
Geachte Heer van Ranst, u heeft nota bene mijn boek! 
 
Geachte Heer van Ranst…  
Liever zeg ik eigenlijk: ‘Beste Marc’, we hebben elkaar ten 
slotte al eerder ontmoet...  
U heeft mijn boek. Hebt u dat dan niet gelezen? 
Het heeft als titel: ‘Wat je niet verteld wordt over 
vaccinaties’… en als subkopje: ‘aanvullende informatie die 
de overheid is vergeten’. 
Dat is toch jammer; u heeft het gekocht in Gent op 13 
februari 2010, de dag dat u samen met Peter Vereecke van 
de Belfort Group in discussie ging over vaccinaties. 

Persoonlijk heb ik het 
boek aan u verkocht met 
de tekst voorin: 
‘Verspreid de boodschap! 
Dank namens velen!’ 
Daar merk ik nu helemaal 
niets van. Wat een 
teleurstelling! 
Mijn verbazing is groot, 
heel groot. 
 
Eerst zal ik even voor de mensen in Nederland toelichten 
tot wie ik mij wend: 
Deze meneer is de viroloog van België, net zoals wij hier in 
Nederland Ab Osterhaus hebben. Beide virologen maken 
zich grote zorgen om alle virussen die hun beleving 
rondwaren en schade berokkenen. 
Dit onderwerp heeft al vele discussies op gang gebracht.  
De virologen zijn van mening dat wij ons op voorhand 
moeten ‘beschermen’ om toch vooral vele ziektes te 
ontlopen. Dat klinkt in de oren van veel mensen niet 

verkeerd, maar kunnen wij zeker weten dat dit allemaal waar is? 
 
 
Angst in combinatie met belangen… 
Angst is een slechte raadgever. Angst is gemakkelijk onder de bevolking te zaaien; laat hier 
en daar wat kreten los, gebruik dure namen en woorden en je hebt al een hele stap gezet. 
Vertel dat men zich moet vaccineren, pillen moet slikken en vooral allerlei onderzoeken 
moet volgen om niet ziek te worden. 
Word je niet doodziek van dit beleid? 
Let op de media, de bladen, de post die in je brievenbus valt; alles is gericht op ziekten 
bestrijden! 
Ten aanval! Uitroeien!  
De strijd tegen… vul maar in!  
Kanker, hart‐ en vaatziekten, astma, reuma en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. 
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De collectanten die niet beter weten en denken dat zij goed werk verrichten; absoluut niet 
beseffen dat elke ziekte een economisch belang heeft zowel bij de overheid als bij de 
fabrikanten. 
Wat als kanker compleet verdwijnen zal? 
Ligt daar een hele industrie op ‘zijn gat’, af, over en uit!  
Miljoenen ontslagen, werkelozen en inkomstenderving voor de farmacie. 
De overheid die nog meer landgenoten moet onderhouden vanuit ons belastinggeld. 
Lagere cijfers op de beurs! Geen omzet, geen winsten!  
Geen jaarcijfers om over te jubelen. 
 
Kinderziektes op voorhand willen ‘bestrijden’, een mooiere afzetmarkt is er niet! 
 

