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Onderwerp: Verandering testprotocol coronavaccins en (on-)veiligheid vaccins.

Geachte leden van de vaste commissie voor VWS,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. (1) De registratieautoriteiten laten kwaliteitsnormen 
los voor coronavaccins. Ook staat (2) zo goed als vast dat mRNA-vaccins schadelijk zijn. Deze vaccins 
zijn giftig. Dieronderzoek laat zien dat de vaccins zich ophopen in het beenmerg en de eierstokken.

1. Verandering opzet vaccinonderzoek
Pfizer en de andere fabrikanten van SARS-Cov-2-vaccins hebben de opzet van hun grote fase-III-
onderzoeken veranderd. Dit lees ik in het recent verschenen boek Pandemische chaos (zie bijlage van 
Dick Bijl).1 

Dat is zorgelijk. De onderzoeken waren gerandomiseerd en placebogecontroleerd. Maar terwijl de 
onderzoeken liepen, zijn de mensen in de controlegroepen gevaccineerd. Daarmee is het onderzoek 
niet langer  placebogecontroleerd, maar observationeel. 

1.1 Kwaliteit

De kwaliteit van het onderzoek is hiermee uitgehold. Een dubbelblind, gerandomiseerd en 
placebogecontroleerd onderzoek kan de werkzaamheid en de veiligheid van het vaccin vaststellen. 
Zo’n onderzoeksopzet wordt gezien als de hoogste standaard van wetenschappelijk bewijs. Een 
observationeel onderzoek is van veel lagere kwaliteit en zegt minder tot niks over de werkzaamheid 
en de veiligheid van de vaccins.

Volgens Bijl willen de fabrikanten voor toekomstige medicijnen en vaccins zulke goede, 
placebogecontroleerde onderzoeken niet meer uitvoeren. Ze willen alleen nog maar observationele 
onderzoeken in deze fase uitvoeren (zogenaamde realworld-onderzoeken).

De Europese en Nederlandse registratieautoriteiten gaan blijkbaar akkoord met deze uitholling van 
de kwaliteit bij medicijn- en vaccinonderzoek. Bijl en andere onafhankelijke onderzoekers maken zich 
hier ernstige zorgen over. Medicijngebruik is namelijk al hard op weg om de derde doodsoorzaak te 
worden, schrijft Bijl in zijn bijdrage aan Pandemische chaos (p. 58).

Ik weet niet of de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS van deze kwalijke ontwikkeling op de 
hoogte is gebracht door VWS. Ook is mij niet bekend of de bezwaren van de onafhankelijke 
onderzoekers bij u bekend zijn. Daarom meld ik dit u.

1 Bijl, D. (red.) (2021). Pandemische chaos. Het coronabeleid onder de loep. Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, p. 57 e.v..
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1.2 Klokkenluider

Over het cruciale Pfizer-onderzoek stapte overigens recent nog een klokkenluider naar het British 
Medical Journal2. Ik ga ervan uit dat de Nederlandse rijksoverheid en de Europese Unie hun 
contracten met dit frauderende bedrijf verbreken. Het onvolledig geïnformeren over de gebrekkige 
data-integriteit bij dit belangrijke vaccinonderzoek moet reden genoeg zijn, lijkt mij.

Ook ga ik ervan uit dat alle leden van de vaste Kamercommissie voor VWS begrijpen dat met deze 
fraude het bewijs voor de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin volledig weggevallen is. De 
registratieautoriteiten (EMA, CGT) hadden nooit een voorlopige goedkeuring mogen afgeven. Ze 
waren hier naïef of te kwader trouw, iets wat goed uitgezocht moet worden. De Tweede Kamer, wil 
de democratie blijven functioneren, mag hier de ogen niet sluiten voor de mogelijkheid van legale of 
illegale belangenverstrengeling bij de registratieautoriteiten.

2. Veiligheid
Verder stuitte ik nog op een recente publicatie van Pieter Borger3 die mij verontrust.

Borger, een moleculair bioloog, schreef een leidraad voor Covid-19-vaccins, waarbij hij zich baseerde 
op recent en – net zo belangrijk – nog ontbrekend wetenschappelijk onderzoek.

Minister De Jonge zegt dat de vaccins veilig zijn. Maar hier moet, anders dan VWS communiceert, een
flinke slag om de arm genomen worden. 

