
Geraardsbergen,15 november 2021 
 
Aan de heer Alexander De Croo 
Eerste minister 
Wetstraat 16 
1000 Brussel 
 
 
Geacht heer, 
 
 
Dit schrijven wordt u gericht door een bezorgd en verontrust burger. 
 
Ik ben zeventig jaar en heb een loopbaan in de juridische wereld achter de rug (21 jaar advocaat en 21 jaar 
rechter).In 1975  vatte ik, in het kader van een gepland doctoraat, een  studie aan m.b.t.” Recht en vormen 
van levens-verkortend gedrag”. Sindsdien volg ik, vanaf de zijlijn, de evolutie van o.a. de medische 
wetenschap, de technologie en  de reactie van het recht op deze evolutie. 
 
Toen in 2009 de Mexicaanse griep de wereld op stelten zette en de regering de bevolking opriep tot 
massale vaccinatie heb ik mijn kennis ter zake verdiept. 
 
Op 6.12.09 uitte ik mijn bezorgdheid over de gang van zaken  aan de regeringscommissaris G. De Padt  in 
een schrijven waarvan de twee laatste paragrafen luidden als volgt :” De federale overheid propageert 
reeds maanden  de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. De mensen worden evenwel niet ingelicht over 
de achtergrond van de ganse zaak, de vaccinatie wordt voorgesteld als noodzakelijk en volkomen  veilig  
daar waar uit tal van informatiebronnen blijkt dat het nut van een vaccinatie betwijfeld moet worden ,het 
vaccin onvoldoende getest is  en diverse voor de gezondheid  gevaarlijke producten bevat. Efficiënt bestuur 
vereist dat een overheid verantwoorde beslissingen neemt ter bescherming van (de gezondheid van ) de 
burgers en het belastinggeld  gebruikt wordt in hun voordeel en niet voor de aankoop van miljoenen 
gevaarlijke vaccins. Bovendien lijkt het mij niet denkbeeldig  dat de burgers die ziek worden of wiens 
verwanten  overlijden ingevolge de vaccinatie, procedures zullen instellen tegen de Belgische staat  tot 
vergoeding van de schade  en dit omdat de overheid  een fout beging door het verspreiden  van onjuiste 
en/of onvolledige informatie m.b.t. deze vaccinatie.”  
 
Dat mijn bezorgdheid verantwoord was blijkt o.a. uit : 
. Het boek “dossier Mexicaanse griep” van onderzoeksjournalist          Daan De Wit verschenen in 2010.In dit 
boek wordt aangetoond hoe de WHO, gestuurd door  de farmaceutische wereld, met de hulp van de 
gevestigde media en zogenaamde onafhankelijke experts de circulatie van een mild virus opblies tot een 
pandemie om vervolgens de farmaceutische bedrijven  toe te laten miljoenen vaccins  te verkopen aan 
overheden die  blindelings het spel meespeelden ,hun bevolking  onderwierpen aan een medisch 
experiment en  na het afblazen van de operatie  opgezadeld bleven met miljoenen vaccins. 
Zo leest men in het boek op blz. 181 :”Bijna  tegelijk met de aankondiging van minister Klink, dat hij wil 
bezuinigen op de gezondheidszorg ,wordt bekend dat  het grootste deel van de vaccins is vernietigd. Klink 
kan net als zijn  Belgische collega ,nog een deel  van de bestelling terugdraaien. Minister Onkelinx doneerde  
ruim een miljoen vaccins aan WHO. Die distribueert de giften in de rest van de wereld. Een van de eerste 
landen  in Afrika  die de vaccins ontvangt is Togo, het buurland van Ghana. Daar worden vervolgens  op 
grote schaal verplegend  personeel, zwangeren en kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Een 
Fransman ,op bezoek in Togo, is hiervan getuige. Hij vraagt enkele mensen over hun vaccinatie  en hoort tot 
zijn schrik dat zij het idee hebben  tegen malaria te zijn ingeënt. International SOS dat  de verspreiding van 
de Mexicaanse griep in kaart heeft gebracht ,schrijft over Togo: ’Mexicaanse griep is nooit geidentificeerd 
in dit land ‘.Ook het consulaat van  de republiek Togo  kan zich geen Mexicaanse griep  herinneren. “ 
 
. Het onderzoek dat in opdracht van de Raad van Europa gevoerd werd door Paul Flynn. Dit onderzoek 
bevestigt wat  Daan De Wit neerpende .In het persbericht nr.455a10  dat op 24 juni 2010  door Pace (= 



Parliamentary  Assembly  Council of Europe) Health  Committee n.a.v. het rapport van de heer Flynn en de 
bespreking ervan in de algemene vergadering ,verspreid werd  leest men o.a. dat de  behandeling van de 
pandemie H1N1 door de W.H.O., de Europese agentschappen en de nationale regeringen  geleid heeft tot  
een verspilling van grote sommen overheidsgelden en ongerechtvaardigde paniek en angst  over de 
gezondheidsrisico’s bij de  Europese burgers. Het Health Committee formuleerde dringende aanbevelingen 
voor  meer transparantie en beter bestuur in volksgezondheid  en voor bescherming tegen “ongewenste 
beinvloeding door gevestigde belangen”. 
. Het boek van Erwin Pasmans ” De coronaplandemie”,verschenen in 2020, waar men op bladzijden 213 en 
214 leest :’Over deze schrijnende toestand schreef Daan De Wit het boek Dossier Mexicaanse griep, waarin 
hij  onder andere de laksheid van de autoriteiten ten aanzien  van burgers aankaart. Het is een 
journalistieke reportage die een huiveringwekkend beeld schetst van de propaganda  en manipulaties van 
Big Pharma, de gevestigde media en de zogenaamd onafhankelijke experts. Want ook de virologen waar we 
in Vlaanderen en Nederland  nu wederom blindelings op terugvallen bleken destijds om het  heel zacht  uit 
te drukken een zeer dubieuze rol te spelen. Betrokkenheid die niet enkel de portemonnee van de 
farmajongens goed gespekt heeft ,maar ook die van henzelf. In dit verband is de rol van het 
Interministerieel Commissariaat Influenza vermeldenswaardig. Maar liefst vijf van de vijftien experts 
inclusief hun voorzitter/griepcommissaris die het vaccin aan de overheid hadden aanbevolen, werden op 
de een of andere manier vergoed door het  farmaciebedrijf GlaxoSmithKline. Paul Flynn rapporteur voor de 
Raad van Europa voegt er aan toe dat de namen  van de betrokkenen nog een jaar lang  geheim zijn 
gebleven. ‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Toen in het voorjaar van 2019 het covid-19 virus opdook, de W.H.O. de pandemieklok luidde , de 
gevestigde media dagelijks   de angstkraan opendraaiden en vervolgens de overheid, andermaal omringd 
door deskundigen, als enige oplossing vaccinatie  aanprees, was het duidelijk  dat wij stonden voor een 
nieuwe “ verbeterde” uitgave van de Mexicaanse griepgeschiedenis en ….dat de overheid  uit het verleden  
en  uit de voornoemde aanbevelingen van de Raad van Europa niets had geleerd. 
 
