
 

 
 
 
 
 

Woensdag 19 januari 2022 
 
 
Beste lezer, 
 
Via deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken over de gevolgen van de maatregelen voor het 
beslechten van de coronacrisis. Hierbij doelen wij zowel op de al bestaande maatregelen, als op de 
maatregelen die potentieel aanstaande zijn. Hoewel de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen natuurlijk iedereen raken, is het juist de diender die, zoals in zoveel gevallen, 
geconfronteerd wordt met de consequenties en de uitwassen ervan in de samenleving. Afhankelijk 
van de functie of afdeling zal dit in meer of mindere mate gelden. 
 
De crisis is nu bijna twee jaar gaande en de eindstreep is nog niet in zicht. Een groot deel van de 
bevolking heeft zich inmiddels laten vaccineren in de hoop daarmee uit deze impasse te geraken, maar 
dat is allerminst gelukt. De vaccins blijken nauwelijks of slechts tijdelijk werkzaam te zijn in het 
voorkomen van virusoverdracht of ziek worden van het virus. Praktisch zijn we hiermee dus weinig 
opgeschoten. Het enige waarin we wel steeds een stapje verder te lijken komen is de wijze waarop 
overheden wereldwijd kans zien deze crisis aan te grijpen om de bewegingsvrijheid van hun burgers in 
te perken. Zo ook onze overheid. 
 
Iedere regering hanteert hierbij haar eigen tempo, maar alle landen lijken hetzelfde einddoel voor 
ogen te hebben: een samenleving waaraan je alleen mag deelnemen als je alle vaccinaties hebt gehad 
en alle toekomstige boosters zult accepteren. Enkele jaren geleden zouden mensen dit scenario niet 
hebben geloofd, maar het lijkt nu aanstaande. Uiteraard zullen deze verregaande maatregelen zorgen 
voor onrust onder de bevolking. Dat hebben we al zien gebeuren. Worden de maatregelen nog 
extremer, dan zal ook de onrust navenant toenemen. Dit zal uiteraard wederom terecht gaan komen 
bij de diender op straat. De diender die zelf ook deel uitmaakt van die bevolking, een persoonlijke 
mening heeft en meer en meer moeite heeft met de uitoefening van zijn bediening. 
 
De meesten van ons hebben de eed of belofte afgelegd, waarmee we trouw hebben gezworen aan de 
(Grond)wetten. We constateren echter dat deze (Grond)wetten met voeten worden getreden en in 
het verlengde daarvan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Juist daarom vragen steeds 
meer collega's zich af of deze maatregelen allemaal nog wel rechtmatig of te rechtvaardigen zijn. 
Kortom: hoelang kan ik mijn werk nog blijven doen voordat ik in gewetensnood ga komen? Dit zijn 
morele kwesties waar een flink deel van de collega's, al dan niet gevaccineerd, mee worstelt en die 
naar verwachting alleen maar nijpender zullen worden. 
 
Wij doen een appél op u om actief met collega's hierover in gesprek te gaan. Wij bieden onze hulp 
hierbij aan. Wij zouden bijvoorbeeld dialooggroepjes over dit onderwerp kunnen faciliteren en 
ondersteunen. Collega's hebben behoefte hieraan, maar ook aan houvast, perspectief en hulp. 
 
Bij deze brief zijn een aantal bijlagen gevoegd, die ingaan op de juridische en wetenschappelijke 
aspecten van de coronacrisis. Aansluitend vindt u nog een aantal ervaringen van collega's die deel 
uitmaken van BlueTruth en beschrijven zij hun persoonlijke dilemma's. 
 
 
Hoogachtend, BlueTruth 
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Verder in deze brief 
 
Bij deze brief zijn een aantal bijlagen gevoegd die ingaan op de juridische en wetenschappelijke 
aspecten van de coronacrisis. Aansluitend vindt u nog een aantal opmerkingen en ervaringen van 
collega’s die deel uitmaken van BlueTruth, waarin zij hun persoonlijke dilemma’s beschrijven. 
 
Ga direct naar het juridische deel van deze brief. 
 
Ga direct naar het wetenschappelijk deel van deze brief. 
 
Ga direct naar de bijlage van het Luchtvaart Covid Collectief over PCR-testen. 
 
Ga direct naar de opmerkingen en verhalen van collega’s. 
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Juridisch 
 
TRIAS POLITICA / ONZE RECHTEN 

 

De Trias Politica in de Nederlandse Grondwet 

De Franse filosoof Montesquieu is de bedenker van de driemachtenleer, ook wel de trias politica 
genoemd. Volgens Montesquieu’s theorie dient de staat zo ingericht te zijn dat drie machten van 
elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.  
 
Het gaat hierbij om de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Op 
deze manier zou niet één van deze machten de overhand kunnen krijgen. Het doel van Montesquieu 
was om tirannie te voorkomen en de vrijheid van de burger te vergroten. 
 
Het kabinet trad af door de toeslagenaffaire. Dit betekent dat het kabinet ontslag heeft genomen. De 
afgelegd eed of belofte is hierbij ook ontbonden. Lopende zaken kunnen nog worden afgehandeld. 
Hoe kan het dat onbeëdigde ministers allerlei wetten aanpassen en inbreuk maken op de 
grondrechten van de mensen? 
In het recht onderscheiden we Internationaal recht, Publiek recht en Privaatrecht. Publiek recht gaat 
over het publiek publiekrechtelijk mensenrechten en publiekrechtelijk rechtspersonen, dus mensen 
en verenigingen stichtingen ANBI’S enzovoort (de Mens is geen rechtssubject, dat is de persona de 
burger) en Privaatrecht, het burgerrecht staat in het Burgerlijk wetboek, gaat over een rechtssubject 
(de mens als een natuurlijk persoon/persona). 
In artikel 1 van de Universele rechten van de mens staat iedereen is in gelijkheid geboren (gelijk als 
mens, man, vrouw of kind, publiek of privaatrechtelijk burger, en ras. ) 
Burgerlijk wetboek: 
In het Burgerlijk wetboek, boek 1, titel 1, artikel 1, staat Iedereen is vrij en bevoegd. (De mens is 
het hoogste gezag in de hoogste macht onder God.) 
In het Burgerlijk wetboek, boek 3, Artikel 33 staat een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg 
gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. (Wilsverklaring). Dit heet een 
overeenkomst consensus/welbevinden. 
In het Publiek recht, bent u een mens. En mensen kunnen zich verenigen in samenwerking dus in 
organisatie/rechtspersoon. Zo is de gemeente ook een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een BV, NV 
et cetera. Gemeenten zijn dus publiekrechtelijke rechtspersonen die wanneer zij een 
rechtspersoonlijkheid hebben zijn ingeschreven in een Kamer van Koophandel. Nederland is ook een 
BV. U heeft als rechtssubject (burger) geen enkele overeenkomst met ie rechtspersoon. Wanneer 
een publiekrechtelijk rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid handelt in rechts handelen met 
rechtsgevolgen dienen die mensen te handelen volgens burgerrecht in die gelijkheid van recht. 
Immers ook in Artikel 2:5 BW geeft ook de uitzondering op de vrijstelling van titel 1 burgerwetboek 2 
aan vermogensrecht welke weer naar boek 3 BW verwijst. 
Gemeenten hebben rechtspersoonlijkheid. 
Het Burgerlijk wetboek, boek 6, gaat over verbintenissen. Hier zijn eenzijdige en tweezijdige 
verbintenissen in opgenomen. Een verbintenis tussen 2 natuurlijke personen noemt men tweezijdig. 
Een verbintenis is eenzijdig als een natuurlijk persoon een overeenkomst aangaat met een 
rechtspersoon. Andersom kan niet! (Een rechtspersoon is een fictie die kan niet spreken die kan geen 
wil verklaren geen handtekening voor die verklaring zetten enz. Dat kan alleen een mens, in persoon, 
in rechtspersoon doen.) Als er dus door een rechtspersoon aanpassingen worden gedaan 

https://www.bluetruth.nl/


BlueTruth.nl 4 

bijvoorbeeld op het werk dan zal dit alleen gelden als u dat middels een wilsverklaring heeft goed 
bevonden.  
Dus als bedrijf heeft u helemaal geen overeenkomst met de gemeente. Immers gemeenten is 
gemeenschap samenleving geen maatschap als maatschappij, en de politieke verenigingen zijn ook 
publiekrechtelijke rechtspersonen! 
Niemand kan iemand iets dwingen te doen iets niet te doen of dwang daarop te dulden! De wet kan 
geen strafbare feiten begaan, alleen een mens. 
De wet is simpel niet doden niet stelen niet dwingen en de rest is in welbevinden van overeenkomst. 
Strafrecht is de wet, civielrecht is wetgeving en bestuursrecht is regelgeving. De algemene wet 
bestuursrecht is in 1994 gekomen en vanaf dat moment is alles bergafwaarts gegaan. 
Ieder wordt geacht de wet te kennen art 3:11 BW  
Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de 
feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij 
ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet 
dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht 
behoorde te kennen. 
Ieder is strafbaar Artikel 2 Strafrecht 
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit 

schuldig maakt.  

De grondwet 
In de grondwet staan een aantal grondrechten. Deze rechten beschermen u als burger zijnde tegen 
rechtspersonen of andere burgers. Een paar van deze grondrechten hebben betrekking op uw 
persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Zo is artikel 1 en absoluut grondrecht, 
Artikel 1 GW: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen behandeld. 

Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. Dit noemt men 
gelijkheidsbeginsel. Dit is een absoluut recht!  Strafbaar in strafrecht: Artikel 
90quater 

Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, 

beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de 

uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op 

politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk 

leven, wordt tenietgedaan of aangetast.  

Artikel 10 GW: Ieder heeft behoudens de wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer. 

Artikel 11 GW: Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op 
onaantastbaarheid van zijn lichaam. 

Politieambtenaren of bijzondere opsporingsambtenaren mogen daar inbreuk op maken indien er 
strafbare feiten worden gepleegd. In de Politiewet staat waar deze opsporingsambtenaren aan 
moeten voldoen als zij geweld gaan toepassen. Bovendien moet het subsidiair en proportioneel 
geweld zijn. Hun zijn het geweldmonopolie toebedeeld. Zij zijn wetshandhavers dat is dus het 
wetboek van strafrecht.  Niet civiel niet regelgeving van bestuursrecht.  
Wetboek van Strafrecht 
Als de grondrechten van de mensen of burgers worden geschonden dan moet het strafbaar zijn 
gesteld. Bijvoorbeeld doden, bedreigen, dwingen, verkrachten van mensen, stelen, oplichten, 
afpersen en dwingen van burgers et cetera. Dit staat allemaal in het wetboek van Strafrecht.  
Misdaden zijn van rechtswegen nietig en civiel dus ook vernietigbaar. 

https://www.bluetruth.nl/
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Artikel 3:44 BW 

1. 
Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik 

van omstandigheden is tot stand gekomen.  

2. 
Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde 

rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed 

te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan 

worden beïnvloed.  

3. 
Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling 

beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe 

verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere 

kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen 

bedrog op.  

4. 
Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een 

ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, 

abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een 

rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet 

of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.  

 
In artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht staat dat strafrecht toepasbaar is op eenieder die zich in 
Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Niemand heeft het recht het recht van een andere 
te schenden. En niemand heeft het recht een ander het recht te geven het recht van andere te 
schenden. 
Democratie betekent niet dat 51 % het recht van de ander 49% mag schenden. 
 
In Nederland kennen wij het begrip Lex Superior. Hogere wetgeving gaat voor lagere wetgeving. Ook 
kunnen er conflictregels ontstaan. Dan geldt de hogere wetgeving. 
 