2.1 Ophoping in eierstokken

Borger schrijft dat de omhulsels van de vaccins zich ophopen in het beenmerg en de eierstokken. Dit 
laten verschillende dieronderzoeken zien. Hij wijst op een studie die aantoont dat het mRNA-vaccin 
van Pfizer zich in de eierstokken ophoopt.

2.2 Wat doen deze vaccins met ons DNA?

Borger stelt dat de DNA- of vectorvaccins ons DNA wijzigen. Tenminste, dat deden ze in het 
kankeronderzoek waarvoor ze ooit werden getest. Verder is het heel goed mogelijk dat de mRNA-
vaccins dit ook doen. Er is onvoldoende onderzoek naar gedaan om dit uit te sluiten. 

Onze genen hebben onderdelen die enzymen maken om DNA in te passen in het genoom. Ook 
kunnen bepaalde onderdelen van ons genoom enzymen maken die RNA omzetten in DNA. LINE’s zijn 
een voorbeeld van zulke genetische onderdelen die deze enzymen maken, begrijp ik. Borger vond in 
eigen onderzoek een verhoogde activiteit van LINE’s in longcellen die gestresst waren met 
sigarettenrook. En nu stuit Borger op vaccinonderzoek dat een verhoogde activiteit van LINE1 laat 
zien in vrouwelijke voortplantingscellen, “precies in de cellen waar de liposomen met RNA zich 
ophopen.”

Of deze ophoping schadelijk is?

Volgens Borger is dit “volstrekt onbekend omdat het niet werd bestudeerd en er dus ook geen 
onderzoeksdata beschikbaar zijn.”

2 Zie YouTube: Vaccine trial whistle blower van Dr. John Campbell (dd 6 nov. 2021). Artikel: Thacker, P.D. 
(2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 
2021:375:n2635. doi: 10.1136/bmjn2635.

3 Borger, P. (2021). Covid 19 vaccins – een leidraad. ResearchGate. Geüpload op 1 okt. 2021. 
https://www.researchgate.net/publication/354985791 
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2.3 Positief geladen lipiden

Wie geen twijfel laat bestaan over de schadelijkheid van mRNA-vaccins, is Michael Palmer. Als 
biochemicus doet hij zijn mond open in een kort filmpje op YouTube4. Hij zegt dat het 100% vaststaat 
dat mRNA-vaccins schade berokkenen.

Rond het mRNA zit namelijk een laagje vetmoleculen waar iets mee aan de hand is. Het zijn 
zogenaamde ‘ionizable cationic lipids’, lipiden met een positieve elektrische lading. Het is in zijn 
vakgebied algemeen bekend dat deze positief geladen lipiden giftig zijn, begrijp ik van Palmer.

Het moleculaire mechanisme van deze vergiftiging is uitgebreid bestudeerd en alom bekend. Het 
werkt als volgt. Normaal ontstaat er in een cel water bij een bepaald stofwisselingsproces 
(zuurstofatomen binden zich dan aan waterstofatomen en vormen zo water). Maar door de positief 
geladen lipiden verandert dit proces. De zuurstofmoleculen binden zich niet langer met 
waterstofmoleculen om water te vormen. De zuurstofmoleculen gaan in plaats daarvan reactieve 
zuurstofverbindingen aan (‘reactive oxygen species’ of ‘ROS’ in het Engels). Deze verbindingen 
vernietigen alles wat ze tegenkomen, waaronder DNA.

ROS is bij elke microbioloog bekend. Zoek maar eens op ‘oxidatieve stress’ (zo heet dit fenomeen), 
‘mitochondriën’ of ‘ATP’.

Klopt het verhaal van Palmer? Veroorzaken de mRNA-vaccins zulke vergiftigingsreacties? 

Als niet-bioloog keek ik even op (de Engelstalige) Wikipedia bij ‘cationic liposome’. Daar wordt 
bevestigd dat deze lipiden cytotoxisch zijn en tot celdood leiden.5 

Ook klopt het dat de mRNA-vaccins zulke giftige ‘ionizable cationic lipids’ hebben, zoals Palmer zegt. 
Het giftige positief geladen vetweefsel zit rond het negatief geladen mRNA. De buitenste ring 
vetmoleculen is neutraal, begrijp ik. Dit lees ik allemaal in een overzichtsartikel van Linde 
Schoenmaker e.a.6 De tekst onder het filmpje met Michael Palmer verwijst naar dit overzichtsartikel 
(laatste link).

