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Betreft: Coronavirus en donorregistratie  
 
 
Geachte heer Rutte, 
 
De tijd voor mooie verhaaltjes is voorbij, vandaar dat ik direct terzake kom.  
Ik ben namelijk verschrikkelijk boos op de regering/Nederlandse Staat en voel me bestolen. 
Ja, bestolen van me’n eigen lichaam zelfs! 
 
Op dinsdag 13 februari 2018 werd de nieuwe donorwet aangenomen door de Eerste Kamer, 
waardoor mijn lichaam automatisch bezit is geworden van de Nederlandse Staat. 
Met deze wetswijziging heeft de regering de mogelijkheid gecreëerd om mijn lichaam “ bij een 
hersendoodverklaring” uit te leveren aan derden voor mensonterende slachting. 
 
Natuurlijk heb ik actie ondernomen tegen dit vreselijke onrecht, ik heb aangifte gedaan op het 
politiebureau. Helaas werd mijn aangifte niet in behandeling genomen door de politie. Sterker nog, 
de politie weigerde zelf om mijn aangifte in te zien, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Ja, de 
overheid is je beste vriend! 
 
De politie verwees mij door naar een advocaat en bij het advocatenkantoor kreeg ik te horen dat zij 
deze zaak niet in behandeling nemen, zij verwezen me weer door naar het Juridisch Loket. Het 
Juridisch Loket zag geen verdere mogelijkheden om deze zaak aan te vechten. 
Met andere woorden, de burger is vogelvrij verklaard! 

 
Het is niet te bevatten dat we als burger ons eigen lichaam alleen nog in veiligheid kunnen stellen 
doormiddel van het terug te claimen van de overheid. Terug claimen om ongewenst binnendringen 
in het lichaam te voorkomen, bij hersendoodverklaring.  
Een regelrechte schending van de mensenrechten vindt hier plaats, het is schandalig en ongelooflijk 
dat een overheid dit aandurft.  
Al onze vrijheden worden ons ontnomen, ook nu met de uitbraak van het coronavirus. 
 
In 2009 overleden er 22.000 personen in de V.S. aan de Mexicaanse griep, maar ondanks het hoge 
sterftepercentage moest “volgens president Obama” het normale leven wel doorgaan en daar werd 
hij zelfs om geprezen. 
Nu is er een heel ander beleid, onschuldige burgers worden wereldwijd door overheden gegijzeld in 
hun eigen huis en door de politie beboet met torenhoge boetes als ze zonder goede reden de straat 
op gaan.  
Wie is hier nu de crimineel, de burger?  
Verplicht huisarrest, samenscholingverbod, geen afleiding meer bij verenigingen, cash geld in de ban, 
verplichte vaccinatie al in Denemarken, automatisch donor in Nederland, onvoorstelbaar!  
Beseft het kabinet wel welke rampzalige gevolgen een lockdown kan hebben?  



Een totale chaos, waarna de burger zich uiteindelijk niets meer zal aantrekken van welke orde dan 
ook.  
In het NOS journaal hoor je lovende geluiden over de aanpak van de overheid tegen het virus, maar 
hier hoor ik heel andere geluiden. Mensen vragen zich af wat hier aan de hand is en hoe het mogelijk 
is dat een overheid dergelijke drastische maatregelen treft waarvan de uitkomst niet is te overzien, 
catastrofaal. 
 
Als deze draconische maatregelen niet snel worden aangepast naar passende leefbare maatregelen 
zullen wanhopige ondernemers/burgers tot wanhoopsdaden worden gedreven, wellicht zelfmoorden 
e.d. 
Een van de maatregelen die zeker uitstel verijst in deze omstandigheden is de 
inwerkingtreding/uitvoering van de nieuwe donorwet.  
Zoals kamerlid Jansen van de PVV al aangaf in een debat, is het sterven van de donorpatiënt het 
gevolg van de uitname van organen. 
 
Mensen vragen zich al af of het niet beter is om uit handen te blijven van instanties zoals de  
GGD die overheidsinstructies opvolgen en al vaccinaties aanprijzen met DNA verandering! 
De burger is het vertrouwen in de politiek al verloren, maar als het vertrouwen in de 
gezondheidszorg ook verloren gaat, dan lijkt me dat niet echt geruststellend. 
 
In de bijlage treft u de aangifte aan waarmee ik bij het politiebureau ben geweest. 
 
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.  
   
Hoogachtend, 
 
 
Burger in Gijzeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


