Amsterdam, 4 oktober 2020

Betreffende: wetsvoorstel 35526
Geachte volksvertegenwoordiger, lid van de Tweede Kamer,
Bij de beoordeling van wetsvoorstel 35526, de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, in de
volksmond "spoedwet", zou ik u met klem willen vragen de volgende feiten te overwegen.
1. De gevaarlijkheid van het zogenoemde coronavirus ligt in dezelfde orde als die van de
griep. Veel maatregelen die van overheidswege werden (en worden) genomen, staan
daarom niet in verhouding tot het gevaar.
2. De PCR-tests die worden gebruikt om zogenoemde "besmettingen" te constateren, zijn
voor dat doel onbetrouwbaar en manipuleerbaar. Deze tests zijn ongeschikt voor
diagnostisch gebruik. De tests kunnen daarom geen juridische basis vormen voor welke
maatregelen dan ook.
3. De informatie die, vooral in het voorjaar, via de algemene media in omloop was over de
situatie in het buitenland (m.n. Italië), was zeer gebrekkig, grotendeels onjuist en deels zelfs
in scène gezet. Dit heeft de beeldvorming bij de bevolking alsmede bij beleidsmakers en
volksvertegenwoordigers op een verkeerde manier beïnvloed.
4. Het staat vast (ook voor het RIVM) dat mondkapjes niet werken tegen het virus. Het staat
ook vast dat mondkapjes schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor kinderen.
5. Het staat vast dat de zogenoemde "lockdowns" en de anderhalvemeter maatregel niet
werken tegen het virus. Daarentegen brengen deze maatregelen juist ernstige schade toe
aan de bevolking en de samenleving als geheel.
Vele bronnen voor deze feiten zijn sinds mei 2020 bekend, en onder andere (in 25 talen)
beschikbaar via Swiss Policy Research: https://swprs.org/feiten-over-covid-19/
Een tussenrapport van een breed lopende buitenparlementaire enquête in Duitsland heeft
dit op 14 september j.l. nog eens bevestigd: https://corona-ausschuss.de/wpcontent/uploads/2020/09/Kurzbericht_Corona-Ausschuss_14-09-2020-1-4.pdf
Honderden artsen hebben de zorgen die voortkomen uit het negeren van deze feiten
verwoord in brandbrieven en anderszins. Zie b.v.: https://opendebat.info/verkortebrandbrief/ ; Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie:
https://www.mwgfd.de/ ; Ärzte für Aufklärung: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/
Uit al deze feiten blijkt, kort gezegd, dat afgezien van de beeldvorming (zie feit 3), het
gebruik van de PCR-test (zie feit 2) en de maatregelen, er dit jaar in wezen niets anders aan
de hand is dan in andere jaren. Het zou daarom het beste zijn om terug te keren naar
normaal, de maatregelen onmiddellijk op te heffen, de spoedwet af te wijzen, en in verband
met het virus, zoals ook in andere jaren bij de griep, de kwetsbare groepen te beschermen.
Vertrouwend op uw gezond verstand, hoogachtend,