 
De volgorde voor Lex Superior is: 

1. Internationale verdragen en Europees gemeenschapsrecht 

2. Statuut van het Koninkrijk 

3. Grondwet 

4. Wet in formele zin (bv Strafrecht) 

5. Algemene maatregelen van bestuur 

6. Ministeriele regelingen (de Coronawet) 

Zo is de Coronawet, de spoedwet, in het leven geroepen. Echter blijft deze ondergeschikt aan de 
grondwet of bijvoorbeeld Strafrecht. 
Niemand kan jou dwingen iets te doen of te dulden, wat in strijd is met de grondwet. Er is geen wet 
die jou kan dwingen om strafbare feiten te begaan. Ook een rechtspersoon niet, bijvoorbeeld 
werkgever! Bij een conflict geldt weer Lex superior. Bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje of 
een zelftest doen of je te laten vaccineren! Immers als natuurlijk persoon/burger moet er een 
wilsbeschikking van de mens zijn!  De mens is Notabel Sui Juris hij die van eigen recht is. De mens 

https://www.bluetruth.nl/
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https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel44/lid3
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel44/lid4
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bepaalt zijn recht niet een ander. Recht is iets dat je van nature hebt daar hoef je niet om te vragen 
en hoef je niet te krijgen. Wanneer je recht wordt geschonden is dit strafrechtelijk vervolgbaar.    
Natuurlijke verbintenissen zijn in rechten niet afdwingbaar, contracten en overeenkomsten wel. 
Op uw werk wordt gevraagd of u een zelftest wil doen en of een mondkapje dragen. De werkgever 
wil met u een overeenkomst aangaan. Echter u wil dat niet. Immers het staat niet in uw contract. De 
werkgever valt terug op de Coronawet. Echter bij een conflict geldt Lex Superior. Denk bijvoorbeeld 
aan het vragen van een QR-code. Dit is in strijd met de grondwet artikel 1, absoluut recht! Het is een 
strafbaar feit discriminatie is strafbaar.  
De werkgever kan inbreuk maken op Artikel 1, Artikel 10 en Artikel 11 van de Grondwet. Er ontstaat 
een conflict! 
Wat is er geregeld in Strafrecht met betrekking tot persoonlijke vrijheid(dwang); 
Artikel 284 W.v.Str. Hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door 

bedreiging met geweld gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, 
wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden wordt gestraft. 

Artikel 285 b W.v.Str. Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk op eens anders persoonlijke 
levenssfeer met het oogmerk de ander iets te dwingen te doen, niet te doen 
of te dulden danwel vrees aan te jagen, als schuldig aan belaging gestraft. 

 
Artikel 365 W.v.Str. De ambtenaar (politie, BOA als deze BOA is volgens artikel 142 Wetboek van 

Strafvordering en niet valt onder burgerrecht), door misbruik van gezag 
iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden wordt gestraft. 

Bijvoorbeeld het controleren op een QR-code bij binnenkomst van klanten kan niet omdat u geen 
overeenkomst hebt met de gemeente. Belangrijk is om aan te geven dat de 
ambtenaar zich schuldig maakt en aan dit strafbaar feit, door woord of 
geschrift.  

 
Tevens is die dwang zonder contract of instemming in overeenkomst door de bedreiging die er mee 

samengaat uw zaak te sluiten in strijd met civiel burgenrecht en dus 
vernietigbaar ter plaatse wegens onrechtmatige daden art 273f sr 
mensenhandel en art 274 sr slavernij dwangarbeid te verrichten. Dus civiel 
vernietigbaar op art 3:44 lid twee  

Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde 

rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel “in persoon of goed” 

te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend “mens” daardoor kan 

worden beïnvloed.  

Artikel 5 Arbowet: 
Bij het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie 
schriftelijk vast welke risico’s arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie 
en evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en risico beperkende maatregelen. 
Wat geldt er dan voor dragen mondkapje en zelftest? De wetgever is hier duidelijk in. Jij kan niet 
gedwongen worden volgens het Wetboek van Strafrecht iets te doen of te dulden wat in strijd is met 
de wet en jouw grondrecht. 
Bij een conflict werkvloer kunt u dit aangeven. Uiteraard wilt u niet of voorkomen dat er een conflict 
komt. Mond-neusmaskers, genoemd mondkapjes, houden geen virussen tegen. Zelfs mondkapjes 
met een CE-certificering zijn uitsluitend getest op veiligheid en gezondheid. Niet op tegenhouden van 
virussen. Evenmin heeft de overheid zelf deze mondkapjes niet getest. Een coronavirus is ongeveer 
0.08 micron. De poriën van mondkapjes zijn 1000 keer groter. Dus los zand vervoeren met een 
boodschappenwagentje. Daarbij is dit mondkapje ingevoerd als een gedragsexperiment angst aan te 
jagen. Uw hoef dwang op een medisch experiment niet te dulden, dat geld ook voor elk ander 
experiment. Daarnaast is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen. 
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De vraag is of een mondkapje een persoonlijk beschermingsmiddel is of een kledingstuk. Aangezien 
een mondkapje medisch geen enkele bescherming biedt lijkt het meer een kledingstuk. 
Alvorens een werkgever over gaat tot deze maatregelen moet hij aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat het CO2 gehalte niet meer is als 800 PPM. De werkgever 
dient dit te onderzoeken en vast te leggen in een inventarisatie en evaluatierapport. De werkgever 
moet de werknemer ook medisch laten keuren. Tevens moet een mondkapje als bedoeld in de 
Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018. 
Dit betekent dat een mondkapje moet beschikken over een CE-certificering van een Europese notified 
body.  Op verzoek werknemer dient hij dit te tonen. 
Als belangrijkste eis wordt gesteld volgens artikel 8.1 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit, dat het 
persoonlijke beschermingsmiddel moet zijn voor de te vermijden gevaren zonder zelf een vergroot 
gevaar in te houden. Derhalve dient de werkgever te beschikken over wetenschappelijke bewijzen 
dat het beschermingsmiddel veilig is en effectief en moet hij aantonen dat het middel geen 
schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Er is echter GEEN CE certificering voor bescherming 
tegen virussen dus er bestaan geen mondkapjes die aan de wettelijke eisen voldoen. Nog is het covid 
19 virus volgens gouden medisch standaard niet aangetoond. 
Intussen is het wetenschappelijk bekend dat mondmaskers niet werken en schijnveiligheid bieden. 
Zie wetenschappelijk document. 
De Arbowetgeving gaat boven de algemene regeling. Immers de tijdelijke wet maatregelen COVID 19 
regelt immers via de Arbowetgeving. Een mondkapjesplicht in een publieke binnenruimte is dus niet 
mogelijk. Een mondkapje veroorzaakt hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s. Tevens moet het 
middel in verhouding staan tot inbreuk van de persoonlijke levenssfeer. 
Uiteraard is nog steeds van kracht de Lex Superior! 
NOOT: 
Het door de werkgever schenden van goed werkgeverschap kan in een later stadium bij 
gezondheidsschade leiden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW. 
En door onrechtmatige daad tevens art 6:162 BW. 
Zelftesten: 
Artikel 242 Wetboek van Strafrecht 

Hij die door geweld of andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 
feitelijkheid een Ander dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede 
bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam wordt als schuldig aan verkrachting 
gestraft. Ook artikel 45 Wetboek van Strafrecht, een poging daartoe. 
Met welk voorwerp OF lichaamsdeel ook, binnendringen in het lichaam zonder consensus 
van hij/zij die dit aangaat is strafbaar.  
 
Volgens artikel 10 GW, heb ik recht op de lichamelijke integriteit van het lichaam. Ook moet 

ik meewerken aan een medische test die geen besmetting kan aantonen. 
Feitelijk moet ik laten zien dat ik gezond ben. Dit is de omgekeerde wereld 

Ook hier geldt dat niemand mij kan dwingen dit te doen of te dulden. 
Vrijheid is wat je hebt als niemand je zijn wil oplegt.  
Iedereen erkent dit van nature als iets goeds omdat we allemaal waarde hechten aan ons vermogen 
om keuzes te maken. We hechten er allemaal waarde aan om beslissingen te nemen zonder te 
worden bedreigd. Het is alleen jammer dat de meesten van ons nog nooit de tijd hebben genomen 
om eens na te denken over de precieze aard van vrijheid en haar fundamenten in onontkoombare 
principes. 
Het toepassen van deze principes op grote onderwerpen kan gecompliceerd zijn, maar het concept 

van vrijheid is dat niet. Wanneer het consequent wordt toegepast, wijst het ons de weg naar een 

meer harmonieuze samenleving. 

Als iemand ons zijn wil oplegt, zijn we duidelijk niet vrij. Misschien helpt het om vrijheid niet als een 

ding te zien, maar als een ideale staat van sociale harmonie waarin niemand zijn wil aan een ander 
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oplegt. Een schending van vrijheid is een aanval op een bepaald slachtoffer wiens wil onder dwang 

wordt beperkt door zijn leven of zijn eigendom af te nemen, of te dreigen hem iets aan te doen. 

Vrijheid is niet alleen een ideale staat van de samenleving, maar een morele code die de rechten van 

anderen respecteert. 

Zelfeigenaarschap is een onlosmakelijk deel van het menszijn. Je bent van jezelf. Je bent eigenaar van 

je lichaam. Je bent eigenaar van je arbeid. Iedereen die anders beweert probeert je vrijheid te 

beperken of je tot zijn slaaf te maken. 

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare 

rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en 

vrede in de wereld; 

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot 

barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de 

komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij 

zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; 

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden 
door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn 
toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking; 
 

MONDKAPJESPLICHT KAN NIET – BRIEF VOOR EIGEN GEBRUIK (OM TE LATEN LEZEN) 

 

Naar aanleiding van de discussie over het wel of niet dragen van een mondkapje, wijs ik u op het 

volgende: 

In de “Regeling aanvullende mondkapjesverplichting covid-19” welke op 1 december 2020 in werking 

trad, staat in artikel 2a4 een aantal uitzonderingen voor personen die door een fysieke, 

verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte geen mond-neusmasker kunnen dragen. 

De regeling stelt de volgende eisen aan een mondkapje: 

Artikel 1.1. Bepaald dat het gaat om een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te 

worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken. 

Tevens moet het mondkapje tot doel hebben de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen 

tegen te gaan. Deze mondkapjes bestaan echter niet. De verpakking van veel mondkapjes dragen 

zelfs de waarschuwing “beschermt niet tegen Corona”. Zelfs mondkapjes met een CE-certificering 

zijn uitsluitend getest op veiligheid en gezondheid. Niet op het tegenhouden van virussen. De 

overheid heeft verder ook geen richtlijnen afgegeven waaraan een mond-neusmasker moet voldoen, 

evenmin heeft de overheid zelf mond-neusmaskers getest op werkzaamheid. 

Op 17 oktober 2020 was in de uitzending van het televisieprogramma “Kassa” te zien dat veel 

mondkapjes voor consumenten slechts “schijnveiligheid” bieden. Er waren 7 mondkapjes te zien die 

door een team van de TU Delft zijn getest. Het dragen van een mondkapje is niet dé oplossing tegen 

verspreiding van het virus. 

https://www.bluetruth.nl/


BlueTruth.nl 9 

Het coronavirus is ongeveer 0.08 micron: de poriën van stoffen maskers zijn meer dan 1000 keer 

groter (80 tot 500 micron), waardoor ze dus geen virussen kunnen tegenhouden. 

Is een mondkapje volgens de Arbowet een persoonlijk beschermingsmiddel is of een verplicht 

kledingstuk? Aangezien een niet-medisch mondkapje géén enkele bescherming biedt, lijkt het te 

vallen onder een verplicht kledingvoorschrift. De wetgever gaat er kennelijk van uit dat het wel een 

persoonlijk beschermingsmiddel is, gelet op de wijziging Arbeidsomstandighedenwet. Eventuele 

bedrijfsspecifieke maatregelen kunnen worden opgenomen in de door de Inspectie SZW getoetste 

Beleidsregel Arbocatalogi. Een werkgever moet zorgvuldige interne procedures hanteren zoals is 

opgenomen in artikel 5 van de Arbowet, waarin wordt voorgeschreven dat de werkgever een risico-

inventarisatie en -evaluatie moet maken van de werksituatie. Verwijzend naar de “Tijdelijke wet 

maatregelen COVID-19” betekent dit dat de werkgever risico beperkende maatregelen moet nemen 

om verspreiding tegen te gaan. 

Alvorens een werkgever over gaat tot deze maatregelen, moet hij aan een aantal voorwaarden 

voldoen. De werkgever beoordeelt o.a. of de gevaren niet met andere middelen vermeden kunnen 

worden. 

Verder bestaat er nog een struikelblok, namelijk de CO2-norm die geldt voor werkruimtes. Dit CO2-

gehalte mag maximaal 800 PPM zijn, terwijl achter een mondkapje snel een veelvoud accumuleert. 

