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Gezondheid

Vaccinaties:  
  ter bescherming  
        of decimering?
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Een stripboek over een gevoelig thema als vaccinaties… Kan dat wel? Het 
door ‘Mayra Publications’ uitgegeven Vaccineren: de grote illusie van de 
Franse cartoonist René Bickel, roept deze vraag bij de redactie van ParaVisie 
Magazine in eerste instantie nadrukkelijk op. Na lezing ervan luidt de 
conclusie echter: het kan. Het boek staat immers boordevol informatie 
die door de geïnteresseerde leek makkelijk verifieerbaar is. Het beeld dat 
geschetst wordt van de ‘vaccinatie-industrie’ is weliswaar controversieel, 
maar mag voor de volledigheid niet door de propagandamachine van de 
massamedia ondergesneeuwd raken. Wij zijn daarom blij met dit boek en 
vragen uitgever Robin de Ruiter naar de totstandkoming ervan. 

TEKST: NIELS BRUMMELMAN & ROBIN DE RUITER
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Toen Robin de Ruiter tijdens het schrijven van een hoofdstuk 
over de farmaceutische industrie voor één van zijn Spaanse 
boeken het onderwerp vaccinatie bestudeerde, kwam er veel 
informatie naar boven die voor velen van ons moeilijk te 
geloven is. Zijn idee was om anderen te waarschuwen door er 
een heel boek aan te wijden. Door gebrek aan tijd en te veel 
verplichtingen, kwam het er niet van. Maar na het lezen van 
de Franse editie van Vaccineren: de grote illusie van de gedi-
plomeerde gezondheidsonderzoeker en bekende cartoonist, 
de Fransman René Bickel, werd het hem duidelijk dat dit het 
juiste boek was om veel mensen de ogen te openen.

Robin, wat maakt Vaccineren: de grote illusie zo 
speciaal?
Robin: “Dit stripboek is, in tegenstelling tot de meeste andere 
boeken over de gevaren van vaccinaties, net even iets anders. 
De auteur heeft zijn eigen specifieke manier om de meest se-
rieuze onderwerpen begrijpelijk te maken: helder, eenvoudig 
en amusant. Hij gebruikt daarbij humor als een vlijmscherp 
wapen. De lezer krijgt niet alleen een ongekend beeld van wat 
er zich achter de schermen van de farmaceutische industrie 
afspeelt, ook wordt onthuld wat de gevaren van vaccineren 
zijn die politici en de farmaceutische industrie uiterst geraffi-
neerd voor ons proberen te verbergen. Niet minder belangrijk 
zijn de citaten van een groot aantal bekende artsen en medi-
sche wetenschappers die het boek onderbouwen.”

Maar waarom een strip? 
Robin: “Stripboeken zijn een ideaal middel om de aandacht 
van een breed publiek te trekken. Voor velen worden bepaal-
de begrippen pas echt duidelijk wanneer bij de tekst van een 
boek ook nog een afbeelding te zien is. Het geniale gebruik 
van de illustraties in Vaccineren: De grote illusie maakt het ver-
talen van de verhalen van Big Pharma over vaccins niet alleen 
eenvoudig te begrijpen, maar ook verrassend grappig. Door 
zijn grote toegankelijkheid spreekt het stripboek ook diegenen 
aan die minder graag lezen.”

Het is duidelijk dat dit onderwerp je na aan het hart 
ligt. Wat zijn jouw eigen vaccinatie-ervaringen?  
Robin: “Ik herinner me dat toen ik jong was, er altijd gezegd 
werd dat iedereen kinderziektes, zoals de bof en mazelen, 
‘moest’ doormaken. Men beweerde dat deze ziektes goed 
voor ons waren, dat ze een natuurlijke manier zijn om het 
immuunsysteem van de kinderen in zijn geheel te versterken. >
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Vaccinaties verplicht?

Steeds vaker klinkt de roep om ver-
plichte inentingen. Hoe kijkt Robin 
daar tegenaan? Robin: “De roep om 
een vaccinatieplicht klinkt inderdaad 
steeds luider. Het behoud van een 
vrije vaccinatiekeuze is daardoor 
in gevaar. Een maatschappelijke 
discussie over vaccins en vaccineren 
vinden onze politici niet nodig. Op 
15 september komen Europese poli-
tici in Berlijn samen om te bespreken 
hoe zij een vaccinatieplicht in heel 
Europa kunnen bewerkstelligen. 
Als het allemaal doorgaat, hebben 
we binnenkort geen beschikking 
meer over ons eigen lichaam. Onze 
politici zijn overal mee ‘bezig’. 
Overal hebben ze een ‘mening’ over. 
Overal wordt een ‘spoeddebat’ over 
gehouden. Overal proberen ze mee te 
‘scoren’. Volledig ongehinderd door 
levenservaring of inzicht. Elke dag 
weer wordt er een nieuw theaterstuk 
opgevoerd. Maar als er een keer 
werkelijk ingrijpende zaken aan de 
orde zijn, is het in de Tweede Kamer 
muisstil.”

 
Wil jij een speciale limited kleureneditie van het boek Vaccineren: de grote illu-
sie (ISBN 9789079680917) van René Bickel winnen? Robin de Ruiter heeft tien 
exemplaren beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden! Mail je adresgegevens naar 
paravisie@edicola.nl en geef aan waarom het thema jou zo boeit. 
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Daarnaast werd beweerd dat ze in de loop van het leven voor 
extra bescherming zorgden tegen allerlei verschillende infectie-
ziektes. Toen ik een oproep kreeg om mijn jongste zoon te laten 
vaccineren tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR-vaccin), 
vertelde ik de vrouwelijke arts op het consultatiebureau dan ook 
dat ik niet begreep waarom men het nodig vond kinderen tegen 
deze kinderziektes te vaccineren. De Spaanse arts glimlachte en 
zei: ‘Ik geef jullie gelijk. Ik ga volgende maand toch terug naar 
Spanje. Daarom raad ik jullie aan jullie zoon niet te vaccineren. 
Vaccinaties zijn erg gevaarlijk’.”

Wat vind je van mensen die wél vaccineren? 
Robin: “Het stripboek opent met een citaat van de bekende 
Duitse arts Dr. Franz Hartmann: ‘Als je de gevaren niet kent, 
is vaccineren een domheid. Als je de gevaren wél kent, een 
misdaad.’ Niettegenstaande een overvloed aan bewijsmateri-
aal uit rapporten en gerenommeerde medische publicaties die 

aantonen dat vaccins uiterst giftige substanties zijn met vaak 
een vernietigende werking, is de meerderheid van de bevolking 
overtuigd dat vaccinaties veilig en effectief zijn. Dat komt omdat 
het vertrouwen van de meeste burgers in de media en overheid 
enorm groot is. Zij zijn simpelweg verworden tot ‘napraters’ 
van wat ze in de kranten lezen en tijdens de nieuwsberichten 
en praatprogramma’s op televisie horen. Zij realiseren zich niet 
dat strak georganiseerde mediacampagnes worden gebruikt om 
hen verkeerd voor te lichten en te misleiden. Dit met behulp 
van moderne psychologische manipulatie- en beïnvloedingstech-
nieken. Diegenen die wel op de hoogte zijn van de gevaren van 
vaccineren, zijn misdadigers en massamoordenaars. En geloof 
me, ze doen het echt niet alleen om het geld. Aan de hand van 
schokkende voorbeelden herhaalt René Bickel in zijn stripboek 
steeds de vraag die bijna niemand durft te stellen: zijn vaccins 
bedoeld om te beschermen of te decimeren?” •
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Meer afbeeldingen uit het stripboek op
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