ADRES VAN AFZENDER
DATUM EN PLAATS

AANGETEKEND

SCHOOLADRES
Betreft: Mondkapjesverplichting (NAAM SCHOOL) in relatie tot mijn
zoon/dochter (NAAM LEERLING + KLAS) en de andere leerlingen.

Geachte mevrouw/meneer (NAAM RECTOR), directie,
Daar meerdere medisch experts inmiddels hebben verklaard dat mondkapjes
schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor kinderen, en een
verplichting om deze te dragen tevens de universele rechten van de mens
schendt, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
(Waarom mondkapjes volgens medisch experts schadelijk zijn is bij u bekend,
aangezien ik u hierover eerder heb bericht via meerdere emails).
Uit die eerder toegezonden berichten blijkt ook dat zowel het RIVM als de
overheid aangeven dat het dragen van een (niet medisch) mondkapje geen
bescherming biedt in medische zin, maar dat de reden dat dit toch wordt
geadviseerd is vanuit het oogpunt van gedragsbeïnvloeding. Uitspraak van
Minister Tamara van Ark op 29 juli 2020, waarvan u de beelden met geluid heeft.
Aangezien uw school heeft gemeend een mondkapjesplicht voor leerlingen in te
voeren, bij deze graag uw aandacht voor de volgende punten:
1- Ik vraag u, binnen onderstaande termijn, mij een juridisch geldend en medisch
getoetst stuk van het ministerie van VWS/ GGD/ RIVM toe te zenden waarin
aangegeven wordt:
a- Waartegen, in welke mate en hoe; mondkapjes cq. NIET-beschermende
mondkapjes bescherming bieden aan mijn kind en anderen.
b- Dat mondkapjes cq NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van mijn kind
niet schaden OF bij welk gebruik en in welke mate mondkapjes c.q. NIETbeschermende mondkapjes de gezondheid van mijn kind kunnen schaden.
c- Hoe mijn kind om zou moeten gaan met mondkapjes zodat verkeerd gebruik
uitgesloten is en de gezondheid van mijn kind niet geschaad wordt.
d- Welk gedrag er beïnvloed zou moeten worden.
f- Wat het doel is van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding.
g- Wat een eventueel psychisch gevolg kan zijn van deze experimenten t.b.v.
gedragsbeïnvloeding.
2- Ik vraag u ook om een juridisch geldende verklaring af te geven waarin uw
scholengemeenschap verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijk is voor
onderstaande:

a- Schade aan de gezondheid van mijn kind door het dragen van mondkapjes c.q.
NIET-beschermende mondkapjes, nu en in de toekomst, ten gevolge van de door u
opgedragen mondkapjesplicht.
b- Fysieke en/of psychische schade van mijn kind, nu en in de toekomst, als gevolg
van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding.
c- Psychische schade met betrekking tot de rest van ons gezin, nu en in de toekomst,
als gevolg van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding van mijn kind.
3- Daar de mondkapjesplicht de onderstaande wetten overtreedt vraag ik u ook om de
hieronder gevraagde juridisch geldende stukken c.q. gerechtelijke bevelen mij toe te
zenden waarmee u aantoont dat u gerechtigd bent een mondkapjesplicht in te voeren
en waarmee u, en daarmee ook ik, gevrijwaard bent van juridische gevolgen i.v.m. het
overtreden van onderstaande wetten:
a- Een juridisch geldende vrijwaring van het ministerie van justitie m.b.t. juridische
gevolgen i.v.m. het overtreden van de wet; verbod op gezichtsbedekkende kleding.
b- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap
gerechtigd is de wet op vrijheid van kledingkeuze te overtreden.
c- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap
gerechtigd is een bevel tot mondkapjesplicht uit te vaardigen.
d- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap
gerechtigd is een bevel uit te vaardigen waarmee u dus bevoegd bent de grondwet te
overtreden en bevoegd bent de grondrechten en de Europese rechten van mijn kind
aan te tasten.
e- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap
gerechtigd is experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding, die eventueel psychische dan
wel fysieke schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen, met mijn kind uit
te voeren.
f- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap
gerechtigd is de code van Neurenberg, die bovenstaande experimenten verbiedt, te
overtreden.
4- Ik vraag u ook schriftelijk aan te geven welke sancties u bereid bent op te leggen:
a- Wanneer de door uw scholengemeenschap opgelegde mondkapjesplicht niet
opgevolgd wordt. Ik vraag u daarbij in uw achterhoofd te houden dat er naast een
plicht, ook een recht op onderwijs geldt in Nederland.
Daar ik uit onder andere bovenstaande de conclusie trek dat uw scholengemeenschap
door bovenstaande maatregel de gezondheid van mijn kind schade toebrengt, de
grondwet en andere wetten overtreedt en de grondrechten en de universele rechten
van de mens schendt, kan ik niet anders dan uw scholengemeenschap ter
verantwoording roepen en aansprakelijk stellen i.v.m. al het bovenstaande.
Omdat ik er vanuit ga dat uw scholengemeenschap deze maatregel allang getoetst
heeft aan de medische waarde en noodzaak, de (grond-)wet, de grondrechten, de
rechten van de mens en de code van Neurenberg en u dus alle gevraagde stukken in
uw bezit heeft, of zou moeten hebben, ga ik ervan uit dat het toezenden van deze
stukken niet langer dan VEERTIEN dagen na dagtekening hoeft te duren. Tevens ga
ik ervan uit, dat wanneer u 100% achter het gebruik staat van het nut van mondkapjes
c.q. NIET-beschermende mondkapjes en dus overtuigd bent van de veiligheid, u geen
bezwaar heeft de aansprakelijkheid uit punt 2/a, 2/b en 2/c op u te nemen.

Ik laat (NAAM KIND) vrij in zijn/haar keuze m.b.t. het opvolgen van de door u
opgelegde maatregelen, maar houd me, als ouder, het recht voor, tot ontvangst van
ALLE bovenstaande stukken, (NAAM KIND) te vrijwaren van bovenstaande door u
opgelegde mondkapjesplicht.
Tevens ga ik ervan uit dat dit schrijven op geen enkele manier ten nadele van (NAAM
KIND) behandeld wordt. Ook vraag ik u dit schrijven niet aan (NAAM KIND) te
overleggen en/of met hem/haar te behandelen. Communicatie hierover vindt enkel
plaats met mij, zijn/haar ouder.
Ik behoud me het recht voor om dit schrijven en al uw aan mij gestuurde stukken aan
mijn advocaat toe te zenden voor juridische toetsing.
Dank voor uw tijd en aandacht en ik vertrouw erop dat u dit schrijven uiterst
zorgvuldig zult behandelen en de gevraagde stukken en uw antwoord op korte termijn
doch binnen VEERTIEN dagen na dagtekening aan mij zult zenden.
Met vriendelijke groeten,

NAAM OUDER(S)
(moeder/vader NAAM KIND + KLAS)
Bijlage: 2e Uitgave blad Gezond Verstand, ter verdere informatie.
In dit tweede nummer van het tijdschrift Gezond Verstand, dat is opgezet door
voormalig NRC-correspondent en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen,
wordt óók gesteld dat mondkapjes bij kinderen, naast andere schade, voor
hersenschade kunnen zorgen en dat COVID-19 ongeveer even dodelijk is als de
griep.