In de periode 2019-21 heb ik met stijgende verbazing vastgesteld wat regeringen zich  veroorloven in een 
land dat zich een rechtstaat noemt. Nu u op 17.9.21 op de koop toe nog tegenover gans Belgie poneert dat 
niet- gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor het voortduren van de pandemie, de verhoging van de 
besmettingsgraad, de opnames in de IC afdelingen  en dat een niet-gevaccineerde zijn leven  en dat van 
anderen in gevaar brengt, vind ik het nodig de volgende  bemerkingen te maken bij deze uitspraak en bij 
het beleid van uw regering : 
 
. Door het (ondoordacht) vaccinatiebeleid heeft de regering reeds een pijnlijke scheidingslijn getrokken in  
werkplaatsen, verenigingen, families en gezinnen tussen enerzijds mensen die wensen gevaccineerd te 
worden en anderzijds mensen die niet wensen gevaccineerd te worden. Nu  gaat u nog een stap verder, de 
niet- gevaccineerden  worden als een gevaar bestempeld  voor de gevaccineerden en dus gebrandmerkt als  
“vijand” en/of “te mijden” . 
 
. Met deze uitspraak gedaan in het openbaar stelt u  niet-gevaccineerden  als onverantwoordelijke burgers  
voor  en stelt u hen aan de publieke verachting bloot. 
 
. Uw uitspraak is een bedreiging voor de niet- gevaccineerden. Zij vragen zich af  wat u zinnens zijt  te doen 
met  deze levens-gevaarlijken , welke rechten u hen gaat afnemen en of zij geisoleerd zullen worden in een 
concentratiekamp. 
 
. Met deze uitspraak stelt u een medische diagnose zonder daartoe de bevoegdheid te hebben en zonder  
de personen  waarover het gaat gehoord te hebben. 
 
. Er is altijd gezegd o.a. door u dat het vaccin slechts een beperkte werking heeft nl. dat men niet ernstig 
ziek  kan  worden  maar dat wie gevaccineerd is ook nog kan besmet worden en anderen kan besmetten. 
Hoe legt u dan uit dat niet-gevaccineerden die anderen kunnen besmetten gevaarlijker zijn dan 
gevaccineerden die anderen kunnen besmetten ? 



 
. De bewering dat het de niet-gevaccineerden zijn die  de I.C afdelingen vullen is bij het haar getrokken. In 
het nieuws van de regionale zender TV Oost van 20.10.21 waarbij een overzicht gegeven wordt van de 
opnames in de klinieken te Sint Niklaas, Aalst, Zottegem en Geraardsbergen wordt meegedeeld dat  er 
naast niet-gevaccineerden ook mensen zijn opgenomen die een tweede en een derde prik hebben 
gekregen.  
 
. Mensen die zich niet laten vaccineren hebben ernstige redenen om dit niet te laten doen . Ik citeer er 
enkele : 
Bij de vaccinatie wordt een ganse bevolking op kosten van de gemeenschap onderworpen aan een medisch 
experiment door de overheid zonder dat de proefpersonen behoorlijk  
worden geinformeerd door deze overheid. 
 
Waar voorheen vaccins pas op de markt werden gebracht na  jarenlange tests  zijn de eerste vaccins na 
amper acht  maanden ter beschikking .Het is duidelijk dat deze vaccins,  waar er dan nog bij zijn die een 
totaal nieuw concept  gebruiken, niet kunnen getest zijn op de gevolgen op lange termijn. 
De vaccins hebben juist daarom slechts een voorlopige goedkeuring gekregen. 
 
De bevolking wordt niet ingelicht over  welke testen door de fabrikanten werden uitgevoerd (wie deed de 
testen , wie waren de proefpersonen, werd er gewerkt met een echt placebo enz..). 
 
In de uitnodigingen dewelke de bevolking krijgt om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum wordt 
nergens vermeld wat de samenstelling is  van het vaccin. 
 
In de eerste  uitnodiging  wordt gesteld dat het vaccin veilig is, dat de meerderheid van de bijwerkingen  
mild  zijn en spontaan overgaan en dat ernstige reacties zoals allergische zeldzaam zijn en zich manifesteren 
binnen de 10 minuten na de vaccinatie. 
Wie geen gevolg geeft aan de eerste uitnodiging ontvangt een heruitnodiging. Ook hier wordt gesteld dat  
de vaccins veilig zijn en de tekst i.v.m. de bijwerkingen opgenomen in de eerste uitnodiging wordt 
hernomen. Er wordt evenwel een  rubriek aan toegevoegd nl .”Wat zijn de effecten van het coronavaccin 
op lange termijn”. Hierin leest men dat de wetenschap reeds 200 jaar ervaring heeft met vaccins, dat 
bijwerkingen snel opduiken binnen de twee maanden en dat de kans klein is dat  men nog ernstige 
bijwerkingen krijgt maanden of jaren na de vaccinatie. 
 
 
 
Dat vaccins  altijd veilig zijn blijkt een mythe dewelke door de  farmaceutische industrie  in leven  wordt 
gehouden. De wetenschap van de voorbije jaren leert o.a. dat het vaak additieven zijn in de vaccins 
dewelke soms vele jaren later tot ernstige gezondheidsschade leiden  zie : 
./R. Fitzgerald :”100 jaar medische leugens” blz. 156 t/m 160, waarin o.a. vermeld wordt “ Tot de  
gevaarlijkste vaccinatieadditieven horen  kwik ,aluminium, formaldehyde, MSG, sulfieten en 
ethyleenglycol(antivries).Alle additieven zijn in verband gebracht  met afwijkingen ,van hersenen 
,zenuwschade tot autisme en ADHD”. 
./D. De Wit :” Dossier  Mexicaanse griep” blz.163 t/m 200. 
./Dr. Vermon Coleman : “Anyone  who tells you vaccines are safe and effective is lying”  
./Dr. Andrew Mouldren :”Every vaccine produces harm” 
./”Russische roulette met naalden”,interview met Désiréé Röver bij  Dutch Matrix op 23.01.2021. 
 
 
 
Beweren dat de huidige vaccins veilig zijn omdat men 200 jaar  ervaring heeft met vaccinatie is de bevolking 
zand in de ogen strooien want : 



../ Over het coronavirus is weinig gekend. Sommige die besmet worden vertonen geen symptomen andere 
vertonen zeer uiteenlopende symptomen. Wat het gevolg zal zijn van een vaccin is in deze omstandigheden 
niet te voorspellen. 
../ Een deel van de vaccins maakt gebruik van  gen-techniek dewelke pas de jongste decennia werd 
ontwikkeld en die bij therapeutisch gebruik aanleiding gaf tot bijzonder veel  en soms catastrofale 
bijwerkingen (zie hierna). 
 
