aldaar.

Koopmans, Fouchier, Daszak en Fauci spelen een belangrijke rol in de 
cover-up van begin 2020.
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4.
Rol wetenschappers die betrokken waren bij een Nature-artikel met 
conclusie dat SARS2 niet was ontwikkeld in een lab...
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... In de publiciteit werd deze hypothese door hen een propagandistisch 
onwetenschappelijk een 'conspiracy theory' genoemd die buiten het 
publieke debat moest worden gehouden.
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Ad 4\
Koopmans heeft met betrokken media de idee van conspiracy theory in de 
publiciteit gebracht.

Tégen de wetenschappelijke integriteit is dat wetenschappers níet genoemd 
worden bij een artikel waaraan zij wèl een bijdrage hebben geleverd.

115 1 3

AlleBurgers ·�AlleBurgers 15h
14\

  �Kuipers �Rutte �RIVM �Covid19 
�Corona �OMT �MIT

       
      

  

@2ekamertweets ��weedeKamer�wit

@volkskrant @vrij_nederland @nrc �DeGroene @trouw @op1npo
�Nieuwsuur �RTLnieuws �HartvNL �NUnl �NPORadio1 �EenVandaag
�HumbertoRTL �Jinek_RTL �ADnl

224 2 2

AlleBurgers ·�AlleBurgers 13h

AlleBurgers �AlleBurgers · Jan 13

1\3
2023: US-onderzoeken naar Fauci's cs betrokkenheid bij het 
bagatelliseren van de corona-pandemie, en verdoezelen lab-lek als 
�OriginOfCovid 
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Fauci, Marion Koopmans cs mogen er niet mee wegkomen!

20-30M #oversterfte, ca 250M �LongCovid incl kinderen.
 @2eKamertweets  twitter.com/Florin_Uncover…

131
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"the panel is also expected to focus on claims, unsupported by evidence, 
that a laboratory in Wuhan, China, either bioengineered or accidentally 
released SARS-CoV-2 obtained from bats."

lees ik in het artikel.
Wat de uitkomst van dit onderzoek wordt weten we niet.

27

You’re unable to view this �weet because this account owner limits who can 
view their �weets. Learn more
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Stel je voor dat Koopmans en Fouchier wel adequaat hadden gereageerd?

En niet zoals in de bijlage over de cover-up staat.

Veel dank voor de informatie. Sinterklaas was bij ons bekend. De latere 
bijstelling kende ik niet. Heb je er een bron van?
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