
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Filmpje van kinderen die klas op stelten zetten 
toont geen migrantenkinderen in Brusselse school 

Op Facebook gaat een filmpje viraal waarin een groep kin-
deren te zien is die een klas op stelten zetten. Ze gooien met 
papier en zelfs schoolbanken. Volgens het bijschrift zou het 
gaan om kinderen van migranten in een Brusselse school.  

Maar dit klopt niet. Het filmpje dateert van mei 2019 en toont 
een klas in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Die dag werden 8 
leerlingen door de politie gearresteerd. Waarom de kinderen 
agressief werden is niet duidelijk, maar er zouden vaker zulke 
incidenten plaatsvinden in de school. 

Bron: VRT NWS 

Hallo trouwe lezer, 

Werden de nieuwe coronaboosters al getest op mensen? 

Kan zelfs Alexander De Croo niet langer zijn energiefacturen betalen? 

Zijn apenpokken vergelijkbaar met waterpokken? 

En zorgden migrantenkinderen voor onrust op een Brusselse school? 

Veel leesplezier met deze nieuwe editie, 

Anke 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/26/check-beelden-brusselse-scholen-komen-uit-zuid-amerika/


 

 

Video van straatfeest werd niet gemaakt in Kiev 

In een video die online circuleert is een straatfeest te zien 
waarbij mensen met Oekraïense vlaggen zwaaien. Vol-
gens de posts bij het filmpje tonen de beelden “een nacht 
vol oorlogsgeweld in Kiev”, een sarcastische opmerkingen 
die de oorlog in de Oekraïense hoofdstad lijkt te minimali-
seren. De video wordt vaak gelinkt aan de financiële steun 
van het Westen aan Oekraïne. 

Maar de video werd helemaal niet gemaakt in Kiev. Het 
straatfeest ging door in de Poolse stad Wroclaw en de vi-
deo werd oorspronkelijk gepost door een Oekraïense 
vluchteling die in Polen verblijft. Op het plein dat in de vi-
deo te zien is gaan regelmatig solidariteitsacties voor de 
oorlog in Oekraïne door. 

Het filmpje is dus geen voorbeeld van hoe het leven is in 
Kiev op dit moment. 

Bron: Knack 

Oekraïense kinderen zongen geen “Luftwaffenlied”  

Een filmpje van een groepje Oekraïense kinderen doet de 
ronde op Twitter. In het filmpje dansen en zingen de kin-
deren op Duitstalige muziek. Volgens sommigen is het lied-
je dat ze zingen het “onofficiële marslied van de Luftwaffe”. 
De Luftwaffe was de luchtmacht van Nazi-Duitsland. Dit 
zou bewijzen dat verheerlijking van het nazisme diepge-
worteld is in Oekraïne. 

Maar als we het liedje beluisteren, is het deuntje van het 
bekende liedje “Zeven Dagen Lang” van de Nederlandse 
band Bots. Dit liedje was een cover van een Bretons volks-
lied “Son ar Christr”. Het liedje werd geschreven in 1927 
maar werd pas echt bekend in 1970. In 1976 maakte Bots 
dan de Nederlandstalige versie, en ook een Duitstalige ver-
sie. 

De Luftwaffe had geen eigen lied maar het marslied 
“Bomben auf England” werd soms wel “het Lufwaffenlied” 
genoemd. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-toont-beelden-uit-poolse-stad-wroclav-en-geen-feest-in-door-oorlog-verscheurd-kiev/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-video-van-oekraiense-kinderen-die-de-hymne-van-de-luftwaffe-zingen/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Boosters getest op mensen 

Door: Andreas Huysman 

Volgens sommige berichten op sociale media en alternatieve nieuwssites zijn de nieuwe goedgekeur-
de boosters tegen het coronavirus niet op mensen getest. De realiteit is complexer want er zijn ver-
schillende geüpdatete vaccins op de markt gekomen. Allen werden veilig bevonden door het Euro-
pees Geneesmiddelenbureau.              

