
KLAAS DIJKHOFF - 

WAAROM EEN BORD VOOR JE KOP NIET ZO ERG IS ALS ER 
SORRY OPSTAAT.
Beste Klaas Dijkhoff,

Nu jij al precies drie maanden stil blijft na onze afspraak van 12 juni jl. in 

Marum, wordt het voor mij tijd om jou te gaan helpen.

Zeker nadat ik eerder aan Minister Hugo de 

Jonge https://tinyurl.com/yyhzqej6 en Rob 

Jetten https://tinyurl.com/y6xb325a schreef dat ik hen wil helpen, wil ik jou 

niet in de kou laten staan.

Vooral na mijn gesprek met Minister Hugo de Jonge ben ik er 100% van 

overtuigd dat jij je deels aan onze afspraak hebt gehouden en overal navraag 

hebt gedaan naar de twee aan mij beloofde bewijsstukken.

Uit feit dat je ondanks ons emailcontact geen afspraak met mij wilt maken 

en mij niets toestuurt laat mij zien dat we in Nederland niets weten over de 

veiligheid van het BMR vaccin en over het wetenschappelijke bewijs van de

95% dekkingsgraad.

Daarom is het voor mij tijd om de grenzen te verleggen, en reed ik 

gisteravond rond de klok van 6 uur de Belgische grens over op weg naar 

Brussel.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy6xb325a%3Ffbclid%3DIwAR2WaM51l5TiUjgrv1MP7XwOa_CmcWCs-jwTtQFVNxutXVXbfoNFj5GzYRY&h=AT3qbYFyMgG4w-qvLkt5EyYf8eDquwgnZydP0IxbxoXn6YyPif6XU9XtHTiRnlYwFJ0SvahDkP7UJ6sAppZ4DaMCPiECRwQnBQ-EEN_czdTQx6dZ6C-231XqMB-Z-32F6CLErqJCL8sZ_ETvhx00lSy1TzxfndFtHeWT3Bn2CUiNYpMZQCMbBRpotcQPPtQZ1QdKW86rOLqnBe-eGAN9P3xyj_v8HGnw8DjDc9kXvDycu2aIHhLIf6_SMTQrNcEtWKyWhQVbRa9Hmnv0VLU7d0yy6Dl5c2q2Qn8YsXy-qqoWC9iScfsQEFqfDX9Hzue1J9rnwlE0v7Yw7v5BmEl6w9SLqhnHeCcyNiph83TXc-FcZL4tjrdRsI8SlHvSDJZcbajOMF-hJrmaEVIP2CBRekGbFTnQSzVBU2E7K4SwvaICy8gQOSBTB76dDIeOBN8BpMInTV8lehY
https://tinyurl.com/yyhzqej6?fbclid=IwAR33Mnj6n9mS_4gp5Cw9IIVPOyuxkz8N-N4bF79aNoGFvh7wMH58bH3KrrI


Dit keer niet met een Politiek Zomerboek, dit keer met een eenvoudige 

"Could you please help me?" flyer voor de deelnemers van het Global Vaccin

Summit.

En natuurlijk met een envelop erbij zodat de creme-de-la-creme op 

vaccinatiegebied, het onvindbare bewijs naar jou kan toesturen.

Maar jij weet net zo goed als ik dat deze envelop in prullenbak zou 

verdwijnen. Dit omdat jij ondertussen echt wel beseft dat het bewijs er 

simpelweg gewoon niet is.

Maar toch stond ik rond een uur of 8 oog-in-oog met het European 

Convention Center met daarop een groots spandoek van de "The Global 

Vaccine Summit".

Terwijl ik naar het gebouw keek gingen mijn gedachten op deze 11e 

september nog even uit naar New York. De stad waar 18 jaar geleden op 

mysterieuze wijze het WTC7 gebouw in elkaar 

stortte. https://tinyurl.com/zo56oas

Na mijn gesprek met de parkeerwachter bij de ingang van de parkeergarage,

liep ik het gebouw aan de voorkant naar binnen.

