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— Russisch Roulet te  — 
(Autopsie der Mexicaanse Griepinjecties) 

 
 

1 – Een reeks misstanden 
Met angstaanjagerij is in 2009 een wereldwijde vaccinatiecampagne gestart tegen de Mexi-
caanse- of Varkensgriep via inenting met het H1N1-vaccin, ook wel Pandremix genoemd. 
Sommige landen, zoals België, lieten zich niet gek maken – waar is de pandemie? – maar 
Nederland koos voor een dubbele dosis1) ten bedrage van 700 mln euro, extra-budgetair.2) 
Dit kwam in het zog van het grotendeels onwerkzame en soms ernstig ziekmakende vaccin 
tegen baarmoederhalskanker, dat bestemd was voor de seksueel actieve en promiscue 
vrouw – en daarom (!) werden alle 12-jarigen ingeënt.3) 
 
Met het nu weer in de belangstelling staande softenonschandaal, geef ik aan het eind van 
dit artikel een case-story van het overheidshandelen, van de arrogante en gewetenloze 
overheid die er niet voor ons is, maar voor zichzelf. Het schandaal dateert uit de jaren 
zestig. Door de softenonpil werden mismaakte kinderen geboren. Veel van die moeders – 

 
1) De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgelegd dat het H1N1 vaccin in twee doses 
moet worden toegediend, wat de kans op complicaties verhoogt. Het is nog niet eerder 
voorgekomen dat een vaccin kort nadien een tweede keer moest worden herhaald. 
2) Nederlands Dagblad 14 aug. 2009: “De kosten voor het vaccineren van alle 
Nederlanders tegen de Mexicaanse griep bedragen maximal 700 miljoen euro.” Dat 
heeft Minister Ab Klink van Volksgezondheid vrijdag gezegd na afloop van de minister-
raad. Tenslotte werd daar 340 miljoen euro van gespendeerd, waarvan 252 miljoen voor 
vaccins en spuiten en de rest voor overhead. 
3) Vanaf maart 2009 is een inhaalvaccinatieprogramma gestart voor meisjes van 13 tot 16 
jaar. Vanaf september 2009 werd het papillomavirusvaccin (Cervarix) tegen baarmoeder-
halskanker opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle 12-jarige meisjes. 
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de meesten leven niet meer – leden onder een zwaar schuldcomplex omdat ze gedachteloos 
een vrij verkrijgbare pil hadden ingenomen, zich verwijtend dat ze niet extra helder waren 
geweest en niet hun instinct hadden gevolgd, aldus softenonkind Martine Olivier, wiens 
moeder tijdens haar zwangerschap slechts één pil had genomen! 4) Verantwoording nemen, 
daar gaat het om. Een overheid die, alsof het de gewoonste zaak is, het meest onschuldige 
en hulpbehoevende in de moederschoot uiteen laat rukken, kan en mág niet vertrouwd wor-
den. Het is onze plicht kritisch te zijn. 
 
In Frankrijk was er in de jaren tachtig het drama het met 
AIDS besmette transfusiebloed, want het was zonde de 
oude niet behandelde voorraden weg te gooien (waarde 34 
miljoen francs, ruim 11 mln gulden). De Franse staat heeft 
een vergoeding moeten betalen van een half tot twee 
miljoen francs per geval (wet van 1991). Geen nood. Dat 
werd bijeengeraapt langs een verhoging van de benzine-
accijns. In 1994 zijn de vier verantwoordelijken van het nationale transfusiecentrum, de 
CNTS, veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van één tot vier jaar. Directeur Michel 
Garretta kreeg het predicaat ‘bedrog’ opgeplakt. De rechter heeft voor Edmond Hervé, de 
verantwoordelijke minister (secrétaire d’État à la Santé), de gehele aanklacht aanvaard, die 
neerkwam op grove nalatigheid. Dat speelde in 1999. Hij hoefde niet gestraft te worden 
vond de rechter, want ach, het was al zo lang geleden. Hervé sprak de gevleugelde woorden: 
“Wel verantwoordelijk, maar niet schuldig.” De softenonmoeders voelden het omgekeer-
de: niet verantwoordelijk, wel schuldig.  
 

2 – Een grof schandaal 
Wegens de sumiere informatie rond de varkensgriepvaccins diende Stralingsarm Nederland 
(SAN) een Wob-verzoek in (wet openbaarheid van bestuur) voor het overleggen van alle 
documentatie rond de aanschaf van de H1N1-vaccins door het ministerie van VWS 
(Ministerie van Volksgezondheid) en het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmid-
delen). Pas nadat deze verzoeken ‘Klink-klaar’ waren genegeerd, spande SAN tegen VWS 
en CBG een kort geding aan dat op 22 oktober diende (de vaccinaties startten 22 novem-
ber). Uit de pleitnota bleek dat deze beide instanties volledig zijn overvleugeld door de 
Europese Commissie en de EMEA (European Medicines Agency), dat voor tweederde door 
de farmaceutische industrie wordt gefinancierd en dus verre van objectief is. Via een ‘cen-
trale procedure’ zijn de vaccins door de EMEA ‘goedgekeurd’ en verwierven zij een 
Europese handelsvergunning. 
 
Uit het kort geding bleek dat de rol en zeggenschap van de Nederlandse overheid ontbrak, 
alhoewel zij het anders deed voorkomen. Zij voerde geen aparte toetsing uit. Minister Ab 
Klink, een socioloog, geen arts, heeft slechts ‘aangekocht en doen spuiten’. Onze regenten 
bleken een doorgeefluik te zijn voor wat op Europees niveau was beslist. België heeft zich 
daaraan onttrokken. Polen, EU-lid sinds 2004, heeft zelfs een verbod op de Pandremix vac-
cinatie ingesteld. De Poolse minister van Gezondheidszorg, Eva Kopacz, tevens huisarts, 
sprak op 5 november het parlement toe: “De overheden van West Europa hebben geheime 
overeenkomsten met farmaceutische bedrijven gesloten. (…) Er is veel geheimzinnigheid 
rondom de bestanddelen in de vaccins.” Volgens het parlementaire rapport dat op 17 juli 
2010 werd vrijgegeven, heeft in Frankijk slechts 8,5 procent van de bevolking zich laten 
vaccineren ondanks een enorme overheidscampagne, waarin sprake is van “een formi-
dabele vertrouwenscrisis” van het Franse volk “dat geen geloof hecht aan de voorzorgs-
maatregelen van de gezondheidsinstantie”. Hieruit volgt dat er geen verplichting bestond. 
Minister Klink was dus ten volle verantwoordelijk voor en schuldig aan de nadelige 

 
4) Interview Paris Match, 2 dec. 2009: “Les Survivants Belges du Softenon”. 
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effecten die zich hebben kunnen voordoen. Volgens het Nederlandse vaktijdschrift Nursing 
heeft de helft van de verpleegkundigen zich niet laten inenten. Bravo! 
 
