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Van de redactie… 
Deze nieuwsbrief staat ‘bomvol’ met Dr. Hans Moolenburgh en Ellen Vader.  
De ‘strijder’ Hans Moolenburgh heeft een nieuw boek geschreven, nu over de ‘fluoridestrijd’ 
in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, toen er in Nederland, net zoals in de rest van de 
geindustrialiseerde wereld, volop actie van overheidswege was om fluoride aan het 
drinkwater toe te voegen. De bevolking kreeg van de overheid mooie verhalen over ‘sterke 
gebitten’, maar gelukkig was er een handvol mensen, waaronder Hans Moolenburgh, die de 
strijdbijl opgroeven en de overheid en de bevolking voorhielden wat gefluoriseerd 
drinkwater verder voor gevolgen heeft. De bevolking van Nederland mag zich nog altijd 
gelukkig prijzen met deze actie, waardoor het fluorideren van het drinkwater gestopt werd. 
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor Hans Moolenburgh, zijn nieuwe boek en de 
komende lezing in Wommels (Friesland), een mooi samenwerkingsverband tussen de GVL 
Lezingen locaties Ried en Sneek, en een mooi interview in het dagblad Trouw. 
Ook in deze nieuwsbrief extra aandacht voor Ellen Vader, de vaste columniste van deze 
nieuwsbrief, strijdster in het vaccinatiedebat, boodschapper van ‘ander’ vaccinatienieuws en 
weetjes. Ellen heeft gedurende de laatste viereneenhalfjaar wekelijks een nieuwsbrief 
(ALEPH) uitgegeven, een nieuwsbrief met zeer veel informatie over met name vaccinatie- en 
overig gezondheidsnieuws.  
Ellen stopt met haar nieuwsbrief, maar…….blijft ons zeker nog prikkelen. 
 
Veel leesplezier! 
 

Agenda lezingen: 
Lezingen september 2016 : http://www.project7-blad.nl/page33.html 
Lezingen oktober 2016 : http://www.project7-blad.nl/page32.html 
 

 

We gaan weer van start met lezingen… 
En andere activiteiten… 
September, hoogste tijd om weer van start te gaan met mooie, informerende en 
boeiende lezingen. 

 
In Friesland is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen locatie 
Ried en Sneek. 
Beide locaties presenteren hun eigen programma, Ried op de eerste 
vrijdagavond van de maand en Sneek op de laatste zondagmiddag 
van de maand. 
Maar… samen gaan zij naar Wommels en wel op 22 oktober en 19 
november. 
Op 22 oktober ontvangen zij op zaterdagmiddag dokter Hans 
Moolenburgh Sr.  
Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwste boek van deze 
91-jarige voormalige huisarts uit Haarlem is deze middag ontstaan. 

http://www.project7-blad.nl/page33.html
http://www.project7-blad.nl/page32.html
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Een spreker uit Haarlem in Wommels, maar een leuk detail dat we 
graag vermelden is, dat een van de voorouders van dokter 
Moolenburgh burgemeester van Franeker is geweest en hij zelf 
veelvuldig in Friesland vertoefde, met name in zijn jeugd. 
 
Toen wij neerstreken in Gaasterland belde hij op een ochtend en 
verwelkomde ons vanuit Haarlem in het mooie Gaasterland . 
Oftewel: wij hebben beiden Friese voorouders en zeggen samen 
‘Oant sjen’, wat betekent: “Tot ziens!”  
Oant sjen in Wommels dus, op 22 oktober waar de drie dames van 
locatie Sneek en wij, samen met Hanneke van locatie Ried je graag 
zullen ontvangen. 
 

Wommels… 
We gaan daar nog even verder, want op 19 november, wederom 
op een zaterdagmiddag, organiseren we weer samen een middag. 

Dan ontvangen we C. F. van der Horst, schrijver van het boek: ‘Dodelij-
ke leugens’. 
 

“Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het 
boek Deadly Medicines and Organised Crime van Professor 
Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt,” 

aldus dokter H.C. Moolenburgh Sr. over Dodelijke Leugens. Artsen en 
patiënten misleid. 

Dit zegt genoeg!  
Wie interesse heeft, reageer en mail Barbera 
zoals op de posters staat aangegeven. 
 
Ook deze spreker komt vanuit Noord-
Holland de dijk over… ;-) 
Vroeger, dan spreek ik over jaren geleden, 
als ik weleens logeerde bij een zus van mijn 
oma in Scharsterbrug bij Joure, kon deze tan-
te zo vol trots vertellen aan een buurvrouw dat een kleindochter 
van haar zus over was uit Holland. 
En dan dacht ik altijd… ja, ja, ik heb mijn paspoort mee ;-) Niet dus! 
 
Beide sprekers hebben ook geen paspoort nodig om naar Friesland 
te komen maar het is wel leuk hen een zaal vol belangstellenden te 
kunnen tonen. 
 

Heerlijk gegeten bij Hennie… 
We blijven nog even in Friesland, tja, ‘k kan er ook niets aan doen dat er om mij heen van 
alles gebeurt en ontstaat ;-) 
 
Eten wat de pot schaft… 
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Dit is een initiatief van ‘Project7-blad’ en in Urmond (Limburg) waar Tanja Stevens mee doet 
en in Borger (Drenthe) waar Wim Roeleveld onze contactpersoon is, beiden ondernemen dit 

samen met een vriendin (Tanja) en partner (Wim) kunnen 
we nu ook gezellig tafelen in Warns (Friesland) waar Hen-
nie de Kruijk zich heeft aangesloten en samen met een 
vriendin alle voorbereidingen treft. 
De eerste keer op 31 augustus was ik ook van de partij en ik 
heb genoten. 
Hennie liet ons geblinddoekt aan het begin van de avond 
vijf verschillende drankjes proeven. 
Gewoon water, water met Keltische zeezout, water met 
appel, citroenschil en de uitgebloeide bloemen van venkel, 
druivensap uit de natuurwinkel en water met gember en 

munt.  
Heel fascinerend hoe je toch niet alles herkent. 
Water en water met Keltisch zeezout was voor mij helder, beide waren gemakkelijk te her-
kennen, maar geblinddoekt alles herkennen is een ander verhaal. 