Terwijl ik naar het bordje keek dat er veiligheidscode geel is in Brussel, 

knopte ik een gesprek aan met de bewaker.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fzo56oas%3Ffbclid%3DIwAR38I10AIaWTLoGqM1AA1baApDWVnyNauxlaQ98vcrglW9YppIr_uDYPW4Y&h=AT2tH86pC4ATGPEzblj-fwsdwaOCZ1DDCNgzE4Vv8UQ835LtseP_NXpxK93lH0K1634UHO4KRauGgJ5pRWHNtIjpd2cWeNtN13Bj5EMKmd0ptBPltfvliD2vrVJbnlLgvPhlniu82nbykRJ-idtn2-jEKmYVP5g4nhR0XiKV5GQnYArZzD09_oyIzpM-20aJ3I4u8JcrLsoHOuxY00NaKXcOkFOV43LMg_CUJLoYA4Kpu3RHOA2bGDB0NQ3IE8-81b6_B9WMJLVfpFa4cXB_PdjOkzF1QCkcgoRwSa421nCpFSAKqdqK1Fodj7Z2xRFaX45VmbTfiJ6bB52bnD8TczdRtpH21El2FN9vYu4CEsoNyESXD0pB0W5bySQBsOosQJSP6482bBwsbtnEOQi6gcyE1YKTrUsjLVFGVhYvUlVKS1QBGjj9wvUvaDMmutLdLlw86AxW89I


Na dit tweede gesprek werd mij wel duidelijk, hier ga ik morgen echt 

niemand spreken om te vragen of ze jou willen helpen.

De 400 genodigde rijden de parkeergarage aan het begin van de dag in en 

aan het eind van de dag er weer uit. Geen enkel moment om hen te vragen 

of ze jou willen helpen.

Ik wist gewoon dat dit niet de manier is om jou te helpen. Dus besloot ik 

om weer naar huis te rijden en vandaag te genieten van een vrije dag.

Dus sorry Klaas vanuit mijn kant geen hulp vanuit Brussel.

Dit betekent dat ik nog maar twee opties voor jou zie:

1) Vandaag zelf rondvraag doen in Brussel of

2) de cirkel doorbreken en gewoon het woord uitspreken dat voor zoveel 

politici zo lastig blijkt te zijn.

HOE MOEILIJK IS HET NOU OM SORRY TE ZEGGEN?

Op de weg terug naar huis bleef dit ene woord maar door mijn hoofd 

spoken. Mede geïnspireerd door "Sorry" het fantastische nummer van 

Kensington https://tinyurl.com/yym6esr7

Want hoe zou het zijn als:

✨ Roel Coutinho oud directeur van het Rivm samen met oud minister Ab 

Klink gewoon eens menselijk zou zijn en sorry zou zeggen tegen Thanh 

https://www.facebook.com/thanh.hagoort?__tn__=K-R&eid=ARC7VgTS16-EZup1AlyE1Z014Lf9Cko6TsfSSOOg4vrDc5gij0KQ5ey4VVy37R_CI9YiaJzoRGHqrXkE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLKPskvjVmKjfOtPrH202W_w6TFdJuJMZ1WcxB0S_KIJ87O8Yqg_OpoflgxltIV5XiwCV_tgKTU3j8sPVcX6OHKcHj4Tsv6DqZeeTQtY8q-F1AMSXrE23p2S5IY6BmtuPP5PXug6PJn1jTWuxFaZCAkrZKSF6dbulsyxMe-pYyR6zQx87d_ipuh05RjN2EHOHTuwlaco4NL7hS_g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyym6esr7%3Ffbclid%3DIwAR2Z3hR4r-kPawfhSHYgfnLKiHC2rtKNFjHZFLKKxzQ8e8aYapVx8NnZeT0&h=AT0-uD14z9mxSH4nNy8OLeKkKCaipiIhZGjTnj9G7eqDdFVj_sPes4Q-adSqwWcGah9SSdJFQRy6FLkhrwzWPIKxWOrtNWYNBSjkgALs-0l7MrVPcRs0SXX_RHB-mi_hGSOO6iKpxOAeBZ9IzoYEwXMNgY6SKMDv7_rn4hYBOGraXXO6YF0sS_oHns3EKUcOqICVrOS7jaIiXVJOk1gaWgEQbFpN67t2DbtWPrK10UxEGOZcNH_Y6dNpkiwwIQekOz_Ktzqw3lFkZ-jsRNffV7nbib2yrlfDvTNe2JjBlNtAZ3zmZaSnDwvQgaKoHybSkWa2iWpuAF5suN10SAVokSdxJeTDJBBOmkbCbKTuCyz_Tl6ar_9RL3-7A86xoV8RI-DkHO3AaJXVCoR9VYhjb9yhrGJUgX9ktxuZ_TYTSEaRAQmgM5LoMiGDVJ2ftj4DzQY5A-Av8tA