 
Als je de hele bevolking nu goed in de angst jaagt, bang maakt en zo onzeker dat zij massaal 
naar de vaccinatiespuit rennen om gezonde kinderen te laten vaccineren dan is dit toch een 
prachtige inkomstenbron? 
Als je als farmacie alleen ‘medicijnen’ kunt leveren aan zieke mensen dan mis je een enorme 
hoeveelheid geld. 
Daar er geld op de bankrekening gestort moet worden om de omzet te verhogen kan dat 
alleen maar als je producten levert. 
Een farmaceutisch product zijn vaccins, gouden handel! De hele wereldbevolking plat 
spuiten onder het mom van: ‘Het is goed voor je’. 
Dan kun je alle personen die niet in een bepaalde groep vallen ook aanschrijven en 
oproepen. 
Dat gebeurt al massaal met alle kinderziektes. Een kind krijgt lichaamsvreemde stoffen 
ingespoten om een ziekte niet te krijgen. 
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Zelf zal ik eerlijk opbiechten dat wij dit ook lieten gebeuren toen onze kinderen klein waren. 
Je kreeg een oproep, je schreef de datum in je agenda en ging naar het ‘consternatiebureau’. 
Wel nam ik een bakje ijsblokjes mee om een ijsklontje na het inspuiten van het vaccin op de 
plek te wrijven . 
We wisten niet beter, onze kinderen, geboren in 1990 en eind 1992; er was veel minder 
informatie dan nu het geval is en ook de hoeveelheid vaccins is dramatisch toegenomen. 
Onze jongste was een zevenmaands kindje en kreeg na drie maanden haar eerste shot met 
lichaamsvreemde stoffen. 
Biologisch gezien was zij eigenlijk nog maar één maand oud. 
Wij dachten daar ook niet over na. Achteraf denk je nu wel eens! 
Nog gekker: toen zij negen jaar was kwam 
ik er achter dat zij op vier jarige leeftijd 
een vaccin had gemist, zij was namelijk 
een periode zoek geweest in het 
schoolartsen systeem dus dat zal er wel 
mee te maken hebben gehad. Na deze 
ontdekking heb ik de GGD gebeld en men 
verzekerde mij dat ik precies op tijd belde. 
Want ik nam op dat moment contact op, 
zeven maanden voor zij de oproep van 
BMR en DTP zou krijgen. Zo werd zij extra 
opgeroepen en heeft dat jaar ook het 
shot van vierjarige leeftijd nog gekregen 
en ik slaakte een zucht van verlichting. Je 
wilt toch een goede moeder zijn? 
Met alle kennis die wij nu hebben zijn wij 
van mening dat dit niet gebeurd was als wij toen wisten wat wij nu weten. 
Sterker nog: wij persoonlijk lieten dan niet één vaccin meer in het lichaam van beide 
kinderen spuiten. 
Voortschrijdend inzicht! 
Ook weet ik nu van de vaccinatieschade die beiden in die jaren hadden opgelopen. Als je 
meer weet vallen de puzzelstukjes op hun plaats! 
Daarom, verdiep je in alles en geloof niemand meer klakkeloos. 
Afgelopen week hoorde ik het verhaal van een doktersassistente die haar jongste nu ook 
niet had laten vaccineren. Het viel haar op dat dit kindje nooit ziek was. 

 
Kinderziektes anders bekeken… 
Mazelen, ik weet nog dat ik deze 
kinderziekte had. Op een ochtend 
kwam mijn moeder mijn slaapkamer 
binnen, keek naar mij en zei: ‘Jij bent 
ziek, jij blijft in bed’.  
Ziek? Ik? 
Het bleek dat ik mazelen had. Wel ik 
kan mij het nog herinneren als de 
dag van gisteren, Zeer interessant 
namelijk. Een bed in de kamer, 
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cadeautjes en in de avond met een jas aan naar boven, centrale verwarming was er in die 
tijd nog net niet, en stel dat je een koutje vatte… 
Tjonge, ben je opeens het middelpunt van de belangstelling. Dat was ook apart? 
Kan dit tegenwoordig allemaal wel? 
De industrie speelt in op de gezinssituaties tegenwoordig. Veel tweeverdieners en kinderen 
die ziek worden is lastig, het kan je als ouders vrije dagen kosten. 
Die zijn bedoeld voor de lol, voor de leuke dingen en niet om met zieke kinderen thuis te 
zitten. Als we die kinderziektes nu ‘aanvallen’ dan is dat een ‘probleem’ minder! 
Maar… dienen wij zo het belang van het kind? 
Wat ook bekend is maar velen zo niet willen erkennen is het feit dat een kind, door een 
kinderziekte door te maken, een stukje in ontwikkeling groeit. Weer iets ‘wijzer’, is 
geworden op bepaalde gebieden. 
Koorts onderdrukken? 
Nee, niet met alle farmaceutische kunstgrepen. Als de temperatuur te hoog oploopt, zet ze 
dan maar met de billen in een bak koud water! 
Spartaans? Dat is het als we het onderdrukken met medicatie. Ook paracetamol is 
gevaarlijker dan we beseffen, dus dat is pas Spartaans! Door de koorts te onderdrukken 
zetten we alles in het lichaam op slot, duwen de ziekte er nog dieper in, kortom we dienen 
het kind helemaal niet. 
 