Dit leverde leuke reacties op en op deze wijze koos iedereen 
een drankje. 
Iedereen… we waren met een klein groepje, Hennie gaat niet 
verder dan acht personen om voor te koken. 
En dat is nu juist heel leuk, Borger en Urmond hebben ook een 
tafel vol en dat wil zeggen dat je met een groep zit waar je 
mee in gesprek kunt, als groep in gesprek, je krijgt geen afzon-
derlijke kleine groepjes en geroezemoes. 
Gelijkgestemden die elkaar ontmoeten, verhalen uit de omge-
ving delen, tjonge ik ben weer heel wat wijzer geworden aan 

andere verhalen in deze streek ;-) men heeft interesse in de 
onderwerpen die wij delen en het levert weer nieuwe mail-
adressen op voor de diverse nieuwsbrieven. 
We kregen diverse heerlijke hapjes gepresenteerd, van een 
gezond ijsje van bevroren aardbeien, bevroren banaan en ap-
pel diksap. 
Je moet wel een hele goede blender of keukenmachine heb-
ben zodat de motor niet te heet wordt. 
Dit alles vermalen en mengen, eventueel met een beetje water 
toegevoegd maar dat moet een ieder zelf bepalen. 

Hennie presenteerde het ijsje in een leuk nostalgisch kopje waar één rozenblaadje op lag. 
Fantastisch en zo kregen we diverse lekkernijen en het hoofdgerecht bestond uit een stoof-
potje zonder vlees. 
Hennie dankjewel, het was heerlijk, waardevol en dit is wat we bedoelen, kleine groepjes die 
graag samenkomen. 
‘Eten wat de pot schaft’ staat apart op de website en wie nu denkt dat dit ook iets om thuis 
uit te voeren kan mij mailen en dan krijg je de uitleg over de werkwijze. 
 
De dagen worden korter dus dergelijke activiteiten zijn weer meer in trek. 
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Er ontstaan in de komende weken ook meer studiegroepen. De deelnemers aan deze groe-
pen delen kennis, inspireren elkaar en beleven een paar waardevolle uurtjes. Minimaal zes 
keer per jaar is het idee en ook hier kun je meer over vinden op de site. 
 
We geven ook eens per maand een aparte nieuwsbrief uit voor deze activiteiten. 
Wie deze ontvangt krijgt er automatisch meer informatie over. 
 

Kasteel Schoten… 
We zijn op 17 september weer in het Kasteel van Schoten, 
een half uurtje onder Breda en net boven Antwerpen. 
Bert van Grondelle zal deze middag invullen met ‘De zin van 
ziek zijn’. 
 
De komende tijd is er weer genoeg dat de moeite waard is 
om te bezoeken. 
Op de site kun je zien wat de andere locaties presenteren. 
Locatie Alkmaar bestaat deze maand 5 jaar en daar vieren 
we op 9 september een klein feestje want het toeval wil dat 
Frank Bleeker spreekt. Deze link zagen we pas later, nadat 
de afspraak al lang gemaakt was. 
Annette feliciteren we dan ook graag als locatiehoudster 
van Alkmaar en Haarlem. 
Het was een wijs besluit om Alkmaar aan Annette over te 
dragen want alles loopt daar zonder problemen geruisloos 
verder. 
Daar zijn wij superblij mee en we reizen dan ook graag af 
naar Alkmaar op vrijdag de 9e september. 
 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
Anneke 
 
Gaasterland 2 september 2016 
 

 

Ellen Vader stopt met ALEPH, maar……. 

Ellen Vader, via de GVL-lezingen-nieuwsbrief bekend van haar Column over (en 
tegen) vaccinaties, stopt met haar (eigen) nieuwsbrief, bekend onder de naam 
ALEPH. 
Anneke Bleeker en Ellen Vader kennen elkaar al vanaf begin 2009. Niet 

vreemd dat die kennismaking te maken had met het vaccinatievraag-

stuk, in 2009 m.n. door de grote actie van Anneke omtrent de aange-

kondigde HPV-vaccinatie. 

Ellen en Anneke hebben samen veel beleefd, ondernomen en ‘uitgevre-
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ten’, zoals Anneke ons meldde. 

Nog altijd is het contact veelvuldig en intensief en ze komen elkaar nog viermaal per jaar 

tegen (bijzonder, want Ellen woont niet in de buurt: Zuid-Frankrijk) in het Kasteel van Scho-

ten, waar zij beiden betrokken zijn bij de organisatie van de daar gehouden en nog te hou-

den lezingen, u allen vermoedelijk welbekend. 

‘We zijn maatjes’, meldt Anneke. 

Namens Anneke brengen we Ellen’s facebookpagina onder de aandacht, voor Ellen een plat-

vorm om toch te blijven ‘prikkelen’: https://www.facebook.com/ellen.vader 

En daarnaast is (en zoals wij begrijpen blijft) Ellen mede-moderator van 

https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/?fref=ts, waar je zeer regelmatig posts van 

Ellen tegen komt. 

Zoals in de aanhef: Ellen Vader stopt met haar (eigen) nieuwsbrief ALEPH, maar……..we zijn 

(gelukkig) voorlopig nog niet van haar af. 

  

De redactie 

 

 

Ellen mailde haar nieuwsbrief-bestand als volgt:  
 
Beste Aleph-lezers, 
  
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan... 
  
Het vierenhalf jaar wekelijks informeren over 'de dingen achter de dingen', als schakeltje in 
het geheel, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan een andere kijk op het wereldgebeuren. 
Het bleef echter beperkt tot een klein kringetje gelijkgestemden... 
  
