
SOCIALE UITSLUITING en het SCHENDEN VAN DE GRONDWET 

Wat ik niet begrijp zijn de vreemde gedachtenkronkels van mensen . Wanneer 

je gevaccineerd bent ben je toch veilig? Wanneer jouw kinderen gevaccineerd 

zijn kunnen ze niet meer ‘besmet’ raken dus waarom niet gevaccineerde 

kinderen uitsluiten. Het is andersom niet gevaccineerde mensen hebben een 

kleine kans om ‘besmet’ te raken maar als hun immuunsysteem goed 

functioneert zal dat niet gebeuren en wordt het immuunsysteem sterker. 

Hetzelfde voor muilkorven, als je een niet medisch mondkapje op hebt ben je  

veilig, of toch niet? 

WHO en RIVM hebben bevestigd dat de PCR test niet geschikt is voor het 

diagnosticeren van covid-19 dus meet je geen ‘besmettingen’ alleen of een 

brokje RNA positief of negatief is. 

“Maatregelen om ons gedrag te beïnvloeden zijn ongrondwettelijk”. Hoogleraar 

rechtswetenschap Jan Brouwer 

Het gaat niet meer over Volksgezondheid maar over controle. De cijfers geven aan dat het 
om een middelzware griep gaat. Buitenproportioneel om zo onze Grondrechten af te 
nemen. Zie blz. 4, IFR onder 70 jaar is 0,05%. 

Hoogleraar (bron bekend): “men is gevangene van eigen, zelf geconstrueerde paniek en 
heeft een neurotische obsessie met onbetrouwbare cijfers ontwikkeld, iedereen die hen 
daarop wijst wordt geostraceerd. Het is doodeng, blij dat mensen als u en ik er nog zijn en 
blijf u moedig uitspreken over deze collectieve waanzin”  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ostracisme  Tegenwoordig wordt de term ostracisme gebruikt 
om een vorm van sociale uitsluiting aan te duiden waarbij door de gezamenlijke leden van 
een groep contact met een individu of een minderheidsgroep wordt vermeden en waarbij 
deze bewust geweerd wordt uit de (meerderheids)groep.  

https://www.niburu.co/binnenland/15377-overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is  
“Luister naar wat hij in werkelijkheid zegt. Om heel misschien één besmetting te voorkomen 
moeten 200.000 mensen minimaal een week lang een mondkapje dragen. Eenieder die na 
het horen van onderstaande boodschap nog een mondkapje draagt, moet echt van de pot 
gerukt zijn”. 

WAAROM wordt de Grondwet niet gehandhaafd met name art.10&11: 

• Om te vliegen wordt een PCR test verplicht gesteld niet ouder dan 72 uur dezelfde 
truc kun je doen met vaccineren. Beiden is aantasting van de integriteit van je 
lichaam. Kan een commercieel bedrijf dat dan zomaar eisen? Staan de 
vervoersvoorwaarden dan boven de Grondwet? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ostracisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minderheid
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• Wat heb ik als Burger aan art.11 wanneer er toch via achterdeurtjes vanaf geweken 
kan worden? Het is een zeer onveilig gevoel dat ik niet beschermd wordt door de 
Grondwet en onze gekozen politici die dit mogelijk hebben gemaakt 

• Kunnen ziektekostenverzekeraars vaccineren verplicht stellen om volledig verzekerd 
te zijn incl. een aanvullende verzekering? 

• Elders in de wereld zijn al hypotheken geweigerd wanneer je covid-19 hebt gehad 
want ‘het risico op overlijden’ kan niet ingeschat worden. 
Verzekeringsmaatschappijen gaan dus eisen dat je gevaccineerd bent. Is dat 
mogelijk? 

• De VVEM (evenementen) zijn al bezig in een werkgroep waar ook 
vertegenwoordigers van het kabinet in zitten om een vaccinatiepas verplicht te 
stellen voor toegang tot alle soorten evenementen. Niet verplicht maar eigenlijk heb 
je geen keus als jongere. Ook hier wordt art.11 ontweken. Kan dit zomaar? 

• De grote theater producenten hebben eur40 miljoen gekregen dus zullen ook wel 
met een vaccinatiepas komen. 

• In de Groene nr.46 staat een artikel over dansen, dat er sneltesten komen om naar 
binnen te mogen bij theaters, nachtclubs etc. https://www.groene.nl/artikel/kunnen-
we-straks-weer-dansen  

• https://www.npostart.nl/op1-11-november-2020/11-11-2020/POW_04809636 Hans 
Zaaijer pleit voor vaccinatie pas voor popconcerten. Sociale uitsluiting. 