Dit dient de werkgever te onderzoeken alvorens over te gaan tot een verplichting van het dragen van 

een mondkapje, waarna er een risico-inventarisatie en –evaluatie van de beschikbare mondkapjes 

dient te volgen waarbij deze vergeleken wordt met de beschreven kenmerken. De werkgever dient 

de werknemer dan een medische keuring te laten ondergaan, alvorens het middel te gebruiken. Dit 

middel moet in overeenstemming zijn met de bepalingen inzake ontwerp en constructie op het 

gebied van veiligheid en constructie als bedoel in het Warenwetbesluit persoonlijke 

beschermingsmiddelen 2018. Dit betekent dat een mondkapje moet beschikken over een CE-

certificering van een Europese notified body. De werkgever dient deze certificering op verzoek aan de 

werknemer te kunnen tonen. 

Daarbij is de belangrijkste eis, volgens artikel 8.1 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit, dat het 

persoonlijke beschermingsmiddel geschikt moet zijn voor de te vermijden gevaren zonder zelf een 

vergroot gevaar in te houden. 

Derhalve dient de werkgever te beschikken over wetenschappelijke bewijzen dat het 

beschermingsmiddel veilig en effectief is en moet hij aantonen dat het middel geen schadelijke 

gevolgen voor de gezondheid heeft. Er is echter géén CE-certificering voor bescherming tegen 

virussen, dus er bestaan geen mondkapjes die aan de wettelijke eisen voldoen. 

De Arbowetgeving gaat boven de algemene regeling. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 regelt 

immers via de Arbowetgeving de veiligheid op de werkplek. Een mondkapjesplicht voor werknemers 

in een publieke binnenruimte is dus niet mogelijk. 

Ook is op grond van artikel 27 lid 1 onder de Wet op de ondernemingsraden is voorafgaande 

instemming van de ondernemingsraad vereist, hetgeen dus betekent dat de OR bij besluitvorming 

omtrent een mondkapjesplicht dient te worden betrokken. 

Voor werknemers met een beperking moet de werkgever uitzonderingsregels vaststellen. 

https://www.bluetruth.nl/
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Ook dient te werkgever een verzekering af te sluiten tegen de risico’s die werknemers lopen door het 

gebruik van een mondkapje. 

Het door de werkgever schenden van de normen van goed werkgeverschap kan in een later stadium 

bij gezondheidsschade leiden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW en 7:611 BW. Als 

ook dwang als onrechtmatige daad art 6:162 BW. 

Indien een werkgever zich beroept op grond van het instructierecht op basis van artikel 7:660 BW, en 

het mondkapje niet als persoonlijk beschermingsmiddel ziet, maar als kledingvoorschrift, kan de 

werknemer zich beroepen op het redelijkheidsbeginsel, aangezien de instructie redelijk moet zijn en 

binnen de grenzen van de algemeen verbindende voorschriften en arbeidsovereenkomst moet 

blijven. Een mondkapje veroorzaakt hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s, zonder dat er 

zwaarwegende voordelen tegenover staan. 

Daarbij is dit kledingvoorschrift in strijd met artikel 10 Grondwet, waarin het recht op eerbiediging 

van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd (horizontale werking conform rechtspraak). 

Wettelijke normen als “goed werkgeverschap” en “redelijkheid en billijkheid” zien ook toe op de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en andere fundamentele grondrechten van de 

werknemer. 

In een uitspraak van de Hoge Raad van 14 september 2007 worden drie voorwaarden gesteld aan 

een gerechtvaardigde inperking van persoonlijke levenssfeer. Het doel moet: 

- Voldoen aan het noodzakelijkheidsvereiste. 

- Legitiem zijn. 

- Voldoen aan het proportionaliteitscriterium. 

Hetgeen dus betekent dat het middel geschikt moet zijn om het doel te bereiken en in verhouding 

moet staan tot de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Als laatste eis geldt dat er aan het 

subsidiariteitsbeginsel is voldaan. 

Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes) is te lezen dat 

het RIVM het effect van de daadwerkelijke bijdrage van het dragen van mondkapjes uiterst klein 

wordt ingeschat. Mondkapjes houden geen virussen tegen en er bestaat hieromtrent geen CE-

certificering (zelfs niet voor medische mondkapjes!!). Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor 

de effectiviteit en het dragen van een mondkapje kan zelfs de kans op infecties vergroten. De heer 

van Dissel heeft zelf gezegd dat de mondkapjesplicht is gebaseerd op een gedragsexperiment. 

Verder is medisch bewezen dat een mens wekenlang zonder voedsel kan leven, dagenlang zonder 

water, maar slechts minutenlang zonder zuurstof. Zuurstofgebrek kan het brein beschadigen. Het 

opnieuw inademen van uitgeademde lucht leidt onvermijdelijk tot een zuurstoftekort en een teveel 

aan koolstofdioxide. Sommige zenuwcellen, bijv. in de hippocampus, kunnen zonder zuurstof niet 

langer dan 3 minuten overleven, hetgeen kan leiden tot hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid……. Dit 

zijn allemaal acute waarschuwingssignalen van zuurstoftekort! Chronisch zuurstoftekort zorgt ervoor 

dat deze waarschuwingssignalen afnemen. Het lichaam went eraan, maar de prestaties en efficiëntie 

blijven verminderen en het zuurstoftekort in de hersenen wordt ernstiger. Neurodegeneratieve 
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ziekten beginnen jaren eerder dan ze worden opgemerkt. Het gaat dus om de toekomst van onze 

verstandelijke vermogens. 

Ook de psychische en sociale gevolgen kunnen en mogen niet worden onderschat. 

Gelet op bovenstaande ben ik dan ook van mening dat, zolang de werking niet is aangetoond er niet 

wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium, het dragen van een mondkapje niet kan worden 

verplicht, aangezien het niet aan de door de Hoge Raad gestelde voorwaarden voldoet. 

Resumerend betekent dit tevens dat ik voldoe aan eisen, gesteld in de uitzonderingen, genoemd in 

artikel 2a4 van de “regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19”, namelijk een 

chronische ziekte, waarvoor ik een kaartje bij me draag en een doktersverklaring, die ik altijd bij me 

heb en zoals ik al eerder heb aangegeven, moet een werkgever voor werknemers met een beperking 

een uitzondering maken. 

Juridisch gezien kan ik dus niet verplicht worden om het mondkapje te dragen, ten koste van mijn 

gezondheid. 
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Wetenschappelijk 
 
Nelson Mandela zei ooit in een quote: 

“Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world” 
We staan helaas niet ver meer van het moment waarbij eenieder, die slechts de richtlijnen van de 
overheid volgt, op eigen verantwoordelijkheid moet worden aangesproken. Het is juist deze eigen 
verantwoordelijk die ons heeft doen besluiten dit aanvullend wetenschappelijk materiaal aan te 
vullen. 
Wat is wetenschap: 
Wetenschap is transparant zijn, want wetenschap is mensenwerk en feilbaar. De overheid en het 
Outbreak Management Team, OMT genoemd, gaan uit van expertise en veronderstellingen. 
Expertise staat onderaan de Evidence- based ladder als het gaat om bewijskracht. Systematische 
dataverzameling en methodiek staan bovenaan. OMT gaat altijd uit van de worst case scenario 
modellen met betrekking tot IC opnamen. 1 2 
RT-Pcrtest: 
De basis die is gelegd voor de RT-PCR test(later genoemd PCRtest) voor Sars cov 2, Covid 19 (Corona), 
is genoemd de Corman Drostenpaper3. Hierin wordt beschreven dat de RT-PCR test is gevalideerd.  
Deze test wordt gebruikt om besmettingen aan te tonen. Echter met deze test kun je geen 
besmettingen aantonen. Je kunt alleen maar kleine stukjes nucleïnezuur aantonen van een stukje 
virusdeel. Het zegt niets over de overdracht of besmettelijkheid van de persoon bij een positieve 
test. Dus kun je alleen spreken over een positieve test.  

Een PCR test kan geen klinische specificiteit aantonen!! 
Dit is alleen voorbehouden aan een arts en de klachten die behoren bij Covid 19. Nota bene Marion 
Koopmans, hoogleraar Virologie heeft aangegeven in een interview dat een positieve test geen 
besmetting in hoeft te houden!4 Deze paper is verzocht door aantal wetenschappers in te trekken 
omdat deze veel ernstige fouten zou bevatten!5 6   
Een onderzoek in Wuhan op 10 miljoen mensen, is de eindconclusie dat asymptomatische personen 
geen virus kunnen overbrengen7 
Een document met betrekking tot ‘wat is nu een PCR test’, verwijzen wij naar bijlage 1, Testen PDF 
(luchtvaart). Uitvinder en Nobelprijswinnaar PCR test, Kary Mullis, legt in zijn videoboodschap 
duidelijk uit dat je de test NIET kunt gebruiken voor diagnose!8  
In een email met RIVM, werd ons medegedeeld dat er met CT waarden van 40 tot 45 werd gedraaid. 

 
1 https://www.linkedin.com/posts/dr-marc-jacobs-885b1430_rivm-omt-het-wordt-tijd-dat-jullie-hulp-activity-
6888066973180166145-P5OP 
 
2 https://www.maurice.nl/2022/01/15/de-cruciale-grafiek-die-kuipers-niet-liet-zien/ 
 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/ 
 
4 https://twitter.com/TijsvandenBrink/status/1332234537972207616?s=09 
 
5 https://janbhommel.nl/verklaring-pieter-borger-over-de-publicatie-van-victor-corman-christian-drosten/ 
 
6 https://irp-cdn.multiscreensite.com/d97f0d00/files/uploaded/De%20PCR-
test%20als%20vals%20ontzenuwd%20-scan%20Gezond%20Verstand%205.pdf 
 
7 https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 
 
8 https://www.youtube.com/watch?v=iWOJKuSKw5c 
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Dr Sin Lee legt uit in een video wat je wel en niet kunt met de PCR test.9 
Bij onderzoeken naar de Cycli waarden en positief zijn is gebleken dat hoger dan 28 je niet meer 

moet beoordelen.10 11 12 13 14 

Isolering virus SARS-CoV-2 2 
Men zegt dat men het virus, Sars cov 2 heeft geïsoleerd.15 16 
Er ontbreekt nog steeds de juiste informatie of het virus is geïsoleerd in Vivo (dus bij de mens) door 
wetenschappers. Men zegt van wel maar er is geen enkel brondocument die dat bevestigt.17 Als dit 
zo is waarop zijn de maatregelen, zoals mondkapjes, lockdown en 1,5 meter dan gebaseerd?18 
De WHO heeft al aangegeven dat lockdowns niet werken.1920 Ook is er geen wetenschappelijk bewijs 
dat mondkapjes werken.21 22 23 24  
 
Mondkapjes, heeft een sociale controle en is een gedragsexperiment.25 Onze toenmalige minister 
Ollengren heeft dit ook bevestigd26 

 
9 https://youtu.be/hHCaRu8WuXA 
 
10 https://maurice.nl/2020/09/01/de-forse-overschatting-van-het-aantal-besmettelijken/ 
 
11 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603 
12 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.20135137v1 
 
13 https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 
 
14 https://2020news.de/wp-
content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with
_Exhibits.pdf 
 
15 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330760/nCoVsitrep21Jan2020-
eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
 
16 https://principia-scientific.com/covid19-evidence-of-global-fraud/ 
 
17 https://www.fda.gov/media/134922/download 
 
18 https://www.cafeweltschmerz.nl/bestaat-sars-cov-2-wel-waar-is-het-bewijs-danpatrick-savalle-en-flavio-
pasquino/ 
 
19 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1 
 
20 Meta-analysis on facemask uses in community settings to prevent respiratory infection 
transmission shows no effect - ScienceDirect 
 
21 https://youtu.be/JHqPRBr-bME 
 
22 https://www.youtube.com/watch?v=49V9lMgkqRU 
 
23 http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php 
 
24 https://swprs.org/face-masks-evidence/ 
 
25 https://thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid/ 
26 https://www.youtube.com/watch?v=psRheiwTF30 
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Een paradox in beperking van transmissie van virus door een mondkapje, kan zelf ergere ziekten 
veroorzaken27 
 
Ik citeer: 
 
” For those pathogens that cause more severe disease among hosts of an older age, interventions 
that limit transmission can paradoxically increase the burden of disease in a population.” 
 