Daarbij komt dat het steeds meer tijd en energie kost om relevant nieuws naar boven te ha-
len.  
De 'gevestigde orde' blijkt systematisch en sluipenderwijs (zoals al jaren geleden werd aan-
gekondigd) de deur dicht te timmeren d.m.v. betalende websites - artikels na een summiere 
introductie alleen nog als abonnee te bereiken - verbod op hyperlinken – copyrights media - 
geen mogelijkheid om tekst te kopiëren – groeiende frequentie 'storingen op de lijn' inter-
netverbinding, enz.  
Kortom: het de burger zoveel mogelijk lastig maken en ontmoedigen om zich nader te in-
formeren. Met het resultaat dat velen zich er dan maar bij neerleggen... 
  
Ik kies nu voor een andere paadje en verleg mijn focus naar het (via andere kanaaltjes) pro-
beren te bereiken en informeren van hen die er (nog) niet van op de hoogte zijn dat het door 
de media voorgekauwde nieuws ook een keerzijde heeft... 
  
Een eerste stap is het re-activeren van mijn facebook pagina en ik zal dit plekje gaan gebrui-
ken om regelmatig nieuwsfeiten onder de aandacht te brengen. Berichten die mij aanspre-
ken en die ik de moeite waard vind om te delen. Wel in een wat gematigder tempo... 
  

https://www.facebook.com/ellen.vader
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/?fref=ts
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Klik op de foto van de cover 
om op de website van Succes-
boeken het boek in te kijken 
en het eventueel te bestellen.. 

Levensles n° 4 van Hans Moolenburgh Sr: Dwarsliggen helpt... 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-
Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml 
  
Mij verder op facebook volgen? Een vriendschapsverzoekje (Ellen Vader) volstaat. 
  
Alle voorgaande afleveringen van de Aleph (1-222) blijven op mijn blog beschikbaar: 
http://alephinformeert.blogspot.fr/ 
  
Wie op de hoogte wil blijven over het nationale en internationale vaccinatiegebeuren (de 
prikkeltjes rubriek), verwijs ik graag naar de besloten fb-groep Vaccin Vrij: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
  
Afsluitend met een oprechte dank voor het al die tijd trouw supporteren van de Aleph  
  
Hartelijke groet, 
Ellen 
  
PS: Hiermee is het begonnen (2012): 
  
Bamboe: "Is het zaadje in de grond gestopt dan is er 
ongeveer vijf jaar niets te zien behalve een minus-
cuul lootje. Alle groei voltrekt zich ondergronds: er 
vormt zich een complexe wortelstructuur, zowel ver-
ticaal als horizontaal. Aan het einde van het vijfde 
jaar loopt het Chinees bamboe in ijltempo uit tot het 
een hoogte heeft bereikt van vijfentwintig me-

ter.” Paolo Coelho 
 
 

 

Boekbespreking:  
 

Eerlijke geneeskunde 
Julia Schopick 
 
Het boek Eerlijke geneeskunde is ontstaan omdat de echtgenoot van de 
auteur, vanwege een hersentumor in het ziekenhuis belandde en operatie 
na operatie onderging.  
Zo vaak zelfs, dat de wonden op zijn schedel niet meer wilden dichtgroei-
en. Zijn vrouw en auteur van dit boek, Julia Schopick, vond via het internet 
een speciaal verband, dat ze op het hoofd van haar man liet aanbrengen, 
waardoor de wonden in zeer korte tijd geheeld waren. De artsen geloof-

den niet dat dit door dat speciale gaasverband was gekomen. Zelfs niet 
toen Julia de uitvinder van het verband, ook een arts, contact op liet ne-

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872923&PC=427870AA
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml
http://alephinformeert.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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men met de behandelend artsen van haar man. 
 
De gaasjes waren honderden keren goedkoper en effectiever dan de methode die het zie-
kenhuis, zonder resultaat, hanteerde. Julia liep tegen een muur van onbegrip. Zij ging verder 
speuren en kwam erachter dat er vele behandelwijzen waren die vele malen goedkoper en 
effectiever waren dan die op dat moment in ziekenhuizen werd gehanteerd. Toch werden 
die behandelwijzen voor leveraandoeningen, MS, epileptische aanvallen (met name  
voor kinderen), lupus, artritis, etc. niet door het ziekenhuis  
geaccepteerd.  
Waren er financiële belangen die niets met gezondheid te maken  
hadden? Wat was er mis met goedkopere en effectievere behandelwijzen?  
Julia Schopick is de medische wereld ingedoken en beschrijft in dit boek vier behandelwijzen. 
Ze laat zowel patiënten als artsen, specialisten en experts aan het woord. 
 
Haar missie is om miljoenen mensen te helpen aan eerlijke geneeskunde: waarom meer be-
talen voor niet-effectieve behandelingen, terwijl goedkoper en effectiever voorhanden is? 
Toen ze een aantal jaren geleden in deze materie rolde, was het tevens haar ambitie het 
zorgsysteem te veranderen. Deze naïeve gedachte heeft ze inmiddels maar laten varen, 
want de ziekenindustrie wil niet veranderen.  
De ziekenindustrie is harde business en aan gezonde mensen is door die industrie niets te 
verdienen. 
De verhalen, ervaringen en kennis van de diverse artsen en patiënten (ervaringsdeskundi-
gen) in dit boek kunnen vele levens redden en verlengen.  
 