In een “note d’expertise  grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM “  van de hand 
van Dr Christian Vélot moleculair geneticus  aan de universiteit van Parijs-Saclay en  uitgegeven door  het 
centre de recherche et d’information indépendantes  sur la  génie genétique in september 2020, worden de 
soorten vaccins die op de markt zijn besproken. Uit deze nota blijkt dat aan alle soorten vaccins ernstige 
gezondheidsrisico’s verbonden zijn en zeker aan de vaccins op basis van gen-techniek. In de conclusies kan 
men o.a. lezen : ‘ Par conséquent  ces candidats vaccins nécessitent  une évaluation sanitaire et 
environnementale approfondie incompatible avec l’urgence ,qu’il s’agisse de celle résultant  de la pression 
des autorités décisionnelles et sanitaire ou celle des profits  des industries pharmaceutiques embarquées 
dans cette course au vaccin‘.  
 
Waar men in de eerste uitnodiging stelt dat ernstige bijwerkingen zich binnen de 10 minuten manifesteren 
wordt  
amper een paar maanden later reeds andere informatie verstrekt nl. dat ernstige bijwerkingen zich 
doorgaans binnen de twee maanden manifesteren. 
 
Dat men op basis van de wetenschap van de voorbije 200 jaar moet besluiten dat ernstige bijwerkingen 
zich manifesteren binnen de twee maand is onjuist zie  
de hierboven vermelde citaten uit nl. R. Fitzgerald :”100 jaar medische leugens” en D. De Wit:” Het dossier 
Mexicaanse griep”, de uiteenzetting van D. Röver  in “Russische roulette met naalden” en de hierboven 
geciteerde boeken van  Dr. Coleman en  Dr. Mouldren. 
 
  
 
In de uitnodiging wordt vermeld dat wie zwanger is of wil worden mag gevaccineerd worden. 
In  de U.K is er m.b.t. het covid 19 mRNA vaccin een richtlijn uitgevaardigd  (reg 174 information for UK 
Healthcare professionals) waar men  onder nr.4.6 leest: 
“Pregnancy: There are no limited amount  of data from the use  of Covid-19 mRNA 
VaccineBNT16b2b2.Animal reproductive toxicity studies have not been  completed.Covid-19 mRNA   … is 
not recommended during pregnancy. For women of childbearing age, pregnancy should be  excluded 
before vaccination. In addition women of childbearing age  should be advised to avoid pregnancy for  at 
least 2 months after their second dose.” 
 
De bijwerkingen  die nu reeds gesignaleerd werden, zijn heel wat ernstiger dan een allergisch reactie. 
Alleen al in Europa zijn er duizenden doden na vaccinatie .Het aantal bijwerkingen dat gesignaleerd werd is 
ook zeer groot en hierbij dient men dan nog rekening te houden met het feit dat slechts een beperkt aantal 
mensen die problemen ondervinden dit ook signaleren. Studies gewagen van minder dan 1% . 
 
 
De meerderheid van de burgers heeft noch de tijd noch de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen. Het is 
dan ook de elementaire plicht van de overheid de burgers te informeren zodat zij in alle vrijheid  met 
kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. De overheid maakt evenwel gebruik van de onwetendheid 
en de welwillendheid van de bevolking om deze op diverse wijzen te manipuleren in de door haar gekozen 
richting. Grondwettelijk beschermde vrijheden worden  opgeschort en er wordt gezegd  dat vaccinatie de 
enige oplossing is om terug “normaal” te kunnen leven waarbij vooropgesteld wordt dat  70% van de 
bevolking dient  gevaccineerd. Om de mensen te beletten dat zij zouden nadenken wordt geponeerd dat 
zich laten vaccineren  een daad van solidariteit is. De publieke opinie wordt via de media dagelijks  
bekogeld met onheilspellende berichten en beelden. Hierbij wordt geen maneuver geschuwd bijvoorbeeld 



de VRT stelde dat er in India zoveel doden waren dat de crematoria niet meer konden volgen en men 
verplicht was in open lucht lijken te verbranden ;tot staving van deze bewering werden beelden getoond 
van een openbare verbrandingsplaats. Iedereen die India bezocht heeft weet dat het in open lucht 
verbranden van lijken dagelijkse kost is. Angst voor  een pijnlijke dood wordt aangewakkerd daar waar men 
weet dat angst mensen belet  rustig na te denken.  
Mensen die in de zorgsector werken worden onder druk gezet om zich te laten vaccineren op gevaar hun 
werk te verliezen. Geneesheren worden door hun “orde” publiekelijk bedreigd met schorsing indien ze  hun 
patiënten adviseren zich niet te laten vaccineren. 
Wanneer de vooropgestelde 70% bereikt is wordt de druk op de nog niet- gevaccineerden opgevoerd  door 
de invoering van  allerlei beperkingen . En tenslotte  krijgen de niet - gevaccineerden te horen dat zij een 
publiek gevaar zijn en wordt gesteld dat mensen die in de zorgsector werkzaam zijn moeten kiezen: zich 
laten vaccineren of hun werk verliezen. 
 
Een overheid die eerst zegt dat iedereen vrij is om zich te laten vaccineren en daarna  stelt dat iedereen 
zich moet laten vaccineren en haar toevlucht zoekt tot afpersing om dit laatste doel te bereiken, toont dat 
zij onbetrouwbaar is. 
 
 
De door de overheid  gevolgde werkwijze is m.i. een schending van: 
 
./ artikel 3 van de universele verklaring van de rechten van de mens (= “een ieder heeft recht op leven, 
vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon) 
 
./ het handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
waarvan artikel 3. onder andere bedingt :1.Eenieder heeft  recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. 
2.In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd: de vrije en 
geinformeerde toestemming van de betrokkene volgens de bij de wet bepaalde regels. 
 
./ diverse punten van de Code van Neurenberg waarvan punt 1 luidt als volgt : 
“ De vrijwillige toestemming  van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokken 
persoon werkelijk bevoegd moet zijn om  toestemming te geven; in staat moet zijn, zijn of haar vrije keuze 
te maken zonder tussenkomst van  enig geweld, fraude, misleiding of enige andere vorm van beperking of 
dwang; en moet voldoende kennis  en begrip hebben van het betreffende  onderwerp zodat hij of zij in 
staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist  dat voordat de proefpersoon zijn of haar 
keuze kan bevestigen  duidelijk gemaakt moet worden de aard, de duur  en doel van het experiment, de 
methode en middelen waarmee het uitgevoerd wordt, alle redelijkerwijs te verwachten ongemakken en 
risico’s; en de gevolgen voor zijn gezondheid of zijn persoon die mogelijks kunnen  voortvloeien uit zijn 
deelname aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit 
van de toestemming ligt bij de persoon die het  experiment initieert, aanstuurt  of eraan deelneemt. Dit is 
en persoonlijke plicht  en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een 
ander “ 
 
 
 
Uit ingewonnen informatie blijkt  dat  aan bijna alle vaccins (behalve de RNA-vaccins) aluminium is 
toegevoegd en dat  deze allerlei toxische stoffen bevatten in hoeveelheden die  de  grenswaarden 
overstijgen evenals DNA materiaal van mensen en dieren 
(zie www.vaccinatieschade.be/content/corvelva).De kans is bijzonder groot dat dit vaccinmengsel zelf 
ziektes veroorzaakt. 
 