Hetgeen nu volgt is grotendeels gebaseerd op het 
verslag van een Spaanse Benedictijner non, 
Teresa Forcades i Vila, van het klooster van Sint 
Benet in Montserrat. Zij is dokter in de publieke 
gezondheidszorg en studeerde af aan Harvard. 
Haar verhaal staat sinds september op YouTube. 
Ze spreekt op een afstandelijk-zakelijke manier, 
maar komt daardoor des te sterker over. Het pro-
bleem met de huidige vaccins wordt door haar in 
detail uitgemeten. De kern van het verslag is dat 
de gebruikelijke klinische testen achterwege zijn 
gebleven om de doeltreffendheid en bijwerkingen van de nieuwe toevoegingen aan het 
vaccin vast te stellen, van de zogenaamde adjuvantia die dienen om meer vaccinaties te 
kunnen realiseren met minder beschikbaar viraal materiaal. Volgens de farmaceutische 
industrie resulteert dat in een minder natuurlijke stimulans van het immuunsysteem, 
waarmee het tekort aan antistoffen bij de productie van de vaccins wordt gecompenseerd.  
 
Het Franse verpleegkundig personeel heeft verklaard dat de adjuvantenb in het H1N1 vac-
cin het immuunsysteem stimuleren tot een 10x hogere productie aan antistoffen dan nor-
maal. Door de overdosering weet niemand tot op welke hoogte deze kunstmatige stimulatie 
tot immuunziekten leidt, waaronder auto-immuunziekten en allergieën. 
 
Ter controle van de werking van het vaccin waren door de fabrikanten totaal onacceptabele 
tests uitgevoerd, gebaseerd op observaties na 21 en 45 dagen. Nog uit te voeren tests ston-
den op het programma,5) en er werd erkend dat er over de effecten bij zwangere vrouwen 
vrijwel geen wetenschappelijke gegevens bestonden. Samengevat zei de vaccinfabrikant 
Novartis op zijn Amerikaanse bijsluiter, en zo ook de Nederlandse: “Het is niet bekend of 
het vaccin letsel toebrengt aan de foetus bij zwangere vrouwen. Veiligheid en doeltref-
fendheid bij kinderen jonger dan vier jaar zijn onzeker.” In Frankrijk, Spanje en Luxem-
burg was daarom voor zwangere vrouwen een adjuvansvrij vaccin voorhanden.  
 
Het Nederlandse beleid is volledig in strijd met het geldende 
‘precautionary principle’ (voorzorgsprincipe). Het is ont-
hutsend dat de overheid zwangeren en kinderen vanaf zes 
maanden aanraadde zich te laten injecteren met dit vaccin 
dat grote hoeveelheden van het adjuvans squaleen bevat, in 
emulsievorm, samen met het effectverhogende glycopro-
teïne-120, wat een HIV-1 proteïnefragment is wat zich bij 
voorkeur in de hersens nestelt (HIV veroorzaakt de auto-
immuunziekte AIDS). Olieachtig squaleen is een lichaamseigen stof, maar kan in emul-
sieve vorm immuunziekten veroorzaken (daar kom ik later op terug).6) Dit overheidsadvies 
is daarom een aanranding van foetus en kleuter, wier in ontwikkeling zijnde immuunsys-
teem bijzonder kwetsbaar is. Ook is het kwikhoudende thiomersal aan het vaccin toege-
voegd. De reden waarom in Nederland vanaf 2004 thiomersal als toevoeging werd ver-

 
5) Uit European Medicines Agency documenten blijkt dat de vereiste klinische tests 
pas achteraf zullen plaatsvinden, niet door een onafhankelijke instantie maar door de 
fabrikanten zelf, en wel met de eerste doelgroepen die zich ‘vrijwillig’ hebben laten 
vaccineren. In Duitsland is bekend geworden dat leden van de regering en het leger 
werden gevaccineerd met een adjuvantvrij vaccin. (persbericht van 14 okt. 2009 n.a.v. 
een kort geding in Zwolle dat door het SAN was aangespannen tegen het Ministerie van 
Volksgezondheid en het CBG.) 
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boden,7) is om het lichaam niet met het giftige kwik te confronteren. Desondanks werd het 
vaccin voor Nederland aanvaard zonder dat dit punt van discussie was.  
6) 7) 
Forcades begint haar verhaal met uit te leggen dat de Mexicaanse griep geen nieuw type 
virus is, alhoewel het overeenkomt met de Spaanse griep (1918-1919), die naar schatting 
20 miljoen levens eiste, maar waartegen de mensheid nadien voldoende imuniteit heeft 
opgebouwd. Het nieuwe aan de Mexicaanse griep is het opduiken van een nog onbekende 
virale keten (het S-OIV), dat in april 2009 voor het eerst werd ontdekt en vervolgens over 
de landen van het zuidelijk halfrond is gegaan in wat gewoonlijk de Oostenrijkse Winter 
heet. Deze had een veel lager sterftecijfer tot gevolg dan bij de normale griep, nog geen 
3.600 doden. Forcades citeert daartoe een lid van de Franse Gezondheidsraad en zij verwijst 
naar de president van de Overkoepelende Spaanse Medische Vereniging om te onderstre-
pen dat het nieuwe virus veel milder is dan de gewone griep en seizoensgebonden virussen. 
De European Centre for Disease Prevention and Control, de ECDC (Centrale Europese 
Gezondheidsraad) geeft aan dat in de jaren van een gematigde griepepidemie in Europa 
ongeveer 40.000 sterven, vaak reeds zieke en oude mensen, aan gevolgen die direct verband 
houden met de griep. In jaren dat de griep ernstiger vormen aannam, wordt het aantal op 
220.000 geschat, zoals met de Aziatische griep in 1957 en de Hongkonggriep in 1968. Hoe 
kan het dan dat in de pers en circulaires sprake is van een pandemie? Dat heeft te maken 
met de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie sinds mei 2009 hanteert. Volgens 
deze is het aantal sterfgevallen door besmetting van geen belang. Een pandemie wordt nu 
omschreven als een simultane uitbraak in verschillende landen door een infectiehaard met 
nieuwe kenmerken. Een gewone griep met een nieuw facet is dus een pandemie. Het in dit 
geval afkondigen van de op een na hoogste alarmfase is absurd. 
 

