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Oud-politieagent pakt Rutte en De Jonge aan: ‘U pleegt 
ambtsmisdrijven die de dood tot gevolg hebben’ 
  

Ook (voormalige) politiemensen beginnen zich te keren tegen het Nederlandse 
coronabeleid. Oud-politieagent Abe Dijkstra, die hoge functies heeft bekleed binnen 
de marechaussee, kreeg op het Malieveld rake klappen van de politie en verschijnt 
sindsdien geregeld op het podium tijdens coronaprotesten om zijn onvrede te uiten 
over de gang van zaken. 
Vervolgens stond marechaussee Melchior Verbon op. Hij deed mee aan het protest 
tegen de coronamaatregelen op 21 juni. Over de coronaspoedwet zei hij: “Ik zit niet te 
wachten op die macht. Het gaat tegen de grondwet in. Het beperkt mensen zo 
gigantisch in hun vrijheid. Daar heb ik niet een eed voor afgelegd.” 
Dijkstra en Verbon staan niet alleen. Op Facebook circuleert momenteel een 
bericht van Chris Kragtwijk, die bij de Koninklijke Marine en de politie in Amsterdam 
heeft gewerkt. Hij zegt over de ontwikkelingen in Nederland: “Hier heb ik destijds zeker 
niet twee keer de belofte voor afgelegd. De bewuste desastreuze politieke koers 
natuurlijk niet, maar zeker de inzet en het optreden van de diensten, en de 
onderdrukking niet.” 
Kragtwijk richt zich tot het management, het ministeriële kader van de ministeries, de 
lobby erachter en de figureheads oftewel de politieke gezichten: “U allen – niet alleen 
Rutte en De Jonge – bent niet meer dan een pion van het grote geld en de macht 
geworden. Zij hebben u be/gestuurd vanaf het begin van uw carrières.” 
“U stuurt aan op politie- en (uitgelokt) burgergeweld, direct en indirect, u misbruikt 
alle betrokken diensten hiervoor, u bent derhalve strafbaar. De cognitieve dissonantie 
waar u hen in plaatst, is zeer verwerpelijk. Dit heeft enorme effecten op hun gezinnen, 
familie en vrienden. Realiseert u zich dat heel goed! U misbruikt hen middels hun 
belofte/eed.” 

U pleegt ambtsmisdrijven die de dood tot gevolg hebben 

https://www.ninefornews.nl/ex-politieagent-abe-slachtoffer-van-zinloos-politiegeweld-op-malieveld-dit-moet-echt-stoppen/
https://www.ninefornews.nl/deze-marechaussee-gaat-op-21-juni-demonstreren-tegen-coronabeleid-in-strijd-met-de-eed/
https://www.facebook.com/ChrisKragtwijk/posts/3454095351310081
https://www.facebook.com/ChrisKragtwijk/posts/3454095351310081
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Kragtwijk neemt geen blad voor de mond: “U pleegt ambtsmisdrijven (de dood tot 
gevolg hebbende), ook dus aangaande het onthouden van de juiste behandeling, op 
het juiste moment en het onthouden van de juiste middelen (reeds jaren bekende 
eenvoudige medicatie zelfs). Tevens het vervalsen en beïnvloeden van statistieken en 
negeren van andere legitieme/gerenommeerde wetenschappers en artsen. Allemaal 
bewijsbaar. U heeft de volledige mainstream media in uw macht en u stuurt hiermee 
het overgrote deel van de bevolking/sheeple de door u gewenste verkeerde richting 
in.” 
De oud-politieagent neemt het op voor Tarik Z., de journaalkaper: “Hij had roerend 
gelijk. Ik zeg: geef deze jongen een standbeeld, naast dat van Edward Snowden.” 
Kragtwijk waarschuwt: “Er is geen weg terug voor de gevestigde orde. De enige weg 
voor u is deze verkeerd ingeslagen weg. Elke andere richting betekent einde carrière. 
‘Wir haben es nicht gewußt’ gaat niet afdoende zijn.” 
 

