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Betreft: artikel 40 vragen over het standpunt van de gemeente inzake ‘Pfizergate’ 
 
Dordrecht, 16 januari 2023 
 
Geacht College, 
 
In een recente uitzending van Café Weltschmerz (*) werd de inbreng besproken van een 
bezorgde Haaksberger, dhr. Ton Koenderink, die tijdens een vergadering van de 
gemeenteraad van Haaksbergen gebruik maakte van het inspreekrecht. Het onderwerp van 
de inbreng: de zeer verontrustende bevindingen uit een officieel en gepubliceerd Pfizer-
rapport. (**) 
 
Dit rapport had eigenlijk 75 jaar geheim moeten blijven, maar door een uitspraak van een 
federale rechter in het Amerikaanse Texas begin 2022 moesten bevindingen al verleden jaar 
openbaar worden gemaakt.  
 
En wat blijkt uit het voorliggende rapport: van de eerste 45.000 gevaccineerden kregen in de 
eerste drie maanden maar liefst 42.086 mensen (ofwel 93,5 %) bijwerkingen en stierven er 
1.223. Ronduit schokkende cijfers. 
 
Tevens valt in het rapport te lezen dat 11.361 mensen drie maanden na het ontvangen van 
hun vaccinaties nog steeds niet hersteld waren van hun bijwerkingen. 
 
Tijdens een Covid-hoorzitting van het Europees Parlement op 10 oktober 2022 gaf Janine 
Small (President of International Developed Markets bij Pfizer ) toe dat de vaccins niet zijn 
getest op het tegengaan van de overdracht van het coronavirus. 
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Dat volledig gevaccineerde mensen alsnog corona kunnen krijgen, komt volgens dhr. 
Koenderink ook uit het rapport naar voren; 3.046 mensen die dubbel gevaccineerd waren, 
zouden alsnog corona hebben kregen en van deze mensen zou 4,34 % zijn overleden aan 
corona.  
 
Ook het aantal doodgeboortes zou volgens dhr. Koenderink enorm zijn gestegen, namelijk 
met 755 %.  
 
Alsof deze bevindingen al niet zorgwekkend genoeg zijn, blijkt dat op 27 augustus 2021  
door Pfizer-bestuurslid dr. Scott Gottlieb een e-mail aan Todd O'Boyle (medewerker van 
Twitter in de vestiging in Washington DC) is gestuurd, waarin Twitter onder druk werd gezet 
om een bericht te onderdrukken dat wees op de ineffectiviteit van de vaccins. 
Dat komt naar voren uit de laatste Twitter Files die 9 januari jl. zijn gepubliceerd door 
journalist Alex Berenson. (***) 
 
De PVV maakt zich grote zorgen over de bevindingen uit het genoemde rapport, alsmede het 
onderdrukken van kritische geluiden en de eventuele gevolgen voor onze Dordtse 
samenleving. Want hoewel het kabinet voor een groot deel verantwoordelijk is voor het 
coronabeleid, waar vaccineren een belangrijk onderdeel van is, zijn de gevolgen van dat 
beleid natuurlijk lokaal sterk voelbaar. 
 
Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
1) Deelt u de mening van de PVV dat de genoemde bevindingen uit het officiële Pfizer-
rapport en de pogingen om kritische geluiden de mond te snoeren, ronduit schokkend en 
zeer zorgwekkend zijn? Zo nee, waarom niet? Graag een duidelijk gemotiveerd antwoord. 
 
2) Bent u het met de PVV eens dat de veiligheid van de Dordtse burgers misschien wel de 
belangrijkste kerntaak van de burgemeester is? Zo ja, deelt u dan de mening dat een 
burgemeester niet alleen de formele, maar ook morele taak heeft om regeringsbeleid dat 
aantoonbaar negatief is voor de veiligheid van zijn burgers aan de kaak te stellen en waar 
mogelijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Graag een duidelijk gemotiveerd antwoord. 
 
3) Bent u het met de PVV eens dat de genoemde bevindingen het gevoerde en momenteel 
gehanteerde coronabeleid door respectievelijk de kabinetten Rutte III en IV voor een groot 
deel ondermijnen, waardoor een grondige herziening van het beleid noodzakelijk is?  
Zo ja, bent u bereid deze boodschap (al dan niet met andere gemeenten in de regio) zo snel 
mogelijk over te brengen aan het kabinet en andere relevante gremia & zo nee, waarom 
niet? Graag een duidelijk gemotiveerd antwoord. 
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4) Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk is dat momenteel geen gedegen onderzoek 
wordt gedaan naar de oversterfte in Nederland en de rol van coronavaccinaties hierin? Zo ja, 
bent u bereid, kijkende naar de mogelijk negatieve gevolgen voor de Dordtse samenleving, 
om het kabinet (al dan niet met andere gemeenten in de regio) op te roepen dit zo snel 
mogelijk te doen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.    
 
5) Bent u bereid om sowieso zelf zo snel mogelijk een uitgebreid onderzoek te starten naar 
de oversterfte in de gemeente Dordrecht, het aantal coronagevaccineerde Dordtenaren dat 
vaccinatiebijwerkingen ervaart (en welke), alsmede wat mogelijke sociaal-economische 
gevolgen van deze twee genoemde zaken zijn voor de Dordtse samenleving op korte en 
langere termijn? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter   
PVV Dordrecht 
 
 
 
BRON 
 
(*) https://youtu.be/ljX0Iz0Xpd4  
 
(**) https://cafeweltschmerz.nl/wp-content/uploads/2022/12/b86890.pdf  
 
(***) https://www.blckbx.tv/tech-media/pfizer-drong-aan-op-twitter-censuur-van-
berichten-over-natuurlijke-immuniteit-en-laag-risico-covid-voor-kinderen  
 
 
 
 
 
 


