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ONTSTEMD 
 

 

Geachte gemeenteraad, 

Recent ontving ik van u via de post een stembiljet om op woensdag 17 maart aanstaande te kunnen 

gaan stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hoewel ik in andere tijden meestal gebruik maak 

van een mogelijkheid om op deze manier invloed uit te oefenen op wie er als volksvertegenwoordigers 

worden gekozen, zal ik daar nu helaas van af zien. 

De eerste reden hiervoor is dat de meesten van hen die op dit moment als volksvertegenwoordiger 

geregistreerd staan, deze functie op uiterst zwakke wijze invullen, om niet te zeggen dat ze op 

kolossale schaal hun plicht verzaken. Hoewel ze in goed vertrouwen zijn gekozen door middel van de 

verkiezingen in 2017 en ze ook maandelijks worden betaald van het belastinggeld waar we als 

Nederlandse bevolking hard voor werken, voor zover ons dat wordt toegestaan, lijken ze zich vooral in 

te zetten als vertegenwoordigers van de WHO en haar financiers en, niet te vergeten, de 

farmaceutsiche industrie, die in deze duistere tijden juist extra goede zaken doet. 

De tweede reden hiervoor is dat, samen met het stembiljet, een papiertje werd meegestuurd waarop 

het vernederende beleid nog eens uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Voor velen in dit land is de 

omvang van de misleiding zeer moeilijk te rijmen met de ijverige volgzaamheid van lokale overheden 

en functionarissen. Ik en vele landgenoten met mij, hebben volgzaamheid inmiddels ingeruild voor 

actie en stemmen met een mondkapje op is voor mij dan ook geen optie. Omdat het idee van 

mondkapjes als bescherming tegen virale infecties geen onderbouwing kent en ze in dit opzicht meer 

schade toebrengen dan voorkomen, staat het mondkapje eigenlijk vooral symbool voor de 

grootschalige onderdrukking die ons land kenmerkt. Mondmaskers zijn in het verleden ook gebruikt 

als middel om slaven te onderdrukken en het zwijgen op te leggen. Om, na het afgelopen jaar, de 

bevolking enthousiast uit te nodigen om hun stem te laten horen met een mondkapje op, is ten diepste 

vooral een belediging van het Nederlandse volk. 

Nederland is al lang en breed geen democratie meer en de meeste mediakanalen vormen een perverse 

eenheid met ministers en de machthebbers erachter. In plaats van een kritische opstelling ten opzichte 

van het beleid, waar wetenschappelijk gezien vaak meer dan voldoende grond voor is, fronsen 

journalisten vooral hooghartig de wenkbrauwen voor een ieder die op logische gronden beleid in vraag 

durft te stellen. Laat niemand van u zichzelf voor de gek houden: het lot van Nederland hangt aan een 

zijden draadje. Dit zijden draadje wordt gevormd en versterkt door elk mens dat volgzaamheid inruilt 

voor overtuiging en actie. Ook u hebt nog altijd de mogelijkheid om daarin een cruciale rol te gaan 

vervullen. 

Om u te helpen uw stem te laten horen in deze tijden van pijnlijke zwijgzaamheid en deze stem kracht 

bij te zetten met autonome beslissingen ten dienste van de bevolking in uw gemeente, geef ik hierbij 

nog wat aanvullende informatie. 

Velen onder ons zien het al bijna een jaar aankomen, maar nu is het dan zover: de zogenaamde 

‘vaccins’ zijn gearriveerd en we worden overladen met ordinaire reclame voor dit spul, dat volgens het 

woordenboek gewoon gentherapie had moeten heten. Politiek gezien heeft onze minister van 

Volksgezondheid zich ingedekt tegen problemen en schriftelijk toegegeven dat er risico’s aan kleven. 

Voor het publiek daarentegen prijst hij het aan als ware het snoepgoed. Zijn opmerking dat het ‘uit en 
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te na getest is’, is een grove leugen, aangezien de testfase voor de Pfizer-injectie pas over twee jaar is 

afgerond. Dit hoort u te weten. 

Er zijn inmiddels meer dan voldoende verhalen van ernstige bijwerkingen bekend, waaronder 

sterfgevallen onder mensen die geenszins in de risicogroep van COVID-19 vallen. Waar mensen met 

een aanzienlijke lijst van comorbide aandoeningen sterven, wordt dit met speels gemak toegeschreven 

aan COVID-19, mede op basis van een test die niet deugt. Als nu echter kerngezonde mensen binnen 

korte tijd na toediening van de experimentele injectie sterven, dan wordt met even zo groot gemak 

gesteld dat het echt niet aan het ‘vaccin’ kan liggen. Dit soort hypocrisie is onaanvaardbaar en zou een 

ieder definitief wakker moeten schudden.  

De GGD hoort te staan voor onze gemeenschappelijke gezondheid, maar ik vraag me ernstig af wat de 

gedrevenheid van deze instantie om de bevolking te injecteren, met onze gezondheid te maken heeft. 

Of wist u niet dat in een reeks verzorgingsinstellingen, juist na toediening van de injectie, mensen op 

grote schaal gestorven zijn? Veel wijst erop dat de GGD vooral als uitvoeringsinstantie mag dienen om 

de agenda voor totalitaire controle verder uit te rollen. 

Of wat zullen we zeggen van het RIVM, dat verkondigt dat het overgrote deel van Nederland achter de 

avondklok staat, waarna een poll aantoont dat dit eerder andersom is? Politici kijken dan misschien 

niet op van een leugen meer of minder, maar voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking, is 

dit de zoveelste klap in het gezicht. En voor lokale bestuurders die nog altijd twijfelen over hoe ze om 

moeten gaan met beleidsdruk vanuit Den Haag, is het de zoveelste waarschuwing dat er meer dan 

genoeg reden is om in actie te komen en een grens te trekken. 

Mijn stembiljet krijgt u hierbij retour. Ik stem hierbij op u om uw stem te laten horen en te helpen een 

einde te maken aan de onderdrukking van het Nederlandse volk. Ik spreek hiermee ook namens de 

vele kinderen, ouderen, gehandicapten en vreemdelingen in ons land, die niet bij machte zijn om 

zichzelf te verdedigen tegen de beroving van hun vrijheid en de schending van hun lichamelijke 

integriteit. Aan u hierbij nogmaals het verzoek om uw stem te laten horen. Alleen samen overstemmen 

we de schreeuw van de leugen in ons land! 

 

Hoogachtend, 

 

 