 
Over de afspraken dewelke overheden gemaakt hebben met  vaccinproducenten wordt geen info verstrekt. 
Wat uitlekt is niet van aard om het vertrouwen van de burger te stimuleren nl. dat deze producenten geen 
aansprakelijkheid  dragen voor hun product. Voeg daaraan toe dat uit het gerechtelijk verleden van  

http://www.vaccinatieschade.be/content/corvelva


vaccinproducenten zoals Pfizer , Johnson en Johnson en AstraZeneca blijkt dat ethiek en gezondheid van 
hun cliënteel geen prioriteit zijn. 
 
Vaccinatie heeft slechts een beperkt nut. De overheid deelt zelf mee dat wie gevaccineerd is nog kan 
besmet worden en anderen besmetten en dat enkel de meest ernstige symptomen kunnen vermeden 
worden. Ook dit laatste blijkt een fabel nu diverse personen die reeds twee en driemaal gevaccineerd zijn in 
de IC afdelingen moeten worden opgenomen wegens ernstige verwikkelingen. 
 
 
Hoe lang een vaccin zijn werking behoudt wordt niet meegedeeld. Bijgevolg weet men ook niet hoeveel 
maal de vaccinatie in de toekomst zal moeten herhaald worden. 
 
 
Wat de werkzaamheid is van het vaccin bij mutaties is niet gekend. 
 
 
Wereldwijd zijn er onafhankelijke wetenschappers van formaat(waaronder mensen die principieel 
voorstander zijn van vaccinatie ) die op zeer gefundeerde basis er op wijzen dat de ganse 
vaccinatieoperatie onverantwoord is en de overheden aansporen tot meer voorzichtigheid .Dit is het geval 
met : 
 
./ Dr.C.Vélot in de voornoemde nota en in een op internet  
te bekijken video-boodschap d.d. 26.12.2020 : Les technologies  vaccinales à la loupe . 
./ Dr T.Schoeters : “ Vaccineren  tegen corona is  volslagen onnodig en gevaarlijk. Massavaccinatie is 
vanwege onbekende bijverschijnselen en gevolgen hoogst onverantwoordelijk. Dit zeg ik u als immunoloog 
gespecialiseerd in vaccins”.(zie  Gezond verstand 13 januari 2021 blz.7 en 8.) 
   
 
Het vaccin wordt toegediend aan jan en alleman zonder enig ernstig voorafgaandelijk medisch onderzoek 
van de gezondheidstoestand, zonder  rekening te houden met de individuele gevoeligheden, zonder na te 
gaan of de persoon in kwestie  reeds een immuniteit verworven heeft. 
 
 
In de voorbije decennia is meermaals tevergeefs een poging ondernomen om een vaccin tegen 
coronavirussen te ontwikkelen. Alles scheen aanvankelijk goed te gaan. Het proefmateriaal  reageerde op 
het vaccin door de aanmaak van antilichamen .Maar wanneer  het proefmateriaal in aanraking kwam met 
het echte virus werd men geconfronteerd met een ongekend fenomeen(= ADE genaamd antibody 
dependent enhancement ook gekend als VED vaccine  enhanced disease ) nl. een over-reactie van het 
immuunsysteem .Uit verder onderzoek bleek dat coronavirussen niet een maar twee soorten antilichamen  
aanmaken nl. neutraliserende antilichamen  die de infectie bestrijden en  bindende antilichamen die de 
infectie niet kunnen verhinderen en die  een over-reactie (ook paradoxale immuunrespons genoemd) 
veroorzaken. Wanneer dit fenomeen zich voordoet heeft dit doorgaans fatale gevolgen voor het 
proefmateriaal. Dit is dan ook een van de redenen waarom er begin 2019 geen vaccin tegen het 
coronavirus beschikbaar was. Wat de vaccinproducenten hebben gedaan om deze “paradoxale 
immuunrespons” te vermijden blijkt uit geen enkel door de overheid verstrekte informatie. 
 
 
Wanneer zich een schadegeval voordoet dient in de eerste plaats gezocht naar de oorzaak. Indien het virus 
opzettelijk of onopzettelijk verspreid werd, bestaat  de kans dat er morgen een ander virus verspreid wordt 
en gaat men dan, telkens een nieuw virus opduikt ,de ganse bevolking opnieuw en opnieuw vaccineren  ? 
 
  
De vaccins van Pfizer en Moderna gebruiken m-RNA technologie. Dit is een techniek dewelke voor het eerst 
in anti-coronavaccins gebruikt wordt. De overheid beweert  dat dit m-RNA niet kan doordringen  tot het 



genetisch materiaal in de celkern en derhalve het DNA niet kan beinvloeden. Dit is de theorie waarop de 
vaccinfabrikant  zich steunt om  het vaccin te ontwikkelen maar of deze theorie  door de praktijk (d.w.z. 
door langdurig testen) bevestigd is wordt door de overheid  niet verduidelijkt. Daartegenover staat dat uit 
een eerste studie (dewelke nog door andere  dient bevestigd) uitgevoerd door  diverse wetenschappers van 
Cambridge University (USA) nl.”Sars-Cov-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome 
“ (Biorxiv do.org./10.1101/2020.12.12.422516 ) dient geconcludeerd  dat de opname in de celkern wel 
mogelijk is en het DNA derhalve wel  kan beïnvloed worden.  
Dr. C. Vélot heeft  in zijn nota gewezen op de risico’s verbonden aan vaccins op basis van gen-technologie. 
Dit geldt niet alleen voor de vaccins van Pfizer en Moderna maar ook voor deze van AstraZeneca waar 
gewerkt wordt met de recombinant DNA-variant met als virale vector een adenovirus. 
 
Het virus is niet de oorzaak van ziekte want niet iedereen die besmet is wordt ziek. Het is een combinatie   
van een virus en een verzwakte weerstand. Weerstand  wordt verzwakt o.a. door luchtverontreiniging 
(aanwezigheid van fijn stof), stress, artificiele straling, industrieel bewerkt voedsel ,medicatie . 
In het coronabeleid wordt geen aandacht geschonken aan een aanpak van deze immuniteit-verzwakkende 
factoren. Immuniteit kan ook zonder vaccinatie worden versterkt op andere en voor de gezondheid 
risicoloze wijzen zoals door  
meditatie. Men  kan bezwaarlijk veronderstellen dat een overheid anno 2021 geen kennis heeft van 
alternatieven.  
Wanneer men een conflict moet oplossen en men vraagt enkel advies aan een wapenexpert dan is de kans 
groot dat het probleem met wapens wordt opgelost. Wanneer men advies vraagt aan virologen die dan 
doorgaans nog  werken in instellingen die banden hebben met  de farmaceutische industrie is de kans groot 
dat de enige oplossing vaccins zijn aangeboden door de farmaceutische industrie. 
 