• https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-
langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/ sociale uitsluiting en chantage 

• https://www.oogtv.nl/2020/11/vno-ncw-wil-met-testsamenleving-terug-naar-
normaal-leven/   testen die onbetrouwbaar zijn 

• https://www.nu.nl/economie/6089597/bedrijven-willen-massaal-griepvaccin-voor-
personeel-moeten-nee-verkopen.html  

• Het WEF adviseert het bedrijfsleven om hun personeel verplicht te vaccineren om 
economische redenen, minder ziekteverzuim. Zo wordt ook art.11 ontweken maar 
mag een bedrijf dat verplichten? Staan arbeidsvoorwaarden boven de Grondwet? 

• Wanneer de mondmasker plicht officieel Wet is kunnen ondernemers dan ook 
zeggen bij ons in de winkel/bedrijf zijn mondmaskers niet verplicht maar een 
vrijwillige keuze? 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/11/k

aartje-uitzondering-mondkapje/Mondk_Uitzondering_05.pdf 

• Wanneer ik zo’n verklaring bij me heb kunnen winkeliers me dan alsnog 
weigeren?  Bijv. bij COPD, hart problemen 

• Doet een winkelier dat toch onder welk wetsartikel pleegt hij dan een strafbaar feit? 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-
bedrijven/winkeliers als onafhankelijk ondernemer wordt volledig bepaald hoe je je 
eigen nering moet runnen. Je moet ook Handhaven zonder daarvoor betaald te 
krijgen. Je moet zelf 10 uur per dag een muilkorf dragen wat erg slecht voor je 
gezondheid is, zie artikel van dr. Greitz (top neurologe). Je werkt al 80 uur per week 
om de zaak draaiend te houden met als bonus op termijn gezondheidsklachten waar 
veel ondernemers geen AOV voor kunnen afsluiten want dat is te duur en nu zeker 
niet meer betaald worden. Maar je mag nog wel je Belastingen en Afdrachten blijven 
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betalen. Kom je in aanmerking voor financiële steun, nadat je door de bureaucratie 
heen bent, dan is het een lening. Verdien je wat kun je terugbetalen. 

• Minister Ollongren geeft toe dat mondkapjes gaan om Gedragsbeïnvloeding! Kajsa 
Ollongren gaf tijdens de persconferentie op 02-10-2020 heel duidelijk toe dat 
de mondkapjes niet 'moeten' worden gedragen op grond van medische adviezen 
maar op grond van Gedragsbeïnvloeding! 

• Op 31 juli 2020 sprak Tamara van Ark (VWS) de volgende zin: ‘Mondkapjes dienen 
geen medische reden maar om ons gedrag te beïnvloeden. Dat is een strafbaar feit. 

• Macron heeft voorgesteld om het Schengen verdrag op te zeggen zodat er weer 
grenscontroles komen z.g. tegen terroristen maar dan kun je meteen de 
vaccinatiepas controleren 

• Grondwet, Wetten en AVG alles wat ons burgers moet beschermen is door het 
Parlement afgebroken en wordt door de regering overtreden. 

• Wat denkt u zou het rapport van 63 pag. World-Covid-19-strategic…. Gedateerd 2 
april 2020 al lang hebben klaar gelegen? Corona op 11 maart 2020 als pandemie 
erkend, 3 weken later dit rapport 
“COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM AND PROPOSED 25 
PROJECTS UNDER PHASE 1 USING THE MULTIPHASE PROGRAMMATIC APPROACH 
WITH AN OVERALL FINANCING ENVELOPE OF UP TO US$6.00 BILLION EQUIVALENT, 
OF WHICH UP TO $4 BILLION FOR HEALTH FINANCING (UPTO US$ 1,300 MILLION IDA 
AND UP TO US$2.7 BILLION UNDER THE IBRD) APRIL 2, 2020”  Kopie beschikbaar.  

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

• Minister Ollongren geeft toe dat mondkapjes gaan om Gedragsbeïnvloeding! Kajsa 
Ollongren gaf tijdens de persconferentie op 02-10-2020 heel duidelijk toe dat 
de mondkapjes niet 'moeten' worden gedragen op grond van medische adviezen 
maar op grond van Gedragsbeïnvloeding!   OMDAT HET KAN. 

• https://www.lnnmedia.nl/corona/ard-ja-we-hebben-het-overdreven-
toonaangevend-duits-medium-ard-roeit-terug-corona-is-overwonnen/  Het ARD 
geeft toe dat corona berichtgeving overdreven is. 

• https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/08/help-het-amerikaanse-
rivm-cdc-kan-het-coronavirus-niet-vinden/   CDC kan het virus niet vinden 

• https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/07/schokkend-de-puinhoop-
is-compleet-rivm-constateert-amper-corona/   

• https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/05/het-amerikaanse-rivm-
biedt-haar-veronschuldigingen-aan-wat-liegen-ze-ons-nog-meer-voor/  Het CDC 
heeft toegegeven dat de organisatie het publiek tijdens de hele coronaviruspandemie 
heeft bedrogen. 