3 – Niet de eerste keer 
De huidige inentingscampagne heeft een voorgeschiedenis, zo legt Forcades uit. In 1976 
werden in de Verenigde Staten 46 miljoen mensen ingeënt met het ongeteste X53A vaccin 
omdat men bang was voor het uitbreken van een griepepidemie door datzelfde H1N1 virus 
als nu, maar die epidemie is uitgebleven. In het New England Journal of Medicine (NEJM) 
stond in augustus 2009 een verslag over de geschiedenis van griepvirussen. Het artikel 
bevestigt dat het H1N1 virus, afstammeling van de Spaanse griep, in 1977 opnieuw opdook 
nadat het in een laboratorium was geconstrueerd. Dat zoiets uit een laboratorium ontsnapt, 
kan gezien de gebezigde veiligheidsprotocollen geen toeval zijn. 
 
Het zij toegegeven, viruslekken bestaan, zoals in 1978 tijdens het Plum Island Lab incident 
in New York State. Het centrum deed onderzoek naar biologische oorlogsvoering. Erich 

 
6) Squaleen is een ‘voorloper’ van cholesterol (in de biosynthese). Een mens kan niet 
zonder squaleen leven omdat het een essentiële bouwsteen is om hormonen en andere 
substanties te maken. Het bevordert ook een via de cellen gestimuleerde reactie, de Th1 
immuniteitsrespons genaamd. (Allison 1997) Squaleen wordt ook in veel soorten voedsel 
gevonden. Squaleen is een natuurlijk voorkomende substantie in planten, dieren en 
mensen. Het wordt in de lever van elk mens gemaakt en circuleert in onze bloedsomloop. 
De natuurlijke concentratie in menselijk bloed is 250 delen per miljard. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de eventueel schadelijke werking van squaleen afhangt van de bepaalde 
condities m.b.t. concentratie, dosis en toedieningswijze alsook andere factoren zoals 
de emulsieve of vloeibare staat. (Benisek et al, 2004) Het Pandremix-vaccin bevatte 
10,68 mg squaleen per 0,5 ml. Dit komt overeen met 22 miljoen delen per miljard, wat 
uiteraard van een heel andere orde van grootte is. 
7) In 2007 heeft Minister J. M. Cramer opdracht gegeven aan Royal Haskoning om 
onderzoek te verrichten naar het gebruik van biociden in Nederland die op grond van de 
bestrijdingsmiddelenwet zijn verboden. Uit dat onderzoek volgde dat de enig toegelaten 
werkzame stof 1,2-benzisothiazool-3-on is. Thiomersal is daarom uitgesloten. (rapport 8-
11-2007, ref. 9S4280.01/R0004/Nijm) 
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Traub, een Nazi expert op gebied van biologische oorlogsvoering, was een van de oprich-
ters. In 1978 is door bouwwerkzaamheden in het belendende perceel een of ander lek 
ontstaan. Later, in 1991, ontstond een bioramp toen de orkaan Bob langsraasde. Enorme 
hoeveelheden exotische ziektekiemen zijn die dag ontsnapt.8) Maar dat soort ongelukken 
is altijd onverwachts!  
 

 

Hoe kon men in 1976 voorspellen dat er een nieuwe uitbraak van de Spaanse griep zat aan 
te komen (H1N1), in de volksmond varkensgriep genoemd? Volgens de NEJM was deze 
voor het laatst in 1957 gesignaleerd! Het schijnt, zo gaat Forcades verder, dat het eerste 
monster van het originele Spaanse griepvirus werd verkregen na opgraving van een Eski-
movrouw die in 1918 aan de Spaanse griep was overleden. Een documentaire daarover is 
op veel televisiestations uitgezonden. Haar lichaam was in de permafrostgrond geconser-
veerd, waardoor het mogelijk was weefselmonsters te nemen met de noodzakelijke elemen-
ten om het virus langs synthetische weg te produceren. Dus vanaf 1977 maakt het H1N1 
griepvirus weer deel uit van het mengsel van de seizoensgebonden milde virussen. Men 
kon in 1976 moeilijk inschatten dat de wereldbevolking nog voldoende resistentie had. Het 
is niet zo moeilijk een relatie te leggen tussen het pandemie-alarm van ‘76 en het weer in 
omloop komen van het H1N1- alias Spaanse griepvirus. Immers, President Ford wees in 
zijn televisietoespraak, waarin hij de pandemie aankondigde, op de overeenkomst met de 
Spaanse griep.9)  
 
Het Amerikaanse vaccinatieprogramma werd na tien weken gestopt omdat als gevolg daar-
van 25 mensen waren gestorven en meer dan 500 aan ernstige verlammingsverschijnselen 
leden, getypeerd als het Guillain-Barré Syndroom (GBS). Die aantallen zijn aangegroeid 
tot circa 300 doden en 3.000 met verlammingsverschijnselen. Wat je noemt ‘Russisch rou-
lette’. Er worden nu, medio 2009, rechtzaken gevoerd tegen de Amerikaanse overheid met 
claims oplopend tot 3,5 miljard dollar. 