Wie zich een beetje verdiept begrijpt wat er gaande is.  
Maar om weer terug te komen bij Marc van Ranst in België: lees onderstaand bericht uit een 
blad:  
 

 
 
Dat zijn niet mis te verstane uitspraken! 
Niet vaccineren is een schuldig verzuim. Schuldig? 
Het gaat om onschuldige kindjes! 
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Ja, Marc, dat ben ik met je eens! Helemaal! Het gaat om onschuldige kindjes die jullie 
allemaal vol willen spuiten met vele lichaamsvreemde stoffen waarvan inmiddels al vele 
voorbeelden zijn van grote gevolgen! 
Recent hoorde ik het verhaal dat iemand diesel in een benzineauto had gedaan. Dat had 
enorme gevolgen voor de auto. En dan spuiten wij maar door met allerlei vloeistoffen in het 
lichaam van onschuldige kinderen die niet kunnen overzien of zij dit wel willen. 
Dat is de zaak omdraaien, zij kunnen niet beslissen of zij proefkonijn willen zijn van al jullie 
bedachte vaccinatierondes. 
De kinderen die jullie op allerlei priklocaties hebben volgespoten konden dus ook niet zelf 
beslissen! 
Dat heet de zaak van een andere kant benaderen.  
Wat als een kind lichamelijke gevolgen ondervindt van deze vaccins? Daar kozen zij toch ook 
niet voor? 
Er zal geen kind vrijwillig zichzelf als proefkonijn aanbieden, daar ben ik van overtuigd.  
Al is een plakje nog zo dun, het heeft twee kanten en zo bekeken klopt dat ook! 
 

Beste Marc, er is een boek geschreven door Thomas E. Levy, MD, 
JD. Het boek heeft als titel: ‘Curing the incurable’. Met als subtitel: 
‘Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins. 
Oftewel: ‘Het ongeneesbare genezen’ ‘Vitamine C, Infectieziekten 
en Toxines’. 
Dit boek is een aanrader. Wel 462 bladzijden met meer dan 1200 
wetenschappelijke referenties. 
Zomaar even een greep: op blz. 68 mazelen, blz. 72 bof, blz. 82 
waterpokken, blz. 89 griep (influenza). 
Verder komen onder andere aan bod; hondsdolheid, ebola, difterie, 
polio, tetanus, tbc, lepra, tyfus, malaria en nog veel meer 
ongelooflijke voorbeelden waarbij de ziektes worden aangepakt 
met vitamine C. Grote dosis intraveneus (via de aderen ingespoten) 
of intramusculair (in de spieren gespoten).  
Zoek eens naar de naam Frederick Klenner, dan kun je lezen dat 
deze man in 1949 60 van de 60 poliopatiënten heeft genezen met 
heel simpel en niets anders dan vitamine C. 

