
ONTMENSELIJKEN 

De menselijke maat is volledig zoek, we worden ontmenselijkt, moeten tegen 
natuurlijk gedrag aan leren. Een minister van VWS die ons zieker maakt 
d.m.v. mondmaskers en een DNA veranderend vaccin. Het aantal gezonde 
levensjaren wat verloren is gegaan en nog gaan komen zal een veelvoud van 
de ‘corona doden’ worden waarvan, zoals u weet, 98% onderliggend lijden de 
mede oorzaak van overlijden is. Griep is dan net het laatste zetje. 
Sociale uitsluiting promoot, zie bijlage. Dat is INDIRECTE VERPLICHTE 

VACCINATIE d.m.v. CHANTAGE. We leven in een dystopie. Alleen op te lossen 

met Waarheid, Vertrouwen en Compassie. 

Durf naar de waarheid te kijken beste parlementariërs. U dient te verenigen 
niet te polariseren. U bent gekozen door het volk om te dienen niet om te 
onderdrukken. 
Volgens het WHO is de IFR 0,23% (onder 70 jaar slechts 0,05%) gelijk aan een 
middelzware griep. Zeker geen reden om op de A-lijst te staan naast Ebola en 
de Pest. Getest met een onbetrouwbare PCR test die volgens de uitvinder 
geen virussen kan diagnosticeren (zie bijlagen) 
 
Een hoogleraar (bron bekend): “men is gevangene van eigen, zelf 

geconstrueerde paniek en heeft een neurotische obsessie met onbetrouwbare 

cijfers ontwikkeld, iedereen die hen daarop wijst wordt geostraceerd. Het is 

doodeng. 

“Maatregelen om ons gedrag te beïnvloeden zijn ongrondwettelijk”. 
Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer 
Dat vind ik nog het meest beangstigend, de Grondwet beschermd ons niet 
meer, wordt  

“Britse oud opperrechter: de geschiedenis zal hier op terug kijken als een 
monument van collectieve hysterie en overheidswaanzin”  (Xander nieuws) 

https://www.youtube.com/watch?v=dPTsVjnGNZ8&feature=youtu.be  
Maatschappijleer 80 tachtiger jaren (na mijn tijd) gebaseerd op een werkelijk 
experiment. Kijk naar de overeenkomsten met deze tijd. Een Macht structuur. 
Een bezorgde burger met kritische vragen heeft geen vrijheid van 
meningsuiting meer maar wordt een ‘complot denker’ of andere kwalificatie 
genoemd. Een woord zonder inhoud, gebruikt wanneer je geen inhoudelijke 
argumenten hebt. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPTsVjnGNZ8&feature=youtu.be


De huidige versie: https://www.youtube.com/watch?v=J0YKd8vmo4k   16 nov. 
2020. Pandemie van slaafsheid en zelfonderschatting.  Traumatische 
samenleving vanwege de tweedeling ook in gezinnen en families.  
Geen pandemie maar een machtsgreep, verdeel en heers, polarisatie. 
 
Mensen met een andere mening worden nu als ‘gevaarlijk’ bestempeld door 
regering en media. Dit is haat zaaien en verboden. 
Dieptepunt Ollongren en Koopmans over Gezond Verstand. 
 
Een geheim contract met AstraZeneca voor miljarden euro’s en belangen 
verstrengeling, zie bijlage. Corruptie? 
De HCQ medicijn combinatie die niet actief wordt ingezet ons zelfs is ontnomen 
aan het begin van de crisis. Had zeker een deel van de oplossing geweest en de 
druk op de ziekenhuizen verminderd. 
 
Jarenlange bezuinigingen in de Zorg; 16 ziekenhuizen dicht of failliet, daardoor 
minder stage plaatsen. 80.000 zorgmedewerkers ontslagen waarmee ook de 
jarenlang opgebouwde kennis en ervaring weg is, bijv. in de jeugdzorg. Alles is 
kapot gereguleerd door managers met een MBA diploma, ook in de top van 
VWS zit niet 1 arts. Al die miljarden bezuinigingen zijn in zes maanden weer 
uitgegeven aan de bestrijding van een griep. Waar is de tijd van Els Borst. 
 