Professor: We moeten het virus gewoon z’n gang laten 
gaan 
  

Professor en Nobelprijswinnaar Michael Levitt gaat in een nieuw interview dieper in 
op de voorspellingen die hij in de afgelopen maanden deed over corona. Er wordt nu 
vooral veel getest, wat volgens Levitt een enorme geldverspilling is. “We kunnen al dat 
geld beter gebruiken om mensen te helpen die werk- of dakloos zijn geraakt. Het is 
geweldig voor de farmaceutische bedrijven die testkits verkopen, maar wij hebben er 
geen baat bij.” 
Professor Levitt benadrukt in de studio van UnHerd nog maar eens dat de griep 
gevaarlijker is dan het coronavirus. “Je kunt de griep minder makkelijk bedwingen. Het 
virus muteert sneller. Coronavirussen hebben een relatief groot genoom, drie keer 
groter dan de griep. Het vormt één geheel, terwijl het genoom van de griep uit 7 
stukken bestaat. Het griepvirus zorgt jaar in jaar uit voor een enorme oversterfte. Ik 
denk niet dat er aankomende winter een coronagolf van betekenis zal zijn.” 

Paniek verkort het leven 

Wel verwacht Levitt dat de oversterfte 10 keer hoger zal uitvallen omdat we de 
samenleving op z’n kop hebben gezet. “Mensen sterven aan de gevolgen van armoede, 
wanhoop en alcoholisme. We zien in de afgelopen maand al oversterfte door 
alcoholgebruik.” 
Over de paniek die de overheid en media aanwakkeren, zei de professor: “Paniek is 
gevaarlijk en verkort het leven met minstens een maand. Ik schreef eerder: ‘Wat 
kunnen we doen om de vrijwillige zelfmoord van de westerse beschaving te stoppen?’ 
Als ze het aantal coronagevallen willen terugdringen naar nul, kun je er zeker van zijn 
dat het verval van de westerse samenleving aanzienlijk zal versnellen.” 
https://www.ninefornews.nl/professor-we-moeten-het-virus-gewoon-zn-gang-laten-gaan/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oIGEO1Onypc&feature=emb_rel_pause 

https://www.ninefornews.nl/professor-we-moeten-het-virus-gewoon-zn-gang-laten-gaan/
https://www.youtube.com/watch?v=oIGEO1Onypc&feature=emb_rel_pause
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‘Coronaspoedwet maakt van premier Rutte een 
alleenheerser’ 
  

Aankomende week behandelt het parlement de coronaspoedwet. Deze wet maakt de 
weg vrij voor een staatsgreep door de staat. De spoedwet bevordert premier Mark 
Rutte namelijk tot alleenheerser, zegt Arnold Karskens van omroep Ongehoord 
Nederland. 
Zijn partner in crime, Hugo de Jonge, werd na een schimmige verkiezing leider van het 
CDA. Die pleit nu kil voor de landelijke invoering van een coronavirus-app, zodat de 
staat precies kan nagaan waar je bent geweest en met wie je contact hebt gehad, aldus 
Karskens. 
“De spoedwet geeft medezeggenschap aan virologen van het RIVM, die er eerder nog 
pijnlijk naast zaten bij de aanpak van de pandemie. De wet geeft ook macht aan de 
minister van Justitie voor het vervolgen van en het opleggen van een strafblad aan 
protesterende bejaarden op het Malieveld, terwijl hij de koning en de koningin op hun 
vakantie bij overtreding niet beboet en zich op zijn eigen bruiloft in Bloemendaal niets 
aantrekt van de 1,5 meter afstand.” 

Verkapte dictatuur 

Karskens wijst erop dat de coronaspoedwet de minister van Binnenlandse Zaken de 
bevoegdheid geeft om je kantoor, studentenhuis of camping onaangekondigd binnen 
te dringen, desnoods door de voordeur in te trappen. 
De wet geeft de minister van Mediazaken bovendien de macht om coronacritici en -
sceptici de mond te snoeren. Als we niet oppassen, glijden we af naar een verkapte 
dictatuur, waarschuwt Karskens. 
[Ongehoord Nederland] 

https://www.ongehoordnederland.nl/de-spoedwet-is-een-staatsgreep-arnold-op-zondag-27/ 
 