Sterker nog, in 1977 verklaarde Dr. Jonas Stalk, de uitvinder van het poliovaccin, samen met 
andere wetenschappers, dat juist de massale vaccinaties tegen polio de belangrijkste 
oorzaak waren van de meeste poliogevallen sinds 1961. 
Terugkomend op mazelen, in 1978 bleek uit een onderzoek in meer dan 30 Amerikaanse 
staten dat meer dan de helft van de kinderen die mazelen kregen wel gevaccineerd waren. 
Hoe is dit te verklaren? 
Nog een nadenkertje: in 1967 had de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) Ghana 
mazelenvrij verklaard. Dit gebeurde nadat 96% van de bevolking was gevaccineerd.  
Hoe kan het dan dat in 1972 dit Afrikaanse land te maken kreeg met één van de grootste 
mazelenuitbraken ooit, wat ook nog het grootste aantal slachtoffers uit de hele geschiedenis 
tot gevolg had? 
Beste Marc, hoe kan dit nu? Als je 96% hebt gevaccineerd, een percentage waar jullie 
virologen toch van dromen? Als er dan zo’n uitbraak achteraan komt? Dat kan toch niet? 
Zelf heb ik daar wel een verklaring voor dat je namelijk de ziekte erin spuit, aanwakkert. 
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Pasteur, we zijn er weer… 
Pasteur, altijd komen we weer bij deze man terug. 
Pasteur bracht het verhaal de wereld in dat je 
alles in je omgeving maar moest bevechten. 
Antibiotica en de rest van alle gezellige 
aanvalsgerichte medicatie heeft hij de wereld in 
geholpen.  
Maar zijn tijdgenoot Béchamp was van de balans. 
Van je kruintje tot je tenen in balans. 
Deze man werd genegeerd, doodgezwegen. 
Maar op zijn sterfbed heeft Pasteur wel bekend 
dat Béchamp gelijk had en niet hij. 
Bang voor het hiernamaals? 

Dit verhaal heb ik al wat aangehaald. Wat ook opvallend is maar uiteraard ‘toeval’ is het feit 
dat Béchamp vele jaren ouder is geworden dan Pasteur. Ja dat komt ervan als je in balans 
leeft, toch? 
Pasteur, pasteuriseren, het is de achterdeur uit. Melk, sappen, voedsel bewerken, maar… ze 
‘praten’ niet meer met de cellen van ons lichaam. 
Al deze verhalen vertellen wij, herkauwen wij en wat was ik verrast toen ik Dr. Frits van der 
Blom hoorde spreken op één van onze ‘Gezond verstand avonden’ in Den Haag. Daar kwam 
ook Pasteur voorbij in zijn overigens fantastische PowerPoint presentatie. Dr. Frits van der 
Blom, arts en homeopaat, dus bekend met beide kanten, is ook een holistisch denkend arts 
die er voor uitkomt hoe hij vroeger ook in zijn praktijk allerlei aanbiedingen kreeg vanuit de 
farmacie. 
Pasteur kwam op dezelfde wijze voorbij als in de verhalen die wij vertellen, dit gebeurde 
overigens met meer zaken. 
Wat een geweldige 
bevestigingen waren dit. 
Frits vertelde ook dat hij 
een keer een 
vertegenwoordiger in zijn 
praktijk had die hem 
vertelde dat hij bij het 
voorschrijven van bepaalde 
medicatie niet meer uit de 
bocht kon slippen. 
Uit de bocht slippen? 
De verkooptruc was dat als 
je als arts die medicatie in 
je pakket opnam, je dan 
een slipcursus cadeau 
kreeg bij Rob Slotenmaker. 
Een andere keer kreeg hij 
een prachtige camera en zo waren er vele voorbeelden waar ook Frits zich over had 
verbaasd. 
Zo stelden wij hardop bepaalde vragen. 
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Wat zijn de cadeaus in de ziekenhuizen bij de specialisten? 
Wat zijn de cadeaus bij de overheid als je 34 miljoen vaccins besteld?  
Overigens mag een ambtenaar geen cadeaus van boven de 50 euro accepteren, maar wat 
gebeurt er officieus? 
Wij weten het niet, wij vragen het ons alleen maar af! Afleveren op het huisadres misschien? 
Geen haan die er dan naar kraait! 
 
Overigens is het opvallend dat steeds meer personen met verhalen naar buiten komen die 
het overdenken waard zijn. 
Via de ‘gezond verstand avonden’ bieden wij landelijk ook een inmiddels uitgebreid aanbod 
van onderwerpen aan, dus ook sprekers. 
Artsen die de verhalen uit de praktijk kennen spreken ook en dat is toch wel bevestigend zou 
je denken! 
 
Na de berichtgeving over hoe Marc van Ranst er over denkt, hoe hij van mening is dat niet 
vaccineren onverantwoordelijk is, was het niet moeilijk te bedenken dat men hier in ons land 
ook vast weer met mazelen zal aankomen. 
En ja hoor… Daar is het RIVM ook weer, heel gebroederlijk worden de angstverhalen weer 
naar buiten gebracht. 
 