In de woorden van de auteur:  
"Dit boek gaat niet over het als slecht of ondoelmatig neerzetten van alle farmaceutische 
behandelingen. Vele zijn dat namelijk niet. En dit boek gaat er ook niet over dat alternatieve 
behandelvormen altijd beter zijn dan farmaceutische producten.  
Nogmaals: vele zijn dat namelijk niet. En dit boek is niet voor mensen die naar hun arts luis-
teren en ieder woord uit zijn of haar mond opvolgen alsof dat het heilig Evangelie is, of voor 
mensen die meer naar andere mensen luisteren dan naar hun eigen gevoel.  
Dit boek is eerder voor mensen die veeleisend zijn, die ervoor openstaan om hun eigen on-
derzoek te doen (of iemand kennen die dat onderzoek voor hen doet), voor mensen die 
nieuwsgierig zijn en die openstaan voor nieuwe informatie. Dit boek is ook voor mensen die 
chronische en levensbedreigende aandoeningen hebben die nog niet door de conventionele 
standaardbehandelingen die hun artsen hen hebben voorgeschreven, zijn geholpen. En dit 
boek is voor degenen die beseffen dat geneeskunde patiëntgericht dient te zijn en niet ge-
richt op winstbejag. Heel vaak ontmoet ik mensen die lijken te denken dat er geen andere 
manier bestaat. Dat als er een oplossing was hun arts er dan wel van op de hoogte zou zijn. 
Ik hoop dat je na het lezen van dit boek zult weten dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval 
hoeft te zijn. Er bestaan vele uitstekende behandelingen waar je dokter niet van afweet." 
 
Over de auteur: 
Al meer dan twintig jaar is Julia Schopick auteur en pr-adviseur. Ze is tevens initiatiefnemer 
van de prijswinnende site/blog HonestMedicine.com. Toen haar man in 1990 gediagnosti-
ceerd werd met hersentumor, werd Julia zijn medisch pleitbezorger en begon ze over on-
derwerpen te schrijven die met gezondheid en geneeskunde te maken hebben. 
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Haar artikelen en columns verschenen o.a. in het American Medical News, het British Medi-
cal Journal, in Modern Maturity en in de Chicago Sun-Times.  
Haar missie is om haar artikelen en pr-kennis in te zetten om de wereld via haar website, 
social media, haar presentaties en dit boek te informeren over weinig bekende, maar veel-
belovende behandelvormen en om mensen in hun keuzen wat betreft hun gezondheid te 
sterken. 
 
Eerlijke geneeskunde is uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken.nl. 
ISBN: 9789079872923 
 

 

De Nieuwe Watergeuzen 

De geschiedenis van de fluoridestrijd 
Dokter Hans Moolenburgh Sr. 
 
De Nieuwe Watergeuzen is het bewijs dat enkele mensen het opstormend tij van Big Busi-
ness en Big Pharma kunnen keren. In Nederland is dat gelukt, in Engeland en Israel ook, 
maar tot de dag van vandaag wordt er op veel plaatsen in de wereld nog actie gevoerd om 
de fluoridering van het drinkwater te stoppen – en daarbij wordt steeds weer de hulp van 
dokter Hans Moolenburgh Sr. Ingeroepen. 
 

Fluoride 
We kennen het allemaal. Er is nauwelijks een tandpasta te krijgen waar het niet in zit. 
Mondwater, tandenstokers, vullingen – overal kom je het tegen. 
 
Maar wist u ook dat fluoride een giftig industrieel afvalproduct is? Zo giftig dat het, als het in 
de natuur terechtkomt, gewassen verschroeit, vee zijn maalkiezen laat verliezen en mensen 
ziek maakt? Zo bijtend dat het in grote containers moet worden opgeslagen omdat het zich 
overal doorheen vreet? Een product dat in eerste instantie hooguit kon worden verkocht 
aan fabrieken die verdelgingsmiddelen voor ratten en kakkerlakken maakten? 
Maar toen kwam iemand op het lumineuze idee om dit afvalproduct een waarde te geven en 
er aldus flink aan te verdienen. Zo begon het leugenachtige verhaal dat fluor ‘goed’ zou zijn 
voor het gebit en dat we zelfs ons drinkwater zouden moeten fluorideren. De fluoridering 
van het drinkwater groeide uit tot de grootste medische zwendel van de twintigste eeuw. 
 
Een kleine artsengroep onder leiding van dokter Hans Moolenburgh (toentertijd huisarts in 
Haarlem) ging de strijd aan. Zij wisten hoe fluoride de integriteit van het menselijk lichaam 
aantast, bij kortstondig gebruik al tot klachten leidt en uiteindelijk kankerverwekkend is. Het 
verslag van hun strijd leest als een schelmenroman. De lezer valt van de ene emotie in de 
andere: verbazing over de vuile streken die door bedrijven en overheden werden geleverd 
om hun fluorideringsplannen door te drijven, bewondering voor de intelligentie en moed 
waarmee de artsengroep de strijd bleef voeren, en verbijstering over de verregaande gevol-
gen van de fluoride die ons –letterlijk- in de maag wordt gesplitst. 
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Het boek De Nieuwe Watergeuzen – De geschiedenis van de fluorideringsstrijd bevat een 
voorwoord, van Lord Monson, president van de Vereniging voor Individuele Vrijdheid en lid 
van het Engelse Hogerhuis, en van Fred Neelissen, bio-energetisch tandarts. 
 

Over de schrijver 
Dokter Hans Moolenburgh Sr. (1925) hield ruim vijftig jaar prak-
tijk als arts. Hij specialiseerde zich in de behandeling van kanker-
patiënten en kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overge-
voeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstof-
fen. 
Daarbij zocht hij niet alleen oplossingen in de reguliere medische 
wetenschap, maar maakte hij ook dankbaar gebruik van talloze 
complementaire behandelingen, puttend uit het brede scala van 
de terreingeneeskunde. 
Eerder publiceerde hij U kunt meer dan u denkt, U kunt veel 
meer dan u denkt, Ziekte als lot en kans, Op je gezondheid en 
Fluor? Liever niet!  
 
Nog steeds wordt Moolenburgh internationaal geroemd en om 
raad gevraagd met betrekking tot onderwerpen als de gevaren 
van fluoridering, de gevolgen van vaccinaties en complementaire 
kankertherapieën. 
 