Burgergroep wil undercoveragenten laten vervolgen 
wegens extreem geweld 
  

Melle deed vorige week donderdag mee aan het protest tegen de coronamaatregelen 
in Den Haag. Er waren wat opstootjes, waarna hij naar een locatie werd gedreven. Hij 
stond daar met wat andere mensen te praten toen er opeens rumoer uitbrak. 
Op beelden van Meldpunt Nederland is te zien dat een stelletje nietsvermoedend op 
de grond zit en opeens wordt aangevallen door undercoveragenten. Een vrouw die op 
de grond ligt, wordt geschopt en daarna vol in haar rug geslagen met een 
ploertendoder. Ook is te zien dat een politieagent in burgerkleding uit alle macht 
uithaalt om haar zo hard mogelijk te raken. 
Melle vloog vervolgens op deze mensen af om bescherming te bieden. Uit frustratie 
gooide hij een handvol zand en grind tegen de ME-bus. Kort daarop werd hij door de 

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=RIVM
https://www.ongehoordnederland.nl/de-spoedwet-is-een-staatsgreep-arnold-op-zondag-27/
https://www.ongehoordnederland.nl/de-spoedwet-is-een-staatsgreep-arnold-op-zondag-27/
https://www.facebook.com/meldpuntnederland/posts/1556481101206278
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undercoveragenten in de ME-bus getrokken. Hij kreeg een knie in zijn ribben en een 
vuist in zijn nek. Omdat hij bijna geen adem kreeg, vroeg hij of de vuist van zijn keel 
mocht. “Je moet je muil houden!” was het antwoord. 
Hij werd in voorarrest geplaatst en kreeg 4 dagen lang geen schone kleding. Contact 
met ouders en vriendin liep via een toegewezen advocaat. De officier van justitie vond 
het gedrag van Melle ‘absoluut onacceptabel’, want ze zag op de beelden ‘meerdere’ 
mensen slaan en schoppen in de richting van agenten. Dat hij een steen in zijn rugzak 
had, wees er volgens haar op dat hij wilde rellen. Overigens zou er alleen een 
kiezelsteen in zijn broekzak zijn gevonden. De officier eiste 10 weken gevangenisstraf 
waarvan 4 weken voorwaardelijk. 

Tenminste één van de undercoveragenten vervolgen 

De rechter achtte openlijk geweld in vereniging tegen agenten bewezen en vond het 
gedrag van Melle buiten alle proporties. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep 
die agenten belaagde en kreeg 8 weken cel waarvan 4 voorwaardelijk. 
Steungroep Boeren & Burgers onder leiding van Jan Huzen heeft vandaag met een 
advocaat de mogelijkheden bekeken om tenminste één van de undercoveragenten te 
vervolgen. Bij de advocaat, die zei dat Melle juist een lintje verdient, zijn inmiddels alle 
persoonsgegevens van deze agent bekend. Volgens de groep van Huzen, die een aantal 
foto’s van de undercoveragenten op Facebook zette, heeft de agent zich schuldig 
gemaakt aan onder andere opruiing. De groep wil weten wie de opdracht heeft 
gegeven om op mensen in te slaan. 
“Op dit moment is 1 persoon in bewaring gesteld voor de duur van 4 weken die zijn 
burgerplicht vervulde door andere burgers te beschermen tegen extreem veel geweld 
van undercoveragenten, die dus niet als zodanig herkend werden en veel onrust 
veroorzaakten met als gevolg dat omstanders gewond raakten.” 
“Redelijkerwijs mag je ervan uitgaan dat de politie niet vanuit het niets onschuldige 
burgers aanvliegt en verwondt. Wordt vervolgd.” 
Advocaten stellen momenteel een strijdplan op om een einde te maken aan 
extreem politiegeweld tijdens demonstraties. 
 
 

Huisarts krijgt dreigende brief van inspectie op de mat 
na kritiek op coronabeleid: ‘Zo houden ze je in het 
gareel’ 
  

Veel mensen vragen zich af waarom er niet meer Nederlandse artsen zijn die zich 
openlijk uitspreken tegen het coronabeleid. De artsen die hun nek uitstaken, werden 
gelijk op het matje geroepen door de inspectie. Zo mocht huisarts Rob Elens zijn 
patiënten niet langer met hydroxychloroquine behandelen en stelde de inspectie een 
onderzoek in naar psychiater Renate Tillema na haar optredens op het Malieveld. 