Nu wil de regering en GL dat elke maand 17 miljoen Nederlanders verplicht 
getest worden op een virus en 1x per jaar een DNA veranderende verplichte 
vaccinatie.  Schending art. 10&11 van de Grondwet. Art.133 Wetboek van 
Strafrecht. 
Waar gaat dat van betaald worden en de koopkracht op peil houden? 
Ziet u niet hoe raar dit is. Elk jaar hebben we een griepgolf, het ene jaar wat 
heftiger dan het andere. Dat geld kunnen we nuttiger en efficiënter besteden 
om de Zorg te verbeteren (minder bureaucratie en regels bijv.) en de voeding 
te verbeteren. Meer belasting op slechte bewerkte producten, geen BTW op 
verse producten, stimuleren en investeren in circulaire lokale Landbouw. Maar 
dat weet u, dus doe er eindelijk iets aan, structurele oplossingen (suikertax 
bijv.). Dat zijn geen vaccinaties, dan maak je gezonde mensen ziek. 
 
Er komen Corona concentratiekampen waar je naar toe gedeporteerd kan 
worden. Schending van de AVG. 
 
50% van de MKB wordt kapot gemaakt, de grootste banenmotor die we 
hebben. Kijk naar Unilever en Shell ze hebben hier minder te halen dus gaan ze 

https://www.youtube.com/watch?v=J0YKd8vmo4k


naar de UK. De claim van Klaver gaan ze echt niet betalen, leuk vlak voor de 
verkiezingen net als de eur10.000/jongere. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/15/leger-verzamelde-data-in-nederland-
a4020180 https://www.nu.nl/coronavirus/6090651/leger-verzamelde-op-
grote-schaal-data-over-groepen-als-viruswaarheid.html   Het Land Information 
Manoeuvre Centre (LIMC), een eenheid die halverwege maart door Defensie 
werd opgericht om de verspreiding van desinformatie over de coronacrisis in 
kaart te krijgen. WAAROM, wat is de echte reden achter het oprichten van het 
LIMC en wie in de regering wisten hiervan af? 
 
De censuur die al toegepast wordt en wat nog gaat komen. Ik kan deze brieven 
binnenkort niet meer schrijven in het kader van vrijheid van meningsuiting. Ik 
daag u uit aan te geven welke feiten niet correct zijn, ik leer graag bij en ga in 
gesprek met u. 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/44-000-wetenschappers-noemen-corona-beleid-
verwoestend-en-eisen-terugkeer-naar-normaal/  
https://opendebat.info   ruim 2.755 artsen en medische professionals. Petitie ruim 20.000 
keer ondertekend. 
Overal in Europa soortgelijke initiatieven door artsen en zorgprofessionals 

https://www.policiasporlalibertad.org/  Spaanse politie tegen de corona maatregelen en 
vaccineren 

https://advocateme.wixsite.com/copsforcovidtruth/the-project  see the Hard 
Truth. In Australia wordt de waarheid nu ook begrepen. 

https://checkyourfact.com/2020/03/23/fact-check-george-soros-own-smartmatic-voting-
machines/  en van Dijk boeken 

Klaus Schab – WEF kondigt nu al aan dat er een cyber aanval zal komen waarbij het internet 
plat gaat. Wat weet Schwab wat wij niet weten. Kan handig zijn om de verkiezingen uit te 
stellen. 

Globalist Klaus Schwab, topman van het World Economic Forum, geeft in zijn boek ‘Covid-19: 
The Great Reset’ toe dat Covid-19 geen existentieel gevaar vormt. 

https://summit.news/2020/11/10/globalist-klaus-schwab-world-will-never-return-to-
normal-after-covid/ 
Nogmaals Schwab; we kunnen de mensen een basis inkomen garanderen maar dan moet 

daartegenover staan dat je je verplicht vaccineert en andere voorwaarden. Wanneer je stout 

geweest bent wordt je gekort op je inkomen zonder dat je er iets tegen kunt doen. 
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Minister De Jonge: Ik ga ze er zeker op wijzen. Ik ben daar sowieso al mee bezig, omdat wij 

zelf vinden dat die mogelijkheid binnen de huidige Wpg daar eigenlijk iets te omslachtig voor 

is. Dus ik zou liever een bestuursrechtelijke mogelijkheid willen voor het opleggen van een 

quarantaineplicht. Maar wij gaan daar graag mee aan de slag ten aanzien van de AVG. Wat 

mij betreft is daar echt geen enkele belemmering.  

https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201026/verslag                

De Jonge heeft ook gezegd dat hij het zich kan voorstellen dat ouderen die niet gevaccineerd 
zijn niet meer geholpen worden in de verpleeghuizen. 