2.4 Toekomstige vaccins

Het overzichtsartikel van Schoenmaker e.a. noemt trouwens nergens het gevaar van vergiftiging door 
deze positief geladen vetlaag. Dat is natuurlijk onverantwoordelijk. Er werkten mensen van twee 
Nederlandse universiteiten mee aan het artikel.

Palmer vergelijkt het mRNA-vaccin met straling. Er is maar een beperkte hoeveelheid die je kunt 
verdragen. Ga je over deze drempelwaarde heen, dan ga je dood. Wat deze drempelwaarde bij mRNA-
vaccins precies is, is onbekend. Het wordt niet onderzocht. Niemand weet bij hoeveel vaccinaties 
mensen sterven, zegt Palmer.

Schoenmaker e.a. mogen deze bekende en ernstige complicatie verzwijgen, maar ze vertellen wel iets
anders dat relevant is. De mRNA-vaccins zijn relatief snel en geautomiseerd te maken. Ook kunnen 
nieuwe mRNA’s binnen enkele weken ontwikkeld worden. Kortom, het is dé biotechniek van de nabije
toekomst. Heel veel virusvaccins gaan zo gemaakt worden.

En dát is meteen de grote vrees die Michael Palmer uitspreekt in zijn videoboodschap.

4 Michael Palmer MD speaks on the mRNA vaccines  . Christ already Won. 25 okt 2021, YouTube.
5 De referentie waarnaar Wikipediapagina verwijst (schouwdatum 13 nov. 2021): Cui, S., Wang, Y., Gong, 

Y. e.a.. Correlation of the cytotoxic effects of cationic lipids with their headgroups. Toxicology Research,
2018, 7, 473-479. Link.

6 Schoenmaker, L., Witzigmann, D., Kulkarni, J.A., e.a.. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: 
Structure and stability. International Journal of Pharmaceutics, 601 (2021) 120586. Link.
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Hij noemt de vele nieuwe virusvaccins die de industrie in de pijplijn heeft. Deze nieuwe generatie 
vaccins bestrijden virussen die door het immuunsysteem van de meeste mensen momenteel nog 
moeiteloos worden onderdrukt. Dit verandert als het immuunsysteem beschadigd is geraakt, 
bijvoorbeeld door eerder genomen mRNA-vaccins.

Waar Palmer waarschuwt voor de nieuwe vaccins, doen Schoenmaker en haar medeauteurs het 
tegenovergestelde. Zij sorteren voor op deze nieuwe ontwikkeling en de financiële middelen die hier 
ongetwijfeld voor vrijgemaakt gaan worden. Het overzichtsartikel inventariseert onderzoek dat 
mRNA-vaccins stabieler wil maken, zodat het langer in je lichaam blijft en lang bij 
koelkasttemperatuur bewaard kan gaan worden (nu moet het nog diep ingevroren worden). De 
auteurs haken in op de behoefte van de industrie om de mRNA-vaccins te ‘optimaliseren’.

Over veiligheid of nut van de vaccins maken de onderzoekers van dit artikel zich nergens druk. Deze 
nalatigheid is, als Palmer gelijk heeft, volstrekt immoreel. Ik herhaal nogmaals dat enkele auteurs van
dit cynische geschrift verbonden zijn aan twee Nederlandse universiteiten (Leiden en Utrecht).

2.5 Kwaadaardig

De mRNA-vaccintechnologie is “technologie ontworpen om mensen te vergiftigen”, zegt Palmer in 
zijn videoboodschap. Vrij vertaald: de ontwikkeling en het pushen van deze vaccins is een vorm van 
kwaadaardigheid die het verstand te boven gaat.

En ik ben bang dat hij de spijker wel eens op zijn kop zou kunnen slaan.

Ik zie geen reden om te twijfelen aan zijn woorden. Het bestuderen van oxidatieve stress is zo 
ongeveer celbiologie. Ontwikkelaars van de vaccins kunnen onmogelijk niet weten dat cationische 
lipiden giftig en onveilig zijn. Dat maakt het gebrek aan onderzoek hiernaar en hun gespeelde 
‘onwetendheid’ verdacht.