Gezond Verstand Lezing locatie Sneek en Ried (Frl.) 
presenteren ter gelegenheid van het verschijnen van het boek, een lezing met de gelijknami-
ge titel: 
  

DE NIEUWE WATERGEUZEN 
De geschiedenis van de fluorideringsstrijd 
Dokter Hans Moolenburgh Sr. 
 
Tijdens een UNIEKE lezing in Friesland, ter gelegen-
heid van het verschijnen van zijn gelijknamige boek, 
vertelt de 91-jarige voormalige huisarts uit Haarlem 
hier over. 
 
Locatie  : Party- en activiteitencentrum  
    It Dielshûs 
      't Bosk 41 
        8731 BK  WOMMELS 
 
Datum  : 22 oktober 2016 (zaterdagmiddag) 
Aanvang : 14.00 uur, welkom vanaf 13.00 uur 
Entree  : € 10,00 (exclusief koffie/thee) 
Aanmelden : b.e.smit@wxs.nl   
 
 

mailto:b.e.smit@wxs.nl
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Dokter Moolenburgh is een geweldige verteller.  
Hij weet de lastigste verhalen zodanig, soms ook met de nodige humor, te benaderen dat 
het voor iedereen begrijpelijk wordt. 
Beslist de moeite waard dus om naar deze lezing te komen luisteren! 
 

 

Column Ellen Vader 

Neuromarketing 

Verleiden-lokken-verlekkeren-aansporen-uitdagen-aansporen, synoniemen voor een 
relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowe-
tenschap worden toegepast op het terrein van marketing (Wikipedia)... 
 

Reclames moeten inspelen op 3 belangrijke basisemoties 
die ieder mens heeft: 
1. Ik wil iets leuks meemaken, ik wil bevredigd worden. 
2. Ik ben bang voor dingen, los het simpel voor me op. 
3. Ik doe wat anderen (ook) doen. 
(Bron: de top 10 succesfactoren van effectieve reclame – 
Universiteit Amsterdam) 
 
En natuurlijk wordt hier wereldwijd gretig gebruik van ge-
maakt, dus ook bij het aanprijzen van vaccins.  
 
Een paar voorbeelden vanuit Amerika waar gezondheidsinstanties/verzekeraars aanlokkelijke 
kadootjes in de aanbieding hebben om kinderen en hun ouders te verleiden de volledige 
serie vaccins volgens het schema af te maken: 
- In Idaho worden Kindly tablets uitgedeeld. 
- In Kansas een 'Vaccineer en win een prijs' actie voor ouders van kinderen onder de 2 jaar, 
die de volledige serie van 19 vaccins afronden. Prijzenpot van 200-300 dollar.  
- In Montana vaccinatiecampagnes met aantrekkelijke (wow!) presentjes: iPods, fietsen, rug-
zakken en gratis pasjes voor wintersportresorts. 
- In Minnesota honderden dollars in de vorm van cadeaubonnen. 
- In het hele land worden families met de belofte van gratis Visa-kaarten door verzekeraars 
gestimuleerd om het voltallige vaccinatieschema (van geboorte tot 20 jaar) af te maken.  
https://vactruth.com/2016/08/11/prizes-for-vaccines/ 
 
Verboden in Nederland (dachten we) – Gedragscode Geneesmiddelenreclame: 'Onder 
gunstbetoon wordt verstaan het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld 
of op geld waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter 
hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen.' MAAR: 'Uitgezonderd zijn 
geschenken of voordelen in geld of in natura, die een geringe waarde hebben en tevens van 
betekenis zijn voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar.' 
 
Verboden in België (dachten we): 'De publieksreclame voor een geneesmiddel is verboden 
indien het een element bevat dat suggereert dat de normale goede gezondheid van een per-

https://vactruth.com/2016/08/11/prizes-for-vaccines/
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soon kan worden aangetast wanneer het geneesmiddel niet wordt gebruikt. MAAR: 'dit ver-
bod geldt NIET voor inentingscampagnes.' 
 
De afgelopen jaren hebben we al vaker dit soort lokkertjes zien langskomen, ook dichtbij 
huis: 
* IPod verloting HPV-vaccin 
* Het prikkelen van homoseksuelen (GGD) met de belofte van een cd, T-shirt, vrijkaartje dis-
co, pakketje condooms bij het komen halen van het hepatitis B vaccin. 
* Uitdelen van fluo-armbandjes voor 9-jarigen na de BMR/DTP vaccins. 
* Gratis dagje uit bij een vaccinatieronde met clowns als lokkertje om de kinders te verma-
ken.  
 
Waarom zou je eigenlijk cadeaus weg moeten geven bij vaccins ? Als het echt zo fantastisch 
was,   zouden we er dan niet juist geld op willen toeleggen? 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
http://www.vaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten: 
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 

 

 
 

Hans Moolenburgh: 'Ik krijg graag gelijk' 
Door: Dana Ploeger − 27/08/16, 22:01 

 

In de wekelijkse rubriek 'Levenslessen' vertellen bekende en minder bekende Nederlands over 
de dingen die zij in het leven geleerd hebben. 

 

LEVENSLESSEN  

Oud-huisarts Hans Moolenburgh (91) strijdt al zijn hele leven voor een natuurlijke aanpak 
van ziektes.  

 

Terwijl de alternatieve geneeskunde net weer ter discussie staat, ziet hijzelf een omslag in 
denken. 'Maar we zijn er nog lang niet.' 

 
Les 1: Maak wat van je geleende tijd 

http://www.vaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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© Merlijn Doomernik  
 
Hans Moolenburgh: 'Als je een kind ver-
liest, kom je daar nooit echt overheen. Je 
past het in je leven in, maar bent blijvend 
geamputeerd.' 

"De oorlog heeft een enorme impact op mij gehad.  