De maatregelen zoals quarantaine, thuiswerken etc. zijn verstrekkend. Met mega veel sociale en 
economische schade tot gevolg. 28 
Met betrekking tot quarantaine is er jurisprudentie uit Portugal over een positieve test en 
quarantaine. Rechters hebben bepaald dat het onrechtmatig is om alleen op basis van een positieve 
PCR test iemand in quarantaine te houden. In de uitspraak staat ook dat de regering nooit op de 
stoel van een arts mag zitten om een medische conclusie te trekken. Bovendien kon niet worden 
vastgesteld dat de PCR test aan alle eisen voldoet en betrouwbaar is op het aantal CT-waarden!29 
Verschil tussen absolute getallen en relatieve getallen. De vaccins zouden 90% effectief zijn! 
Maar klopt dat absoluut wel?3031 

Mortaliteit 
Covid 19 zou een wereldwijde pandemie zijn. Als je echter kijkt naar de IFR, (infection fatality rate), 
onderzocht door J.P Ionnidis is deze 0,23.32 Later is deze gecorrigeerd naar 0,15. Dit is hetzelfde als 
een griepinfectie. Ethicus Kompanje zegt zelfs dat de griep dodelijker is!33 34 35 
Volgens de bron RIVM zijn er in Nederland gedurende 2 seizoenen 210 mensen onder de 70 jaar en 
zonder co morbiditeit, dat wil zeggen aan o.a. overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, suikerziekte 
en andere ziekten, overleden aan vermoedelijk Covid 19. 
Zie afbeelding 1. (Bron RIVM oktober 2021) 
 

 
27 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/ 
 
28 https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtderwerkelijkheid/2020/3/RdW_1380-
6424_2020_041_003_005 
 
29 https://crlisboa.org/wp/juris/processo-n-o1783-20-7t8pdl-l1-3/ 
 
30 https://youtu.be/A9AYsOOw3z8 
 
31 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4 
 
32 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716331/ 
 
33 https://kompanje.org/2020/12/03/ben-je-bang-om-de-griep-te-krijgen/amp/ 
 
34 https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/ 
 
35 https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/ 
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Afbeelding 1 
Om het een en ander in perspectief te zetten, per maand overlijden in Nederland ruim 13.000 
mensen vooral aan 1 of meer comorbiditeiten. 
Als mensen dus een positieve PCR test hebben en overlijden aan deze comorbiditeiten, hoe is dan 
het klinisch beeld vastgesteld door een arts waaraan deze mensen feitelijk zijn overleden? 
Hoe is dan uit te leggen dat Covid 19 op lijst A staat van besmettelijke en dodelijkste ziekten? 
 
 

Oversterfte 
Momenteel hebben wij oversterfte die niet gerelateerd is aan Covid 19. 363738 
Wat is dan wel de oorzaak? 
Ook hier legt Pierre Capel uit, inclusief brondocumenten, dat het NIET Covid gerelateerd is.39 
We zien wel dat er meer overleden mensen zijn in 2021, terwijl er meer mensen gevaccineerd zijn. 
 
Zie afbeelding 2. Bron CBS 

 
36 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?ts=1637778602616 
 
37 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties 
 
38 https://freewestmedia.com/2021/11/21/dutch-deaths-more-than-20-percent-higher-than-previous-week/ 
 
39 https://hetanderenieuws.nl/pierre-capel-de-mexicaanse-hond/ 
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Afbeelding 2 
 
 
De Engelse data van mortaliteit suggereert systematische verkeerde  bevindingen van de 
vaccinstatus en de effectiviteit van het vaccin.40 
 
Op zaterdag 4 december 2021, gaven pathologen en andere experts een persconferentie over 19 
mensen die zijn overleden aan het coronavaccin. Professor Walter Lang, die leiding heeft gegeven 
aan een instituut voor longpathologie in Duitsland zei dat de spike-eiwitten die het lichaam aanmaakt 
na vaccinatie erg schadelijk zijn. Ook borstkanker specialist Ute Kruger liet weten dat de gevallen van 
borstkanker al enkele maanden explodeert.41 
 
Is er enig voordeel van een vaccin ten opzichte van niet een vaccin nemen bij ouderen.42 Men moet 
ook rekening houden met het feit dat je pas bent gevaccineerd na 14 dagen bij twee vaccins. 
Overlijdt iemand in deze periode wordt hij als ongevaccineerd beschouwd. 
 
De Mrna vaccins kunnen schadelijke bijwerkingen op het menselijk DNA door het spike-eiwit43 
Wat zeggen wetenschappers met kritische blik over de coronacrisis, over lockdowns, mondkapjes, 
vaccineren met nieuwe Mrna vaccins. Wat is het nut van een Coronapaspoort?  Wat als er zeer 
effectieve medicijnen zijn? 44  
Op lange termijn zullen veel mensen die het vaccin nemen kwetsbaarder zijn voor mutaties in het 
spike-eiwit. Ook als zij een keer besmet zijn geweest. De niet gevaccineerden daarentegen  zullen 
een blijvende, zo niet permanente immuniteit verwerven tegen alle stammen van het vermeende 

 
40 
https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_
systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination 
 
41 https://pathologie-konferenz.de/ 
 
42 https://probabilityandlaw.blogspot.com/2021/12/possible-systematic-miscategorisation.html 
 
43 https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm 
 
44 https://rumble.com/vop6sp-wetenschappers-met-een-kritische-blik-op-de-corona-crisis.html 
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virus nadat zij op natuurlijke wijze zijn besmet. Ook is het spike-eiwit van het vaccin alleen 
toepasbaar op het virus en niet op de mutatie daarvan.45 
 Dit betekent dat er geen neutraliserende antistoffen worden aangemaakt specifiek voor dat virus of 
pathogeen. Dus eigenlijk doet het vaccin het omgekeerde.46 47 Dit betekent dat de daling na 2 
vaccinaties van de antistoffen permanent is!  
De kans dat het immuunsysteem opnieuw is geprogrammeerd is zeer aannemelijk. 
De Infection Fatality Rate, mortaliteit door Covid 19 is door epidemioloog J.P Ionnidis is aangepast en 
in een onderzoek48 opnieuw vastgesteld.  
(IFR was higher with larger proportions of people >85 years. Younger age strata had low IFR values 
(median 0.0027%, 0.014%, 0.031%, 0.082%, 0.27%, and 0.59%, at 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 
and 60-69 years). 
Kudde immuniteit 
Kudde immuniteit verkrijg je door de besmettingen door te geven van persoon tot persoon. Hierdoor 
worden natuurlijke antistoffen opgebouwd. Ook kan kudde immuniteit worden opgebouwd door een 
eventueel vaccin.49  Er wordt verondersteld dat men nog niet weet hoelang men is beschermd tegen 
Covid 19 en of er geen transmissie is van het virus. Echter men weet nu dat je wel besmettelijk kan 
zijn na vaccinatie en ook het virus kan overdragen. De symptomen kunnen minder heftig zijn bij het 
oplopen van Covid 19. Waarom heeft de WHO, the World Health Organization, dan zijn natuurlijke 
immuniteit en of door een vaccin verkregen immuniteit aangepast naar alleen door een vaccin 
Het is een Utopie om te denken dat je 100 procent kudde immuniteit krijgt. Immers elk virus muteert 
waardoor het vaccin niet meer werkt. Het spike-eiwit voor de ene variant zal niet geschikt zijn voor 
de andere variant. 
Wat zou er nu kunnen gebeuren bij de Omicron variant?50 Immers het spike protein van de vorige 
variant zal niet voldoende meer kunnen zijn51. 

 
45 https://www.nature.com/articles/s41586-021-04186-8 
 
46 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/
Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf 
 
47 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1 
 
48 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1 
 
49 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-
20486808 
 
50 https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/what-will-happen-to-the-vaccinated-as-they-
get-contaminated-with-omicron?s=08 
 
51 https://de.rt.com/kurzclips/video/128214-arzt-kritisiert-rki-chef-wieler/ 
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Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat natuurlijke immuniteit veel beter beschermd na infectie 
dan immuniteit door een vaccin verkregen? 52 53 54 55 56 57. 
Hoe kan de WHO dan de immuniteit aanpassen naar alleen door vaccin te verkrijgen en niet door 
natuurlijke infectie verkregen immuniteit.  
Zijn gevaccineerden dan minder besmettelijk?58 Heeft een persoon met een doorgemaakte infectie 
van Sarscov2 wel een vaccin nodig?59 
Zie afbeelding 3 
Er is aan het CDC, datacenter gevraagd of zij dit onderzocht hebben. CDC gaf aan geen onderzoek te 
doen naar natuurlijk verkregen immuniteit.60 
Hoogleraar Günter Kampf vindt zelfs dat in een goed onderbouwd artikel in The Lancet dat 
volledig gevaccineerde personen hoge virale ladingen kunnen herbergen, SARS-CoV-2 
verspreiden en ook ernstige en fatale Covid-19 veroorzaken, zelfs bij andere volledig 
gevaccineerde personen. Kampf: “De sociale samenhang mag niet in gevaar komen door een 
verkeerde en beperkte kijk op de epidemiologische situatie.”61 62 
 
 

 
52 https://ncrc.jhsph.edu/research/comparing-sars-cov-2-natural-immunity-to-vaccine-induced-immunity-
reinfections-versus-breakthrough-infections/ 
 
53 https://www.theburningplatform.com/2021/10/21/81-research-studies-confirm-natural-immunity-to-covid-
equal-or-superior-to-vaccine-immunity/ 
 
54 https://www.nature.com/articles/d41586-021-01557-z?fbclid=IwAR0K1sPgAtNcRJsvWx8yj7-
ewjCXHvcCe3HaFXv8moRzCWNXOhqHEkKbVWI 
 
55 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821002389 
 
56 https://www.nih.gov/news-events/news-releases/t-cells-recognize-recent-sars-cov-2-variants 
 
57 https://stevekirsch.substack.com/p/new-harvard-hcw-study-shows-
recovered?r=o7iqo&utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=twitter 
 
58 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.15.21265753v1.full 
 
59 https://brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-two-covid-immunity-studies/ 
 
60 https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-data-natural-immunity-covid/ 
 
61 https://pnws.be/hoogleraar-in-the-lancet-gevaccineerde-mensen-kunnen-zelfs-de-verspreiding-van-sars-
cov-2-versnellen/ 
 
62 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/ 
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Afbeelding 3 

 
Vaccineren 
In maart 2020 werd er een spoedaanvraag gedaan voor een vergunning ter verlening van 
gentherapie ter bestrijding van Covid 19.63  Zie afbeelding 4. 
Opvallend is dat er gebruik wordt gemaakt van een nanoparticle, die alleen gebruikt mag worden 
voor research64 

 
Afbeelding 4 
 
Dit betekent dus dat het om een medisch experiment gaat. Het gaat om klinische proeven met 
geneesmiddelen. (Zie afbeelding 1). Het is dus een testfase. 65 De FDA heeft ook een voorlopige 
goedkeuring gegeven voor de gen therapeutische “vaccins”. 

 
63 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html 
 
64 https://www.echelon-inc.com/product/alc-0159/ 
 
65 https://t.co/k4GlKA00VD 
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Alle Covid 19 vaccins hebben een voorwaardelijke goedkeuring gekregen en zijn 1 jaar geldig. Deze 
goedkeuringen lopen af in december 2021 en januari 2022. 
Hoewel er wordt beweerd dat het officieel is toegelaten, is het NIET officieel goedgekeurd EMA dus 
dit geldt ook voor Nederland.66! Immers zijn er ook nog geen concrete data op lange termijn bekend 
van bijwerkingen en werkzaamheid. 
De bijwerkingen zijn nota bene afgekocht door de farmaceut 67. 
 
Minister de Jonge zei het volgende over de gentherapie, ik citeer:  
“Pfizer/BioNTechs COVID-19 vaccin BNT162b2 bestaat uit mRNA verpakt in een Lipid nanoparticle 
(LNP). Het mRNA codeert voor het hele SARS CoV-2 Spike (S) eiwit. Er zijn op dit moment alleen 
beperkte preklinische en preliminaire klinische fase 1/2 data beschikbaar. Deze beperkte dataset laat 
zien dat het vaccin een acceptabel veiligheidsprofiel heeft en in staat is neutraliserende antistoffen 
en een gunstige T-cel respons op te wekken.  
Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines 
gemaakt zijn is een risico. Voor het vaccin is productiecapaciteit in de EU beschikbaar. De board ziet 
op dit moment geen reden voor een opt-out uit de deal van de EU-commissie met Pfizer aangaande 
levering van SARS-CoV-2 vaccin”.68 
De discussie is of een voorlopig toegelaten middel danwel gentherapie een vaccin genoemd mag 
worden. Immers het is een nieuwe therapie, gentherapie. De onderzoeken moesten versneld 
plaatsvinden. Bovendien zijn de dierproeven overgeslagen en weet men niet de 
langetermijneffecten. 
 