De Jonge: ‘vaccineren is een vorm van zelfbescherming’. Het corona vaccin is juist heel 
gevaarlijk voor je gezondheid want is heel snel ontwikkeld, onvoldoende getest want daar is 
de tijd niet voor genomen (onzorgvuldigheid), DNA veranderend, gekweekt op cellijnen van 
geaborteerde foetussen. Maar ik zie graag de bewijzen dat dit niet het geval is wanneer u 
het oneens bent met deze FEITEN. 

Het optreden van politie en BOA’s gaat steeds meer op machtsmisbruik en eigen richting te  
lijken. Recent in Amsterdam; een mevrouw van in de 70 jaar koopt een beker koffie en haalt 
het deksel eraf om te kunnen drinken. Eigenaar krijgt meteen 14 dagen winkelsluiting zonder 
tussenkomst van een Rechter. Geen discussie mogelijk. 

https://www.nu.nl/binnenland/6091788/politie-onderzoekt-richtlijnen-
diensthond-na-beelden-van-buitensporig-geweld.html  De hondengeleider 
verstaat zijn vak niet en dient ontslagen te worden. De hond luistert niet naar 
zijn bevelen. Om een politiehond de auto in te laten springen wanneer je met 
vijf man bent tegen iemand die weerloos is getuigd van te weinig hersen 
capaciteit . 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-8wKj5D0tj8  deel1. 15 aug. 2020 Malieveld. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Keezq3BiJQ  deel2    Dag van de Verbinding. 

Spreker (2’40”) Abe Dijkstra oud Marechaussee/Politie agent. Authentieke toespraak over 

hoe hij en vele anderen op 21 juni in elkaar werden geslagen door zijn oud collega’s. Dat hij 

wel aangifte moest doen tegen zijn oud collega’s hoe zwaar hem dat ook valt. Dat ons een 

potentieel medicijn wordt onthouden de HCQ combinatie. Luister vooral zijn ervaringen in 

voormalig Oost-Europa waar de politie langzaam werd meegezogen in de gewelds- en 

onderdrukkingsspiraal van de regering. 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4422946/miljoenenschikking-

na-vaccin-mexicaanse-griep      Slaapziekte na vaccin Mexicaanse griep: 

overheid komt met schikking 
 

https://www.telegraaf.nl/video/188862121/naar-verwachting-volgende-zomer-vaccinatie-

tegen-corona  21.08.2020. Wilson Boldewijn. 7” vaccins veel onzekerheden. Ab: voordat je 

zeker weet dat een vaccin 100% veilig is moet je een paar miljoen mensen gevaccineerd 
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hebben. Dit betekend dus dat deze mensen proefkonijnen zijn, geen enkele kritische vraag 

van Wilson. Zou hij samen met Ab vooraan staan om het vaccin te testen? 

Sinds wanneer is Ab medicijn deskundige. Waarom zou je medicijnen specifiek moeten 

ontwikkelen als de HCQ combinatie werkt.  

 

https://apps.who.int/gpmb/board.html  leden o.a. Sigrid Kaag, Anthony Fauci en Chris Elias 

van de Bill & Melinda Foundation. Beide heren hebben grote belangen in big farma die de 

vaccins produceren. Sigrid Kaag heeft verschillende belangen want maakt zowel beleid bij de 

WHO als in Nederland. 

Sigrid Kaag heeft ook functies bij het WEF en de Wereldbank.  

 

Kaag vind dat Nederland soevereiniteit moet opofferen aan de EU. Democraten66 is 

indertijd opgericht door Hans van Mierlo om partijen als het huidige D66 te bestrijden 

(Dictators66?). Samenwerken met FvD en PVV sluit ze uit. Volgens mij noemen we dat 

discriminatie. 
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