 
8) Zie “Lab 257 – the disturbing story of the government’s secret Plum Island Germ 
Laboratory” van Michael Christopher Carroll - William Morrow (an imprint of Harper-
Collins), New York # 2004. 
9) President Gerald Ford verklaarde tijdens zijn nationale televisie uitzending in maart 
1976: “This virus was the cause of a pandemic in 1918 and 1919 that resulted in over half 
a million deaths in the United States, as well as twenty million deaths around the world.” 
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Ten slotte is er het Golfoorlogsyndroom dat door het anthraxvaccin werd veroorzaakt dat 
de Amerikaanse militairen kregen ingespoten die in 1990-91 meevochten in de Golfoorlog. 
Het is zeker dat ook daar squaleen in zat in wellicht hogere dosis dan in Pandremix, hoewel 
de FDA in alle toonaarden ontkent dat het anthraxvaccin squaleen bevatte: 10) 

«« Squaleen is uitgebreid gebruikt als toevoeging aan vaccins in diermodellen om 
auto-immuunziekten uit te lokken. Recent onderzoek van het Golfoorlogsyndroom, 
wat een multisysteem ziekte is, waaraan veel veteranen leden die aan de Golfoorlog 
van 1990-91 deelnamen, heeft aangetoond dat 95% van de duidelijk zieke troepen 
die waren ingezet, en 100% van de gevaccineerde maar niet ingezette troepen, 
antilichamen tegen squaleen hadden. Antilichamen werden niet ontdekt 
bij het algemene publiek of bij Golfoorlogveteranen die niet ziek waren. Twee 
controlesubjecten die als vrijwilliger participeerden in een vaccinatieproef bij het 
‘United States National Institutes of Health’ ontwikkelden een multisysteemkwaal 
die overeenkwam met het Golfoorlogsyndroom. De proef maakte gebruik van een 
toevoeging met squaleen. »» (Proefschrift Arlette Mercae, Universiteit van Tasmania 
– 2003, “From Immunology to Social Policy”, zie Appendix) 

 
De anthrax vaccinaties hebben bijwerkingen ver-
oorzaakt in de vorm van ernstige verlammingsver-
schijnselen en artritis, alsook fibromyalgia en 
lymfadenopathie, waarmee de lijst van opgelopen 
ziekten nog lang niet is uitgeput.11) Door de drup-
pelvormige oplossing van het squaleen (emulsief) 
ontstaat na injectie géén gelijkmatige verspreiding 
in het bloed. De moleculen plakken als het ware 
aaneen en ageren als zwermen bijen die in de 
aanval gaan, waartegen het lichaam antistoffen 
produceert, waardoor óók het lichaamseigen squaleen wordt aangetast, met alle nare gevol-
gen van dien. Een uitstekend gedocumenteerd boek dat inzicht verschaft over hoe men 
ertoe gekomen is squaleen als adjuvans te gebruiken en waarom het zo gevaarlijk is, is het 
boek van Gary Matsumoto uit 2004: “Vaccine-A”. Ik citeer nu van pagina 156-157:  

«« Alhoewel het lichaam onder normale omstandigheden niet op zijn eigen 
moleculen reageert – een fenomeen dat immunologen ‘tolerantie’ noemen – 
kan tolerantie ook worden opgeheven. Dit is de essentie van auto-immuniteit. 
Antilichamen tegen zichzelf, of auto-antilichamen, worden in verband gebracht 
met ontwrichtende en soms fatale auto-immuunziektes. 
 Toen Pam Asa voor het eerst suggereerde dat het Golfoorlogssyndroom door 
antisqualeen antilichamen kon zijn veroorzaakt, werd dat door veel wetenschappers 

 
10)  Testen die door de FDA (Food and Drug Administration) bij hun productiefaciliteit 
in Michigan werden uitgevoerd op groepen van het vaccin toonden bij verscheidene 
steekproeven sporen aan van squaleen. Deze groepen worden momenteel onder het 
lopend programma uitgedeeld (in 2003). Het Pentagon (Ministerie van Defensie) heeft 
deze bevindingen gelogenstraft en gezegd dat de gemeten waarden zo laag waren dat ze 
onmogelijk een auto-immuun reactie konden veroorzaken. Maar ze vergaten te zeggen 
dat squaleen tijdsmatig aan oxidatie en peroxidatie onderhevig is, zodat de gevonden 
waarden na een aantal jaren per definitie lager zijn dan de oorspronkelijke. Volgens een 
congressioneel verhoor op 24 januari 2002 van Dr. Robert Garry van Tulane University 
is de “anthrax baccillus niet in staat squaleen te produceren” daar anthrax vetketens niet 
meer dan 17 koolstofverbindingen tellen en mono-onverzadigd zijn, terwijl squaleen 30 
koolstofverbindingen telt en sterk poli-onverzadigd is. Derhalve kwam het niet zomaar in 
het vaccin voor - het was er opzettelijk aan toegevoegd. De zaak werd nog gecompliceer-
der omdat niet elke steekproef squaleen bevatte en niet iedere gefabriceerde groep werd 
gecontroleerd. Wie zich laat vaccineren speelt in zekere zin Russisch roulette met zijn of 
haar leven. (Bron: “We’ve Got Those WMDs Right Here” door Brian Cohn, 28 juni 2003) 
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direct ontkend. Ze zeiden dat dit niet kon: het immuniteitssysteem zou immers geen 
antilichamen tegen een vet of vetachtige substantie vormen als bij squaleen, omdat 
deze molecule te klein is. Dit was een op het eerste gezicht vreemde reactie omdat 
anti-fosfolipide antilichamen al decennialang een standaardtest waren om lupus vast 
te stellen. De wetenschappers die dat niet wisten baseerden zich misschien op iets 
dat tientallen jaren geleden voor waar werd aangenomen – dat slechts relatief grote 
moleculen, zoals proteïnen, de aanmaak van antilichamen stimuleerden. 11) 
 Er is minstens nog een reden waarom veel knappe hooggekwalificeerde geleerden 
er vanuit gingen dat het immuunsysteem geen antilichamen maakt tegen squaleen. 
Voor het grootste deel van de twintigste eeuw hebben de wetenschappers 
verondersteld dat adjuvanten een niet-specifieke immuniteitsreactie veroorzaken. 
Anders gezegd: men veronderstelde dat ze op alles behalve zichzelf een robuste 
immuniteitsreactie ontlokten. Wetenschappers bedachten deze oplossing voordat zij 
wisten waar antilichamen vandaan kwamen of hoe ze (precies) werkten, en 
vervolgens hielden ze aan dat idee vast als zijnde het wetenschappelijk evangelie. 
(…) Squaleen was als molecuul relatief licht; het was klein en het was een adjuvans 
aspect dat ‘theoretisch’ bijdroeg tot het ontbreken van een immuniteitsreactie of niet-
specifieke reactie. Maar indien het menselijk immuunsystem antilichamen maakt die 
specifiek tegen squaleen zijn gericht [en dat doet het] – indien squaleen het totale 
cellulaire repertoire van het immuunsysteem activeert – zou het onontkenbaar 
gevaarlijk zijn [en HAD/Human Adjuvant Disease of menselijk adjuvantsziekte 
veroorzaken]. »» 