Vaccineren in tijdens een pandemie kan voor gevaarlijke varianten zorgen en minder immuunrespons 
volgens vaccinoloog en immunoloog Geert van den Bossche . 69 
 

Vaccins en positief getest 
Naarmate we meer vaccineren neemt het aandeel positief geteste mensen toe onder alle leeftijden. 
(Zie afbeelding 5) 

  
Afbeelding 5 

 
 
66 https://www.trouw.nl/cs-b4265c03 
 
67 No-Fault Compensation for Vaccine Injury — The Other Side of Equitable Access to Covid-19 
Vaccines | NEJM 
 
68 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/16/kamer 
 
69 https://youtu.be/GDLyWt7LA_c 
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Dit is opmerkelijk want een vaccin zou ons juist moeten beschermen. Dit betekent dus dat 
gevaccineerde, als men dit berust op de PCR test, het virus dus kunnen overdragen en besmettelijk 
zijn! De QR-code op basis van dit gegeven heeft geen enkel dienend belang om besmettingen te 
voorkomen! Vaccins beschermen dus niet tegen overdracht en besmettelijkheid!70 Ook nemen 
vaccins af in hun werkzaamheid omdat gevaccineerden, geen eigen volledige immuniteit meer 
hebben71 
Onze minister de Jonge zegt dat gevaccineerde mensen hun groene vinkje houden als zij positief zijn 
getest! Dit betekent dat zij gewoon het virus kunnen overdragen!72 
In de radio-uitzending van Diederik Gommers, hoofd intensive care, op Radio 1 BE, zegt hij dat het 
geen zin heeft of je nu als zorgpersoneel gevaccineerd bent of niet, omdat je nog steeds het virus kan 
overdragen!73 Ook zegt hij dat ruim 60 procent op IC gevaccineerd is. Het is dus schijnveiligheid. 
 
Dit betekent ook dat er geen pandemie van de ongevaccineerden is en dit volkomen ongegrond 
is!7475 In Gibraltar waar 100 procent is gevaccineerd tegen Corona, heeft de hoogste 
besmettingsgraad (positieven PCR test). 

 
  Afbeelding 6 
 

 
70 https://www.lnnmedia.nl/corona/onderzoek-rivm-laat-zien-dat-vaccinaties-positieve-testuitslagen-
veroorzaken-en-dat-vaccinatie-op-zichzelf-zinloos-is/ 
 
71 https://www.testvrij.be/daling-antilichamen-permanent?s=08 
 
72 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaccineerde-die-positief-test-houdt-zijn-groene-
vinkje~bd4e2438/ 
 
73 https://hetanderenieuws.nl/gommers-het-heeft-helemaal-geen-zin-of-je-wel-of-niet-gevaccineerd-bent/ 
 
74 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext 
 
75 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221002581 
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 In een programma van de ARD wordt uitgelegd dat of er een toename is in relatie tot het aantal 
positieven op Corona met de PCR test. 76 
In een persconferentie zei meneer Rutte, dat als je geen klachten hebt, moet je niet testen. Mensen 
die assymptomatisch zijn, zijn niet besmettelijk.77 
In het programma van hart voor Nederland, gaf een persoon ook aan dat iemand die wel 
gevaccineerd is, een geldige QR code heeft, iedereen kan en gaat besmetten omdat hij wel overal in 
mag.78 
Minister de Jonge stelt dat een serologische test niet kan worden aangewend na corona infectie 
omdat er geen referentiewaarde is die betrouwbaar is. Als er geen betrouwbare referentiewaarde is 
hoe is het dan mogelijk geweest de effectiviteit aan te tonen van de vaccins! 
Ook heeft CDC toegegeven dat er geen bewijs is dat ongevaccineerden, na het doorlopen van ziekte 
Covid 19, dit nog kan doorgeven!79.  
Op grond waarvan moeten mensen door de maatregelen, mondkapje, testen, anderhalve meter 
afstand, zich aan deze maatregelen houden als nu blijkt dat het al 2 jaar geen meerwaarde heeft 
gehad. Lockdowns hebben geen enkel nut bij een virusverspreiding. 
Moeten we überhaupt wel vaccineren en wie dan vaccineren als 98,9 % van de mensen niet overlijdt 
en mensen onder 70 jaar 0,05 % overlijdt aan Covid 19.  
 
De sterftecijfers laten zien dat met name de groep boven de 70 jaar overlijdt  ten gevolge van Covid 
19 danwel sterven met een positieve PCR test. Veel van deze mensen hebben comorbiditeiten die 
een verergerde virusinfectie doormaken, zoals  hoge bloeddruk, metabool syndroom en obesitas.80 
 

Antibody Dependent Enhancement (ADE) 
ADE is een ernstige ontstekingsreactie die optreedt wanneer antistoffen van een eerdere infectie (of 
vaccinatie) een nieuwe of tweede infectie niet genoeg kan neutraliseren. Hierdoor kunnen virussen 
zelfs geholpen worden de cellen binnen te dringen en daarmee de volgende infectie zelfs verergeren. 
Dit fenomeen treedt op wanneer de hoeveelheid antistoffen aan het afnemen zijn in het lichaam. Dit 
is een serieus zorgenkind waarbij gevaccineerde personen suboptimale antistoffen hebben voor een 
spike-eiwit die niet meer bestaat en waarbij de hoeveelheid antistoffen is afgenomen. Wat is dan 
hun bescherming tegen de varianten?81 82 83 84 

 
76 https://youtu.be/8boSGh_RZWk 
 
77 https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm?s=08 
 
78 https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/corona-qr-code-besmetting-overal-binnen-vliegtuig-cafe-
horeca 
 
79 https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/11/bam-amerikaanse-cdc-rivm-geeft-toe-geen-bewijs-dat-
genezen-ongevaccineerde-na-ziekte-covid-nog-kan-doorgeven/ 
 
80 https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm?s=08 
 
81 Jesse Santiano M.D.Don't Get Sick!What is Antibody-Dependent Enhancement and why should you 
care. (drjessesantiano.com) 
 
82 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220307311 
 
83 https://www.news-medical.net/news/20210930/SARS-CoV-2-infection-aided-by-antibody-dependent-
enhancement.aspx 
 
84 https://academic.oup.com/cid/article-abstract/19/3/500/459343 
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De spike eiwitten worden enkel niet gepresenteerd op de lichaamseigen cellen voor het opwekken 
van de immuunrespons, echter komen de spike-eiwitten ook onbedoeld in de vrije omloop terecht. 
Diverse studies tonen aan dat enkel de spike-eiwitten zorgden voor acuut longfalen en daarmee een 
verklaring gaven voor ernstig, dodelijk longfalen. Overal in het lichaam kan het spike eiwit zich gaan 
binden en onbedoelde ontstekingsreacties bewerkstelligen zoals trombose en myocarditis, genoemd 
in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation, een internationaal peer-reviewed tijdschrift op gebied 
van hart- en vaatziekten85 
De kans is zeer aannemelijk dat er steeds meer gevaccineerden op de IC komen en kunnen 
overlijden86. Prof Gommers, hoofd intensivisten, ziet nu ook een toename van trombose, acute 
trauma’s en hartinfarcten87. 
 
Kamerlid Kuzu, deelde mede dat de helft die positief getest is op Corona, gevaccineerd is. Wat 
betekent dit: 
Deze mensen, 50 procent, blijven gemiddeld 8 tot 10 dagen besmettelijk en deze verhouding keert 
dan ook terug in de prevalentie. Dat betekent dat je in elke representatieve groep mensen met een 
vaccinatiegraad van 85%, net zoveel besmettelijke gevaccineerde mensen zult aantreffen als niet 
gevaccineerde mensen. Stel dat op een universiteit 85% van de mensen is gevaccineerd en je treft 
iemand die besmettelijk is dan is de kans 50 % dat hij gevaccineerd is. De “epidemiologische” kans 
om aangestoken te worden door beide groepen is nagenoeg gelijk. Het verschil is te verwaarlozen88. 
Europarlementariër Nicolaus Fest, geeft een samenvatting van de afgelopen 2 jaar en wat we nu 
eigenlijk bereikt hebben89 
Prof. Dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinoloog, doet zijn verhaal over wel of niet vaccineren 
en voor wie eigenlijk! 90 
 
 
 
 
 
 
 
Veilig en effectief 
Minister de Jonge gaf aan het nieuws dat het vaccin veilig en effectief is.91 
In het rapport van Pfizer, op last van the Supreme Court USA vrijgegeven, blijkt dat bij de case 
outcome, er 1223 fataal waren, dus overleden in de trial!92 11361 mensen nog niet hersteld!  

 
85 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 
 
86 https://www.focus.de/gesundheit/news/sprunghafter-anstieg-der-impfdurchbrueche-so-viele-geimpfte-
sind-auf-der-intensivstation_id_24418274.html 
 
87 https://mobile.twitter.com/Ollie2016Wall1/status/1463240833872846856 
 
88 https://lnkd.in/ds_pYKAt 
 
89 https://hetanderenieuws.nl/europarlementarier-nicolaus-fest-de-twee-prikjes-werken-niet-nederlands-
ondertiteld/ 
 
90 https://youtu.be/EtUTYSgOUOk 
 
91 https://www.nu.nl/coronavirus/6091121/de-jonge-we-doen-geen-enkele-concessie-aan-de-
veiligheid-van-het-vaccin.html 
 
92 https://phmpt.org/pfizers-documents/ 
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(Afbeelding 7) 
Er wordt beweerd dat de effectiviteit 95% is van de vaccins. Echter men gaat uit van de RRR, Relative 
Risk Reduction. In de wetenschap hoor je uit te gaan van de ARR, Absolute Risk Reduction.93  
Het verschil tussen deze twee waarden betekent dat bij de RRR de effectiviteit 95 % maar bij de ARR 
is de effectiviteit maar 0,84 %!94 95 
Als het veilig en effectief is, wat is dan de reden dat het RIVM, op 10 mei 2021, publiceert dat zij 
onderzoek gaan doen naar de lange termijn effecten96! 
Robert Malone, inventor Mrna, merkte op dat er bij sporters binnen een maand 69 sporters zijn 
overleden.97 Een mogelijke bijwerking met het vaccin tegen Corona volgens the Expose UK, dat 
gevaccineerden A.I.D.S, Acquired Immuno Deficiency Syndrome zullen ontwikkelen in 2022.98 
Pfizerbaas Bourla geeft toe dat twee doses van het Mrna vaccin van Pfizer nauwelijks tot geen 
bescherming biedt tegen Covid 19. Na een boostershot heb je enige bescherming. Hoeveel 
bescherming dan! Immers bij een pandemie loop je achter de feiten aan in verband met het feit dat 
virussen muteren.99 
In een overzicht van het RIVM tot 11 januari 2022, bladzijde 20 pdf,  staat dat dat er 71 procent van 
de gevaccineerden, positief zijn getest op Sarscov 2.100 
 

 
 
93 https://www.linkedin.com/posts/ugcPost-6871811223172722688-Zp9b 
 
94 https://www.youtube.com/watch?v=M8LL7cUFqpc 
 
95 https://www.linkedin.com/posts/dr-marc-jacobs-885b1430_als-we-dus-kijken-naar-de-relatieve-waarden-
activity-6871747227484786688-WF3p 
 
96 https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-start-onderzoek-naar-langetermijneffectiviteit-covid-19-vaccins 
 
97 https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1467980741724323844?s=20 
 
98 https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/ 
 
99 https://www.youtube.com/watch?v=lhMbKyDq9_w 
 
100 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-01/COVID-
19_WebSite_rapport_wekelijks_20220111_1151_final_2.pdf 
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Afbeelding 7  

De bijwerkingen, zoals myocarditis, pericarditis en trombose door het Mrna vaccin, zijn nu bevestigd 
in de wetenschap101.  In een New Big Database Study in 145 landen, laat zien dat covid vaccins veel 
meer bijwerkingen en de dood veroorzaakt.102 

Als Pfizer deze documenten had prijsgegeven zou dan de conclusie mogelijk kunnen zijn:  
“het vaccin is niet effectief en veilig”  

In het British Medical Journal is nu vastgesteld dat door het Mrna vaccin er een toename is van 
myocarditis in kinderen.103   

AJN jeugdartsen stelt: “het is belangrijk dat de juiste wetenschappelijke onderbouwing voor ouders 

beschikbaar is”. Wat is de reden dat  de AJN niet verwijst naar de wetenschap waarop hun advies is 

gebaseerd. Het betreft de volgende studie:  

Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age’ van Walter et al.104  

Deze studie is zoals duidelijk in het artikel staat beschreven is de studie ‘Funded by BioNTech and  

 
101 https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/6442104  

  
102 https://stevekirsch.substack.com/p/new-big-data-study-of-145-countries?r=u75lc 
 
103 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730  

  
104 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116298  
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Pfizer. Is het niet zo dat bij de beoordeling van een RCT het de bedoeling is dat ongewenste invloed 

van sponsoren/academic bias voldoende is uitgesloten?105  

Pfizer heeft meerdere malen diverse boetes en veroordelingen gehad op gebied van fraude.106 107  

Resultaten van deze studie zijn:  

2285 kinderen gerandomiseerd. 1510 kinderen kregen twee dosis BNT162b2 en 746 kinderen kregen 
placebo.  