3. Parallel met de ggz
Wat mij in deze gedachte sterkt, zijn de parallellen met hoe de farmacie opereert in de ggz.

Ikzelf werkte tussen 2009 en 2015 aan mijn herstel van een psychische kwetsbaarheid bij een 
cliëntgestuurd initiatief. Ik ontmoette veel mensen uit de langdurige ggz die psychofarmaca 
gebruikten, maar niet van hun angsten, paranoia of andere psychische problemen waren verlost. Ook 
stierven verschillende mensen aan een hartstilstand voor hun veertigste of vijftigste en eiste suïcide 
zo haar tol.

3.1 Psychofarmaca

Ik stelde hier destijds geen vragen bij.

Maar later las ik Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning7 van Peter Gøtzsche, een hoogleraar
klinisch onderzoek. De schellen vielen van mijn ogen. Wat ik om mij heen had gezien aan ellende en 
sterfgevallen, was het gevolg van de farmacotherapeutische behandelingen die deze mensen kregen.

Psychofarmaca verhogen risico’s op hartstilstand en zelfdoding. Verder helpen ze niet tegen angsten,
depressies, psychoses en andere vormen van psychisch leed. 

Onderzoek dat werkzaamheid zegt aan te tonen, is doorgestoken kaart (bij depressie- en 
psychosepillen worden hiervoor terugvalstudies misbruikt, die niet corrigeren voor oppositionele 
tolerantie (afkickverschijnselen) in de placebogroep). Wetenschappelijke langetermijnstudies, 

7 Gøtzsche, P.C. (2016). Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning. Schadelijke medicijnen, 
gedwongen behandeling en overdiagnostiek. Rotterdam: Lemniscaat b.v..
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kritische evaluaties van het zogenaamde bewijs en hogere remissie bij psychotherapeutische 
behandelingen hebben elk wetenschappelijk fundament onder psychofarmaca weggeslagen. 

Maar de farmacie fraudeert er zo vrolijk op los, dat er in de ggz niks verandert.

De rijke, machtige farmaciebedrijven kopen het  toezicht en de academische psychiatrie gewoon om. 
Gevolg: de werkzaamheid zuigt men uit de duim en schadelijke effecten worden gebagatelliseerd, 
ontkend of foutief toegeschreven aan de ziekte.

3.2 Omkoping

Hoe je als farmaceut een toezichthouder omkoopt? Gøtzsche geeft in Dodelijke psychiatrie een 
voorbeeld.

De directeur van Ely Lilly in Zweden, John Virapen, moest fluoxetine (Prozac) als depressiepil 
goedgekeurd krijgen. Maar in de medicijngroepen van het onderzoek naar dit middel pleegden veel 
mensen zelfmoord. Virapen had een probleem. Op grond van deze sterftecijfers zou fluoxetine nooit 
goedgekeurd worden als antidepressivum.

Om een medicijn goedgekeurd te krijgen, moet je als farmaceutisch bedrijf gegevens van onderzoek 
naar je medicijn aan de registratieautoriteit geven. Deze heeft vaak niet zelf de kennis in huis om dit 
onderzoek te beoordelen en huurt doorgaans een expert in. Die bekijkt de aangeleverde 
onderzoeksgegevens en schrijft een rapportage.

Virapen zocht uit wie de expert was die fluoxetine moest beoordelen. Dat was Anders Forsman, een 
forensisch psychiater.

Virapen belde Forsman op en vroeg of hij iets van hem nodig had om fluoxetine snel goedgekeurd te 
krijgen. Forsman antwoordde dat hij 20.000 dollar wilde waar de belastingdienst niets van hoefde te 
weten. Ook wilde hij een zak geld voor zijn onderzoeksinstituut. Virapen regelde dit. In ruil voor dit 
geld moffelde Forsman suïcidecijfers weg onder ‘overige bijwerkingen’, schreef hij een 
aanbevelingsbrief voor fluoxetine aan de Zweedse registratieautoriteit en werd het middel als 
antidepressivum goedgekeurd in Zweden.

Later zou Virapen, die moeite kreeg met deze en andere misstanden binnen de medicijnindustrie, 
ontslagen worden door Lilly vanwege ethisch gedrag.8 Eerlijkheid is een ontslaggrond voor deze 
bedrijven.

3.3 Doelbewuste marketingstrategie

Gøtzsche staat niet alleen in zijn kritiek op de ggz. 