Apenpokken zijn geen waterpokken 

Door: Senne Michiels 

In augustus publiceerde HLN een artikel over apenpokken. Socialmediagebruikers wezen er op dat de 
foto bij dit artikel niet over apenpokken gaat, maar een baby met waterpokken toont. Het gaat om 
twee verschillende virussen, ook al lijken ze qua uiterlijk op elkaar. Zo krijg je bij beide ziektes vlekjes 
en blaasjes op je lichaam. Het verschil is dat de blaasjes bij waterpokken allemaal hetzelfde zijn. Bij 
apenpokken kan het stadium waarin de blaasjes zich bevinden variëren.    

Het klopt niet dat ‘meer dan duizend wetenschappers en experten’ zeg-
gen dat er geen klimaatnoodtoestand is  

Door: Knack 

Op sociale media wordt een ‘World Climate Declaration’ gedeeld, een verklaring waarin ‘meer dan 
1000 wetenschappers en experten’ de wetenschappelijke consensus over de impact van de mens op 
de klimaatverandering ter discussie stellen. Alleen blijkt slechts een kleine minderheid van de onder-
tekenaars klimaatwetenschapper en zijn de claims in de verklaring al meermaals weerlegd.       

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/boosters-getest-op-mensen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/apenpokken-zijn-geen-waterpokken
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-het-klopt-niet-dat-meer-dan-duizend-wetenschappers-en-experten-zeggen-dat-er-geen-klimaatnoodtoestand-is/


 

 

Vals citaat doet de ronde over energierekening van De Croo     

Door:  DPA 

De energieprijzen swingen de pan uit. Zelfs Alexander De Croo zegt zijn facturen amper te kunnen be-
talen, aldus een online veelgedeelde foto met citaat. Maar zo'n foto is zelden een betrouwbare bron.               

 

Waarom Amerikaanse president Joe Biden schijnbaar "verdwaald" rond-
dwaalde op een podium      

Door: VRT NWS 

In een video die vorige week wereldwijd viraal ging, is te zien hoe de Amerikaanse president Joe Biden 
niet weet wat te doen nadat hij een speech gaf. Het is het zoveelste beeld dat moet aantonen dat Bi-
den er geestelijk niet meer helemaal bij is. Maar net als in andere gevallen ontbreekt alle context bij 
het filmpje. Want even later werd de president opnieuw verwacht voor een groepsfoto, zo blijkt uit 
een langere video. Mogelijk was hij daardoor in de war. "Net zoals bij Trump destijds proberen politieke 
tegenstanders ook nu twijfel te zaaien over de mentale en fysieke gezondheid van de president."     

Russen worden niet verplicht achteraan te zitten in Letse bussen   

Door: Knack 

Online circuleert een foto van een Lets-Russische sticker die zou aangebracht zijn in Letse bussen. 
Daarop staat te lezen dat Russischsprekenden achteraan in de bus moeten gaan zitten. De foto is 
echt, maar de sticker is niet door de Letse openbaarvervoermaatschappij aangebracht.                

https://dpa-factchecking.com/belgium/220829-99-555950/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/26/check-joe-biden-podium/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-russen-worden-niet-verplicht-achteraan-te-zitten-in-letse-bussen/


 

 

NIEUWSFLASH 

Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren? 
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen! 

 

Check ook zeker onze sociale media! 
Facebook                                             Twitter                                               Instagram 

Nog niet geabonneerd? 

• Websites met desinformatie over Rusland nemen layouts van echte Westerse nieuwsweb-
sites over  

• Twitter maakt bewerken van Tweets mogelijk maar zorgen om desinformatie door nieuwe 
functie 

• Dood van de Britse Queen zorgt voor stortvloed aan fake nieuws 

MEME CORNER 

mailto:info@factcheck.vlaanderen
https://www.facebook.com/FactcheckVL/
https://twitter.com/FactcheckVL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/factcheck.vlaanderen/?hl=nl
https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.politico.eu/article/russia-influence-ukraine-fake-news/
https://www.politico.eu/article/russia-influence-ukraine-fake-news/
https://www.poynter.org/commentary/2022/how-twitters-edit-button-could-fuel-the-misinformation-machine/
https://www.poynter.org/commentary/2022/how-twitters-edit-button-could-fuel-the-misinformation-machine/
https://www.thaipbsworld.com/how-queens-death-followed-a-disinformation-playbook/