Bij 3 van de 1510 kinderen die BNT162b2 kregen en bij 16 van de 746 kinderen die placebo kregen 
werd COVID-19 vastgesteld. Daarmee is er volgens de studie een vaccineffectiviteit van 90.7%.  

Er waren geen gevallen van ernstige COVID-19 en MIS-C in de hele onderzoeksgroep.  

De 90.7% is de relatieve risicoreductie voor het krijgen van COVID-19(RRR). De absolute 
risicoreductie(ARR) is 1.9%.   
Ernstige COVID-19 en MIS-C komen, zoals te verwachten bij gezonde kinderen, niet voor bij 
gevaccineerde als bij ongevaccineerde kinderen. Aangezien de studie alleen bij gezonde deelnemers 
plaatsvond, zijn er geen gegevens over de effectiviteit en veiligheid van BNT162b2 bij kinderen met 
onderliggend lijden. De studie heeft niet gekeken naar de transmissie.  

Er zijn bij de Europese medicijnautoriteit EMA tot 19 november 43.270 gevallen van bijwerkingen na 

coronavaccinatie gemeld bij 14.128 kinderen. In 5592 gevallen ging het om ernstige bijwerkingen. De 

meeste daarvan, 4981, zijn terug te voeren op het Pfizer-vaccin.  

  

 

Kortom:  

• Wat zijn de baten voor gezonde kinderen van 5 tot 12 jaar, die over het algemeen geen 

ernstige COVID-19 of MIS-C oplopen, om zich met BNT162b2 te laten vaccineren?  

• Hoe veilig en effectief zijn de BNT162b2-vaccinaties voor kinderen van 5 tot 12 jaar met 

onderliggend lijden?  

• In welke mate draagt het vaccineren van kinderen van 5 tot 12 jaar met BNT162b2 bij aan 

het beperken van de transmissie van Sars-CoV-2?  

 

 
105 https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/uploads/4.4_rct_checklist.pdf  

  
106 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-

itshistory  

  
107 EMA rapport (link in document) 
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Bijwerkingen   

Bijwerkingen moeten gemeld worden aan het Vaers. Daar zijn een aantal voorwaarden aan 
verbonden.108 Momenteel hebben wij oversterfte in de laatste week van de maand november al van  

1100 mensen in Nederland. Waar komt deze oversterfte vandaan?109 Een motie van de tweede 
kamer is aangenomen dat dit onderzocht gaat worden.   

 

     Afbeelding 8     Afbeelding 9 

In een Vlaams ziekenhuis werd gemeld dat bijna 100 % is gevaccineerd tegen Covid 19 en op de IC 
ligt. (Zie afbeelding 9)  
Emeritus Prof. Dr. immunologie Pierre Capel legt uit wat de veranderingen zijn op hormonaal gebied 
en ontstekingen, (spike-eiwit en cytokines) in het lichaam door het vaccin.110  
Virussen nemen af in sterkte en gevaar. Zodra virussen muteren zwakken zij af.111  

De ingevoerde QR code is gebaseerd op een model van de TU Delft.112 De wetenschap laat zien dat 
een QR code een politieke beslissing is, zonder enige onderbouwing. De wetenschap daarentegen 
laat duidelijk zien dat gevaccineerden en ongevaccineerden het virus kunnen verspreiden.  
 

Stand van zaken heden: 

Momenteel zien we een toename van het aantal positieven mensen met Covid 19. Dit terwijl rond de 
85 procent, volgens demissionair minister Hugo de Jonge, is gevaccineerd. Volgens het John Hopkins 
institute, zien wij een toename van positieven testen op Covid 19 cases wereldwijd.113 

 
108 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  
109 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/48/in-laatste-week-van-november-overleden-bijna-1-100-

meermensen-dan-verwacht  

  
110 https://www.youtube.com/watch?v=CPnGMYGfE84  

  
111 https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-

entwicklungenld.1534367?kid=nl166_2021-11-26&mktcid=nled&ga=1&mktcval=166_2021--11-26&trco=&s=08  

  
112 https://www.tudelft.nl/2021/tbm/bas-kolen-in-trouw-over-fieldlab-testevenementen  

 
113 https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases 
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Update 15 januari 2022. 

 

Dit suggereert dat de effectiviteit van de vaccinatie en of de boosters zeer laag is. 

De Britse regering heeft toegegeven dat als je eenmaal dubbel bent gevaccineerd, je nooit meer 
volledige natuurlijke immuniteit kunt verwerven door Covid varianten- of mogelijk welk ander virus 
dan ook!114 

 In een krantenartikel van de Gelderlander zegt Jona Walk, gepromoveerd op vaccin-immunologie, 
CZW Nijmegen dat als je niet ernstig ziek kan worden door het virus en er ook niemand mee 
beschermt als je je laat vaccineren waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkingen die we voor 
de lange termijn niet kennen.115 

In een krantenartikel van Trouw is in diverse landen 2 G ingevoerd. Echter dit heeft geen effect en is 
controversioneel volgens diverse wetenschappers. Mevrouw Halsema gaf aan dat het zelfs 
tweedeling oproept tussen bevolkingsgroepen.116 

Medicijnen: 

Volgens diverse artsen en wetenschappers is er een adequaat medicijn tegen Covid 19, bijvoorbeeld 
Ivermectine en HCQ. Volgens de overheid is dit niet effectief en mag niet worden toegelaten en 

 
114 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf 

 
115 https://www.gelderlander.nl/nijmegen/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-
namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2F 
 
116 https://www.trouw.nl/binnenland/effect-controversiele-2g-maatregel-door-omikron-
kleiner~be1686fa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2F 
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gegeven worden aan personen. In diverse studies wordt Ivermectine aanbevolen en zeer effectief te 
zijn tegen Covid 19 met name  ter voorkoming van Covid 19.117 118 119 120 

Mortaliteit: 

Momenteel zien we in de media berichten dat er een toename is van gevaccineerden in 
ziekenhuizen.121 In Groot Britannie is bijna 75 procent van de recente Britse”Coronadoden” 
gevaccineerd. Dit blijkt uit de cijfers van het UK Health Security Agency.122 Ook veruit de meeste 
volledig gevaccineerde mensen, in de periode tussen 6 december 2021 en 2 januari 2022, werden 
positief getest, ondanks de zeer hoge vaccinatiegraad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het overzicht van vermoedelijke bijwerkingen van Lareb na vaccinatie Covid is schokkend. 
 

 
117 https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/?amp 
 
118 https://www.cureus.com/articles/82162-ivermectin-prophylaxis-used-for-covid-19-a-citywide-prospective-
observational-study-of-223128-subjects-using-propensity-score-matching 
 
119 https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1432/rr-26 
 
120 https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v2 
 
121 https://www.theepochtimes.com/fully-vaccinated-australians-in-hospital-with-covid-19-surpass-
unvaccinated_4207135.html 
 
122 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045329/
Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf 
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Het Lareb vermeldt dat er bij een melding meer bijwerkingen zijn gemeld kunnen zijn. Het zou ook 
kunnen zijn dat er heel veel meldingen gedaan worden die niet door het Lareb worden opgenomen 
en of die het Lareb niet Causaal vindt. Ook door het in gebreken blijven van het informed consent bij 
de priklocaties, leggen mensen geen verband tussen de bijwerkingen en klachten waardoor zij het 
niet melden! Het CDC zegt dat de vaccinaties veilig en effectief zijn. Gelet op de toename van 
besmettingen bij gevaccineerde, waaruit blijkt dan de effectiviteit!123 
Momenteel liggen er 322 mensen op de IC. 124  125  

Ondanks de vergrijzing, het aantal positieve testen en de eerdere genoemd doemscenario’s van het 
OMT, is er niets ernstig aan de hand en vormt Omicron geen enkel gevaar! 

18-01-2022 Update key KPI's Omikron Nederland:  
+ 76% meer besmettelijk t.o.v. Delta 
- 64% ziekenhuisopnames t.o.v. Delta 
- 70% IC opnames t.o.v. Delta 
- 95% overlijdens t.o.v. Delta 
 
Dit is ECHTE data. Geen gemodelleerde werkelijkheid.126 127 128 
 

 
123 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 
 
124 https://www.amstelveenweb.com/nieuws-322-COVID-patienten-op-de-IC-en-898-in-de-
klinie&newsid=385250325 
 
125 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 
 
126 https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_casus_landelijk.csv 
 
127 https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_uitgevoerde_testen.csv 
 
128 https://lcps.nu/wp-content/uploads/covid-19-datafeed.csv 
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Conclusie:  

- Vaccins voor voorkoming Covid 19 werken niet of nauwelijks  

- Lange termijn effecten zijn onbekend  

- De vaccins hebben heel veel bijwerkingen  

- Lockdowns werken niet  

- Natuurlijke immuniteit is veel krachtiger  

- 100 procent kudde immuniteit is niet mogelijk 

- Vaccins voor Covid zorgen niet voor minder positieven/besmettingen  

- Een QR-code heeft geen enkele meerwaarde 

 -  Sinds invoering van vaccins is er oversterfte. 

  

 

Deze data is verzameld door een groep mensen, die geen wetenschappers zijn. Deze mensen hebben 
diverse brondocumenten verzameld omdat zij twijfelen over de maatregelen die worden genomen 
door de overheid. Dit alles is te goeder trouw gedaan met de brondocumenten die wij tot onze 
beschikking hebben gehad. 

  

Bijlage: Testen PCR luchtvaart 
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Luchtvaart Covid Collectief over PCR-testen 
 
PCR-testen  
Voor een onderbouwde visie met betrekking tot testen tracht Luchtvaart Covid Collectief 
belanghebbende partijen met dit document meer informatie te verschaffen over de gebruikte 
diagnostische methoden. PCR is het fundament van de genomen maatregelen met betrekking tot het 
SARS-CoV-2 virus. De PCR-test vormt het fundament voor de statistieken van het aantal positieve 
testen, besmettelijke personen, R-waarde, ziekenhuisopnames, IC-opnames, sterfgevallen en de vele 
modellen.  
 
Het fundament kan dan maar beter ijzersterk zijn. Basiskennis en begrip van PCR en met name van de 
beperkingen van PCR, zal doen begrijpen dat we op vele vlakken bochten aan het afsnijden zijn. Dit 
heeft enorme maatschappelijke gevolgen.  
 
Wat is ‘PCR’?  
De afkorting PCR staat voor ‘polymerase chain reaction’, een polymerasekettingreactie. Het is een 
techniek die in diverse laboratoria gebruikt wordt. Met deze techniek kunnen onderzoekers een 
minuscule hoeveelheid DNA vermeerderen, tot er genoeg van is om te detecteren, onderzoeken, 
gebruiken of te analyseren. De ontdekking van PCR heeft bijvoorbeeld forensisch onderzoek enorm 
vooruitgeholpen. PCR is kort gezegd, een laboratoriumtechniek.  
 
Hoe werkt het?  
Met PCR kan specifiek genetisch materiaal (een stukje DNA) worden verdubbeld door middel van een 
gecontroleerde temperatuurverhoging en –verlaging. Deze verdubbelingstap heet een ‘cycle’. Hoe 
meer cycles uitgevoerd worden, des te meer kopieën er ontstaan van het stukje DNA. Iedere cycle 
levert daarmee een exponentiële toename op van de hoeveelheid genetisch materiaal.  
 
