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Het zal me worst zijn… aldus Simon Rozendaal van Elsevier… 
 
Beste Simon, 
Een week later maar ik wend mij nogmaals tot 
jou… 
Allereerst dankjewel voor je reactie. Dat is in elk 
geval een punt van positieve aandacht, je reageert 
tenminste. Dat staat je netjes. 
Alleen de inhoud is een stuk minder, dus al met al 
kon ik niet juichen. 
Niet dat de inhoud iets met mij doet hoor, 
absoluut niet! Je toon is alleen van dien aard dat 
het volledig duidelijk is dat wij zo gek nog niet zijn! 
Want wie zegt nu: ‘Het zal me worst zijn wat…’. Die 
toon is van iemand die op voorhand schopt en 
slaat met woorden, om zelf zijn eigen geloof heilig 
te houden. 
Mensen die hard schreeuwen in een gezelschap 
waar een discussie op gang is gekomen denken 
veelal met hun manier van reageren allen ‘de baas 
te blijven’… 
Dat doe jij exact hetzelfde maar dan met woorden 
op papier, je schrijft grof, onbehouwen en 
beledigend maar dat is nu typisch het gedrag van 
een journalist die zich op het verkeerde pad 
bevindt en dat ook weet! 
Jij kunt niet anders schrijven dan zoals je schrijft. Je hebt net als allen de nodige vaste lasten 
en je baan is je heilig, dat begrijp ik. 
Dat is de reden dat de dames en heren van het RIVM ook niet anders kunnen kletsen dan zij 
kletsen. Ga eenmaal een beetje onze kant op spreken of schrijven en je ligt eruit. 
Dag beloningen van de farmacie, dag baan… 
Onafhankelijk, laat mij niet lachen. De afhankelijkheid druipt er vanaf en op het internet 
heeft men wat dat betreft ook geen nette benamingen voor je bedacht, maar omdat dit niet 
mijn stijl is zal ik deze woorden niet herhalen. 
Jij hebt je verplichtingen ten aanzien van allen die jou belonen en dat weegt zwaarder dan 
de werkelijke ethische kanten van deze verhalen. 
En dat is nu net ons verschil beste Simon! 
Ik krijg van niemand een beloning, o ja, beloningen genoeg in de vorm van positieve reacties 
en lieve mailtjes; wat dat betreft heb ik rijke dagen maar wanneer we over euro’s spreken 
dan ben ik geheel onafhankelijk en spreek ik op eigen titel, ik hoef aan niemand 
verantwoording af te leggen dan alleen aan mijzelf. 
Dus… af en toe heb ik een goed gesprek met mijzelf, overdenk van alles en heb het druk met 
dat wat op het scherm verschijnt, de lezingen die men boekt en de Gezond Verstand 
Avonden die landelijk zeer gewaardeerd worden en nu exact twee jaar draaien! 
We scoren met alle locatiehouders en de vele sprekers; meer dan honderd personen die 
beschikbaar zijn om te spreken… enorm! 
Dat zijn mijn beloningen beste Simon! 
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Dat geeft voldoening, vooral als sprekers zich spontaan melden en aangeven graag via dit 
circuit hun medewerking te verlenen. Voldoening geeft het ook als locatiehouders zich 
melden en aangeven het fijn te vinden bij de GVA te horen. 
Mijn beloning is dat er nu twaalf mensen verspreid over het land zijn die mij helpen de 
nieuwe locaties in de eerste twee maanden te begeleiden en de lezingen te verzorgen voor 
er andere sprekers op de nieuwe locaties komen.  
Dat is zo waardevol beste Simon en dat is loon in puur natuurlijke vorm! 
Daar kan niet één keiharde euro tegenop! Op vrijwillige basis willen velen de goede 
informatie verspreiden. 
Dat is iets anders dan als journalist betaald worden en vanuit de farmacie iedereen zand in 
de ogen te moeten strooien. 
Dat is ons verschil beste Simon! 
Wiens brood men eet… inderdaad, diens woord men spreekt! 
 