In zijn boek Anatomy of an epidemic9 komt de Amerikaanse journalist Robert Whitaker op grond van 
wetenschappelijk onderzoek tot dezelfde conclusie. Alle psychofarmaca werken averechts. Naast 
talloze andere schadelijke effecten, zorgen deze medicijnen voor een verslechtering van het 
ziekteverloop. 

Whitaker bewijst in zijn boek nog iets. De onnodige hospitalisatie, overmedicatie en overdiagnostiek 
in de ggz zijn een doelbewuste marketingstrategie van farmaceutische bedrijven. Hetzelfde geldt 
voor het uitbreiden van de patiëntpopulaties naar kinderen om hun hun giftige en dodelijke 
medicijnen aan te slijten.

8 Zie noot 7, p. 77 e.v..
9 Whitaker, R. (2015). Anatomy of an epidemic. Magic bullits, psychiatric drugs, and the astonishing rise of 

mental illness in America. New York: Broadway Books. 
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3.4 Geen checks and balances

De Tweede Kamer mag niet naïef zijn. Bij het toelaten van medicijnen en vaccins gaat het er niet 
eerlijk aan toe. Daar mag het hoogste orgaan van de Nederlandse democratie op geen enkel moment 
vanuit gaan.

Beleidsbepalende mensen bij de farmaceutische bedrijven hebben geen moreel kompas en de checks
and balances ontbreken.

Virapen is met zijn verhaal (en dossier) naar de Zweedse justitie en politie gestapt. Maar die besloten 
de corruptie door de vingers te zien. Er is bij mijn weten nog nooit iemand op de wereld 
strafrechtelijk vervolgd voor omkoping of handel met voorkennis bij een farmaceut of 
registratieautoriteit.

Ook medische faculteiten, registratieautoriteiten, gezondheidsministeries en zogenaamd 
onafhankelijke (semi-)overheidsinstellingen zijn een wassen neus. Waar deze partijen een tegenwicht 
zouden moeten bieden, doen ze het tegenovergestelde. Ze verklaren elke leugen die de farmacie wil 
vertellen heilig.

3.5 Afschaffing grondrechten

Er is nog een overeenkomst tussen het pushen van psychofarmaca en mRNA-vaccins. De 
grondrechten van de eindgebruiker worden met voeten getreden.

Psychosepillen verhogen het risico op hartstilstand, impotentie, suïcidaliteit en extreem geweld, om 
even een paar mogelijke ‘bijwerkingen’ te noemen.

Desondanks mogen psychiaters deze gifstoffen onder dwang toedienen. Ook mogen zij mensen in 
hun vrijheid beperken of weghouden bij hun naasten als mensen niet ‘vrijwillig’ meewerken aan zo’n 
giftige medicijnkuur. Als uw zoon van vijftien een psychose krijgt, verliest niet alleen hij de regie over 
zijn leven. Ook u als ouder heeft niks meer over hem te zeggen. U kunt hem niet beschermen. Hij kan 
een dwangdepot van twee jaar krijgen (is de richtlijn) en voor de rest van zijn leven impotent worden 
en nooit met een meisje naar bed kunnen. Of hij kan overlijden aan plotse hartdood door het 
dwangmedicijn.

De psychiatrie kent dwang en drang, waarmee de regie en zelfbeschikking bij de patiënt weggehaald 
wordt. Deze vorm van moreel verval zien we momenteel samenlevingsbreed, nu nu farmacie samen 
met de rijksoverheid giftige mRNA-vaccins zijn gaan pushen.

Het moreel verval waaraan de overheid hier ten prooi valt, is exact hetzelfde als de dwang en drang 
in de ggz. Ook voor het bestrijden van corona maakt de overheid mensen kapot door vrijheid in te 
perken als zij zich niet ‘vrijwillig’ laten injecteren met een experimenteel vaccin, dat zo goed als zeker 
niet werkt, 100% zeker giftig is, en voor meisjes en jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
waarschijnlijk ook nog eens gevaarlijk is voor hun voortplantingsorganen.

3.6 Geen debat

En dit is niet de laatste parallel die met de ggz te trekken valt.