Om aan te geven hoe snel het aantal vermeerderingen gaat ten opzichte van de hoeveelheid 
beginmateriaal:  

• 1 cycle: 2 x  

• 2 cycles: 4 x  

• 10 cycles: 1024 x  

• 20 cycles: 1.048.576 x  

• 30 cycles: 1.073.741.824 x  

• 40 cycles: 1.099.511.627.776 x  

• 45 cycles: 35.184.372.088.832 x  

Door middel van PCR is een niet-detecteerbare hoeveelheid DNA te vermeerderen tot een 
detecteerbare hoeveelheid. Is er DNA aanwezig waarnaar je opzoek bent? Dan ga je dat, met PCR, 
kunnen vinden.  
 
Omdat het SARS-CoV-2 virus een zogenaamd RNA-virus is, dient dit RNA door enzymen omgezet te 
worden in DNA alvorens vermenigvuldigd te kunnen worden. Het enzym dat hiervoor zorgdraagt heet 
‘reverse transcriptase’ (RT). Om die reden wordt in het geval van vermeerdering van RNA-
virusmateriaal gesproken over RT-PCR.  
 
Wat toont PCR aan?  
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Een ‘positieve’ PCR-test is de bevestiging dat er een stukje DNA (gen) in het monster van de geteste 
persoon zat. Er wordt getest op ‘aanwezigheid’ van een gen op de eerste verdedigingslinie van het 
lichaam, de slijmvliezen. Niets meer, niets minder.  
 
Het aantal cycles dat benodigd is alvorens het specifieke gen gedetecteerd kan worden, heet de ‘cycle 
threshold’ ofwel de CT-waarde. De CT-waarde geeft zo een indicatie voor de hoeveelheid van het 
gezochte gen in het afnamemonster. Bij een lage CT-waarde (minder cycles) was er in beginsel meer 
van het gezochte gen aanwezig. Zijn er veel cycles benodigd alvorens het gen gedetecteerd kon 
worden, dan was de beginhoeveelheid klein.  
 
Wat toont PCR niet aan?  
De kern van het SARS-CoV-2 coronavirus bestaat uit RNA, opgebouwd uit vele genen. Onder andere N-
, S-, E-, RdRP- en ORF1a/b-genen.[1] De detectie van een enkel stukje gen, bijvoorbeeld E-gen, betekent 
niet dat alle andere noodzakelijk genen, benodigd voor een intacte RNA-kern, óók aanwezig zijn. De 
RNA-kern van het coronavirus wordt omgeven door een eiwitmantel. Ook deze wordt niet 
gedetecteerd door PCR. PCR toont dus nooit intact virus aan.  
 
Een positieve test zegt ook niet of het virus daadwerkelijk jouw cellen is binnengedrongen en ook niet 
of het virale materiaal zich actief vermenigvuldigt. Zonder uit te sluiten of er mogelijk andere 
pathogenen (bijvoorbeeld andere virussen) aanwezig zijn, kan de oorzaak van de klachten niet 
toegewezen worden aan enkel een positieve PCR uitslag. Ook zegt een positieve test niet of je 
besmettelijk bent voor een ander.  
 
Een PCR-testuitslag is daarmee nadrukkelijk op zichzelf geen klinische diagnose. De fabrikanten van 
PCR-testkits zijn hier heel duidelijk over in de gebruiksinstructies: “Positive results are indicative of the 
presence of SARS-CoV-2 RNA; clinical correlation with patient history and other diagnostic information 
is necessary to determine patient infection status.  
Positive results do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected 
may not be the definite cause of disease.” [2]  
 
PCR-resultaten versus celkweek  
Met betrekking tot publieke gezondheid zou de enige, relevante vraag moeten zijn: wanneer is iemand 
besmettelijk? Besmettelijkheid is een situatie van hoge virusload en hangt in sterke mate samen met 
openlijke klachten, zoals neusverkoudheid of hoesten. Hierbij worden druppeltjes en aerosolen 
geproduceerd waarin zich intact viraal materiaal kan bevinden.[3]  
 
Door middel van celkweek kan in een lab worden vastgesteld in hoeverre iemand intact virus bij zich 
draagt en daarmee mogelijk besmettelijk is.[3] Celkweek-onderzoek is tijdrovend (1 tot 2 weken) en 
kan enkel plaats vinden in labs met een minimaal veiligheidsniveau (BSL-3). Om deze redenen kunnen 
lang niet alle laboratoria dit soort onderzoek doen en celkweek is daarmee op grote schaal onmogelijk.  
 
Diverse celkweekstudies hebben een verband gelegd tussen CT-waarde en in hoeverre deze persoon 
mogelijk nog intact virus bij zich draagt.[4][5][6] In september 2020 is er een uitvoerige studie 
gepubliceerd die het verband legt tussen 3790 positieve PCR-testen op het E-gen en de mate van 
kweekbaarheid.[4]  
 
Dit zijn daarvan de resultaten:  

• Bij CT-waarde 20: tot 87% is kweekbaar;  

• Bij CT-waarde 25: tot 69% is kweekbaar;  

• Bij CT-waarde 30: tot 22% is kweekbaar;  
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• Bij CT-waarde 35: tot 3% is kweekbaar;  

• Bij CT-waarde hoger dan 35: geen monsters kweekbaar.  

 
Wat deze resultaten feitelijk aantonen is dat van iedereen die na 30 cycles positief test op het E-gen 
met PCR, 78% niet meer besmettelijk kan zijn. Bij 35 cycles loopt dit op naar 97%. Alle studies naar 
celkweek hebben één ding gemeen: hoe hoger de CT-waarde, hoe kleiner de kans op intact virus.  
 
Interpretatie van resultaten  
In een publicatie van maart 2021 stelt het RIVM: “Momenteel onderzoekt het Erasmus MC het verband 
tussen de CT-waarde, hoeveelheid viraal RNA en de mate van aanwezigheid van infectieus virus.” [7] 
Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder vreemd dat na meer dan anderhalf jaar gebruik van PCR voor 
de diagnostisering van COVID-19, dit onderzoek nog altijd uitgevoerd moest worden.[8] Ziet het RIVM 
een gebrek aan noodzaak?  
 
Via antwoord op een WOB-verzoek laat het RIVM weten de CT-waarden niet door te krijgen van 
laboratoria en geen kennis te hebben van de verdeling van CT-waardes binnen de populatie.[9] Alle 
positieve PCR-resultaten worden echter vervolgens wel bij elkaar opgeteld. Tot en met 9 juli 2021 is 
daarmee op het Corona Dashboard een berekening van  
het aantal besmettelijke personen gepresenteerd.[10] Zonder kennis van de CT-waarden is de manier 
waarop deze cijfers tot stand zijn gekomen, voor eenieder met basiskennis van diagnostiek (en in het 
bijzonder PCR) onverdedigbaar.  
 
Tot op heden is er nog altijd geen internationale standaard (SOP) in het onderscheiden van een 
infectieus en niet-infectieus persoon. PCR is verre van de ‘gouden standaard’ om dit onderscheid te 
kunnen maken.[4][5][6][8]  
 
Testen in de luchtvaart  
Op dit moment dienen vele reizigers (en bemanningen) in de commerciële luchtvaart zich vooraf te 
laten testen. Dit zijn veelal passagiers en bemanningen zónder corona-gerelateerde klachten. 
Inmiddels betreffen dit al miljoenen uitgevoerde testen, waarbij geen enkele duiding is tussen 
mogelijke besmettelijkheid en een positieve uitslag. Het gevoerde beleid strookt daarbij geenszins met 
het beleid vanuit het RIVM, waarbij je je alleen bij corona-gerelateerde klachten laat testen.  
 
Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), het equivalent van het RIVM, schrijft 
kleurcoderingen van landen voor op basis van het aantal positieve testen ofwel ‘cases’.[11] Met de 
kleuren groen, oranje, rood en donkerrood wordt de ernst van de situatie gepresenteerd. Eind juli 2021 
kleurde Nederland donkerrood. Echter, een positieve test is nadrukkelijk géén diagnose en daarmee 
ook geen case. Een positieve test zonder de relatie met symptomen te leggen en een door een 
deskundige (arts) gestelde diagnose is een lege huls.  
 
Op basis van een enorme hoeveelheid testdata, waarvan ook het RIVM niet lijkt te weten welk aandeel 
hiervan lege hulzen zijn, wordt beleid gevoerd waarvan de gevolgen gigantisch zijn. Niet alleen voor 
de luchtvaart, maar voor de samenleving als geheel.  
 
Testuitslagen en publieke gezondheid  
Voor maatregelen met betrekking tot publieke gezondheid, zoals quarantaine verplichtingen of 
reisbeperkingen, is het volstrekt irrelevant of een persoon nog een fragment viraal RNA in zijn neus 
heeft zitten. Om iemand op basis van louter een positieve PCR-test in quarantaine te plaatsen of 
reisrestricties op te leggen is zelfs moreel verwerpelijk. Diverse studies tonen aan dat 50 – 75% van de 
positieve PCR-testen afkomstig zijn van postinfectieuze individuen.[12][13]  
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Gezonde mensen zonder klachten (asymptomatisch) zijn niet ziek en hebben dus per definitie geen 
COVID-19 (Corona Virus Disease). Gezonde mensen zonder symptomen dragen niet bij aan de 
verspreiding van het virus.  
 
Uiteraard kan iemand zonder klachten die positief test, ook in een beginstadium van een infectie zitten 
en nog klachten gaan ontwikkelen (presymptomatisch). Besmettelijke overdracht bij niet-
symptomatische personen is zeldzaam en bovenal zijn zij nooit de drijfveer van een pandemie, aldus 
zowel de WHO als Anthony Fauci. [14][15]  
Het massaal testen van personen zonder klachten en zonder verdere diagnose van een arts is medisch 
en ethisch gezien een enorme dwaling. De vraag die hardop gesteld moet worden is of de wereld nu 
niet in een ‘test-epidemie’ verzeild is geraakt.  
 
COVID-ziekenhuisopnames  
Op 26 juli 2021 kopte The Telegraph in het Verenigd Koninkrijk: “Exclusive: Over half of Covid 
hospitalisations tested positive after admission.”[16]. Maar liefst 56% van de ‘cases’ waren niet 
gedetecteerd, alvorens men een standaard COVID-test afnam voor eenieder die voor welke reden dan 
ook werd opgenomen.  
 
Prof Heneghan: “When people hear about hospitalisations with Covid, they will assume that Covid is 
the likely cause, but this data shows something quite different – this is about Covid being detected after 
tests were looking for it.”  
 
Sir Graham Brady: “Counting all patients who test positive as Covid hospitalisations is inevitably 
misleading and gives a false picture of the continuing heath impact of the virus.”  
 
In Nederland is dit niet anders:  
 
“Tot en met 16 december 2020 gebruikte het dashboard cijfers uit de Osiris database. De gegevens in 
Osiris zijn voornamelijk afkomstig van de GGD’en. Osiris kent echter een aanzienlijke onderrapportage 
van ziekenhuisopnames doordat de GGD’en niet altijd meer informatie krijgen over ziekenhuisopnames 
van COVID-patiënten.  
 
Het bestand van NICE is completer, maar hanteert ook een ruimere definitie van ziekenhuisopname. 
Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook 
ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19 die om een andere reden in het ziekenhuis 
zijn opgenomen.”[17]  
Was er voorheen sprake van aanzienlijke onderrapportage óf is er momenteel sprake van 
overrapportage? Het moge duidelijk zijn waar deze manier van tellen toe kan leiden:[18][19]  
 

 
 
Begrip voor elkaar  
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Wij hopen oprecht dat onze zorgen met betrekking tot het baseren van beleid op uitslagen van testen, 
een breder draagvlak vinden. Met grote maatschappelijke hiaten in kennis, is in ons opzicht enige 
terughoudendheid en voorzichtigheid bij de interpretaties ervan op zijn plaats.  
 
Wij vragen begrip voor eenieder die de keuze maakt zich niet (langer) te laten testen. Tot slot verzoekt 
het Luchtvaart Covid Collectief de belanghebbende partijen om hun procedures scherp tegen het licht 
te houden.  
Testuitslagen zijn op zichzelf staand, nietszeggend.  
 