• Minister De Jonge: Ik ga ze er zeker op wijzen. Ik ben daar sowieso al mee bezig, 
omdat wij zelf vinden dat die mogelijkheid binnen de huidige Wpg daar eigenlijk iets 
te omslachtig voor is. Dus ik zou liever een bestuursrechtelijke mogelijkheid willen 
voor het opleggen van een quarantaineplicht. Maar wij gaan daar graag mee aan de 
slag ten aanzien van de AVG. Wat mij betreft is daar echt geen enkele 
belemmering.  https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201026/verslag    OMDAT HET 
KAN     Hotels gaan gevorderd worden om dit te realiseren, kinderen bij hun ouders 
weggehaald. 
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• De Jonge heeft ook gezegd dat hij zich kan voorstellen dat ouderen in 
verzorgingshuizen die niet ingeënt zijn wellicht minder verzorging krijgen 

• Maar gelukkig is Femke Louise naar Parijs gevlogen ondanks het reisverbod. 

• https://www.blckbx.tv/   wil verbinden    wijkagent Edam/Volendam. U praat met 
anders denkenden. Je hebt een andere mening dan de regering en dat mag kennelijk 
niet. Ik vind het een heel intimiderend gesprek van de zijde van de politie. 
Tegenwoordig mag je geen andere mening hebben dan de regering want dan ben je 
een complotdenker en krijg je de politie in je tuin of aan de deur om 22.15 uur, dat 
filmpje ben ik helaas vergeten op te slaan.  

• In Zweden gaat het goed maar dat wordt doodgezwegen 

https://mondkapjeseffecten.nl/effecten/ 

meldpunt mondkapjes op scholen regionaal:  https://doezelfnormaal.nl/meldpunt-
mondkapjes/  
https://www.ademvrij.nu/orde-van-advocaten-kraakt-wetsvoorstel-mondkapjes-geen-
medische-noodzaak-geen-juridische-grondslag  
 
14 oktober publiceerde een van de grootste epidemiologen van onze eeuw zijn 
berekeningen van de dodelijkheid van Covid-19. Hij publiceerde bij de WHO zelf. John P A 
Ioannidis was al sinds het begin van de ‘crisis’ zeer scherp en tegen de lockdowns, maar 
werd direct genegeerd door de media. Dat terwijl hij zeker tot de grootste epidemiologen 
aller tijden behoort. Hij wordt ook wel de ‘scourge of sloppy science’ genoemd. Deze 
publicatie is niet weg te zetten. Het berekent de wereldwijde IFR. Zijn conclusie over de 
dodelijkheid van het virus is als volgt: de IFR (infection fatality rate) van Covid-19 is 0,23% 
voor alle leeftijden, en de veel meer zeggende IFR voor onder de 70 is 0,05%. Geen enkele 
reden dus om nog paniek te zaaien. Zeker niet omdat de IFR nog daalt, omdat we meer 
weten over het virus, en omdat er bij veel van de studies die hij meenam niet helemaal 
correct geteld is of men echt aan corona overleed. De laatste zin, die voor een 
wetenschappelijke publicatie vrij hard is, somt eigenlijk alles op: ‘The inferred infection 
fatality rates tended to be much lower than estimates made earlier in the pandemic.’ 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf  WHO rapport 

https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA , prof. Pierre Capel. Recente RIVM 
cijfers geven aan dat er geen correlatie is tussen het aantal testen en het aantal 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Conclusie GEEN tweede golf.  
 

http://www.janbhommel.com/post/brief-van-een-wanhopige-huisarts?  Ontroerend betoog 

http://www.janbhommel.com/post/de-verduistering  Uitermate boeiende analyse hoe we in 
de maling genomen worden. Neem er even de rust en tijd voor om het artikel te lezen. 

Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno J. Bouma; https://oost-
online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/  ‘Zorg 
goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’  

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

corona  21.08.2020. Wilson Boldewijn. 7” vaccins veel onzekerheden. Ab: voordat je zeker weet dat 
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een vaccin 100% veilig is moet je een paar miljoen mensen gevaccineerd hebben. Dit betekend dus 

dat deze mensen proefkonijnen zijn, geen enkele kritische vraag van Wilson. Zou hij samen met Ab 

vooraan staan om het vaccin te testen? Ministers Wiebes en Hoekstra in ieder geval niet aan een van 

de babbeltafels. 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/al-58-luchtvaartmaatschappijen-willen-reizigers-
zonder-covid-test-gaan-weigeren/   
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