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=politiegeweld
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Nu is het de beurt aan huisarts Marije Berkelaar, die na een oproep om niet mee te 
doen aan de coronamaatregelen een dreigende, aangetekende brief van het ministerie 
van Hugo de Jonge op de mat kreeg. 
Via LinkedIn laat ze weten: “Ik kreeg zojuist onderstaande brief van de inspectie, nadat 
huisarts en voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Nico Terpstra opnieuw 
over mij klaagde.” 
Het ministerie wijst haar erop dat de inspectie meldingen heeft ontvangen ‘dat u ten 
aanzien van de behandeling en advisering van Covid-19 afwijkt van de beroepsnormen 
en de adviezen van het RIVM’. 

In het gareel 

En verder: “In dit verband wil de inspectie haar zorg uiten over uw handelswijze en het 
effect hiervan op patiënten en op de Covid-19-bestrijding.” Zo had ze onder andere 
niet mogen zeggen dat mensen elkaar moeten knuffelen. 
Berkelaar krijgt daarnaast het verwijt dat haar uitspraken en handelswijze ‘haaks staan 
op de geldende coronarichtlijnen, haar patiënten in risicovolle verwarring brengen en 
het vertrouwen in de geneeskundige zorg schaden’. 
De inspectie dreigt: “Mocht u zich niet houden aan de normen en richtlijnen […] dan 
kan de inspectie overwegen uw handelswijze ter toetsing voor te leggen aan het 
tuchtcollege voor de gezondheidszorg.” 
Criticaster1960, ex-senior beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, reageert: “En zo worden artsen in Nederland die kritiek hebben op het 
beleid, in het gareel gehouden.” 

Een week of langer oud 

Het ministerie beschuldigt huisarts Berkelaar ervan patiënten ‘in risicovolle verwarring’ 
te brengen. Dat zou de overheid zelf natuurlijk nooit doen. Of wel? Eergisteren deed 
Ernst Kuiper, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, bij Jinek een boekje open over 
de verwarrende manier waarop het RIVM coronacijfers verzamelt. Het blijkt dat het 
RIVM geen recente cijfers gebruikt van de ziekenhuizen, maar verouderde data van de 
GGD, die minstens een week oud zijn. 
“Ze gebruiken standaard getallen die eigenlijk al een week of langer oud zijn. Het RIVM 
haalt de ziekenhuisgetallen van de GGD en niet van de ziekenhuizen. Wij vragen iedere 
dag in iedere zorgregio bij alle ziekenhuizen de aantallen op, maar het RIVM gebruikt 
ze niet. In dit geval kan ik je vertellen dat er vandaag 158 mensen met Covid-19 in de 
ziekenhuizen lagen. In de afgelopen 5 dagen is dat aantal met 10 procent gedaald.” 
“De getallen gaan dus omlaag,” herhaalde Jinek. Kuiper antwoordde: “Ja.” 
Zo gaat het er dus achter de schermen aan toe. Damage control, koste wat kost 
vasthouden aan het narratief en critici de mond snoeren. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/puurmarije_ik-kreeg-zojuist-onderstaande-brief-van-de-activity-6704376754569576448-SnSe
https://twitter.com/IkNet/status/1298736700529803264?s=20
https://www.rtlxl.nl/programma/jinek/7acabd8a-7a00-3cd9-83f6-0714287ffabe?fbclid=IwAR2dTkrYAk7w1CIzqbCISQS3b-jyaWwBXbCCf4XBMGSJVM2gyAqxK-1SWiE
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Tucker Carlson gaat los op Gates en ‘corrupte’ WHO: 
‘Dit is pure oplichting’ 
Eerst kregen we te horen dat alles weer normaal zou worden als de curve was 
afgevlakt. Nu de curve is afgevlakt, krijgen we steeds te horen dat alles weer normaal 
zal worden als er een vaccin is. Op sommige plekken, waaronder in de Amerikaanse 
staat Virginia, zal het coronavaccin zelfs verplicht zijn. 
We weten nu dat we ook niet terug zullen gaan naar normaal als het vaccin er is. De 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft namelijk gezegd dat het vinden van een vaccin 
niet het doel is. De herinrichting van de samenleving is het doel. “We kunnen niet terug 
naar hoe het was,” zei WHO-baas Tedros, die overigens geen arts is. 
Volgens Tedros gaat Covid-19 in werkelijkheid over – en dit komt misschien als een 
verrassing – global warming. “De coronapandemie heeft de strijd tegen 
klimaatverandering een nieuwe impuls gegeven.” 
Bill Gates is het hier roerend mee eens. Hij schreef onlangs een essay op zijn website 
over de coronapandemie waarin hij zegt dat we nog meer zullen moeten opofferen om 
de planeet te redden. 