Referenties:  
[1] RIVM, Covid-19 Richtlijn, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19  
[2] ThermoFisher, TaqPath, COVID‐19 CE‐IVD RT‐PCR Kit, Instructions for use,  
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0019215_TaqPathCOVID-19_CE-
IVD_RT-PCR%20Kit_IFU.pdf  
[3] RIVM, Toelichting Sars-CoV-2 PCR, 12 oktober 2020, 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/Toelichting%20PCR_RIVM.pdf  
[4] Jaafar et al., Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives 
Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
Isolates, Clinical Infectious Diseases (Volume 72, Issue 11, 1 June 2021, Page e921), 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491  
[5] Bullard et al., Predicting Infectious Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 From 
Diagnostic Samples, Clinical Infectious Diseases (Volume 71, Issue 10, 15 November 2020, Pages 
2663–2666), https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638  
[6] Singanayagam et al., Duration of infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold 
values in cases of COVID-19, England, January to May 2020, Eurosurveillance (13 aug 2020), 
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483  
[7] RIVM, Status validatie SARS-CoV-2 antigeen sneltesten, 10 maart 2021, 
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-03/Status%20validatie%20SARS-CoV-
2%20antigeensneltesten%2010%20maart%202021.pdf  
[8] New York Times, Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be., 29 aug 2020, 
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html  
[9] WOB-verzoek aan ministerie van VWS, door F.A. Lahr, 
https://twitter.com/fritsander/status/1407307756588220419?s=20  
[10] Rijksoverheid, Corona Dashboard, Besmettelijke mensen, 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/besmettelijke-mensen  
[11] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Maps in support of the Council 
Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU, 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-
free-movement  
[12] Stang et al., The performance of the SARS-CoV-2 RT-PCR test as a tool for detecting SARS-CoV-2 
infection in the population, Journal of Infection (May 31, 2021), 
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.05.022  
[13] Mina et al., Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid tests in public health responses 
to COVID-19, The Lancet (Volume 397, Issue 10283, P1425-1427, April 17, 2021), 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00425-6  
[14] WHO, Dr. Maria van Kerkhove, Asymptomatic transmission is very rare, 
https://www.youtube.com/watch?v=NQTBlbx1Xjs  
[15] NIAID, Anthony Fauci, Asymptomatic transmission has NEVER been the driver of outbreaks,  
https://www.youtube.com/watch?v=vrAvjU2LBkg  
[16] The Telegraph, Exclusive: Over half of Covid hospitalisations tested positive after admission, 26 
juli 2021, https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/26/exclusive-half-covid-hospitalisations-
tested-positive-admission/  

https://www.bluetruth.nl/


BlueTruth.nl 37 

[17] Rijksoverheid, Corona Dashboard, Cijferverantwoording Ziekenhuizen, 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/verantwoording  
[18] Stichting NICE, Ziekenhuisopnames, https://stichting-nice.nl/covid-19/public/zkh/new-
intake/confirmed  
[19] GGD (OSIRIS), Ziekenhuisopnames, https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-
19_aantallen_gemeente_per_dag.csv   

https://www.bluetruth.nl/


BlueTruth.nl 38 

Opmerkingen en verhalen van collega’s 
 

1. Naast diender ben ik ook partner, vader en hoofdkostwinner. Ik en mijn gezin zien geen heil 
in de experimentele vaccins en de excessieve maatregelen. Laat ik mij uiteindelijk niet 
injecteren, dan zou dit na 30 jaar trouwe dienst kunnen betekenen dat ik mijn baan 
kwijtraak. Of ik daarna nog ander werk kan of mag gaan doen is maar de vraag. Mogelijk raak 
ik dan alles kwijt waar ik al die jaren voor geknokt heb. Gaan we echt zo gemakkelijk over 
grondrechten heenstappen? Ik ben er erg bang voor. 

 
2. Elke ochtend sta ik op met het gevoel en de gedachte: is deze nachtmerrie al voorbij? Ik voel 

me benauwd en in een hoek gedrukt door maatregelen van de overheid. Ze maken inbreuk 
op mijn gevoel van vrijheid. Deelname aan de publieke samenleving word je als 
ongevaccineerde bijna onmogelijk gemaakt. Het voelt als uitgesloten worden van de groep, 
niet meer meetellen in de samenleving. Het roept bij mij een gevoel op van 'dan regel ik het 
zelf wel, ik heb 'jullie' niet nodig'.  
Ook op de werkvloer is het voelbaar: de spanningen, de angst, de vooroordelen. Ik voel me 
soms een crimineel omdat ik niet doe wat de meerderheid doet. In de rechtspraak wordt 
tegenspraak altijd gewaardeerd, maar in onze organisatie en samenleving omtrent dit 
onderwerp niet. Ik wil niemand overtuigen, maar ik doe mijn onderzoek en wat er geschetst 
wordt is aantoonbaar een leugen.  Waarom word ik niet gehoord? Waarom word ik al snel in 
een complot hoek gezet? De voorspellen van de QR-code om toegang te krijgen voor horeca, 
sport, evenementen en werk was allemaal eerst een 'complottheorie'. En zie nu?  
Ik ervaar veel stress. Ik raak moedeloos van de situatie. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Mag ik 
nog wel naar mijn werk straks? Of word ik ook daar uitgesloten? Wat voor toekomst gaat 
mijn zoontje tegemoet? Mijn relatie staat onder spanning, kunnen we de druk weerstaan? Ik 
ben al een familielid zo goed als kwijtgeraakt door bijwerkingen van het vaccin. Hoe kunnen 
ze niet zien hoeveel schade het vaccin heeft aangericht? Er is al genoeg wetenschappelijk 
bewijs dat het vaccin bij gezonde mensen meer risico op schade geeft dan het virus.  
Raak ik mijn zelfbeschikkingsrecht kwijt? Mijn lichamelijke integriteit? De toekomst 
beangstigt me, welke kant gaat dit op?  
Ik was altijd zo trots op mijn werk bij de politie, ik voel dat nu steeds minder. Ik zie het 
geweld toenemen... komen mijn collega's nog wel veilig thuis? Moeten er soms doden 
vallen?  
We doen dit voor de volksgezondheid toch? Waarom gaan we daar niet echt voor dan? 

 
3. Sinds 2014 ben ik werkzaam binnen de eenheid Rotterdam. Altijd ging ik met plezier naar 

mijn werk. Tot een paar maanden geleden, toen de collega's op de afdeling waar ik werkte 
zich keer op keer negatief uitlieten over ongevaccineerden. Er was geen respect voor mensen 
die zich niet lieten vaccineren en dus ook niet voor mij. Noodgedwongen ben ik gestopt op 
deze afdeling, omdat het voor mij ondraaglijk werd te blijven. Het invoeren van de 2G zou 
betekenen dat er voor mij geen plek meer is binnen de eenheid. Dat raakt me diep en heeft 
invloed op mijn dagelijks leven. Tegen uitsluiting en discriminatie: het waren nu net díe 
dingen waardoor ik bij de politie ging werken. Niets daarvan lijkt nog over te zijn. 

 
4. In mijn begintijd bij de politie was een veel voorkomende uitspraak van 'oudere' dienders: 

"verbaas je niet, verwonder je slechts." Een uitspraak die ik op den duur begreep, maar mij 
nooit eigen heb kunnen maken. Verwonderen, daar raak je afgestompt van. Verbazen, doet 
en blijft leven. Het houdt je scherp.  
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In deze coronatijd blijf ik me ook verbazen. Verbazen over het feit dat, ondanks alle 
maatregelen die genomen worden door de politiek, de politie (lees: leiding) niet één 
kanttekening hierbij plaatst. Althans, voor mij niet zichtbaar. Ik lees hier niets over op 
Korpsnet. Als je alle feiten op een rij zou zetten (wordt u aangeleverd), dan kun je niets 
anders dan concluderen dat de maatregelen niet meer gaan over de gezondheidszorg, maar 
een andere agenda dienen). 
 
Bij de politie doen we onderzoek, doen we aan hoor en wederhoor. Wie heeft welke banden 
met wie? Wat is de geldstroom? En klopt het wel wat er door bijvoorbeeld een aangever of 
getuige wordt beweerd? Er zijn zelfs 'tegensprekers' die ingevlogen worden in een 
onderzoek, om de verkokering van een onderzoeksvisie tegen te gaan.  
In het dagelijks leven zou men dit ook moeten doen. Zeker als je bij de politie werkt. Als 
collega's op Korpsnet hun visie over de coronamaatregelen ventileren (genuanceerd danwel 
ongenuanceerd) welke afwijkt van de politieke beslissing danwel beslissingen genomen door 
de eenheidsleiding, dan wordt men op het matje geroepen bij de chef. Veelal krijgt men van 
zijn chef of collega's te horen: "je kunt nu eenmaal niet werken voor een organisatie die het 
overheidsbeleid uitvoert en het daar dus niet mee eens zijn." 
Precies hiermee slaat men de plank volledig mis. Dit is precies waar het over gaat: juist als je 
voor een organisatie werkt die overheidsbeleid uitvoert, dien je te allen tijde kritisch te 
blijven. Kritisch in de zin van: 'neemt de politiek wel de juiste beslissingen? Is het wettelijk 
onderbouwd? Doe ik als politie wel de juiste dingen hierin? Blijven toetsen, al je 
werkzaamheden. Niet zomaar klakkeloos elk beleid uitvoeren. Als de overheid fouten maakt, 
kan je niet anders dan NIET het beleid uitvoeren.  
Dit is het morele kompas wat, in mijn ogen, elk mens en vooral elke diender dient te 
bezitten. 
 
Als de politiek doorgaat met het door hun gevoerde beleid en de politie dit beleid blijft 
handhaven, dan zal ik uiteindelijk ontslagen gaan worden. Het zij zo. Ik blijf staan waarvoor ik 
mijn hele leven en politie carrière al sta: Eerlijkheid, Integriteit en Waarheid. 
 
Er zijn u stukken aangeleverd waarin duidelijk is gemaakt dat de overheid/politie niet op de 
juiste wijze handelt. Zij dienen een andere agenda. Als u doorgaat met het handhaven van dit 
beleid, dient u deze agenda ook. U kunt niet meer zeggen dat u 'enkel beleid uitvoert.' 
Daarvoor is in deze tijd geen plaats meer. Het virus corona, daar gaat het eigenlijk helemaal 
niet om. Er is een oorlog gaande, een oorlog tussen Goed en Kwaad. Een oorlog om macht en 
om de mensheid te onderdrukken. U kunt mij een complotdenker vinden, een wappie, ik vind 
het best. Het gaat namelijk niet om u, niet om mij. Het gaat om de mensheid, om onze 
kinderen en het bestaan en leven in vrijheid.  
Voor deze vrijheid (geen onderdrukking, door niemand niet) zal ik altijd blijven strijden. 
Meerdere mensen, het volk, heeft heel goed in de gaten wat er speelt. Mensen worden zich 
er steeds meer van bewust dat zaken niet kloppen, dat de politiek dubbele agenda's dient. 
Deze ontwaking van de mens is niet meer te stoppen. Niet door onderdrukking vanuit de 
politiek en niet door het handhaven hiervan door de politie. 
 
Als ik beelden zie van demonstraties, de strijd tussen het volk en de politie, dan breekt mijn 
hart. De politieagenten staan voor een zware taak. Het volk staat voor een zware taak.  
Ondanks dat ik bij de politie werk, gaat mijn sympathie uit naar het volk (weet dat ik het 
gebruik van onnodig geweld, zowel door de politie als door het volk, verafschuw).  
De ontwaking van het volk, hier is geen houden meer aan. De politiek heeft al verloren. De 
politie gaat (als zij al niet heeft verloren) verliezen. 
 

https://www.bluetruth.nl/


BlueTruth.nl 40 

Heb zorg voor uw personeel. Stuur ze niet een slagveld op waarvan u weet (moet weten) dat 
zij dit gaan verliezen. Er is al te veel leed geleden. De komende tijd komt hier nog meer leed 
overheen.  
Zorg voor uw mensen, zorg voor het volk. Sta aan de goede kant van deze strijd opdat we 
weer een gezonde politie krijgen die WAARHEID, EERLIJKHEID en INTEGRITEIT hoog in het 
vaandel heeft staan. 

 
5. Het is beklemmend en ziekmakend hoe collega's, die in het kader van waarheidsvinding 

kritisch de coronafeiten onderzoeken, niet alleen belachelijk worden gemaakt, maar ook 
door de leiding aangesproken worden over hun denkwijze indien zij deze al dan niet openlijk 
uiten via social media. De oude angstcultuur steekt weer de kop op met waarschuwingen als: 
"we houden je in de gaten en het VIK leest ook mee." Je mag de door de overheid 
voorgeschreven waarheid vooral niet bekritiseren of weerleggen, zelfs niet met feiten die 
afkomstig zijn van gerenommeerde en onafhankelijke wetenschappers. 

. 
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