Ik was vijftien toen ons land bezet werd. Mijn moeder was in-
middels gehuwd met mijn tweede vader mr. L. de Blécourt, hij 
was officier van justitie.  

Tijdens de hongerwinter bezocht de Gestapo de arrondisse-
mentsrechtbank aan de Prinsengracht in Amsterdam en vroeg 
naar mijn vader. Hij bleek door een NSB'er op een fusilleerlijst 
gezet als represaille voor sabotagedaden door het verzet.  

Omdat mijn vader er die dag niet was, grepen de Duitsers rech-
ter W.J.H. Dons die wel in huis was en schoten hem even ver-
derop dood. Ik was geschokt. 

Dat bewuste fusilleerdocument heb ik later in handen gekregen 
en het ligt hier nog altijd in huis. Kun je je dat voorstellen? 

December 1944 omsingelden de Duitsers Haarlem en pakten 
tijdens die zogeheten Sinterklaasrazzia honderden jongens en 
mannen op.  

 

Terwijl de Duitsers bij ons op de voordeur bonsden, ontsnapte 
ik samen met een vriend via de achterdeur. We renden op blote 
voeten het besneeuwde Naaldenveld in. Ik nam toen ineens een 
gekke slingerweg.  

Ik had het idee dat ik werd geleid, alsof ik niet zelf rende. Door 
die slingerweg ontweken we exact de Duitse wachtposten, bleek later. Een wonder.  

Ik heb daarna altijd het gevoel gehad dat ik leefde in geleende tijd. Ik moest wat van mijn 
leven maken. Ik was niet voor niets gespaard." 

  

Les 2: Door eigen verdriet kun je anderen troosten 

"In datzelfde laatste oorlogsjaar werd ik verliefd op een jonge 
vrouw. Jaren eerder had ik haar al eens als meisje ontmoet en 
dacht toen al: wat een lief kind is dat. Niet vermoedend dat zij 
later mijn vrouw zou worden. Dit jaar zijn we 65 jaar ge-
trouwd. Ik heb ongelooflijk met haar geboft; zij brengt mij 
warmte en we kunnen samen ontzettend lachen. We hebben 
vijf kinderen gekregen, dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In 1999 hebben 
we verdrietig genoeg onze enige dochter verloren aan kanker, ze was nog maar veertig en 
liet drie kleine kinderen achter. Ze was onder behandeling van een regulier oncoloog, maar 
ik kon haar ook met alternatieven ondersteunen, zodat ze geen pijnbestrijding nodig had en 
tot het einde toe helder was. 

 

Als je een kind verliest, kom je daar nooit echt overheen. Je past het in je leven in, maar bent 
blijvend geamputeerd. Mensen zeggen weleens dat zo'n verlies na een paar jaar minder ver-
drietig wordt. Ik ervaar dat niet zo. Afgelopen zomer trouwde haar oudste dochter. Naast de 
feestvreugde was er bij ons, haar broers en haar drie kinderen het diepe verdriet dat onze 
Elisabeth dit feest niet meer mee kon maken. Ze wordt blijvend gemist. 

Na mijn dochters overlijden 

wist ik pas wat mijn patiënten 

werkelijk voelden. 
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© Merlijn Doomernik 

 

In mijn leven heb ik oneindig veel mensen ge-
troost bij verdriet en narigheid. 

 

Het is denk ik ook eerlijk dat ikzelf door zo'n 
enorm leed ben gegaan. Na mijn dochters 
overlijden wist ik pas wat mijn patiënten wer-
kelijk voelden. Sindsdien sta ik meer naast de 
ander die verdriet heeft. Ik heb me altijd een 
mens met een bestemming gevoeld. Mijn op-
dracht is volgens mij zo goed mogelijk andere 
mensen helpen. Niet alleen bij hun gezond-
heid, maar ook met hun geloof en verdriet." 

 

Les 3: Mensen zijn hardleers 

"Zolang ik niet uit het zadel word geschoten, 

ga ik door met mijn strijd. Tijdens lezingen ver-
tel ik over de gevaarlijke tijd waarin we leven. 
Ik ben geen wanhoopsprofeet en wil mensen zeker niet bang maken, maar ze realiseren zich 
te weinig dat onze vervuilde aardbol hun gezondheid aantast. Onder andere door de vele 
straling waar we aan worden blootgesteld en ons drinkwater, waar nog altijd medicijnresten 
in zitten. 

 

Mijn archief zit vol wetenschappelijke artikelen hierover, maar die verschijnen nauwelijks in 
reguliere medische tijdschriften, omdat reguliere artsen het lichaam puur chemisch bekijken 
en niet vanuit het brede holistische perspectief, zoals ik. 

 

Toen ik begin jaren vijftig als huisarts begon, doorliepen kinderen alle bekende kinderziektes 
en bouwden zo hun weerstand op. Dat hoefde je als arts maar een beetje te begeleiden. 
Zo'n dertig jaar geleden veranderde dat beeld.  

Doordat de omgeving ongezonder werd en steeds meer kinderziektes werden weggeënt, zag 
ik een vloed aan allergieën en intoleranties ontstaan. Lees er 'Vaccinatie' van dr. Viera 
Scheibner maar op na over hoe vaccinatieprogramma's het immuunsysteem van kinderen 
aantasten. Jarenlang heb ik deze kinderen begeleid en vaak was aanpassing van hun voe-
dingspatroon al genoeg om klachten te verhelpen. Vooral suiker is een grote boosdoener. 

 

Nu zie je steeds meer mensen suiker uit hun dieet bannen, dat adviseerde ik dertig jaar ge-
leden al. In 1972 verscheen het boek 'Pure, White and Deadly' van prof. John Yudkin over de 
gezondheidsgevaren van suiker, maar niemand luisterde.  