Pure oplichting 

“Wat heeft het coronavirus te maken met klimaatverandering? Voor dr. Tedros en Bill 
Gates zijn de pandemie en klimaatverandering op de volgende manier met elkaar 
verbonden: het zijn handige dekmantels voor grootschalige sociale controle. Het zijn 
in feite onoplosbare crises die zij kunnen gebruiken om de democratie te omzeilen en 
machteloze bevolkingen te dwingen aan hun eisen te voldoen,” zei Tucker Carlson 
op Fox News. 
Waarom is het coronavirus wel een gezondheidscrisis, en zelfmoorden en overdoses 
niet? Als een 26-jarige moeder overlijdt door een overdosis, worden Bill Gates en dr. 
Tedros niet machtiger. Zij hebben daar geen baat bij. Het boeit ze niet, aldus Tucker 
Carlson. 
“Een virus verspreidde zich van China naar Europa en vrijwel iedere grote stad in het 
Westen. Het enige wat de WHO deed was desinformatie verspreiden. Dat zijn de feiten. 
Onze belangrijkste internationale gezondheidsorganisatie faalde bewust. De WHO is 
corrupt. Dat is een enorm probleem. Maar dat zul je Bill Gates of dr. Tedros nooit horen 
zeggen.” 
“Het is oplichting. Het is pure oplichting.” 
Bekijk het fragment hieronder: 
https://www.ninefornews.nl/tucker-carlson-gaat-los-op-gates-en-corrupte-who-dit-is-pure-
oplichting/?utm_gravitec=bell 
 
 
 

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/virginia-plans-mandatory-covid-19-vaccinations-all-residents
https://www.ninefornews.nl/tucker-carlson-gaat-los-op-gates-en-corrupte-who-dit-is-pure-oplichting/?utm_gravitec=bell
https://www.ninefornews.nl/tucker-carlson-gaat-los-op-gates-en-corrupte-who-dit-is-pure-oplichting/?utm_gravitec=bell
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Hèhè, overheidswetenschapper geeft toe: ‘Lockdown 
was kolossale fout’ 
 
De coronalockdown was een ‘paniekmaatregel’ en een ‘kolossale fout op 
wereldschaal’. Dat heeft een Britse overheidswetenschapper gezegd. 
Infectieziektenexpert Mark Woolhouse van de Universiteit van Edinburgh zei dat het 
besluit in maart om in lockdown te gaan was genomen ‘omdat we niets beters konden 
bedenken’. 
“De lockdown was een paniekmaatregel en ik denk dat de geschiedenis zal uitwijzen 
dat het beheersen van Covid-19 door middel van een lockdown een kolossale fout was 
op wereldschaal. Het middel was erger dan de kwaal,” zei Woolhouse, die de Britse 
overheid heeft opgeroepen om de maatregelen die nog van kracht zijn op te heffen 
voordat ze nog meer schade toebrengen. 
“Ik wil dat er nooit meer een landelijke lockdown wordt ingesteld. Het is altijd bedoeld 
geweest als tijdelijke maatregel om het stadium van de epidemie waar we ons nu in 
bevinden uit te stellen.” 