 

4 – De overheid zoekt een willige schare 
Het voorgaande geeft aan dat het om een vooropgezet plan gaat. Zelfs indien met kwade 
bedoelingen georchestreerd, wil dat nog niet zeggen dat alle spelers daarvan op de hoogte 

 
11)  Het verplichte anthrax vaccinatieprogramma werd in oktober 2004 stopgezet nadat 
rechter Emmet Sullivan in Washington D.C. had vastgesteld dat de FDA (Food and Drug 
Administration) zijn eigen goedkeuringsbeleid voor medicijnen had overtreden. Hij 
vaardigde een permanent bevel uit waarin het DOD (het departement van defensie) werd 
gesommeerd het experimentele anthraxvaccin pas na een vrijwillig en geïnformeerde 
toestemming aan haar militaire personeel toe te dienen. In december 2005 vaardigde de 
FDA een nieuwe en “laatste richtlijn” uit waarin stond dat het vaccin veilig en effectief is, 
maar verzuimd werd aan te geven hoe het vaccin effectief kon zijn tegen ingeademde an-
thrax (in oorlogssituatie), en verzuimd werd de gepubliceerde research te bespreken 
alsmede de 5.000 negatieve proces verbalen die de FDA had gekregen, waaruit bleek 
dat het anthraxvaccin voor ernstige gezondheidsproblemen zorgt. (Bron: Gulf War 
Vets Home Page - National Vaccine Information Center, Oct. 16, 2006: “Vaccine safety 
advocates oppose Pentagon”) Statistieken van het militaire Medisch Surveillance Systeem 
van het Ministerie van Defensie tonen aan dat gevaccineerd personeel aanzienlijk meer 
hartaanvallen kreeg, verschillende soorten kankers, asthma, diabetes, de ziekte van 
Crohn, psychoses, depressiviteit en bloedklonten, in relatie tot de prevalentie van voor 
de vaccinaties. Een publicatie uit juli 2009 van de Rekenkamer van de Amerikaanse 
Overheid (het GAO) citeerde de “Amerikaanse Centra voor Ziektebeheersing en –
Preventie” (het CDC) en militaire vaccinatie gezondheidszorgcentra in de VS, die zeiden 
dat 1 tot 2 % van de ontvangers van een anthraxvaccin potentieel gezondheidsschadende 
neveneffecten kunnen krijgen tot zelfs de dood. De Assistant Secretaris van Defensie voor 
Gezondheidszaken onderschreef dit rapport. 
 De lijst ziektes is nog lang niet uitgeput. Anthony Principi, de “Secretary of Veterans 
Affairs” gaf in augustus 1991 toe dat de soldaten die in 1990 en 1991 waren gevaccineerd 
een verhoogde kans hadden om de dodelijke ziekte ALS (amyotrofische laterale sclerosis) 
te krijgen, ook wel gekend als de ziekte van Lou Gehrig. Soldaten leden ook aan 
polyarteritis nodosa, multiple sclerosis, lupus, transversale myelitis (een ontsteking van 
de ruggegraat), endocarditis (onsteking binnenin het hart), optische neuritis en 
glomerulonefritis (een nierkwaal). 
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zijn. Een belangrijke factor is geld – miljarden! Maar er is meer aan de hand. De schimmen 
uit de jaren twintig en dertig herrijzen. Het zou te ver voeren hier diep op in te gaan; dat is 
ook niet vereist om de misdadigheid van het vaccinatiecircus aan te tonen. Het roept herin-
neringen op aan de verplichte fluoridering van het leidingwater als ‘medicijn’ tegen tand-
bederf. Bij arrest van de Hoge Raad werd dat op 22 juni 1973 verboden. Een vergelijkend 
onderzoek tussen de plaatsen Tiel en Culemborg, waaruit het voordeel van fluoriding tot 
uiting kwam, bleek vervalst, of om de woorden van Dr. Jansma te gebruiken: “dubieuze en 
bijna amateuristische opzet”.12) Voor de duidelijkheid: fluorrijke streken hebben bepaalde 
duidelijke ziekten; fluorarme streken kennen die niet; er bestaan wel fluorziekten, geen 
fluorgebreksziekten, ook niet wat het gebit betreft. De arts William Hirzy formuleerde het 
als volgt: “Indien dit spul in de lucht komt, is het een verontreiniging; indien het in de rivier 
komt, is het een verontreiniging; indien het in het meer komt, is het een verontreiniging; 
maar indien het rechtstreeks in ons drinkwatersysteem komt, is het géén verontreiniging. 
Dat is verbazingwekkend!” 13) Het uiterst reactieve fluor belemmert de aanmaak van her-
sensuiker (glutamine) en acetylcholine (een neurotransmittor). Daardoor daalt de geeste-
lijke weerstand en is men vatbaarder voor manipulatie; men wordt dom en gehoorzaam. 
Daarom kregen gevangenen onder de communistische en nazi-regimes fluoride in hun 
drinkwater. Bij de nazis gebeurde dat destijds op advies van I.G. Farben.14) Men ziet hier 
parallellen met de Pandremix adjuvantia, die nog lang na inspuiting effect sorteren. Dat is 
handig, want een zichzelf dienende overheid, zoekt een willige schare.15) Het ‘voordeel’ 
van laag geconcentreerd fluoride is wel dat je niet zomaar doodgaat, terwijl dat niet 
ondenkbaar is bij blootstelling aan vaccinair squaleen. 
 

Dr. J. R. Jansma besloot zijn boek met de memorabele opmerking: “Het wordt tijd, 
dat de redacteur van het Maandblad tegen de Kwakzalverij zijn scherpe pen eens 
richt op de fluoridering. Als er ergens van erbarmelijke kwakzalverij kan worden 
gesproken, is dat wel hiervan het geval.” Deze opmerking past ook bij de drekartsen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en kompanen, zoals socioloog Ab 
Klink, die ons het Pandremix door de strot hebben geduwd. 