 
Voor wie ziek wordt na een besmetting met het virus zijn er wel degelijk effectieve middelen en 
behandelingsmethodes beschikbaar om de schade te beperken, het leed te verzachten en de patiënt te 
helen zoals :gebruik van Immun’Age, inhaleren van waterstofperoxide, Interferon 
alfa2b,dexamethason,neuss- en mondspoelingen, hydroxochloroquine in combinatie met zink ;opschorten 
van het gebruik van statines ,AR- blokkers, ACE-remmers, maagzuurremmers en antidepressiva. 
 
 
De vaccinatie is onderdeel van een  beleid waarin  diverse maatregelen werden getroffen waarvan het nut 
betwijfeld wordt zoals de anderhalve meter afstand ,het vermijden van knuffelkontakten,  de PCR-testen, 
de mondmaskers en  het ophokken van de bevolking. 
 
./ De anderhalve meter afstand. 
   Het virus verplaatst zich via luchtpakjes dewelke veel 
   verder zwermen dan 1,5 m. en dewelke lang in de lucht     
   blijven hangen zeker als deze vervuild is. Het is wel            
   zo dat de meerderheid van vochtdruppels uit neus en  
   mond neervallen binnen 1,5 m. maar daar is dan weer  
   nergens van aangetoond dat deze een besmetting  
   veroorzaken. 
 
./ Het vermijden van knuffelkontakten. 
   In 2014 publiceerde Sheldon Cohen een studie “Hughs  
   help protect against colds by boosting social support”     
   waaruit blijkt dat sociale contacten en knuffels   
   personen, blootgesteld aan een virus, beter beschermen         
   tegen infectie ( Association for psychological science 
   17.12.2014) 
 
./ De PCR testen. 



   Al wie bij deze proef positief test krijgt het etiket  
   “besmet”. Dat dit niet verantwoord is moge blijken uit  
   de volgende overwegingen. 
 
   De polymerase chain reaction test is niet ontworpen om     
   virusinfecties te detecteren. Bij deze test kan  
   hoogstens worden vastgesteld dat er in het     
   neusslijmvlies een deeltje viraal RNA aanwezig is. 
   Hieruit kan men niet concluderen dat de testpersoon    
   ziek is of zal worden. 
   Drs. Martin Ortiz Buijsse, een Leidse biochemicus met    
   ruim 20 jaar ervaring  in farmaceutische  en medische  
   wereld richtte begin augustus 2020 aan de leden van de  
   Tweede Kamer in Nederland een brief om te wijzen  op  
   de foutieve interpretatie van positieve tests. In dit  
   schrijven leest men o.a. :”Ik heb ruime ervaring met  
   de PCR-test, dus ik weet goed hoe de vork aan de steel  
   zit .Een positieve PCR-test toont louter en alleen   
   aan of er bij iemand  (een stukje) viraal RNA in het  
   neusslijmvlies zit .Iemand bij wie de test positief  
   is  betekent niet dat de persoon ook werkelijk  
   klinisch is geïnfecteerd ,ziek is of ziek gaat     
   worden. Dat kan een PCR-uitslag helemaal niet  
   aantonen. De PCR detecteert niet eens of er een intact  
   virus-RNA aanwezig was in de persoon noch kan je  
   zeggen of het virus infectieus  is of is geweest.”  
   De heer Buysse lichtte op 13 augustus 2020 zijn     
   standpunt toe in en gesprek met Flavio Pasquino in 
   café Weltschmerz. Om het voor elke leek duidelijk te  
   maken dat het onzin is om bij  het aantreffen van een  
   stukje virus-RNA te  besluiten dat de testpersoon   
   geïnfecteerd is, ziek is of zal worden maakte hij de  
   vergelijking met iemand die op zoek is naar een auto       
   en op een schroothoop een stuur van een  wagen  
   aantreft en op die basis besluit dat hij beschikt over     
   een auto waarmee dat hij nog iemand kan omver rijden. 
 
   Op initiatief van een paar burgers werd in Nederland  
   een buitenparlementaire onderzoekscommissie opgestart. 
   Deze hoorde op  21.11.20  Dr. Pieter Borger moleculair  
   bioloog. Deze laatste beschrijft in detail het verloop     
   van de PCR test  en formuleert 10 punten van kritiek     
   waaruit dient geconcludeerd dat het onverantwoord is  
   om deze test te gebruiken om besmettingen vast te     
   stellen.(zie op internet de video-opname van dit      
   verhoor en bij J.Monschouwer Overgang naar  
   Aquariustijdperk,9/11,%H17,5G,Covid-19 blz.292 t/m  
   301 de uitgeschreven tekst ).  
 
   Op 29.11.2020 had Flavio Pasquino een onderhoud met   
   wetenschapsjournalist Patrick Savalle en M.O. Buijsse 
   (zie BLCKBX TV  PCR Test van de baan d.d. 29.11.20)    
   waarbij bleek dat inmiddels 21 wetenschappers, waarvan    
   u de naam terugvindt  onder voornoemde referte, het    



   standpunt deelden van de heer Borger. o.a. Dr. Michael  
   Yeadon  dewelke 23 jaar werkte bij Pfizer en  die er    
   o.a. op wijst dat RNA fragmenten van een dood virus   
   nog  bij een proefpersoon aanwezig kunnen zijn en  
   het aantreffen ervan via de PCR test tot gevolg  
   heeft dat de proefpersoon het etiket besmettelijk   
   krijgt daar waar het virus geen ziekte meer kan  
   verwekken. M.a.w. dat een dergelijke test     
   verantwoordelijk is voor een massa  valse positieven. 
 
   
   Hierbij rijst ook de vraag met wat, het bij een  
   proefpersoon afgenomen materiaal, vergeleken wordt   
   aangezien het covid-19 virus nog niet werd geisoleerd  
   en beschreven. 
        
./ De mondmaskers. 
   De conclusie van 50jaar onderzoek is dat zelfs      
   medische mondmaskers weinig of geen nut hebben voor      
   het vermijden van luchtweginfecties, dat  het dragen   
   ervan eerder schadelijk is (vermindering van     
   zuurstof en toename van kooldioxide) en dat zij een      
   vals gevoel van veiligheid scheppen (zie de    
   documentaire gemaakt door Swhawn Stevenson “The  
   science & history of masks”  
   https://themodelhealthshow.com/maskfacts;het artikel  
   geschreven door Dr. Russell Blaylock:” Face masks pose    
   serious risks to the healthy, in Nederlandse vertaling   
   op Transite Web nl. 23.05.20). 
   Voeg daar aan toe dat de openingen(porien)in de  
   maskers vele malen groter zijn dan het virus. 
 
./ Het ophokken van de bevolking. 
   Diverse wetenschappers stellen dat buitenlucht en zon  
   beschermen tegen virus.(zie  Medical expres 24.4.20 en     
   Huh Qian :”Indoor transmission of Sars -Cov-2” in Med  
   R XIV 4.4.20). 
 