Nog gekker is… 
Luc Bonneux, epidemioloog… hoeveel petten heeft deze man eigenlijk op? 
Ook in ons land sprak hij in het programma Zembla zijn verbazing uit ten aanzien van de 

griepvaccinaties. 
De ene keer lijkt het erop dat deze man 
denkt zoals wij en de andere keer is hij 
genadeloos en komt met totaal andere 
uitspraken. 
Wie is onafhankelijk en spreekt op 
eigen titel? Wie geloof je? Waar liggen 
de belangen, wie heeft er het meeste 
belang? 
 
Dat het nog veel gekker kan blijkt uit 
onderstaand bericht dat alle landen 
virusstammen zullen afstaan aan de 
WHO:  
 

 
Alle landen in de wereld zullen virusstammen afstaan aan de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO in ruil voor betaalbare vaccins die daaruit worden geproduceerd. 

 
© ANP 
Onderhandelaars hebben daarover in de nacht van vrijdag op zaterdag in 
Genève een akkoord bereikt, zo hebben diplomaten bij de WHO meegedeeld. 
De overeenkomst moet ertoe leiden dat landen beter op een pandemie zijn 
voorbereid. 
De Verenigde Staten gingen als laatste ermee akkoord virusstammen uit te 
wisselen. 
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Gek is niet gek genoeg, blijkt zo maar weer. 
Denken we even terug aan de uitvinder van het poliovaccin. Door het vaccin is polio 
verspreid, aldus de ontdekker van dit ‘wonderbaarlijke’ vaccin waarin ook kankercellen 
waren geconstateerd.  
Kan nu niemand bedenken dat als je dit laat inspuiten je ook de vrijbrief aan je lichaam geeft 
dit te ontwikkelen? 
 
Beste Marc, 
Graag geef ik je ongevraagd een tip. 
Neem een paar dagen vakantie, lees mijn boek, het is zonde als het ongelezen in je 
boekenkast staat en als je mij niet wilt geloven zijn er genoeg andere boeken en artikelen 
om je in te verdiepen. 
Want kinderen hebben nooit een keuze, hoewel… 
Hieronder de link van een meisje, inmiddels 12 jaar, maar zij heeft in Nederland een 
spreekbeurt gehouden ten aanzien van het HPV‐vaccin. 
Deze jonge dame spreekt op eigen titel en heeft dus heel goed in de gaten wat er gaande is. 
Een meisje van toen 11, wil je die serieus nemen? 
http://www.verontrustemoeders.nl/Baarmoederhalskanker%20SPREEKBEURT%2011%20
%20jarige.pdf
 
Met vriendelijke groet, 
 

Anneke Bleeker 
 

Bergen NH 
17 april 2011 
 

www.gezondverstandavonden.nl  www.verontrustemoeders.nl  
 
Foto’s (PowerPoint) Anneke Bleeker. PowerPoint (sheet blauw/wit Pasteur) Frits van der 
Blom. Alles mag geplaatst bij het artikel. 
 
Links: 
http://www.janvanduppen.be/?p=756
 
http://www.nujij.nl/landen‐wisselen‐virusstammen‐met‐who‐uit.12001746.lynkx
 
http://www.wanttoknow.nl/overige/de‐volstrekt‐overbodige‐miljardenverslindende‐
griepprik/
 
http://www.argusoog.org/2010/05/zie‐hoe‐de‐nos‐liegt‐over‐vaccins/ 
 
http://www.argusoog.org/2010/06/corrupte‐wetenschapper‐stal‐2‐miljoen‐euro‐aan‐
onderzoeksgeld/
 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/9550554/___Mazelen_in_Nederland___.html?p=22 
 
http://www.telegraaf.nl/buitenland/9549116/__Bof_duikt_op_in_Belgi__.html
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	Alle landen in de wereld zullen virusstammen afstaan aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in ruil voor betaalbare vaccins die daaruit worden geproduceerd.

