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• ‘Wat kun je doen tegen de gek die intelligenter 
is dan jijzelf, die je argumenten een eerlijk gehoor 
geeft en dan gewoon volhardt in zijn waanzin? 

• Dit is een citaat uit het boek 1984 van George Orwell en
beschrijft de machteloze situatie waarin ikzelf samen met 
miljoenen andere mede-Nederlanders zich bevinden. 
• Ongeacht de hoeveelheid bewijs en ongeacht het aantal
argumenten dat op tafel ligt. Ongeachte de intelligentie. 
Als het niet past in de boodschap van de inmiddels
almachtig te noemen overheid, dan is een debat
uitgesloten. 























Het is een samenstelling van meerdere mensenrechtenschendingen. 



Jus cogens is dwingend recht: rechten en verdragen die 
altijd gelden, ook al heeft een staat daar niet expliciet mee 
ingestemd



• Article 2 Definition of crimes against humanity
•
• For the purpose of the present draft articles, “crime 
against humanity” means any of the following acts 
when committed as part of a widespread or 
systematic attack directed against any civilian 
population, with knowledge of the attack: 

• (h) persecution against any identifiable group or 
collectivity on political, racial, national, ethnic, 
cultural, religious, gender, or other grounds that are 
universally recognized as impermissible under 
international law, in connection with any act referred 
to in this paragraph; 

Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof



For the 1998 Rome Statute, some States 
expressed the view that the conditions of 
“widespread” and “systematic” should be 
conjunctive requirements – that they both should 
be present to establish the existence of the crime 
– because otherwise the standard would be over-
inclusive



• Artikel 7 paragraaf 1 van het Statuut van 
Rome inzake het Internationale strafhof
definieert een misdrijf tegen de 
menselijkheid elk van de in het artikel
genoemde handelingen wanneer zij
worden gepleegd in het kader van een
wijdverspreide of systematische aanval
gericht tegen een burgerbevolking, met 
kennis van de aanval. 



• Als we dan kijken naar paragraaf 1 sub h, 
dan is een van deze handelingen:

• ‘Vervolging van een identificeerbare
groep of collectiviteit op politieke, 
raciale, nationale, etnische, culturele, 
religieuze, geslachts- of andere gronden
die algemeen worden erkend als
ontoelaatbaar onder het internationaal
recht, in verband met een handeling als
bedoeld in dit lid’



"vervolging" betekent 
volgens de definitie 
onder paragraaf 2 sub g:
• de opzettelijke en ernstige 

ontneming van grondrechten 
die in strijd is met het 
internationaal recht op grond 
van de identiteit van de groep 
of collectiviteit;



Commissie voor Internationaal Recht 
van de Verenigde Naties uit 2019 in het 
rapport “Het voorkomen en bestraffen 
van misdrijven tegen de menselijkheid.” 

Hierin is toegelicht wat bedoeld wordt 
met een “aanval op de bevolking”: 

• Een aanval kan ook geweldloos van aard zijn, 
zoals het opleggen van een systeem van 
apartheid ... of druk uitoefenen op de bevolking 
om op een bepaalde manier te handelen").



• Artikel 4

• Als schuldig aan een misdrijf tegen de 
menselijkheid wordt gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
dertig jaren of geldboete van de zesde categorie, 
hij die een van de volgende handelingen begaat, 
indien gepleegd als onderdeel van een
wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht
tegen een burgerbevolking, met kennis van de 
aanval:

• h. vervolging van een identificeerbare groep of 
collectiviteit op politieke gronden, omdat deze
tot een bepaald ras of een bepaalde
nationaliteit behoort, op etnische, culturele of 
godsdienstige gronden, op grond van geslacht
of op andere gronden die universeel zijn erkend
als ontoelaatbaar krachtens internationaal
recht, in verband met een in dit lid bedoelde
handeling of enig ander misdrijf omschreven in 
deze wet



Dan hebben we ook nog de gedwongen
deelname aan een massaal medisch experiment 
onder invloed van misinformatie, bedrog, 
misleiding, onaanvaardbare druk door 
propaganda en haatzaaien tegen
ongevaccineerden en het wegnemen van 
fundamentele mensenrechten en vrijheden. 



artikel 7 van het 
Internationale Verdrag 
inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten (BUPO): 

• ‘No one shall be subjected to 
torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or 
punishment. In particular, no one 
shall be subjected without his 
free consent to medical or 
scientific experimentation.’





“The Committee recalls that the right to health 
includes the right to make free and informed 
decisions concerning any medical treatment a 
person might be subjected to. Thus, laws and 
policies that prescribe involuntary, coercive or 
forced medical interventions violate the State’s 
responsibility to respect the right to health.” 



Contracten met Pfizer kunnen ontbonden worden



Experimenteel



https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244

Investigational 
= 

experimental





• https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/files/clinicaltrials/2016_06
_pc_guidelines/gl_2_consult.pdf
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