Hagoort voor de gehele gang van zaken rondom het overlijden van haar 

zoon Freek Hagoort? https://tinyurl.com/yx8sasql

Hoe zou het zijn als:

✨ Rolf Remorie commercieel directeur van GSK eens sorry zou zeggen 

namens GSK tegen de Argentijnse ouders waarvan hun baby stierf na een 

onethisch vaccin-experiment? https://tinyurl.com/y2gpwzuu

Hoe zou het zijn als:

✨ oud Merck & Co directeur Henry Gadsden in zijn leven ooit eens sorry 

had gezegd voor zijn ziekelijke succesvolle visie om medicijnen te verkopen

aan gezonde mensen? https://tinyurl.com/yykhecw5

Hoe zou het zijn als:

✨Stanley Plotkin eens sorry zou zeggen voor alle ziekelijke vaccine-

experimenten die hij heeft uitgevoerd? https://tinyurl.com/y4vbu3h5

Hoe zou het zijn als

✨ De organisatie Planned Parenthood (waar de vader van Bill Gates ooit 

CEO van was) sorry zou zeggen over hun rol in de handel in kloppende 

babyhartjes?

Dit schrikbarende verhaal komt niet uit WO2, niet uit de jaren zestig maar 

is gewoon de realiteit in de "westerse geneeskunde". Lees en 

huiver: https://tinyurl.com/yylfwqoe

Hoe zou het zijn als

✨ Ben Lucas (NL Directeur Merck & Co/MSD) eens sorry zou zeggen 

https://tinyurl.com/yylfwqoe?fbclid=IwAR0iqQWkwA26-92t_Hcpi4ty387Mj6jKg38jP_OriqLDhy_YBjGPizbkpAg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy4vbu3h5%3Ffbclid%3DIwAR0SifhrX5imOPnoqK1Je7SE7lXLLU59RfMb8hzNBqDTkrRPIgXhv5FqO0A&h=AT19r8MO0A4gfu3XVxJq0-IKIP8JOgVbPyhnrWJa6475JiMoD6ogPYr_gcQ1Xn8TRT1BC6q5wYbzMW_OiQ0xsjsJU0AC9PYWyeXikT72TRStNM9JqSM0BQcDYQkBhGYtdIynEooGnu7wAy-Yvdv2gzL4s3xtfuqOCQIPJWSeWI6GenWU4ZgPzmJDkZAmkIefuG8ECWBbnsStjuWlV_JdtN0gDeSyoHomXciXdaUVNXu2OqcEOP1XGC1dpiB4MrPtU5p3EjvYOR8zvJFeY9x6def0s5EHqdu6j6HQBk5SVNnMg2zcrKHKJfd_vC0GObtqGgAq7AG7RqYm4Jd5xdK4RiR0vQ9Ccy6DbtmOz86Ol5cdsRRCgfJFcYqdACJh_I5UC-e10x5LFldC0bGhmDyKbRVIKkpRqla775xAoXuosN2VH8Ti0Ajdiz5GZEWNmMirBTVNl7retqc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyykhecw5%3Ffbclid%3DIwAR2OWz2BXtEaOWoj_5Cm5_sPXq6m1quCz1P1VE9sYfyjQIMXafS7k_tu5O4&h=AT0pG6gtsl0d6htYGQz5_Qg9IsvComYvn0hqc1MPw4bKQRaEh3HuQe20qzJtb9oWNHpNb89RTFykRUqYWVresczpHYj4vVLUKv8R13-wKAfh9VYp7b7ItfJ03gKL4_aGoOD9P2BV35fBJ05LR4wyBjQzD6B8hDU_WAfYTsRnpT8xn4Sb_6cItVpvtD8zUS_Xb2DPepEryr80FEx8xUCYEgdayXoWSPCekn974sN3bgCIbPxx-BQcPE12quxr1jd-qUv-kXzEaCePx5waRJTR4E3vcCN7B7yZo7v3oPxXpL3OBMcLOuuQlrvkIgttT-8UKDlseu3qH3ozYOLhpG4ZHQVWyvc9OscvR85LE1-6PBzJ8Y_iiC4eOvmU3MH0BDXydgbVXrf2NnYd_dLWKUgOpUnmGkT-OiD5KybZtlOrY-FFnqmA7eAQmw9TgcjEf2uskFH3zPhidk0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy2gpwzuu%3Ffbclid%3DIwAR2ppuJ6DGL2KbsgFzPqsHIyVM-OvUVhEV6yeyKc4ipv8J21fVlixH0OnCE&h=AT21MWpEaNq-Nf3EJyk6RMUnWigDCzAC_wdyGWXet8QZP_11U5behRAoVqc_Q6cCOaCm0qwOpOUcR9QiktqCiqg8ibRoX2pD5gUnCggSquuzIvx8IeAkgGuTKTo7ZKTQ5GD1AeMZLu3rEeXzV1-aMfsXDDRyQTZUTYOROv3Mzxm-zWSPucF-QPfuzWy16dlEM96bgNIsZNIZc7tpVYEKhFVE0z8mb6AG0KQjj8OvMFZd5CgcHCfcooHmV78I3re29Jf_F-bRoHHME4YuV578prxzPn3dsSHSmRxWFkimEzU1fKyQ03R60hsh6Uy2XOCWDLa1JJgKr70K-ihdH-VG8pg_jYIA41PQxuTOBMVUysR1I-NYjxX87mfcOcnw_iFkCKtEUTf0COrZWK3NJtbsVanJsWPQTMdNgxXxfT-2-Kh5TRNNISUmqcYrfOIg_vd6FVl-V9fI6_4
https://www.facebook.com/GSK/?__tn__=K-R&eid=ARB4I8uw6R-Jz-eF-iSnhnlPO7KAxBaMpMBw9ANPmwTLY8-wdL1xrqf-BAlrZvbnSYC-L6Fh31Px8dU8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLKPskvjVmKjfOtPrH202W_w6TFdJuJMZ1WcxB0S_KIJ87O8Yqg_OpoflgxltIV5XiwCV_tgKTU3j8sPVcX6OHKcHj4Tsv6DqZeeTQtY8q-F1AMSXrE23p2S5IY6BmtuPP5PXug6PJn1jTWuxFaZCAkrZKSF6dbulsyxMe-pYyR6zQx87d_ipuh05RjN2EHOHTuwlaco4NL7hS_g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyx8sasql%3Ffbclid%3DIwAR06OrJRJJG_kNAyiTwSkRjWxUrVaELOgEA7AcRPpQwRiDRGcscol6YtOm8&h=AT1dVvdgXQD2wAMUjp02KI511CNP8uXRqU_rroZR13HutINa_N3OcLDtmpKpBOPJe_bwxykhuY0k2b3B9JwZGPPD5zi2q55zHDP-yjzeraIkvynt6doAtZ4sxJTDb-xobz4lKgagWUhNtxWhcaMgbI9wg_cFBldW2LaFtMnRYsgczekt6ryh6Ph_i1iWLvmkltgxQBSX_9eyb0dXha0De9aDkzUnEo1N32SvG5bfCvDGcd-FeK6qh7wOADRQOwbI-iepLskWwgn3RHDSsJOuZ8L37b13NGdDR2hj4m3uSBMjrlpHC1Cqsw8_ztMkdUCQc8HLhPlHfQ5VUAQ_YxSIswIDOjyiggTjjrfo2ziyjnza6W6bFSTvSo0Mhb4NzXIjlNSWwisVDWoJjrIC4vOgc_cJuZVny9srGj_cN5PCs88Xap5G-rpMxgCFqjQT9fyf2bLeduO_kW4
https://www.facebook.com/thanh.hagoort?__tn__=K-R&eid=ARC7VgTS16-EZup1AlyE1Z014Lf9Cko6TsfSSOOg4vrDc5gij0KQ5ey4VVy37R_CI9YiaJzoRGHqrXkE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLKPskvjVmKjfOtPrH202W_w6TFdJuJMZ1WcxB0S_KIJ87O8Yqg_OpoflgxltIV5XiwCV_tgKTU3j8sPVcX6OHKcHj4Tsv6DqZeeTQtY8q-F1AMSXrE23p2S5IY6BmtuPP5PXug6PJn1jTWuxFaZCAkrZKSF6dbulsyxMe-pYyR6zQx87d_ipuh05RjN2EHOHTuwlaco4NL7hS_g


voor het feit dat Merck & Co al 32 jaar lang geen veiligheidsstudies hebben 

gedaan na het BMR vaccin?

