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Aanvoerster hetze tegen griepprik blijkt discipel van sinistere complottheoriën
Anti-vaccinatie-extremist ontmaskerd
door Charles Sanders
OOSTHUIZEN - "Nee", zegt Désirée Röver, "ik heb géén medicijnen gestudeerd. En
nee, dat zie ik niet als belemmering voor mijn functioneren. Het is zelfs beter. Want
daardoor zit ik niet opgesloten in het traditionele artsenharnas en kan ik onafhankelijk
onderzoek doen. Ruim 34 miljoen vaccinaties worden straks tegen de Mexicaanse
griep ingezet! Waarom dat automatisme? Volksverlakkerij, schandaal met internationale
vertakkingen..."

Désirée Röver
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De tijd dat mensen als mevrouw Röver door de wetenschap werden weggehoond als
"grappige kruidenvrouwtjes" is voorbij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) maakt zich grote zorgen over de groeiende aanhang van fervente tegenstanders
van vaccinatie. Eerder doken ze al op tijdens het inentingsprogramma tegen
baarmoederhalskanker. Letterlijk. Ouders, wachtend in de rij, kregen te horen dat hun
dochters "over tien jaar de ziekte zouden krijgen", als ze dit lieten gebeuren. "In de VS
zijn zelfs meisjes doodgegaan..." Désirée Röver houdt zich verre van dergelijk verbaal
geweld, zegt ze. "Ik ben geen activiste, ik deel mijn kennis met anderen. Oók met
artsen." Maar ze is wel degelijk één van de belangrijkste bestrijders van
inentingsprogramma's. Veel mensen zien in haar de gezondheidsgoeroe die ze al zo
lang zochten. Op spreekbeurten in het land trekt ze geregeld bomvolle zalen. Onlangs
was het nog raak, in Oirschot.

Wiegendood
Mevrouw Röver: "Ik legde de kritieke dagen na vaccinatie uit. Baby's die volgens artsen
zijn gestorven aan wiegendood of het 'shaken baby syndrome' zijn in werkelijkheid vaak
bezweken aan de gevolgen van vaccinaties. Te checken met vitamine C- en
histamineniveaus in het bloed. Een vrouw in het publiek, lijkbleek, stak haar vinger op.
'Nu weet ik wat er met mijn kind is gebeurd!' Met een vaccin komt er puur gif in het
lichaampje. Alle vitamine C wordt verbruikt, er raken weefsels en organen beschadigd.
Dat leidt tot bloedingen, gebroken botten en soms dus de dood. De officiële diagnose
maakt de ouders tot daders. Onterecht." 'Medisch research journalist', staat op haar
kaartje en ook op haar voordeur. Recent publiceerde Désirée Röver een boek over
baarmoederhalskanker en het hpv-vaccin. Daaruit: 'Voordat we meisjes inenten met het
humaan papillomavirus vaccin is het zaak te weten wat dit voor gevolgen heeft. De
producenten schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te
intimideren. Ook artsen en ministers nemen hun informatie klakkeloos over en zijn
onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden
internationale meldingen van 'bijwerkingen' hebben laten zien dat de genetisch
gemanipuleerde hpv-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen
toebrengen.'

Bloedtransfusies
Ze heeft geen banden, zegt ze, met Scientology, de omstreden geestelijke beweging
die zich óók afzet tegen de reguliere geneeskunde. "Maar bijvoorbeeld hun opstelling
jegens de psychiatrie onderschrijf ik. En Jehova's getuigen willen evenmin vaccinaties
of bloedtransfusies. Ook mijn mening. Als ik na een verkeersongeluk bloed nodig zou
hebben, wil ik een product met zeewater toegediend krijgen. Want bloed van een ander

