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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. minister Ernst Kuipers
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

14 januari 2022
WOB-verzoek

Beste minister Ernst Kuipers,

Kunt u mij betrouwbaar bewijs toesturen dat SARS-CoV-2 (of enig ander 
zogenaamd virus) geïsoleerd is uit een "onvervalst monster van een zieke 
patiënt" (of een ziek dier) en dat dat zogenaamde virus kan worden 
overgedragen op een ander persoon (of dier) en er vervolgens een zelfde 
zogenaamde ziekte veroorzaakt? 

Graag ontvang ik van u het wetenschappelijke bewijs waarop u dit baseert en 
waaruit eenduidig blijkt dat de zogenaamde virologie op wetenschappelijke 
feiten berust.

Ik zie uw antwoord graag binnen de gestelde termijn tegemoet. 

Bijvoorbaat dank.

Vriendelijke groet,
Ko vdf Kabboord
onderzoeker en minister Gods

verblijf:
Frank van Borselenstraat 7
4695 EH Sint Maartensdijk









Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. mr.  C.A. Grezel
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

22 maart 2022
WOB-verzoek

Beste mr. C.A. Grezel,

Dank voor uw brief van 15 maart 2022.

Ik vroeg u in mijn verzoek van 14 januari 2022 mij betrouwbaar bewijs toe te 
sturen dat SARS-CoV-2 (of enig ander zogenaamd virus) geïsoleerd is uit een 
"onvervalst monster van een zieke patiënt" (of een ziek dier) en dat dat 
zogenaamde virus kan worden overgedragen op een ander persoon (of dier) en
er vervolgens een zelfde zogenaamde ziekte veroorzaakt.

Dit blijkt niet uit hetgeen u mij heeft aangereikt. Te weten:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159086/ en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/

Het via onzuivere kweeks gedeeltelijke in silico sequenties verkrijgen en 
daarmee vervolgens een zogenaamd bestaan van een (al of niet nieuw) virus  
aantonen staat niet gelijk aan het op zuivere wijze wetenschappelijk isoleren 
uit een onvervalst monster van een zieke patiënt en het bestaan van een 
besmettelijk virus aantonen. 

Ik moet dus – voor u helaas – concluderen dat u in gebreke bent gebleven en 
geen wetenschappelijk bewijs heeft voor het bestaan van enig virus. Waarvan 
akte.

Vriendelijke groet,
Ko vdf Kabboord
onderzoeker en minister Gods

verblijf:
Frank van Borselenstraat 7
4695 EH Sint Maartensdijk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159086/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/










Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. mr.  C.A. Grezel
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

10 mei 2022
WOB-verzoek

Beste mr. C.A. Grezel,

Dank voor uw brief gedagtekend op 28 april 2022.

Ik vroeg u in mijn verzoek van 14 januari 2022 mij betrouwbaar bewijs toe te 
sturen dat SARS-CoV-2 (of enig ander zogenaamd virus) geïsoleerd is uit een 
"onvervalst monster van een zieke patiënt" (of een ziek dier) en dat dat 
zogenaamde virus kan worden overgedragen op een ander persoon (of dier) en
er vervolgens een zelfde zogenaamde ziekte veroorzaakt.

Ik begrijp uit hetgeen u mij toezendt dat u dat bewijs niet heeft.

U kunt mij helaas slechts een inkijkje geven in hoe het “in silico virus 
balletje balletje spelen” wordt gespeeld. (Om het maar eens in een 
beeldend begrip duidelijk te maken.) Dat “spelletje” was mij geruime tijd al wel
bekend.

Tot slot wijs ik u er nog op dat dr. Stefan Lanka wel op wetenschappelijke wijze 
de moeite heeft genomen het verzinsel virologie uiteen te zetten en als onwaar
te bewijzen. 

Ik betreur het ten zeerste dat de onwetenschappelijke praktijken van het RIVM 
zulke verstrekkende gevolgen hebben voor onze gehele “samenleving”.

Waarvan akte.

Vriendelijke groet,
Ko vdf Kabboord
onderzoeker en minister Gods

verblijf:
Frank van Borselenstraat 7
4695 EH Sint Maartensdijk