Meer schade 

De professor stelt dat de corona-aanpak tot meer schade zal leiden dan het virus zelf. 
“De schade die de lockdown toebrengt aan ons onderwijs, onze gezondheidszorg, onze 
economie en samenleving zal minstens even groot zijn als de schade door Covid-19,” 
zei de overheidswetenschapper. 
Tijdens het griepseizoen van 2017-2018 stierven er in Groot-Brittannië ongeveer 
50.000 mensen door griep. Het dodental als gevolg van het coronavirus staat op 
41.433. 
[Express, Summit News] 

https://summit.news/2020/08/24/uk-government-scientist-admits-lockdown-was-a-monumental-
mistake-on-a-global-scale/ 
 

Must see: dit is de meest gecensureerde documentaire 
aller tijden 
   

De baanbrekende documentaire Plandemic, die de verborgen agenda achter de 
coronacrisis onthult, wordt geweerd door alle social media. De makers stellen dat de 
WHO, techreuzen als Google en Facebook, de farma-industrie, Bill Gates en de 
Amerikaanse Jaap van Dissel, Anthony Fauci, verantwoordelijk zijn voor het 
coronavirus. “Dat is ontstaan in een lab en Bill Gates profiteert van de crisis.” 
De oorspronkelijke documentaire ging al snel viraal, waarna er een tweede versie 
verscheen: ‘Plandemic Indoctornation’. De link naar die versie is door Facebook gelijk 
geblokkeerd. Op Twitter kregen mensen die de film deelden een waarschuwing te zien. 
YouTube liet weten alle video’s van Plandemic te verwijderen. En op TikTok is het niet 
langer mogelijk om te zoeken op de term ‘Plandemic’. De social media nemen dus 

https://www.express.co.uk/life-style/health/1320428/Coronavirus-news-lockdown-mistake-second-wave-Boris-Johnson
https://summit.news/2020/08/24/uk-government-scientist-admits-lockdown-was-a-monumental-mistake-on-a-global-scale/
https://summit.news/2020/08/24/uk-government-scientist-admits-lockdown-was-a-monumental-mistake-on-a-global-scale/
https://summit.news/2020/08/24/uk-government-scientist-admits-lockdown-was-a-monumental-mistake-on-a-global-scale/
https://plandemicseries.com/
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verregaande maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen de film niet kunnen 
bekijken. Alle reden dus om ‘m juist wel te gaan kijken. 
Om de film makkelijker te kunnen verspreiden, hebben de makers fragmenten uit de 
film geknipt en apart aangeboden op hun website. Maar YouTube haalt die fragmenten 
ook steeds offline. 

Hoe het begon 

Het begon allemaal met een 3 uur durend interview met klokkenluider en 
wetenschapper Judy Mikovits. Zij deed voor het Amerikaanse nationale kankerinstituut 
onderzoek naar virussen, waaronder hiv. Mikovits ontdekte naar eigen zeggen dat 
miljoenen Amerikanen besmet zijn met virussen die uit het lab komen en die via 
besmette vaccins in hun lichaam terecht zijn gekomen. 
Ze luidde de noodklok en werd vervolgens ontslagen, aangeklaagd en in de gevangenis 
gegooid. “Ik werd in de boeien geslagen en mijn huis uit gesleurd,” verklaarde ze. 
Plandemic, volgens de makers de ‘meest bekeken en meest gecensureerde 
documentaire aller tijden’, onthult wat er achter de vaccinatieplannen zit en welke rol 
de WHO, Tedros, Bill Gates en Anthony Fauci in het geheel spelen. 
Je kunt de film hier bekijken, downloaden en helpen verspreiden. 
 
 

Jonge arts spreekt zich uit: ‘Er is geen killervirus. Echt 
niet. Dat is er gewoon niet’ 
 
Arts Kim van Oudenaarde was te gast in de podcast Een Oorlog Reeds Verloren om ‘de 
coronamythe die er is ontstaan te debunken’. “Er is geen killervirus. Echt niet. Dat is er 
gewoon niet,” zei ze aan tafel bij Sven Hulleman. 
“We worden heel erg bang gemaakt door de media en ik wil dat we ons dat gaan 
beseffen. Door dat zogenaamde virus dat nu rondwaart zijn ons heel veel vrijheden 
afgenomen. En je kan denken dat we het helemaal niet zo slecht hebben in Nederland, 
maar het kader waar wij in mogen bewegen, wordt steeds kleiner gemaakt. Er worden 
steeds meer vrijheden van je afgepakt en het gaat alleen maar erger worden,” zei Van 
Oudenaarde, die ook de brandbrief van artsen over de coronamaatregelen 
ondertekende. 
In die brief uiten bijna 2500 artsen en medisch specialisten hun bezorgdheid over de 
nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde maatregelen van de overheid. 
Van Oudenaarde benadrukt dat het heel belangrijk is om positief te denken. “Je hoeft 
nergens bang voor te zijn. Er is niks om bang voor te zijn. Echt niet,” zegt de arts. 