Het debat aangaan over misstanden en de fundamentele veranderingen die nodig zijn, is onmogelijk. 
Beroepsverenigingen en VWS geven niet thuis. Zo weigerde de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP) in 2016 op een symposium van Het Geneesmiddelenbulletin in gesprek te gaan 
met Peter Gøtzsche over psychofarmaca. Ook riep de NVvP haar leden op het bewuste symposium te 
boycotten.10

10 Noot 7, p. 19. Dick Bijl in zijn voorwoord bij de Nederlandse vertaling van Dodelijke psychiatrie… van 
Gøtzsche.
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VWS maakte zich schuldig aan censuur. Onder druk van dit ministerie moest Dick Bijl vertrekken als 
hoofdredacteur van Het Geneesmiddelenbulletin, eveneens in 2016.11

Dezelfde fascistische bejegening van criticasters zie je nu weer. Theo Schetters kan niet meer 
acquireren, Sam Brokken werd ontslagen.12 Je mag je niet meer op een eerlijke manier bekommeren 
om de gezondheid van je medemens. Je moet de belangen van de farmacie voorop stellen.

Het contrast met discussies over andere controversiële medische of biotechnologische ingrepen, 
zoals abortus of klonen, is immens. Hier is wel een redelijk maatschappelijk debat mogelijk en raak je 
niet geïsoleerd of je baan kwijt als je tegen de belangen van de farmacie ingaat.

Als een reactie op deze censuur en klokkenluidersbehandelingen zie je een parallelle samenleving 
ontstaan. Ik haal mijn informatie over medicijnen en vaccins allang niet meer bij overheden of 
farmaceuten. Die liegen en geven geen cent om mijn gezondheid. In de ggz hebben een aantal ter 
zake kundige klokkenluiders, als ware watergeuzen, allang goede websites opgezet waar je wel 
waardevolle informatie vindt13.

Nu denk ik opnieuw dat Bijl, Borger en vooral Palmer het bij het rechte eind hebben. Het is heel 
waarschijnlijk dat bij het pushen van de nieuwe mRNA-vaccins dezelfde kwaadaardige, mensenlevens 
verslindende en door en door corrupte dynamiek speelt als bij het pushen van psychofarmaca.

4. Hoe verder?
Recent werd duidelijk dat het onderzoek naar het vaccin van Pfizer geen data-integriteit kent. Het is 
waardeloos. Daarmee komt de aanname dat het vaccin zou werken, op losse schroeven te staan. Ook 
rinkelen de alarmbellen over gebrek aan veiligheid van alle mRNA-vaccins. 

De overheid loog toe ze zei dat de vaccins goed werken en veilig zijn.

Door zelfs meisjes vanaf twaalf jaar te pushen zich te laten injecteren met schadelijke ciatonische 
liposomen, die zich bij dierexperimenten ophopen in het beenmerg en de eierstokken, hebben VWS 
en het kabinet elke medisch-ethische rem losgelaten. Hier is sprake van viruswaanzin.

Ook is het kabinet naïef. 

De premier en de minister van VWS hebben zich bij de neus laten nemen door de farmacie en de PCR-
lobby. Ze hebben zich voor miljarden een poot laten uitdraaien. Ze verzuimden serieus te kijken naar 
de problemen in de gezondheidszorg (Schippers bracht het aantal IC-bedden van 2300 terug naar 
1100, het laagste aantal in Europa). Ze negeerden tegengeluiden en gingen over tot 
grondrechtenschendingen die onnodige zijn en geen wetenschappelijke basis hebben.

Wat nu?

4.1 OMT en registratieautoriteiten

Als één ding duidelijk wordt, is dat het kabinet onvoldoende is gesteund door het Outbreak 
Management Team (OMT). De verschillende registratieautoriteiten (EMA, CGT, FDA) beschaamden 

11 Dr. Dick Bijl, eenzame strijder tegen de farma-maffia  . Interview van Huib de Vries in: Reformatorisch 
Dagblad, 8 sept. 2021.

12 Tegenwind  , documentaireserie op www.blckbx.tv.
13 Zie voor onafhankelijke sites over alleen ggz www.madinamerica.com van Robert Whitaker, 

www.davidhealy.org van David Healy en www.breggin.com van Peter Breggin. Onafhankelijke 
arts/klinisch onderzoekers die eerlijk zijn over psychofarmaca en andere medicijnen/vaccins zijn Peter 
Gøtzsche met www.deadlymedicines.dk en in Nederland Dick Bijl met www.hetpillenprobleem.nl.
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eveneens elk vertrouwen. Kijk alleen al naar de voorlopige toelating van het Pfizer-vaccin. Dat had, 
gezien de gebrekkige data-integriteit, niet mogen gebeuren. 

