Bericht aan de mailinglijst (18 juni 2020)
Beste Mensen,
Komende zaterdag, 20 juni, zullen we om 16:00 uur onze laatste geplande
Vespers zingen in de Papegaai. Vanaf oktober vorig jaar hebben we dat dan
vijftien keer gedaan, waarvan tien keer na Pasen (in de crisis). Van die laatste
tien keer hebben we steeds iets op internet gezet, te beluisteren via onze site,
bij video's.
Na zaterdag zullen we met de pastoor van de Papegaai gaan evalueren hoe
e.e.a. is bevallen. Op grond daarvan zullen we plannen maken voor het vervolg
en u daarvan op de hoogte brengen.
Zaterdag staat er weer een mozarabisch sacrificium op het programma; d.w.z.
een computationele reconstructie daarvan. Dit keer is de melodie gegenereerd
met methode 2 (probabilistische generatie), die werd ontwikkeld door Darrell
Conklin. We hebben afgelopen periode twee aspecten aan deze methode
verbeterd. In de eerste plaats is het statistisch model nu niet meer gebaseerd
op het gregoriaans, maar op de bewaarde mozarabische melodieën. In de
tweede plaats zijn alle terugkerende patronen in de codering van de tiendeeeuwse notatie nu automatisch gedetecteerd en door de methode van
terugkerend melos voorzien.
We zijn van plan om de sacrificia voor de gewone zondagen, met de verbeterde
methode ter hand te nemen en met de variabelen te spelen om te zien wat de
beste resultaten oplevert in de hoop daarmee tot nieuwe inzichten te komen.
Ik wens u een mooie zomer.
Hartelijke groet
Geert Maessen
http://www.gregoriana.nl/
PS. N.a.v. de maatschappelijke situatie zou ik u met klem willen vragen om het
onderstaande aandachtig en kritisch te lezen. Vooral omdat wij geloven dat de
waarheid altijd voorop hoort te staan en geweld altijd uit den boze is.

Begin maart voorspelde het Imperial College dat, als er geen maatregelen
tegen het virus zouden worden genomen, in de UK een half miljoen mensen
zouden sterven, en in de VS ruim twee miljoen. Deze voorspellingen zorgden
wereldwijd voor paniek en angst. Daarmee dwongen ze vergaande
maatregelen af, waarmee hele samenlevingen werden stilgelegd. Het is
duidelijk dat deze voorspellingen niet zijn uitgekomen. Maar dat lag niet aan de
maatregelen, want ook in landen die deze maatregelen niet namen, hebben we
vergelijkbare statistieken gezien. De oorzaak van de onjuiste voorspellingen lag
domweg in slecht onderbouwde modellen.
We zijn nu drie maanden verder en kunnen twee dingen constateren: 1. De
meeste maatregelen zijn nog steeds van kracht; met name de "anderhalve
meter". Er zijn zelfs maatregelen bijgekomen; waaronder de "mondkapjes". 2.
De crisis had zijn hoogtepunt in maart en is sinds begin mei voorbij. De
voorspelde aantallen doden zijn bij lange na niet gehaald en liggen in feite in
dezelfde orde als bij de jaarlijkse griep. In Nederland is dat ook duidelijk het
geval. Hier is het aantal doden (inclusief griepdoden) zelfs lager dan in 2018.
Toch vindt onze overheid het nodig om met een "spoedwet" te komen en voor
honderden miljoenen euro's "vaccins" in te kopen. Dat is zeer zorgelijk. Een
spoedwet voor iets wat er niet is, is immers zinloos. De Nederlandse orde van
advocaten heeft zich zeer bezorgd uitgelaten over deze spoedwet. Ons
staatsbestel wordt daarmee in feite teruggeplaatst vóór Thorbecke. Ministers
lijken met deze wet de mogelijkheid te krijgen om per decreet te gaan regeren.
Ook een vaccin voor snelveranderende virussen, zoals het coronavirus, is
zinloos. Bovendien zijn er medicijnen die aantoonbaar werken. De spoedwet en
het vaccin zijn zaken die wij als burgers niet zouden moeten willen. Het is
daarom belangrijk om je stem te laten horen. Dat kan op veel manieren. Ik doe
een paar suggesties:
1. Komende zondag, 21 juni, is er in Den Haag, op het Malieveld, van 1 tot 5
een demonstratie, een feest voor de vrijheid. Zie: https://viruswaanzin.nl/ Met
sprekers en dj's, waaronder: Willem Engel, Jeroen Pols en Maurice de Hond.
2. Teken de petitie: https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet
3. Informeer jezelf en anderen. Bedenk daarbij vooral dat onze overheid en de
toonaangevende media een eerlijk debat over de verschillende opvattingen
over deze crisis ontmoedigen. Diverse, internationaal erkende experts worden
zelfs gecensureerd. Denk aan John Ioannidis (Stanford), Knut Wittkowski (New

York), Wolfgang Wodarg (Flensburg). Op onze BitChute en YouTube kanalen
vindt u hiervan voorbeelden. Zie: http://www.gregoriana.nl/videos.htm