Maar tijd om aan allen te laten lezen wat je antwoord was: 
 

Van: Rozendaal, Simon (RB-NL) [mailto:Simon.Rozendaal@elsevier.nl]  
Verzonden: maandag 19 november 2012 18:45 

Aan: annekeverontrustemoeders@kpnmail.nl 
Onderwerp: FW: T.a.v. Simon Rozendaal 

Urgentie: Hoog 

 
Geachte mevrouw Bleeker, 

Het zal me worst zijn wat onnadenkende en slecht geïnformeerde types als u en Micha Kat 

ook beweren, ik ben een onafhankelijk denker en kom op basis daarvan tot de conclusie dat 

het griepvaccin (en andere vaccins) weliswaar niet ideaal is maar beter dan niets. U gaat zelfs 

helemaal niet in op het nieuwe wetenschappelijke argument dat ik in mijn artikel noemde, dat 

het wellicht ook bescherming tegen hartaanvallen biedt. 

Ik vrees dat u met uw antivaccinatie-campagnes allerlei zwakken van geest  op het verkeerde 

been zit. Ik denk dat u zelf intelligenter bent dan u zich voordoet en dat maakt het alleen maar 

erger. 

Schaam u! 

Simon Rozendaal  

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Redactie Elsevier (RB-NL) 

Verzonden: ma 19-11-2012 16:42 

Aan: Rozendaal, Simon (RB-NL) 

Onderwerp: FW: T.a.v. Simon Rozendaal 
 

Hier moest natuurlijk een reactie op volgen en dat heb ik dan ook gedaan. Heb je nog de 
moeite genomen om te lezen wat goede vetten met ons doen? 

 
Beste Simon, 
 
Dat nieuwe ‘wetenschappelijke’ feit is ook absoluut niet om te promoten wanneer je weet 
dat elk vaccin meer ellende dan goed veroorzaakt. 
Hartaanvallen kunnen voorkomen worden door de goede vetten te eten. 
Heb je interesse? 
http://succesboeken.nl/boeken/9789079872527/Help,-er-zit-een-pastinaak-in-mijn-soep 
Lees via bovenstaande link het eerste hoofdstuk in mijn nieuwste boek en trek dan je 
conclusie ten aanzien van cholesterol, vetten en hart- en vaatziekten/hartaanvallen. 

mailto:Simon.Rozendaal@elsevier.nl
mailto:annekeverontrustemoeders@kpnmail.nl
http://succesboeken.nl/boeken/9789079872527/Help,-er-zit-een-pastinaak-in-mijn-soep
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Een griepvaccin (al was het maar als bijeffect) inzetten om hartaanvallen te voorkomen kan 
alleen maar verzonnen worden door mensen die zich verder niet hebben laten informeren. 
Door mensen die op een rechtlijnige weg blijven lopen en niet links of rechts durven te kijken 
omdat men anders bij de mainstream uit de gratie valt. 
 
Overigens veroorzaken stress en vele andere invloeden ook hartaanvallen en deze 
wegduwen met een vaccin is wel heel kort door de bocht. 
Dan duw je de kwaal weg maar de bron blijft en in dit geval helpt een vaccin niet eens maar 
veroorzaakt deze nog meer ellende! 
 
Ik dank je hartelijk voor je reactie, velen zien in wat er werkelijk gaande is en dit soort 
reacties van jullie uit versterkt dat alleen maar. 
Zal je antwoord eerlijk delen volgende week met allen die nu mijn schrijven van vandaag 
hebben gekregen, zo eerlijk zijn wij ook wel weer! 
 
Met vriendelijke groet, 
Anneke 

 

Tot zover onze mailwisseling. Maar naar aanleiding van mijn reactie van vorige week aan jou 
heb ik zeer veel respons gekregen. Om deze nu allemaal te tonen gaat me te ver maar twee 
wil ik je niet onthouden: 
 

Hoi Anneke, 

 

Hier iets dat je wel zult kunnen gebruiken. 