 

5 – Het Softenon Schandaal 
Thalidomide diende tegen zwanger-
schapsmisselijkheid en het kwam in 
Nederland op de markt onder de naam 
softenon. Bij een zwangere vrouw kon 
deze pil malformaties veroorzaken waar-
door kinderen zonder armen en benen 
werden geboren; het gebeurde ook dat 
interne organen ontbraken. Het middel 
werd door de Nazis ontwikkeld als uit-
vloeisel van hun chemische wapenpro-
gramma. Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar documenten aan het licht 
gebracht die aantonen dat thalidomide niet bij de naoorlogse Duitse chemiefabrikant 

 
12)   “Het Fiasco van de Fluoridering” door Dr. J. R. Jansma –De Driehoek # 1973  (p. 66). 
T.a.v. het voedingspatroon kan worden opgemerkt dat in Culemborg – waar geen fluor 
in het drinkwater zat – door kinderen veel meer gesuikerde yoghurt werd gegeten dan 
in Tiel. Bij het onderzoek werden de lange termijneffecten van fluoridering op gebit en 
gezondheid verwaarloosd. Twintig jaar na dit onderzoek is het nefaste resultaat voor de 
volksgezondheid in Tiel geboekstaafd, wat op 5 nov. 1994 op televisie kwam. 
13)   “The Fluoride Deception” (de fluoride misleiding) van Christopher Bryson - Seven 
Stories Press, New York # 2004 (p. 225). 
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Chemie Grünenthal is ontstaan, zoals altijd werd voorgewend. Dr. Martin Johnson, de 
directeur van de “Thalidomide Trust”, die bijstand gaf aan de overlevende slachtoffers in 
Groot-Brittannië, heeft in een publicatie beargumenteerd dat het middel reeds bestond 
voordat het in 1954 door Grünenthal werd gepatenteerd. De onderneming heeft altijd 
volgehouden dat thalidomide tijdens onderzoek per toeval in 1953 is ontdekt: in een poging 
een antihistamine te maken, stuitten ze op een kalmeringsmiddel. Johnson vermoedt dat het 
in feite eerst als een mogelijk tegengif werd ontwikkeld voor zenuwgas zoals sarin, dat 
door Otto Ambros samen met drie andere wetenschappers werd ontdekt. 14)  15) 
 
Deze Naziwetenschapper kwam na de oorlog bij Grünenthal in dienst. “Het wordt nu steeds 
duidelijker dat thalidomide de laatste oorlogsmisdaad van de Nazis was”, zo zei Johnson. 
De Argentijnse auteur Carlos De Napoli, een schrijver van boeken over Nazis en de oorlog, 
beweert een kopie te hebben van een document dat in november 1944 door een directeur 
van I. G. Farben is geschreven, betrekking hebbend op de totstandkoming van een sub-
stantie waarvan de chemische formule overeenkomt met thalidomide. I. G. Farben, wiens 
bazen - waaronder Ambros - voor oorlogsmisdaden zijn veroordeeld zoals slavernij en 
massamoord, leidden de synthetische rubber- en petroleumfabriek bij Auschwitz-Mono-
witz dat arbeidskrachten gebruikte uit het vernietigingskamp. “De patenten geven aan dat 
thalidomide waarschijnlijk bij een aantal producten hoorde die in Dyhernfurth [een che-
misch labo] of Auschwitz-Monowitz zijn ontwikkeld in hun onderzoek naar zenuwgas.” 16) 
Grünenthal werd in 1946 door de zeepfabrikanten Alfred en Herman Wirtz opgericht, een 
tweeling die beiden vroeger van de Nazipartij waren. Hun hoofdgeleerde was Dr Heinrich 
Mückter, een doorgewinterde farmacoloog die oorlogsexperimenten op Poolse gevangenen 
had gedaan in zijn poging een geneesmiddel tegen typhus te vinden. Op die manier heeft 

 
14)   “Het is een weinig bekend feit dat fluorideverbindingen aan het drinkwater van 
gevangenen werden toegevoegd in de Nazikampen tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
in  de sovietgoelags van Siberië, om ze daarmee volgzaam te maken en het juiste respect 
te laten tonen voor de autoriteitsverhoudingen.” Dit werd op 24 november 1992 door 
dr. Robert Carlton gezegd in het consumentenbondprogramma, Marketplace geheten, 
dat werd uitgezonden door Canada’s publieke omroep de CBC. Hij was een voormalig 
wetenschapper van het EPA (de milieubeschermingsorganisatie van de Amerikaanse 
overheid). Zie “The Fluoride Deception” (de fluoride misleiding) # 2004, van Christopher 
Bryson. Dit werd ook genoemd in de “Toespraak in Antwoord op the Speech van de 
Gouverneur aan het Parlement”, zoals vastgelegd in de Victorian Hansard van 12 aug. 
1987 door Harley Rivers Dickinson, een liberaal partijlid van het Victoriaanse Parlement 
voor Zuid Barwon. (Google: Sodium Fluoride Obedience Drug, of: Fluoride Conspiracy 
Ekos, alsook: Fluoridation - Mind Control of the Masses.): «« Geleerden van zowel 
voor- als tegenstanders van fluoride hebben dit verhaal altijd als quatsch afgedaan [zegt 
huisarts Hans C. Moolenburgh uit Haarlem], maar het had een eigen leven en toonde 
zijn hoofd telkens opnieuw. Het voedde bij veel mensen de verdenking dat ‘er meer 
met fluoridatie aan de hand was dan op het eerste gezicht leek’. Destijds had iedere 
Nederlandse arts heeft een medisch naslagwerk uit 1984. Een van de hoofdstukken luidde 
‘Kalmeringsmiddelen’. Als we naar de ‘Minder Belangrijke Kalmeringsmiddelen’ kijken 
vinden we 24 substanties: hun chemische formules hebben niets te maken met fluoride. 
Maar er is ook een hoofdstuk ‘Belangrijke Kalmeringsmiddelen’. Daarvan zijn er 27, en 
7 daarvan hebben een fluorideverbinding. Semap [penfluridol] is er één van. Het is een 
van de sterkste antipsychotische substanties die we kennen. Dit betekent dat een kwart 
van de belangrijke kalmeringsmiddelen iets met fluoride te maken heeft. Ik maak geen 
conclusies. Het enige wat ik samen met Alice in Wonderland op dit moment kan zeggen 
is: ‘vreemder dan vreemd!’ »» Ontleend aan een artikel in het tijdschrift Nexus van 
aug./sept. 1995: “Fluoridation – Mind Control of the Masses” (fluoridatie – de beheersing 
van collectieve denkpatronen). 
15)   U hoeft zich niet te verdiepen in samenzweringen om uit te vinden wat de overheid 
en de grote commercie bezielt. Instructieve boeken, waarin de woorden samenzwering 
en vrijmetselarij ontbreken, zijn “War Against the Weak” van Edwin Black # 2003; “The 
Myth of the Good War” van Jacques Pauwels # 2002; “Seeds of Destruction” van William 
Engdahl # 2007; alsook “La dictature medico scientifique” van Sylvie Simon uit 1997. 
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hij honderden de dood ingejaagd. Volgens Grünenthal was Mückter een van de verantwoor-
delijken voor de uitvinding van thalidomide.17) 16) 17)  
 