✨ En ja hoe zou het zijn Klaas Dijkhoff als jij eens sorry zou zeggen voor 

jouw KlaasBrief van 23 augusgust 2018 waarin jij zo ongelofelijk veel 

ouders heb geschoffeerd?

✨ En ja hoe zou het zijn Klaas Dijkhoff als jij eens gewoon sorry zegt voor 

jouw uitspraak dat ik een onverantwoordelijke vader ben?

✨ Al deze sorry's gaat het leed wat gecreëerd is niet wegnemen. Maar al 

deze sorry's zorgen wel voor de erkenning waar heel veel ouders op 

wachten.

✨ En ja deze sorry's gaan er mogelijk voor zorgen dat er ooit een dag komt 

dat alle zakenmannen die nu in Brussel zitten te luisteren naar een eenzijdig 

verhaal opeens de poster van Loesje veel beter gaan begrijpen.

"Een bord voor je kop is niet zo erg als er sorry op staat"

Met gezonde groet,

Frank Ruesink

ps: Met dank aan Boudewijn de Groot voor zijn inspiratie 
https://tinyurl.com/havpbg7 en dank aan Door Frankema en 
Ellen Vader voor al hun jarenlange inspanningen 
https://tinyurl.com/y52oglej.

https://tinyurl.com/havpbg7


https://www.facebook.com/fruesink/posts/10217780789903491?__xts__
%5B0%5D=68.ARAh7veUDPCka2TP6HHqXLyuXrfxzvnYtwjBvJ3ChHsm0LGCdPKvzTII4yPPwNxUGlt
8yyrkJiTf0y8MEFhSmJpty28MNn1WLHs20dbOFenRI6kwolh-tzY82TUeWy2h_WT-
HNlX_JuPnn3ff5d_k4yYKZ4W6xpUkmz73k8RK2G4FRy3NLxzQFmQHL5tZbdZlYW0k1qVEKP55D8H
HQ&__tn__=-R

https://www.facebook.com/fruesink/posts/10217780789903491?__xts__%5B0%5D=68.ARAh7veUDPCka2TP6HHqXLyuXrfxzvnYtwjBvJ3ChHsm0LGCdPKvzTII4yPPwNxUGlt8yyrkJiTf0y8MEFhSmJpty28MNn1WLHs20dbOFenRI6kwolh-tzY82TUeWy2h_WT-HNlX_JuPnn3ff5d_k4yYKZ4W6xpUkmz73k8RK2G4FRy3NLxzQFmQHL5tZbdZlYW0k1qVEKP55D8HHQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/fruesink/posts/10217780789903491?__xts__%5B0%5D=68.ARAh7veUDPCka2TP6HHqXLyuXrfxzvnYtwjBvJ3ChHsm0LGCdPKvzTII4yPPwNxUGlt8yyrkJiTf0y8MEFhSmJpty28MNn1WLHs20dbOFenRI6kwolh-tzY82TUeWy2h_WT-HNlX_JuPnn3ff5d_k4yYKZ4W6xpUkmz73k8RK2G4FRy3NLxzQFmQHL5tZbdZlYW0k1qVEKP55D8HHQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/fruesink/posts/10217780789903491?__xts__%5B0%5D=68.ARAh7veUDPCka2TP6HHqXLyuXrfxzvnYtwjBvJ3ChHsm0LGCdPKvzTII4yPPwNxUGlt8yyrkJiTf0y8MEFhSmJpty28MNn1WLHs20dbOFenRI6kwolh-tzY82TUeWy2h_WT-HNlX_JuPnn3ff5d_k4yYKZ4W6xpUkmz73k8RK2G4FRy3NLxzQFmQHL5tZbdZlYW0k1qVEKP55D8HHQ&__tn__=-R