Ik geef het alleen door. Staat op de website van Ewald Stoteler. 

 
http://www.klassiekehomeopathie.nl/nieuws/72/basis-van-vaccinatie-theorie-is-fout 
Basis van vaccinatie theorie is fout (17 november, 2012) 

De veronderstelling dat antilichamen nodig zijn om virale ziekten te bestrijden is een aangenomen feit. 
Uit deze studie blijkt echter dat deze veronderstelling op zijn kant ligt. Vaccins kunnen in feite het 
vermogen van het lichaam tegenwerken om ziekten te bestrijden. 
 
Een nieuwe studie van de National Institutes of Health (NIH) verklaart dat de basistheorie achter 
vaccinatie verkeerd is. Dat is niet verrassend, omdat het nooit is aangetoond waar te zijn. Natuurlijk heeft 
dat kleine detail de vaccinatiepromotors nooit gestopt. Nu is er echter direct bewijs dat hun 
ongefundeerde claims nooit zijn gebaseerd op iets anders dan valse uitspraken. 

 
Sterkte in de strijd 

Martin  
 

Dat is iets om nader te bestuderen maar hieronder een reactie van iemand rechtstreeks uit 
de praktijk en zo zijn er ongelooflijk veel voorbeelden. 
 

Geachte mevrouw Anneke, 

 

Met belangstelling heb ik uw artikel (grotendeels) gelezen en ben mede door mijn 

eigen recente ervaring tot de conclusie gekomen dat het geven van de griepprik te 

stelligste afgeraden dient te worden. 

Wat is het geval. Afgelopen week, 10 dagen na de griepprik, werd ik plotseling 

geconfronteerd met een gedeeltelijke aangezichtsverlamming. De huisarts stuurde me 

gelijk door naar de KNO arts omdat hij dacht dat er iets met mijn oor niet in orde was. 

De KNO arts heeft mij onderzocht en kon niets vinden. Hij zei dat dit waarschijnlijk 

http://www.klassiekehomeopathie.nl/nieuws/72/basis-van-vaccinatie-theorie-is-fout
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was veroorzaakt door een virus en dan met name het griepvirus. Mijn dochter als 

ervaren verpleegkundige trok meteen de conclusie dat het dan de griepprik moet zijn 

geweest, omdat ik die 10 dagen er voor heb gehad. 

Ik heb dan ook besloten dat dit de laatste keer is geweest, ook al ben ik 60 plusser. 

Ik hoop dat ik u hier weer een klein beetje mee geholpen heb om de Farmaceutische 

industrie te beteugelen. 

 

Hartelijke groeten en succes. 

 

Jan 

 

Er zijn zoveel artikelen die ik je kan aanreiken en allen vegen zo je overdonderende 
geschreeuw via woorden van tafel! 
Je denkt Nederland te kunnen overschreeuwen maar niets is minder waar. Er gaan zoveel 
ogen open, hoe meer jij beledigend over ons schrijft, des te meer je helpt de waarheid boven 
tafel te krijgen. 
Dus ga zo door en wij zijn blij! We blijven met tegenargumenten komen, steeds weer, want 
de natuur laat zich niet manipuleren Simon, echt niet! 
 
Voorbeelden te over. Tot slot geef ik je een goede raad: 
Eet dagelijks een paar eetlepels kokosvet! De pure, niet de ontgeurde versie hoor, die is 
gemanipuleerd, maar puur, biologisch kokosvet! Goed voor de hersenen en het voorkomt 
Alzheimer! 
Kijk, ik heb het nog goed met je voor ook! Dat komt, omdat ik geen belangen heb! 
 
Hartelijke groet, 
Anneke Bleeker 
Bergen NH 
26 november 2012 
 
www.gezondverstandavonden.nl 
www.verontrustemoeders.nl  
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