Gelukkig zien ouders dat nu wel in en geven hun kinderen gezonde alternatieven. Overigens 
wees Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunst, omstreeks 400 voor Chris-
tus al op het belang van gezonde voeding; dat uitgangspunt zijn reguliere artsen een beetje 
kwijtgeraakt." 
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Les 4: Dwarsliggen helpt 

"Al tijdens mijn studententijd zocht ik naar meer biologische manieren om bijvoorbeeld kan-
ker aan te pakken. Ik was niet erg onder de indruk van de kan-
kergeneeskunde van die tijd en wilde weten wat de werkelijke 
oorzaak was van die ziekte. Begrijp me goed. Ik doe geen cent 
af aan de verworvenheden van de huidige wetenschappen 
met moderne medicijnen, fantastische operatietechnieken en 
diagnostische methoden. Maar ik vind de huidige geneeskun-
de te veel lik-op-stuk. Het is allemaal symptoombestrijding en 

daar pak je de oorzaken van ziektes niet mee aan. 

 

Langzaam maar zeker ben ik een van de nestors van de niet-toxische tumortherapie gewor-
den, waarbij de eigen afweer van de patiënt wordt versterkt door gezonde voeding en aan-
vullende preparaten en vitamines. In die tijd werden huisartsen nog vervolgd als zij kanker-
patiënten complementair behandelden. Ik ben nooit aangeklaagd. Met de toenmalige 
staatssecretaris van volksgezondheid had ik een heldere afspraak: wij mochten ons werk 
doen zolang we de huisartsenvereniging volledig op de hoogte hielden van wat we deden. Ik 
hield patiënten ook niet weg bij reguliere oncologen. Ik was meer een gezondheidsexpert die 
mensen preventief adviseerde en vertelde hoe ze niet opnieuw kanker konden krijgen. 

 

In 1968 begon ik een andere strijd. In dat jaar besloot de regering fluor aan het drinkwater 
toe te voegen. Ik schreef een stuk in de krant waarin ik waarschuwde voor de toename van 
kanker. De Inspecteur voor de Gezondheidszorg van Haarlem riep me op het matje en ver-
bood me zo te schrijven, ik zou de bevolking ongerust maken. Ik gaf aan dat ik het als burger 
had geschreven, niet als arts. Later bleek dat Den Haag hem die opdracht had gegeven. In 
1976 werd fluor in water officieel verboden. 

 

In die tijd werden mijn ideeën vaak geridiculiseerd. Gelukkig zie ik nu een omslag. Steeds 
vaker zetten artsen complementaire middelen, aanvullende therapieën of voedingsadvies in. 
Het is fijn dat meer mensen kiezen voor biologische voeding, en suiker - dat funest is voor 
veel kinderen - in de ban doen. Ja, ik krijg graag gelijk." 

  

In de VS zijn klokkenluiders op medisch gebied op raadselachtige wijze overleden. 

 

Les 5: Wees niet bang voor vijanden 

"We zijn er alleen nog lang niet. Deze natuurlijke visie wordt gigantisch tegengewerkt, vooral 
vanuit de farmaceutische industrie. Vorig jaar verscheen het boek 'Dodelijke medicijnen en 
georganiseerde misdaad' van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche. Het gaat 
over de farmaceutische industrie die tot alles in staat is om maar woekerwinsten te maken. 

 

In de VS zijn verscheidene klokkenluiders op medisch gebied op raadselachtige wijze plots 
overleden, onder wie vorig jaar mijn goede vriend Nicholas Gonzalez. Hij was een van de 
beste artsen op het gebied van biologische kankerbehandelingen. Er wordt gefluisterd dat 
deze klokkenluiders zijn omgebracht. Keiharde bewijzen heb ik niet, maar ik heb wel begre-

De huidige geneeskunde doet 

slechts aan symptoombestrij-

ding. 
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pen dat de hartvaten van Gonzalez bij de autopsie zwartgeblakerd bleken. Zoiets hebben 
collega's die ik erover sprak en ikzelf nog nooit gezien bij een sectie." 

 

Les 6: Laat je leiden (door God) 

"Ik heb diep vertrouwen in het leven. Ik weet dat deze wereld door de goede God is gescha-
pen en dat hij ons liefheeft en wil helpen. Van toeval is geen sprake; ik word geleid. Dat ver-
trouwen mis ik bij jonge mensen, zij zijn zo pessimistisch. Zelf groeide ik op als enig kind bij 
mijn moeder, zij ging scheiden toen ik een half jaar oud was. Dat was heel wat in die tijd. Ik 
was een eenling, maar wel een gelukkige eenling. Mijn moeder was een enig mens en nam 
me mee naar tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. Ze heeft een grote rol in mijn leven 
gespeeld. 

 

De vaderfiguur in mijn leven was mijn grootvader. Hij woonde bij ons om de hoek en nam 
me mee de natuur in en leerde me alles over bloemen, planten en vogels. Ik kan zijn stem 
nog horen als ik nu door de natuur wandel. Ik was dol op leren en las alles wat ik kon krijgen. 
Op mijn zesde wist ik twee dingen absoluut zeker: ik wilde dokter worden en ik wist dat God 
bestond. Best merkwaardig voor een knul die nog nooit in de kerk was geweest. Op mijn 
twaalfde kreeg ik bij een christelijk zomerkamp het Nieuwe Testament. Het gloeide in mijn 
handen, ik wist dat ik een pareltje had gekregen. Bijbelverhalen hebben me mijn hele leven 
begeleid; ik heb ze zestig jaar lang bestudeerd en ze zitten nog mooier in elkaar dan ik al 
dacht." 