heeft ook de handtekening van die ander. Mij niet gezien." Désirée Röver mijdt het
woord 'complot'. "Ik praat niet in hokjes, ik zie en concludeer." Toch is dat precies wat ze
omschrijft als ze vertelt hoe ze over de Mexicaanse griep en het komende massale
vaccinatieprogramma in ons land denkt en spreekt. "Ik onderzoek dergelijke kwesties al
sinds 1996", zegt ze.
"De westerse geneeskunde staat in het teken van een machtsspel. Patenten betekenen
geld en daar draait alles om in onze medische wereld. Een in april gefabriceerd vaccin
voor toediening zeven maanden later? Alsof virussen in die tussentijd stilzitten! De
Mexicaanse griep is in het laboratorium gemaakt, dat melden ook tal van artsen en
wetenschappers. Hoe anders kunnen vier griepstammen van drie continenten
samenkomen?" Röver is ervan overtuigd dat een groep machtige en rijke mannen de
wereldbevolking wil terugbrengen naar 500 miljoen mensen. Negentig procent moet
'oprotten', denkt ze.
De Mexicaanse griep en het vaccin daartegen helpen bij die 'wens'. "Naast MF59, een
squaleenproduct, kunnen de griepvaccins meer bevatten dan wordt gemeld,
bijvoorbeeld rabiës plasmiden", meent Désirée Röver te weten. "Behalve dat het vaccin
de griep niet oplost, kan MF59 na inspuiting auto-immuunreacties veroorzaken terwijl
rabiës superagressief en hyperseksueel gedrag creëert. Verder gaat het hier om de
'heroprichting' van de Spaanse griep uit de Eerste Wereldoorlog door het Instituut voor
Pathologie van het Amerikaanse leger in Maryland, de Verenigde Staten. Daar staat het
hoofdkwartier Biologische Oorlogvoering van de Amerikaanse strijdkrachten. In 1997
heeft die eenheid een lijk opgegraven uit de permafrost van Alaska. Men vond sporen
van het griepvirus uit 1918. Daarmee is dat virus, en met behulp van een
supercomputer, in 2003 nagemaakt." "Andere kwestie is dat afgelopen februari in
Europa via een multinational meer dan 72 kilo H3N2 griepvirusmateriaal werd verspreid
dat was besmet met H5N1. Dat had de lang verwachte vogelgriep kunnen doen
uitbreken. Ik weet dat er mensen rondlopen die deze aardbol een stuk rustiger willen
maken..." Die groep bestaat, allemaal volgens Röver, uit afstammelingen van een in
740 jaar na Christus tot het jodendom bekeerd volk dat oorspronkelijk in Zuid-Rusland
en Georgië woonde. "Ik heb het nu over de Khazars. Hun nazaten heten Rockefeller,
Rothschild, Brezinski en Kissinger. Zij bidden tot een andere god. Lucifer, Satan. Of hoe
je hem ook wilt noemen! Zíj zitten hierachter." Uit NAVO-publicaties die ze in haar bezit
zegt te hebben, blijkt volgens Röver dat "men al heel lang bezig is vaccins tot wapens
van massavernietiging te smeden". "Mede met Amerikaans overheidsgeld is ooit het
aidsvirus 'gemaakt'," zegt ze stellig. "Specifiek gericht tegen de zwarte bevolking."
Röver noemt vaccins "heksenbrouwsels". De grote spelers op de achtergrond hebben
een noodoplossing, mochten zij zelf de ziekte krijgen. "In de vorm van een serieus
tegengif. Maar dat is voor de gewone man en vrouw natuurlijk niet te krijgen. Zo zit dit
macabere spel in elkaar."

Sektarisch
Het RIVM en vooraanstaande virologen hebben eerder al fel geageerd tegen uitlatingen
van Röver op bijvoorbeeld de internetsite van de Nederlandse Vereniging Kritisch
Prikken. Prof. dr. Roel Coutinho sprak van een beangstigende ontwikkeling. Anderen
noemen de antivaccinatielobby zelfs "bijna sektarisch". Désirée Röver spreekt in de
counter over Coutinho als "een volksmenner die praat door een spreekbuis". En ze
vindt dat Kritisch Prikken niet ver genoeg gaat. Zelf vreest ze de Mexicaanse griep niet,
omdat ze biologisch eet en haar lichaam "in balans" is. Ze praat en schrijft over
vaccinaties omdat ze niet "zwijgend haar graf in wil gaan". "Ik kreeg vier kinderen, ze
hebben allen schade opgelopen door vaccinaties, één is daardoor zelfs jong overleden",
zegt ze. "In mijn laatste boek staan 352 wetenschappelijke verwijzingen. Ik ben geen
activist, ik ben een grootmoeder die haar kennis wil delen."

