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«Mexicaanse griep is nep-pandemie»

De kern van het verhaal is 
volgens u dat de Wereld-
gezondheidsorganisatie 
(WHO) zich schuldig heeft 
gemaakt aan belangenver-
menging. 
Daan de Wit (foto inzet): «In 
juni 2009 riep de WHO de 

uit tot pandemie, op aan-
raden van een noodcomité 

-
den hechte banden had met 
de farmaceutische industrie. 

wat een pandemie is, ook weer 

-
nisatie op het gebied van vaccina-
ties binnen de WHO en daarvan 

-
den banden met de industrie. En 

waarin staat wat ze moeten doen 
bij een pandemie is geschreven 

zijn van ESWI, de in Antwerpen 
-

door de industrie. Dat is niet wat 

we mogen 
verwach-

WHO.»

Is die belangenvermening ei-
genlijk onderzocht? 
«De Raad van Europa heeft een 
uitgebreid onderzoek gedaan en 
bevestigt dat de farmaceutische 

bij de WHO. De Raad bestem-

-
voeren, maar afwachten wat daar 
uit de bus komt. Vast staat dat 

de farmaceutische sector bakken 
-

caanse griep.»

Ook de ontwikkeling van de 
vaccins gebeurde niet volgens 
het boekje, schrijft u in uw 
nieuwe boek.
«Men heeft de testperiode dras-
tisch ingekort, waardoor het 

-
den getest en direct op de markt 

in tegen de heersende normen. 

van een vaccin een uitgebreide 
-

aan zwangere vrouwen 

gegeven. Zij hebben on-
-

men aan een groot experiment, 
zonder kosten voor de farmaceu-
tische industrie.» 

U schrijft ook dat de ingredi-
enten van de vaccins mogelijk 
minder onschuldig zijn dan ge-
dacht.
«Er zijn stoffen gebruikt die ge-

een kwikverbinding in het vac-

dosis, maar wat is weinig? Men 

-

de hersenen en in de foetus van 
de zwangere moeder. We zouden 
een zero tolerance-
hanteren op het gebied van kwik, 

Brussel In februari 2009 krijgt 

een vijfjarig jongetje in Mexico 

pijn in zijn keel. Anderhalf jaar 

later worden alleen al in Eu-

ropa meer dan honderd miljoen 

griepvaccins vernietigd. Over-

heden hebben enorme verliezen 

geleden – de farmaceutische 

industrie maakte een miljar-

denwinst. Wat is er gebeurd? De 

Nederlandse onderzoeksjourna-

list Daan de Wit bijt zich vast in 

het schimmige verhaal achter de 

Mexicaanse griep.

READ MY LIPS

«Er heerste een griephyste-

rie, waarbij cijfers tot 500 

keer overdreven werden»

MIS HET NIET! KORTINGEN TOT 90% OP 
MEER DAN EEN MILJOEN NIEUWE BOEKEN.
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Oudejaarsmenu
28,65

Eendenleverpastei uit Strasbourg
met uienkonfituur

Of
Extra zacht gerookte Schotse zalm 

met toasten
oOo

Bisque van kreeft 
geparfumeerd met Armagnac

oOo
Halve parelhoen “fine champagne”

aardappelkroketten
Of

Medaillon van staartvis 
met een coulis van schaaldieren

natuuraardappelen
oOo

Nieuwjaarshart

Wij werven aan (m/v): 

Keukenhulp, Ervaren kok, 

Barman, Zaalpersoneel