 

Les 7: Luister naar je opdracht 

"Op 31 augustus 1981 hoorde ik midden in de nacht een stem, die me vertelde: 'Jij gaat van-
af nu iedere patiënt in je praktijk vragen of die ooit een engel heeft gezien.' Ik vond het een 
vreemd voorstel, maar vertrouwde die stem en vroeg de eerstvolgende patiënt die ochtend 
of zij ooit een engel had gezien. 'Zeker dokter, gisteren op tv'. Dat was natuurlijk niet wat ik 
bedoelde. Nadat ik die vraag aan vierhonderd patiënten had gesteld, had ik genoeg stof voor 
mijn boek 'Engelen als beschermers en als helpers der mensheid'. Dat boek en ook het ver-
volg 'Een engel op je pad' werden onverwacht internationale bestsellers. Die boeken hebben 
mij zo veel gebracht. Niet alleen kennis over engelen, maar ook bijzonder veel contacten en 
correspondentie met mensen van over de hele wereld. Ik ben daardoor zelfs mijn haat tegen 
Duitsers kwijtgeraakt, omdat ik in die tijd Duitsers ontmoette die mij vertelden hoezeer zij 
zelf geleden hadden tijdens de oorlog." 

 

Hans Moolenburgh 

Dr. Hans Moolenburgh (1925, Haarlem) werkte zijn hele leven als huisarts in Haarlem, 48 
jaar met dezelfde assistente. Hij woont al 63 jaar met zijn vrouw in hetzelfde huis. Hij specia-
liseerde zich in de natuurlijke behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vacci-
natiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaak-
stoffen. 

 

Zijn boeken 'U kunt meer dan u denkt' (over kanker), 'U kunt veel meer dan u denkt' (over 
kindergeneeskunde), beide uitg. Leminiscaat, en 'Op je gezondheid!' (uitg. VBK Media) zijn 
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nog steeds gewild. Hij geeft lezingen door het hele land. Moolenburgh schreef twee bestsel-
lers over engelen en 'Is toeval echt toevallig?' (uitg. AnkhHermes).  

Vorig jaar verscheen 'Het boek Openbaring als baken voor onze tijd' (uitg. Lemniscaat). 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-
Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml  

 

 

Lekker koud... 
Water met... 
 

Bevroren aardbeien en rode bessen vormden samen met 
drie braambladeren, vijf Oost-Indische kersbloemen en 
één takje goudsbloem de ingrediënten voor deze kan met 
heerlijk koud water. 
We namen een paar glazen water en daarna aten we het 
fruit op. 
Ditmaal vulden we de 
kan niet een aantal 
keren bij want als je 
dat een aantal malen 
op een dagdeel doet 
zal de smaak van het 
fruit steeds flauwer 

worden omdat dit constant aan het water is afgegeven. 
Een heerlijke verkoeling, een aanrader voor zomerse 
dagen. 
 
Anneke 
 

 

Locatiebijdrage Alkmaar (en Haarlem) 
 

Vijf jaar alweer….. 

September alweer. Na de zomer komt iedereen weer in zijn 
‘normale’ ritme. Ook het GVL nieuwe seizoen krijgt nu zijn 
aftrap. 
 
In februari start ik altijd met het programma voor het laatste deel 
van het jaar. Toen ik die maand bij Anneke en Frank Bleeker thuis 
was, tenslotte kennen wij elkaar al ruim een decennium, was 
Frank net aangekondigd als nieuwe spreker. Dus ik vroeg hem 
naar zijn lezing en besloot meteen hem te boeken. 9 september, 
dat staat. Klaar! 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4365684/2016/08/27/Hans-Moolenburgh-Ik-krijg-graag-gelijk.dhtml
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Maanden later sprak Anneke tijdens de studiegroepen in 
Nederweert over het eerste lustrum van locatie Schoten, een 
half uurtje onder Breda. Ik vroeg, tussen neus en lippen door 
notabene, aan Anneke wanneer locatie Alkmaar vijf jaar be-
staat.  
“In september”, was het antwoord.  
“Dan spreekt Frank”, reageerde ik. Even een momentje oog-
contact, een glimlach, wij wisten genoeg. 
Sinds die tijd komt het nog wel eens voorbij in onze gesprek-
ken. Is het toeval dat Frank juist dan spreekt?  
Nou, nee. Anneke komt ook mee. Dus het wordt nog specia-
ler. 
 
In Haarlem is de aftrap een paar dagen later, op dinsdag de 
13e om precies te zijn. Inmiddels is het traditie dat Hayo Bol 
het seizoen opent. Hij spreekt voor de vierde keer. Dit keer 
met een heel ander onderwerp dan wij van hem ‘gewend’ 
zijn. 
 
Op de posters ziet u de programma-informatie en hoe u zich kunt aanmelden. Op de face-
bookpagina staat altijd wat meer: https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-
Haarlem-en-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl 
 
Graag verwelkom ik u op beide locaties. Tot dan. 
 
Annette Ochse 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
https://www.facebook.com/Gezond-Verstand-Lezingen-Haarlem-en-Alkmaar-674850312603836/?ref=hl
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Colofon: 

Redactie:  Wim en Ellen Pet 
 

Teksten: Anneke Bleeker, Wim en Ellen Pet, Ellen Vader, Frank Bleeker, Dana Ploeger, Annette Ochse 
 
 

Foto’s:  Anneke Bleeker, Lemniscaat, C.F. van der Horst, Ellen Vader, Succesboeken, Dr. H. Moolen-
burgh, Vaccinvrij.nl, Merlijn Doomernik, Wim en Ellen Pet 

 
 

Kopij voor de volgende GVL Nieuwsbrief? 
(Ellen en Wim Pet) 

Mail naar: Ellen@project7-blad.nl  

Interesse in starten GVL-locatie:  
(Annette Ochse) 

Mail naar: 
 

Annette@project7-blad.nl   

Interesse in spreken voor GVL-locaties:  
(Frank Bleeker) 

Mail naar: Frank@project7-blad.nl 

Aan-/afmelden voor deze GVL-Nieuwsbrief  
(Barbera Smit) 

Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Informatie over deelname als locatie aan  
Eten wat de pot schaft (Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.studiegroepen@project7-blad.nl  

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  
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