OMT en registratieautoriteiten wegen tegenbewijs niet. Hiermee hanteren ze het falsificatiebeginsel 
van Popper niet. Ze bedrijven daardoor geen wetenschap, maar pseudo-wetenschap. Deze 
wanprestatie leveren ze bij medische vraagstukken die de gezondheid van iedereen aangaat.

De beroepsverenigingen van microbiologen en huisartsen zijn betrokken bij het OMT. Zij hadden het 
kabinet en de Tweede Kamer moeten waarschuwen voor de erg waarschijnlijke 
gezondheidsproblemen die de vaccins geven. 

Ook hadden zij en de virologen het kabinet en Tweede Kamer moeten waarschuwen voor de kwalijke 
ontwikkeling van allerlei de nieuwe, giftige mRNA-vaccins tegen ongevaarlijke virussen door de 
farmacie. Deze nieuwe marketingstrategie van de farmaceutische industrie bedreigt onze 
volksgezondheid. Van zo’n serieuze bedreiging breng je kabinet en Kamer op de hoogte. Niet alleen 
het OMT, maar ook de beroepsverenigingen hadden hier niet verstek mogen laten gaan.

In plaats daarvan hielden ze informatie achter. Dezelfde blaam treft Nederlandse universiteiten. De 
medische faculteiten huilden ook mee met Big Pharma en boden evenmin het tegenwicht dat politiek
en samenleving van hen verwacht.

En het OMT deed meer dan politici onwetend houden. De leugens van Pfizer en andere 
medicijnenfabrikanten werden als wetenschappelijke waarheden verkocht. Het kabinet volgde 
kritiekloos. De leugens werden staatsreligie en moesten aan iedereen opgedrongen worden.

En nu hebben we drie problemen: 

1. Hoe krijgen we een goed coronabeleid? De vaccinatiestrategie moeten we loslaten, nu het 
bewijs voor de werkzaamheid van vaccins verkruimelt. Het bewijs dat ze levensgevaarlijk zijn, 
stapelt zich op.

2. Hoe krijgen we adviserende (semi-)overheidsinstellingen en universiteiten die wél 
functioneren? De verschillende beroepsverenigingen, instellingen en universiteiten zijn door 
de mand gevallen. Idem voor de registratieautoriteiten.

3. Hoe repareren we de wig die Pfizer en de andere farmaciebedrijven dreven tussen de politiek 
en dat deel van het middenveld dat nog wel functioneert, en dat nog wel het beste voorheeft 
met de gezondheid van mensen? (Bij middenveld denk ik aan Bijl, Borger en andere 
criticasters van het huidige coronabeleid. Mensen die zich niet omver lieten blazen door de 
lobby van farmaceuten of de PCR-test.)

Volgens mij moet het debat in de politiek en de samenleving over deze vragen gaan.

4.2 Draai de geldkraan dicht

De farmaceutische bedrijven zijn op dit moment de grootste bedreiging voor onze gezondheid, onze 
economie en onze democratie. Naar zulke organisaties moet je geen miljarden overmaken. Dat is een 
vorm van denivellering die onze gezondheidszorg misschien niet eens gaat overleven.

Hoe je contracten ontbindt, weet ik niet. Maar de miljarden die zo verkwist worden, zullen deze 
bedrijven inzetten om onze samenleving verder uit te hollen. We kunnen meer leugens verwachten, 
nieuwe collectieve paniekaanvallen die door hen georkestreerd zullen worden, de corruptie van onze 
medische faculteiten zal verder toenemen enz..
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Hetzelfde geldt voor de industrie rond PCR-testen die de overheid optuigt. Je moet zulke verziekte, 
op leugens en bedrog gebaseerde verdienmodellen niet willen.14

4.3 Checks and balances

De huidige corruptie is een product van een ontwikkeling die in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
ontstond. Toen werden de privaat-publieke samenwerkingen opgetuigd. Deze 
belangenverstrengeling is het probleem dat nu de hele gezondheidssector beschadigd. Van toezicht 
tot universiteiten, van beroepsverenigingen tot het ministerie van VWS, alles wordt door deze 
belangenverstrengeling gecorrumpeerd.