 
In de gerechtelijke wereld geldt het principe dat de rechter en de experten waarop hij beroep doet niet 
alleen onpartijdig moeten zijn maar ook elke schijn van partijdigheid moeten vermijden. Ondanks de 
aanbeveling  van de raad van Europa anno 2010 aan het adres van de regering stelt men vast dat het 
standpunt van de overheid gebaseerd is en in de media gepropageerd wordt door o.a. wetenschappers die 
bindingen hebben met de farmaceutische industrie of die werkzaam zijn in instellingen die met deze 
industrie verbonden zijn. 
 
Een probleem moet opgelost worden daar waar het zich stelt. Wanneer de zorgsector niet in staat is om 
het hoofd te bieden aan een plots opduikende infectie, dient onderzocht hoe dit komt. Dit zou kunnen zijn 
minder goede organisatie, afbouw van de zorg in de voorbije jaren ingevolge besparingen. Het  is de taak 
van de  overheid de oorzaken uit de wereld te helpen  en het is geen oplossing om een gezonde bevolking 
die niet verantwoordelijk is voor het probleem te vergiftigen. 
 
 
 



In het voorjaar 2020 werd in de media verkondigd dat de eerste persoon die met het virus besmet werd  (= 
patiënt zero) de besmetting opliep door in een restaurant in de buurt van de dierenmarkt in Wuhan een 
vleermuissoep te eten. Vervolgens hoorde men in de media dat de USA stelde dat China het virus 
opzettelijk had verspreid en dat China hierop repliceerde dat Amerikaanse militairen het virus hadden 
verspreid n.a.v.de militaire wereldspelen in Wuhan. 
 
Wie ogen en oren openhield in de voorbije twee jaar en wie enig onderzoek deed, stelt vast dat er iets 
meer aan de hand is dan een vleermuisvirus dat toevallig oversprong  naar een mens. Dit moge blijken uit 
de volgende  gegevens : 
 
1. 
Op 24.1.20 publiceerde The Lancet een artikel ”Clinical features of patients infected with 2019 novel 
coronavirus in Wuhan China”.In dit artikel van de hand van Chaolin Huang e.a. worden de eerste 41 
gevallen van Covid-19 dewelke zich voordeden tussen 1.12.19 en 2.1.20 beschreven. Hieruit blijkt dat 
patient zero van wie verondersteld wordt dat hij het virus doorgaf niet kon gelinkt worden aan de 
dierenmarkt in Wuhan.(zie The Lancet 2020 : 395; 497-506). 
 
2. 
Op diverse plaatsen in de wereld zijn er labo’s dewelke  zich onledig houden met virusonderzoek met de 
bedoeling deze gevaarlijker te maken om ze als biologisch wapen te kunnen gebruiken. Op 30 km afstand 
van de voornoemde dierenmarkt bevindt zich een dergelijk labo nl. het Wuhan National Biosafety 
Laboratory hetwelk gevestigd is in het Wuhan Institute of Virology (= WIV). Uit het artikel “ Chinese and US 
scientists genetically engineered bat coronavirus in dangerous gain-of-function research stretching back 
years” van Claire Robinson verschenen  op 26.05.20 in GM Watch blijkt: 
- dat er  reeds van voor 2014 door wetenschappers van de universiteit van North Carolina en het WHI 
onderzoek werd uitgevoerd om de besmettelijkheid en dodelijkheid van een Sars-achtig coronavirus te 
vergroten 
- dat dit onderzoek gefinancierd werd enerzijds door de Chinese autoriteiten en anderzijds  door  het 
National Institute of Allergy and Infectuous Disease (NIAID) van de U.S National Institutes of Health  (= NIH) 
waarvan de leiding berust bij Dr.Anthony Fauci 
- dat toen er in de USA een moratorium voor dergelijke onderzoeken ingevoerd werd Dr. A.Fauci het 
onderzoek  liet verder zetten in WIV. 
 
3. 
Dr. Luc Montagnier, ontdekker hiv verklaarde dat hij samen met  bio-wiskundige  Jean -Claude Perez het 
genoom van het coronavirus minutieus onderzocht en dat dit fragmenten bevatte van het  hiv. Hij stelde 
dat men enkel hiv in een genoom kan inbrengen met behulp van moleculaire instrumenten  in een hoog 
beveiligd labo zoals  dat van Wuhan  (zie Cnews 18.04.20). 
 
4. 
Biowapen-expert Francis Boyle stelt eveneens dat het covid-19-virus een met nanotechnologie 
gemodificeerd virus is (zie You Tube – Coronavirus – Covid 19 – interview met Dr.Francis A.Boyle 
24.04.2020). 
 
5. 
Op 28.02.2010 verklaarde Bill Gates in een Ted-gesprek :Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en 
binnenkort zullen  dat er 9 miljard zijn. We kunnen dit aantal met 10 -15% terugbrengen als we  goed werk 
leveren met  vaccins, gezondheidszorg en geboortebeperking.” 
 
 
 
6. 
In mei 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport “Scenario’s  for the Future of Technology 
and International Development “ waarin al wat wij nu meemaken beschreven wordt in het hoofdstuk 



‘Lockstep’nl. een pandemie veroorzaakt door een coronavirus gevolgd door lockdowns en een economische 
catastrofe  waarbij het geheel leidt tot het invoeren van  een autoritaire controle. 
 
7. 
Op 3.4.2015 waarschuwde Bill Gates in een Ted-gesprek voor de uitbraak van  een epidemie waarbij een 
virus zich via de lucht wereldwijd zou verspreiden. Hij was van oordeel dat de wereld geen tijd meer te 
verliezen had om zich hierop voor te bereiden. Hij pleitte voor  opbouw van een stevig  
gezondheidssysteem, de  oprichting van een korps van medische reservisten dewelke in samenwerking met 
militairen konden optreden, het houden van simulaties en voor vaccinaties en diagnostiek. 
 
8. 
In 2015 onder de regering van president Obama schonk  NIH (= National Institutes of Health) o.l.v. Dr.A. 
Fauci 3,7 miljoen dollar aan het  Wuhan Institute of Virology. (zie www.breitbart.com/politics/2020/04/17 
waar Newsmax journalist E.Robinsom president Trump hierover een vraag stelt). 
 
9. 
Uit gegevens van  de World Integrated Trade Solution(WITS)  blijkt dat in de jaren 2017 en 2018 reeds voor 
miljoenen testkits voor Covid -19 wereldwijd verhandeld werden. .(zie  kopies van de webstek van WITS in 
Janneke Monschouwer  op.cit. blz. 307). 
 
10. 
Op 17 januari 2017  verklaarde Dr. A.Fauci bij een  studiedag aan de Georgetown University:” Er is geen 
twijfel dat er een  uitdaging zal zijn voor de komende regering  in de arena van de infectieziekten .Er zal een 
verrassende uitbraak zijn .Er is geen twijfel in iemands gedachten over dit. “ 
 
11. 
Op 24 april 2018  plaatste  het Institute for Diseaese  Modelling (IDM)  onderdeel van de Bill & Melinda 
Gates Foundation’s Global Health Division op internet een video waarbij een dodelijk griepvirus zich 
verspreidt over de hele wereld vertrekkend van het gebied rond…… Wuhan.(zie www.idm.org). 
 