Ik heb een eed gezworen 

Op de vraag waarom ze zich hierover uitspreekt voor de camera antwoordt ze: “Er 
moet iets gebeuren. Ik neem nu mijn verantwoordelijkheid. Ik heb een eed gezworen 
dat ik de patiënt geen schade zal aanrichten. En ik ken mijn verantwoordelijkheid voor 
de samenleving. Ik pak die handschoen op. Waar is de rest? Ik zou willen dat meer 

https://www.ninefornews.nl/wetenschapper-ontdekt-vaccins-kapotmaken/
https://plandemicseries.com/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=brandbrief
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artsen zich uitspreken. Dit brengt ons niet tot een hoger gezondheidslevel. Dat gaat 
niet gebeuren met deze maatregelen. We zakken alleen maar meer af in de ellende.” 
“Je kunt hier uit komen als je dat zelf wilt. Ga gezond eten, ga bewegen, pak de 
zonnestralen.” Op behandelingen hoeven we volgens de jonge arts niet te wachten: 
“Elke behandeling die er komt, wordt zwaar weggecensureerd. Daar mag je niet over 
praten. Er zijn heel veel artsen die zich uitspreken, maar daar mogen we niet over 
praten. We moeten wachten op het vaccin en er gaat een broddelwerk van een 
spoedwet komen.” 
Ze geeft de mensen mee: “Het hoeft niet, doe het niet! Zeg gewoon nee! Sta op en 
kom op voor je rechten!” 
https://www.ninefornews.nl/jonge-arts-spreekt-zich-uit-er-is-geen-killervirus-echt-niet-dat-is-er-
gewoon-niet/?utm_gravitec=bell 
 

Arts op Malieveld: ‘We moeten strijden voor onze 
vrijheid’ 
  

Gisteren vond op het Malieveld opnieuw een demonstratie plaats tegen de 
coronamaatregelen. De demonstranten zijn het niet eens met de geldende 
maatregelen. Vooral het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een 
mondkapje vinden ze niet nodig. Het protest was georganiseerd door het Algemeen 
Burger Collectief, dat het aftreden van premier Rutte en minister De Jonge eist. De 
politici brengen de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid in gevaar, 
aldus de groep. 
Er waren meerdere sprekers op het Malieveld, waaronder arts en psychiater Renate 
Tillema. “Ik wil even een paar feiten op een rij zetten over het coronavirus: 98 procent 
van de mensen heeft nauwelijks of geen klachten. Twee procent krijgt wel klachten en 
0,35 procent daarvan belandt op de intensive care. Het verloop is volgens deskundigen 
gelijk geweest aan een milde griep. En nu worden we klaargestoomd voor een 
zogenaamde tweede golf. Het aantal besmettingen zou toenemen, maar de 
ziekenhuizen blijven leeg. Toch blijven we in angst leven. Hoe kan dat?” vroeg ze. 
Ze verwees naar een uitspraak van hoogleraar Michaéla Schippers van de Erasmus 
Universiteit, die zegt dat we nu in een wereldwijde psychische gevangenis leven. 
Tillema merkte op dat mensen uit de zorg worden bekritiseerd, gecensureerd of 
geïntimideerd als ze niet de mainstream mening uiten. “Ik heb dit afgelopen week aan 
den lijve ondervonden. Mensen nemen contact op met mijn collega’s om mij zwart te 
maken. Ik zou valse verklaringen afgeven en zou als een krankzinnige speechen. Of ze 
me daar even op aan wilden spreken. Als klap op de vuurpijl zijn er 3 meldingen gedaan 
bij de inspectie, die een nader onderzoek heeft ingesteld.” 
“Dit raakt mij,” zei ze geëmotioneerd. 