De softenonzaak staat na vijftig jaar weer volop in de belangstelling. Recent (t.o.v. de 
publicatiedatum van dit artikel in december 2009) hebben de regeringen van Zweden, Ca-
nada en Ierland, alsook Italië, besloten om de slachtoffers financieel bij te staan. Wereld-
wijd zijn dat er 6.000, de helft van het oorspronkelijk aantal. In Oostenrijk zijn momenteel 
onderhandelingen gaande en vorige maand heeft Laurette Onkelinx, de Belgische minister 
van Volksgezondheid, een aantal slachtoffers ontvangen en hun toegezegd binnen zeer 
korte termijn met een oplossing te komen. (Zij heeft woord gehouden: vier maanden later 
kwam in België een wet van kracht waarmee integraal werd voorzien in een schadever-
goeding voor ernstige gevolgen door medisch handelen, ongeacht de oorzaak, zonder dat 
eerst naar de rechter hoeft te worden gestapt. Bij de presentatie van de wet heeft Onkelinx 
de wens uitgesproken dat slachtoffers na deponering van hun klacht binnen een jaar een 
uitkering krijgen vanuit het daartoe opgerichte fonds.) 
 
Wat is de kern der zaak? Allereerst dat Grünen-
thal de tests zelf heeft uitgevoerd om uit te 
vinden of het product veilig was. Dat was bij 
zwangere vrouwen niet eenvoudig, omdat de 
negatieve effecten gedurende een interval van 
ongeveer twee weken tijdens de zwangerschap 
optreden. Chemie Grünenthal verkondigde dat 
het product in alle opzichten onschadelijk was 
en in september 1957 werd het met veel fanfare 
gelanceerd. Echter, het eerste softenonkind was 
reeds in 1956 geboren bij een van de werkne-
mers van het bedrijf. Honderden brieven van 
verontruste werknemers zijn in deze periode, 
voordat het product op de markt kwam, aan de 
directie gestuurd, maar dat haalde niets uit. 
 
Met een enorme publiciteitscampagne werd het 
product op de markt gebracht, waarbij vooral 
werd benadrukt dat het product geen enkele 
contra-indicatie had; gewenning zou niet ont-
staan en van overdosis zou geen sprake zijn; het 
zou het ideale alternatief zijn voor een barbitu-
raat (kalmerings- of slaapmiddel). Het commer-
ciële succes was immens en 46 landen verkochten het. Zeer spoedig haalde softenon, of 
wat daar voor doorging, de derde plaats op de lijst van meest verkochte medicijnen in 
Europa. In België werd het in februari 1959 in de handel gebracht. Het was uitermate winst-
gevend. Iedereen slikte het, dikwijls vermengd met producten zoals aspirine en kinine. 

 
16)   Thalidomide is ontwikkeld als experimentele antidosis tegen sarinvergiftiging. Sarin 
is een zenuwgas voor oorlogsvoering dat 500x giftiger is dan blauwzuur. Dat bewijst nog 
niet dat thalidomide geen goed medicijn zou kunnen zijn; er zijn inmiddels bepaalde 
toepassingen voor gevonden, zoals bij bepaalde complicaties van melaatsheid. Het zit 
zo. Om de effectiviteit te testen werden Joodse slachtoffers blootgesteld aan dodelijke 
toxinen en kregen vervolgens een eventueel werkzaam medicijn toegediend. 
17)   Deze hele paragraaf met kleine wijzigingen is uit TIMESONLINE van 8 febr. 2009 
onder “Thalidomide was created by the Nazis” van Daniel Foggo en Declan McGarvey. 
Ambros werd slechts tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn aandeel in de 
beslissing Zykon B te gebruiken om Joden te vergassen. Hij werd spoedig vrijgelaten 
om als adviseur te gaan werken voor het Chemische Legerkorps in de Verenigde Staten. 

  

 
1962: De inspecteur van de Food and Drug 
Administration, Frances Kelsey, krijgt van 

president Kennedy een onderscheiding  
omdat zij in de VS de verkoop van 
thalidomide had tegengehouden. 
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Bijna alle landen hebben het middel klakkeloos aanvaard. Maar in de Verenigde Staten is 
nooit toestemming gegeven omdat de fabrikant geen onderzoeksgegevens kon overleggen 
die de onschadelijkheid van het product aantoonden. In Frankrijk bestond ook grote voor-
zichtigheid. Slechts één dag werd het toegelaten! Ondanks die verboden werd het in die 
landen via gratis monsters verstrekt, zodat ook daar mismaakte kinderen werden geboren. 
 
Door de ruime verspreiding van softenon was de oorzaak van de problemen die het teweeg-
bracht moeilijk vast te stellen. Dat nam dus tijd. Tijdens een neurologencongres in mei 
1960 in Düsseldorf werd gewezen op veelvoudige zenuwontstekingen bij sommige patiën-
ten die deze pil slikten, maar het was pas in september 1961 dat de opmerkelijke toename 
van malformaties bij pasgeborenen daarmee in verband werd gebracht. Toen de “Journal 
of the American Medical Association” en de gerenommeerde “Lancet” aan de alarmbel 
trokken, werd dit door Grünenthal ontkend, want er was veel geld mee gemoeid. Maar op 
15 november van dat jaar verscheen een onderzoek van dokter Widukind Lenz, waarmee 
de implicatie van softenon niet meer kon worden ontkend. Grünenthal gaf zich gewonnen 
en reeds in december werd de verkoop in Engeland gestaakt. In België echter werd pas een 
tijdelijk verbod in mei 1962 afgekondigd onder druk van een gigantisch schandaal. Enkele 
dagen eerder hadden ouders in Namen hun softenonkind vermoord. Tijdens de rechtzaak 
kwam naar voren dat de Duitse minister van Volksgezondheid zijn Belgische collega had 
verwittigd voor de gevaren van softenon! Het tijdelijk verbod hield in dat de bestaande 
voorraden verkocht mochten worden. Pas in 1963 werd een definitief verbod op de verkoop 
uitgevaardigd. Dat jaar zijn er nog softenonbabies geboren… 