12. 
Op 28.4.18 verklaarden Bill en Melinda Gates dat er  een globale pandemie onderweg was, dat een 
ontwikkeld/gemanipuleerd virus de grootste bedreiging is voor de mensheid en dat dit in de komende jaren 
zou gebeuren (zie Business Insider). 
 
13. 
In mei 2018 werd door de Wereldbank en de WHO een  nieuwe instelling opgericht nl. The Global  
Preparedness Monitoring Board (GPMB). Deze organisatie publiceerde  op 18.9.2019 een eerste 
jaarrapport  “ A world at risk” waarin  gesteld wordt dat de wereld zich zou moeten voorbereiden op de 
uitbraak van een coronavirus. In dit rapport wordt ook vermeld dat de Verenigde Naties  inclusief de WHO 
twee simulatie-oefeningen zou uitvoeren waarvan één voor het opzettelijk vrijkomen van  een dodelijke 
ziekteverwekker  van de luchtwegen .In het bestuur van deze organisatie zetelen o.a. Dr. A.Fauci en Dr. 
Chistopher Elias, voorzitter van het “Global development Program” van de Bill & Melinda Gates Foundation 
in de U.S.A. 
 
14. 
Op 22.01.2019 organiseert The Royal Institute of International Affairs in het Chatham House in Londen een 
conferentie onder de noemer “Influenza Pandemic  Prepardness Stakeholders Conference” waarbij de heer 
Marc Van Ranst, vertrekkend van zijn ervaring bij de Mexicaanse griep, in detail  uitlegt hoe de media vanaf 
de eerste dag moeten gemanipuleerd worden opdat zij niet zouden denken aan alternatieven en de 
vaccinatie  niet in de weg zouden staan (zie  op internet: video Chatham House Van Ranst). 
 
15. 

http://www.breitbart.com/politics/2020/04/17%20waar%20Newsmax%20journalist%20E.Robinsom
http://www.breitbart.com/politics/2020/04/17%20waar%20Newsmax%20journalist%20E.Robinsom
http://www.idm.org/


In augustus 2019 ,ter gelegenheid van een  activiteit gesponsord  door  de Bill & Melinda  Gates Foundation 
en the Rockefeller Brothers Fund in Rwanda, werd er tussen vertegenwoordigers van de Bill & Melinda 
Gates  Foundation en  Bobby Lee Rush een democratisch congreslid  uit Illinois  gesproken  over een 
toekomstig  overheidsprogramma voor contact-tracing. Dit werd onthuld  door onderzoekers  John 
Moynihan en Larry Doyle in de Thomas  Paine Podcast en de Moore Paine Show op Patheon (zie J. 
Monschouwer op.cit. blz. 326 en 327) en…... de heer Rush  diende op 5.1.2020 een wetsvoorstel in voor het 
financieren  van 100 miljard dollar  voor een Coronavirus Testing  en Contact Tracing effort de H.R.6666. De 
Covid-19 Testing ,Reaching and Contacting  Everyone (Trace) Act werd op 1.5.2020 een feit (zie de website 
van het Amerikaans congres). 
 
16. 
Op 18.09.2019 werd  in Wuhan in het vooruitzicht van de militaire wereldspelen  door de douane van 
Wuhan en het inrichtend comité van de spelen een  rampenplanoefening ( Emergency Response Drill ) 
gehouden m.b.t. een nieuwe coronavirusinfectie. 
 
17. 
Op 18.10.2019 organiseerde  de Bill & Melinda Gates foundation  in New York( John Hopkins Center for 
Health Security)  in samenwerking met o.a. het WHO ,het World Economic Forum,  het event 201 .Het 
betrof een coronavirus-pandemie (denk-)oefening waarbij als uitganspunt gesteld werd dat de wereld zich 
moest voorbereiden op  een gebeurtenis die zou uitmonden in een pandemie. In het videoverslag ziet men 
een crisis-cel samengesteld uit vertegenwoordigers van banken, luchtvaartmaatschappijen, de VN, Johnson 
en Johnson, ambtenaren uit China en USA. In de aanbevelingen opgesteld na dit event leest men o.a. onder  
Nr.2 Industry, national governments and international organisations  should work together  to enhance  
internationally stockpiles of medical  countermeasures (MCMS) to enable  rapid and  equitable distribution 
during a severe pandemic…….This should also include  any available  experimental vaccine stockpiles for  
any WHO R & D Blueprint pathogen to deploy in a  clinical  trial during  outbreak in collaboration with  
CEPI,GAVI and WHO. 
Nr.8.Governments should provide  more resources and support  for the development and surge 
manufacturing of vaccines, therapeutics and diagnostics that will be needed during a severe pandemic….. 
Country with enough resources  should  greatly increase this capacity in coordination with WHO, CEPI, GAVI 
and other  relevant multilateral and domestic  mechanisms, investments should be made in new 
technologies  and industrial approaches  that will allow concomitant distributed manufacturing .This would 
reguire addressing legal and  regulatory barriers among other issues. 
 
18. 
Op 1.12.2019 neemt men het nieuwe coronavirus waar bij patiënt-zero. 
 
19. 
Op 19.12.2019 tweet Bill Gates : “What’s next for our foundation ? I’m particularly excited about what the 
next year could  mean for one of the best  buys in global health: vaccines. “(zie J.Monschouwer op.cit. 
blz.313). 
 
20. 
Wat opvalt is een verontrustende  belangenverstrengeling . 
Bill Gates  is een van de grootste promotoren van vaccinatie en een van de grootste producenten van 
vaccins. Hij is aandeelhouder van MSD (= Merck Sharpe en Dohme) (zie J.Monschouwer  op.cit. blz. 258  
).Hij investeerde zelf in Pfizer en BIONTech (zie hierna de vraag van een Europees parlementslid d.d. 
6.10.21) en investeerde via de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) miljoenen dollar in Moderna (zie de 
website van Moderna), in MSD (zie website van BMGF). Op 15 april 2020 richtte de Nederlandse minister  
Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer een brief. In dit schrijven leest men o.a.”  Vanuit dit perspectief noem 
ik ook graag  de miljardeninvestering van de Bill & Melinda Gates Foundation voor de bouw van 7 fabrieken 
om de productie van  de meest  veelbelovende  vaccins mogelijk te maken.” 