We moeten strijden voor onze vrijheid 

“Wat mij verder opvalt, is dat de 1,5 metermaatschappij koste wat kost wordt 
doorgedrukt, ook al is het virus geen killervirus. Koste wat kost lijken we met z’n allen 

https://www.ninefornews.nl/jonge-arts-spreekt-zich-uit-er-is-geen-killervirus-echt-niet-dat-is-er-gewoon-niet/?utm_gravitec=bell
https://www.ninefornews.nl/jonge-arts-spreekt-zich-uit-er-is-geen-killervirus-echt-niet-dat-is-er-gewoon-niet/?utm_gravitec=bell
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=Micha%C3%A9la+Schippers
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aan het vaccin te moeten. Het maakt daarbij niet uit dat onze grondrechten worden 
geschonden en dat onze vrijheid ons wordt ontnomen. Er zijn nu al studies waaruit 
blijkt dat kinderen enorm lijden onder alle maatregelen. Wij volwassenen zijn het aan 
onze kinderen verschuldigd dat we opstaan voor onze rechten en hun rechten.” 
“We moeten strijden voor onze vrijheid. We moeten zorgen dat de 
volksvertegenwoordigers weer het volk vertegenwoordigen, dat zij eerlijk en 
transparant zijn over hun besluitvorming.” 
Ze houdt de politici verantwoordelijk voor elke dode die nog gaat vallen als gevolg van 
deze buitenproportionele maatregelen. “Er komt een dag dat jullie aan ons 
verantwoording moeten afleggen over wat er de afgelopen maanden is gebeurd. De 
vele doden die onnodig zijn gevallen door de buitenproportionele maatregelen omdat 
er geen zorg beschikbaar was, de jongeren die in de cel zijn gegooid omdat ze geen 
mondkapje droegen en de ouderen die in elkaar zijn geslagen door de politie. Weerloze 
mensen aan de kant gemept als oud vuil. Dat doet mij pijn.” 
De speech van Tillema op het Malieveld is onder meer hier terug te zien via de 
livestream van Mita Overvliet, een vriendin van haar (vanaf 1:17:40). 
 

De nieuwe NSB? ‘Politie opent kliklijn ter bestrijding 
van feestende mensen’ 
  

Een tweet van de politie in Amstelveen zorgt momenteel voor veel ophef. 
Mensen die informatie hebben over een mogelijk feest of de organisatie 
daarvan worden aangespoord om het politienummer of Meld Misdaad Anoniem 
te bellen. 
Premier Rutte gaf eerder deze maand een ‘zeer dringend advies’ om thuis 
voorlopig geen feestjes of borrels te organiseren. Hij riep mensen hiertoe op, 
omdat de meeste nieuwe besmettingen volgens hem in de privésfeer zijn. 
Meldpunt Nederland reageert op Facebook: “2020, het jaar waarin feestjes 
verboden zijn en mensen opgeroepen worden om elkaar te verraden voor 
doodnormale dingen. Het nieuwe normaal! De politie moet zich kapot 

schamen! Wat een vies volk zijn de Nederlandse politieagenten geworden zeg! 
Bah!” 
Afgelopen week rukte de politie nog met man en macht uit om een 
verjaardagsfeestje te stoppen in Haarlem. 
“Dit in het jaar waarin wij 75 jaar vrijheid vieren,” twittert The_Borgh. 
Percolator schrijft: “De nieuwe NSB…” 
Kliklijn ter bestrijding van feestende mensen 

Oprichter van Forza! Nederland Paul Meijer verwijst naar de bruiloft van 
minister Grapperhaus: “Vorige week was er nog een feestje in Bloemendaal, 
waar waren jullie toen?” 
En senior jurist Isa Kriens brengt ons het nieuws: “Er liggen op dit moment 33 
mensen op de IC met (onder andere) Covid-19. Politie opent kliklijn ter 

https://www.facebook.com/mita.overvliet/videos/3562860290404556/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=Grapperhaus
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bestrijding van feestende mensen. En er waren óf 20.000 mensen óf 1,5 
miljoen mensen bij de demonstratie in Berlijn.” 
Politie Amstelveen laat in een reactie op de vele berichten weten: “We krijgen 
veel (soms nare) reacties op ons bericht om ‘feesten te melden’. Het gaat 
daarbij natuurlijk om grote illegale feesten waarbij sprake is van overlast en 
vervuiling van de omgeving.” 
 
 

 