Dit hartverscheurend verhaal getuigt van één ding: de overheid is er niet voor ons, maar 
voor zichzelf. En dat geldt nog steeds. Wat ik heb willen aantonen is dat wat met de Mexi-
caanse griepprik plaatsvond geen geïsoleerd geval was. Een patroon, een angstwekkend 
verontrustend patroon tekent zich af. Als het niet was door mijn geloof in God, in Zijn 
uitreddende macht, had ik alle hoop verloren. De nacht is zwart. Hoe zucht mijn ziel naar 
de dageraad! 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in de “Brandende Lamp”, winter 2009 – Nr. 120] 

 

 
Trafalgar Square, Softenon Memorial 
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.APPENDIX-   

N.a.v. deze studie: https://eprints.utas.edu.au/31/  
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Excerpt uit het proefschrift over ‘het gebruik van squaleen’ (pp. 83-84) 

Vertaald uit het Engels door E. W. J. Maatkamp 
 
Recentelijk is er veel aandacht geweest voor het gebruik van emulsies van squaleen of 
squalaan in water. Squaleen is een natuurlijke stof en komt in het lichaam voor als 
tussenstof bij de biosynthese van cholestorol, terwijl squalaan een verzadigde en meer 
stabiele vorm is die van nature voorkomt in vetachtige afscheidingen. Men denkt dat zij 
een gelijksoortig effect hebben als liposomen, en zij lijken een celgemedieerde immuun- 
respons3 of Th1-type immuunresponds te bevorderen (Allison, 1997). Zij vormen de basis 
van adjuvanten zoals SAF, Ribi-adjuvans en MF59 (Allison, 1995). Van deze zijn MF59 
en SAF veelbelovend gebleken voor gebruik bij mensen (Gellin, 1998): 

«« MF59 is een veilige, praktische en krachtige adjuvans die gebruikt kan 
worden in menselijke vaccins. De formule is gemakkelijk te bereiden (…) en het 
is zowel compatibel als effectief met alle tot nu toe bekende antigenen. MF59 
blijkt een krachtige stimulator te zijn van cellulaire4 en humorale (extracellulaire5) 
responsen tegen ‘subunit antigenen’ in zowel diermodellen als klinische studies. 
Toxicologische studies met diermodellen en Fase I-III studies bij mensen hebben 
de veiligheid van MF59 aangetoond (Ott et al 1998, pag. 294). »» 

 
Maar “squaleen is al veelvuldig gebruikt als adjuvans voor gebruik in diermodellen om 
auto-immuunziekten op te wekken” (Asa, Cao & Garry, 2000, pag. 61). Recent onderzoek 
naar het Golfoorlogsyndroom, “een multisysteemziekte die veel Golfoorlogveteranen treft” 
(Asa, Cao & Garry, 2000), toonde aan dat 95 procent van de duidelijk zieke soldaten die 
uitgezonden waren, en 100 procent van de soldaten die ingeënt (immuun) waren maar niet 
uitgezonden waren, antilichamen had tegen squaleen. Antilichamen tegen squaleen waren 
niet aanwezig in de reguliere bevolking, of in Golfoorlogveteranen die niet ziek waren. 
 
Twee proefpersonen die vrijwillig deelnamen aan een vaccintest aan het Amerikaanse 
Nationale Gezondheids Instituut ontwikkelden een multisysteemziekte die leek op het 
Golfoorlogsyndroom. De vaccintest betrof het gebruik van een squaleenhoudende adju-
vans. Een persoon:  

«« (…) kreeg een enkele injectie en werd binnen 3 weken ziek, met symptomen 
als artritis, fibromalgie, opgezette lymfeklieren, lichtgevoelige huiduitslag, 
vermoeidheid, hoofdpijn en fasciculaties (onwillekeurige samentrekkingen van 
kleine spierbundels). Deze patiënt had een lager dan normale waarde van het enzym 
acetylcholine-esterase, en histologisch bewijs van IgG6-gemedieerde demyelinisatie. 
De gedragsregels waar de NIH7 zich aan diende te houden waren bij deze vaccin-
studie geschonden; er was slechts een adjuvans met squaleen toegediend als placebo 
(…) [de tweede persoon] doorliep het hele experimentele vaccinatieprotocol voordat 
hij een gelijksoortige reeks symptomen vertoonde en bij hem werd +3 ASA gemeten 
(antisqualeen antilichamen] (Asa, Cao & Garry, 2000, pag. 62). »» 

 
De studie suggereert dus dat er “bewijs is voor een immuniteitsfactor gebaseerd op de 
adjuvantie van squalene” (pag. 62) in de etiologie (leer v.d. ziekteoorzaken) van deze 
multisysteemziektegevallen, en dit zou aantonen dat men grote voorzichtigheid moet 
betrachten bij het gebruik van zelfs schijnbaar “natuurlijke” adjuvanten. Daar zijn twee 
redenen voor. Ten eerste bestaan er aanzienlijke variaties tussen individuele immuun-
responsen, en ten tweede zijn adjuvanten ontworpen om het immuunsysteem te stimuleren. 
En in zo’n complex systeem is het mogelijk dat bij sommige individuen een adjuvans er-
voor kan zorgen dat de verschillende mechanismen die auto-immuunresponsen reguleren 
in onbalans raken, met als gevolg een auto-immuunziekte (Nakamura & Nakamura, 1992; 
Shoenfeld & Aron-Maor, 2000). 
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Noten 
 
1)  BA ‘Honours’ is een BA met onderscheiding. 
2)  Diploma of Education. 
3)  Hierbij zijn geen antilichamen betrokken. 
4)  Het (intra)cellulaire afweersysteem richt zich op zieke, geïnfecteerde cellen.  
5)  Richt zich op ziekteverwekkers in het lichaamsvocht (bloed etc.). 
6)  Immunoglobuline G. 
7)  National Institute of Health. 
 
 