BMGF was in 2016 medeoprichter van Cepi (= Coalition for  Epidemic Preparedness Innovations) een 
stichting  voor het financieren van onderzoeksprojecten voor de ontwikkeling van vaccins tegen 
infectieziekten. 
BMGF was in 2000 medeoprichter  (samen met o.a. WHO, de Wereldbank en vaccinproducenten) van  GAVI 
(= Global Alliance for Vaccines and Immunization )met o.a. als doel wereldwijd kinderen te vaccineren. 
BMGF financiert daarnaast wereldwijd allerlei instanties dewelke in  de corona-oorlog informatie  en/of 
adviezen verstrekken en beslissingen nemen zoals : WHO, Cevi, Gavi, CDC (= Centrum for Disease Control in 
USa),NHI (= National Health Institutes in USA), BBC, The Guardian, Imperial College, John Hopkins 
University, Oxford University, London School  of Hygiene  and Tropical Medecine  en in ons land : 
Universiteit Antwerpen (zie uantwerpen.be  30.11.2015), Instituut voor Tropische Geneeskunde in 
Antwerpen (zie het Nieuwsblad 24.5.2012),Rega -instituut Leuven (zie  Medi-Sfeer  4.3.2020). 
 
Op 6.10.21 stelde Europees parlementslid  Guido Reil aan de Europese commissie vraag nr.E-004558/2021 
luidend  als volgt :”For matters relating to the coronavirus commission president Ursula von der Leyen 
consult Peter Piot, director of the London School of Hygiene and Tropical Medicine ,who has been  a Senior 
Fellow at the Bill & Melinda Gates Foundation(BMGF) since 2009.Ovr the last decade ,this  university has 
received  Eur.185 million from the BMGF. 
1)How does the commission endure that  there are no conflicts of interest ? 
2)In the light of the above what does the commission make of the fact that Bill Gates ,the founder  of BMGF 
has made high investments from his own fortune  in Pfizer and BIONTech two vaccines manufacturers with 
which the commission has  also concluded  purchase contracts ? 
3)What measures  is the  commission taking  to ensure transparency with regard to any possible  conflict of 
interest between the individuals involved ?” 
 
 
21. 
Even verontrustend is de wereldwijd ingestelde censuur die tot doel heeft iedereen die het nut en/of de 
veiligheid van vaccins in twijfel durft te trekken de mond te snoeren en elk debat ter zake te vermijden.  
In september 2019  kwam er met dit doel een samenwerking tot stand tussen WHO en facebook.(zie  
www.cnbc.com 2019/09/05 waarbij tevens meegedeeld wordt dat You Tube, Amazon en Pinterest dezelfde 
lijn volgen).De tactiek bestaat erin dat men ofwel publicaties verwijdert of laat tegenspreken door  
personen die zichzelf bestempelen als fact-chekers. E.Pasmans stelt in de Coronaplandemie op blz.281 dat 
de grootste  sponsor van deze fact-chekers  Bill Gates is. In 2020 publiceerde  de Columbia Journalism 
Review  een artikel “Press in his pocket: Bill Gates buys media to control the messaging. In dit artikel wordt 
vermeld dat de BMGF voor meer dan 250 miljoen dollar betaalde aan  media en persagentschappen o.a. 
BBC, NBC, NPR, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, de New York Times, Univision, 
Medium, Financial Times ,Ganentt, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative  Reporting, 
Pulitzer  Center, National Press Foundation,  International  Center for  Journalists (zie J. Monshouwer op. 
cit. blz. 303 en Regulation Watch d.d.27.9.20:”Columbia Journalism Review  explains how the Gates 
Foundation manipulates  the media narrative” ).  
 
 
 
Wanneer men zoals de regering aanneemt  dat het Covid-19 virus in ons land de oorzaak is van ziektes en 
overlijdens en van maatregelen die leidden tot een financiele ramp ,rijst de vraag waarop de regering  
wacht om een gerechtelijk onderzoek op gang te brengen aangezien uit de bovenstaande feiten 1 t/m 21 
moet geconcludeerd worden dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het virus opzettelijk of onopzettelijk 
verspreid werd. 
 
 
Ik ben niet alleen bezorgd om wat de burgers is en wordt aangedaan mar ook voor u en al degenen, die 
blindelings d.w.z zonder zich grondig te informeren, de plannen van de regering hebben uitgevoerd. Door 
de bevolking in de hierboven omschreven omstandigheden ( zonder geïnformeerde     toestemming en zelfs 
met dwang) te onderwerpen aan een medisch experiment  hebt u en al uw medewerkers m.i. foutief 

http://www.cnbc.com/


gehandeld  en gezien vanuit juridisch standpunt hebt u uzelf en uw medewerkers opgezadeld met een 
enorme aansprakelijkheid. 
 
Het zou getuigen van groot staatsmanschap mocht u de moed opbrengen om  te erkennen dat de 
vaccinatie geen goed idee was  en dat het experiment gestopt wordt. 
 
Ik hoop dat dit schrijven u duidelijk maakt dat er in dit land m.b.t. covid-19 nog een andere mening mogelijk 
is dan deze van de regering(en) en dat er waarheid schuilt in de uitspraak van de Britse arts Dr. Vermon 
Coleman “Na jaren observatie  ben ik ervan overtuigd dat er een groot verschil is tussen mensen die  tot  
elke prijs  willen vaccineren en mensen die  zich zorgen maken over de veiligheid en de effectiviteit ervan. 
De meesten uit de eerste groep hebben helemaal geen onderzoek gedaan, terwijl de meesten in de tweede 
groep ,de voorzichtige twijfelaars ,veel onderzoek hebben gedaan ,zich zorgen maken  over wat ze hebben 
gezien en weten waarover het gaat.”(zie J. Monschouwer  op.cit. blz.285 en 286). 
 
Wat ik u schrijf is slechts een selectie van  wat aan informatie beschikbaar is. Wie in het anti-coronabeleid 
beslissingen dient te nemen zou minstens kennis moeten  nemen van de volgende, bijzonder goed 
gedocumenteerde ,werken, geschreven door onafhankelijke onderzoekers : 
. De coronaplandemie van Erwin Pasmans verschenen in 2020 
. Overgang naar Aquariustijdperk 9/11,MH17,5G,Covid -19 van 
  Janneke Monshouwer verschenen in 2020 
. Wij worden wakker  van Marcel Messing verschenen in 2006 
Deze werken verstrekken niet alleen een  beeld van wat er actueel op het podium en achter de schermen 
van het wereldtoneel gaande is maar leren ook dat het corona-probleem met de eraan gekoppelde 
vaccinatie slechts een voorspel is voor een nog grotere catastrofe. De Nederlandse koning Willem 
Alexander stelde in  zijn troonrede op 15.9.2020  dan ook niet zonder reden : “Het is duidelijk dat de wereld 
zich  over de coronacrisis heen moet voorbereiden op  de mogelijkheid van een volgende  pandemie of  een 
andere externe schok”. 
 
 
Ik dank u voor de aandacht die u aan mijn brief zult geven. 
 
Het is jammer dat u tijdens uw eerste ambtsperiode als eerste minister opgezadeld wordt met een 
probleem van dergelijke omvang en ik wens u daarom van harte veel moed en vrede toe. 
 
Een kopie van dit schrijven richt ik aan al de personen van wie ik denk dat zij er baat bij hebben eens een 
andere klok te horen luiden. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Freddy De Smet 
Moorhofstraat nr.4 
9506 Geraardsbergen 
 
 
 



 



 