Het debat moet ook over het beëindigen van deze corruptie gaan.

4.4 Stop censuur

Academische vrijheid bestaat niet meer.

Ik haalde het gedwongen vertrek van Dick Bijl bij Het Geneesmiddelenbulletin al aan. Maar 
internationaal gebeurt hetzelfde. Peter Gøtzsche werd vanwege zijn onafhankelijke houding uit 
Cochrane gegooid, een incident naar aanleiding waarvan liefst vier bestuursleden van Cochrane uit 
protest opstapten.15

Om weer iets van de checks and balances terug te krijgen, moet de overheid (1) stoppen met het 
censuren van onafhankelijke artsen en andere onafhankelijke wetenschappers. Ook moet de overheid
(2) opstaan voor academische vrijheid.

Zég er wat van als onafhankelijke, integere mensen er op een smerige manier uitgewerkt worden. Zo 
hadden Rutte en De Jonge het ontslag van een klokkenluider in het vaccinonderzoek van Pfizer 
allang publiekelijk kunnen veroordelen. En moeten ze niet ook de Amerikaanse president en zijn 
gezondheidsminister hierop aanspreken? Het is in Texas en bij de FDA, dus onder hun 
verantwoordelijkheid, fout gegaan.

De politiek begrijpt niet hoe intimiderend de censuur van wetenschappers is. Het signaal voor 
academici is: als je je mond open doet, ben je je baan kwijt. Een politicus die denkt dat een hoogleraar
vrijuit kan spreken en tegen het belang van een corrupt, frauderend en belasting ontwijkend 
farmaciebedrijf in kan gaan, is naïef. Die weet niet hoe farmacie, VWS en beroepsverenigingen echt 
werken.

4.5 Herstel onze democratie

Hetzelfde geldt voor censuur in de media. 

Ik denk aan het inperken van de vrije meningsuiting van Ad Verbrugge in het NRC. En aan het 
verdwijnen van accounts en filmpjes op social media van meerdere klokkenluiders.

Een Nederlandse premier hoort dit soort acties publiekelijk te veroordelen. Hij of zij moet pal gaan 
staan voor vrijheid. Nu voelen mensen zich bedreigd door bedrijven en overheid. Geef een mening die
een groot bedrijf of de overheid niet bevalt, en je raakt je sociale medianetwerk kwijt. Net als bij 
censuur in de academische wereld, schat de politiek de angst en het wantrouwen die de overheid zo 
creëert helemaal verkeerd in.

14 De PCR-test is zo goed als zeker opzettelijk slecht gemaakt om onnodig veel ‘besmettingen’ te kunnen 
melden. Zie: Het PCR-doek valt, interview met Peter Borger door Jorn Lukasczyk voor Café 
Werltschmerz (hier de link naar YouTube, dd 26 nov 2020, voor zolang deze nog bestaat).

15 Zie YouTube: Peter C. G  ø  tzsche: Death of a Wh  i  stleblower and Cochrane’s Moral Collapse   van CrossFit 
(dd. 19 jul. 2019).
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De politiek mag nooit zwijgen over censuur in de reguliere pers en op sociale media. De grens van de 
vrije meningsuiting ligt bij het aanzetten tot geweld. Verder moeten mensen vrijuit kunnen spreken. 
En dat laatste is de afgelopen jaren niet het geval geweest. Ik en veel anderen hebben niet het 
gevoel dat deze vrijheid er nog echt is. Mensen die zich uitspreken bereiden zich voor op nieuwe 
golven van censuur. Het is werkelijk absurd – en misschien wel zonder precedent – wat er tijdens de 
pandemie fout ging en nog altijd fout gaat in onze Westerse democratieën. 

Waar mensen bang met hun mening moeten omgaan, functioneert de democratie niet meer.

Naast dat de leugens van Pfizer niet langer leidend moeten zijn voor overheidsbeleid, zal de vrijheid –
op universiteiten, in de samenleving – veel beter beschermd moeten worden. Zonder vrijheid is een 
maatschappelijk debat niet mogelijk en lossen we de problemen met de gezondheidszorg niet op, 
maar dreigt de samenleving uit elkaar te vallen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. C. Jongema,
Leeuwarden.
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