
 
 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht 

T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

 

Papendrecht maandag 5 september 2022 

Onderwerp Avondklok, coronapas en verraad door de Raad van State 

 

 

Geachte mevrouw Jetten, 

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken met betrekking tot de coronamaatregelen, die 

niet effectief zijn gebleken maar wel schadelijk voor de volksgezondheid. En voor het verraad van de 

Raad van State, waarover hierna meer. Wij stellen hierbij een aantal vragen ex-artikel 40 van het 

Reglement van Orde. 

 

De Stichting Vaccinvrij heeft onlangs een uitgebreid overzicht1 gepubliceerd van wetenschappelijke 

literatuur waarin alle coronamaatregelen worden geëvalueerd: wat was het argument om ze in te 

voeren, was er een wetenschappelijke onderbouwing, wat is het effect ervan geweest? Er is gekeken 

naar alle maatregelen: mondkapjes, lockdowns inclusief thuiswerken en schoolsluitingen, 1½ meter 

afstand houden, handen desinfecteren, plexiglas schermen, PCR-testen, zelftesten, avondklok, QR-

code met 3G, QR-code met 2G en ventileren.  

 

Aan de hand van de wetenschappelijk onderbouwde conclusies zullen we deze maatregelen nalopen 

en daarbij aan het College vragen antwoord te geven op onze vragen. 

 

Voor geen enkele maatregel, met uitzondering van ventilatie, is er bewijs dat het een positieve 

bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid, stelt de stichting. ‘Keer op keer blijken de 

maatregelen te zijn ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide 

wetenschappelijke onderbouwing, en hebben ze geen positieve effecten gehad op het tegengaan van 

de verspreiding van het virus. Daarentegen hebben met name lockdowns en vaccins enorm veel 

                                                           
1 Overzicht: https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/doorgeprikt/maatregelen-doorgeprikt/ 
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schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, en 

cultureel leven. De (wereld)economie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen nog 

jaren in de steeds ergere mate voelbaar zijn’. 

 

 

 
 

Conclusie Mondkapjes 

De overheid weet dat de mondkapjes geen enkel effect hebben. Dit blijkt uit meerdere WOB-

verzoeken. Het gaat kennelijk dus echt puur en alleen om de angst voor de Covid-epidemie in stand 

te houden. Ten koste van de nadelige consequenties voor de gezondheid van de bevolking. De 

werkzaamheid van bescherming van de volksgezondheid is nooit bewezen, maar de schadelijkheid 

staat vast. De bevolking is voorgelogen over de werkzaamheid ervan, en beboet voor weigering. Het 

dragen van mondkapjes is een sinister ritueel dat neerkomt op opgelegde gehoorzaamheid aan de 

staat. 

 

Vraag 1 over het dragen van mondkapjes: is het College het ermee eens dat op basis van deze 

conclusie in Papendrecht voortaan geen mondkapjes meer gedragen zullen mogen worden? 
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Conclusie Lockdowns 

Voorafgaand aan de eerste Lockdowns was het de Nederlandse overheid bekend dat ze enorme 

schade veroorzaken en niets opleveren. De schade die wordt veroorzaakt op economisch, 

maatschappelijk en persoonlijk gebied is wreed, onmenselijk en onnodig. Op internationaal niveau 

verstoren Lockdowns toevoerlijnen en veroorzaken tekorten en honger. En schokkende 

bijkomstigheid is dat Nederland zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Het 

rapport van de voormalige sociale rapporteur van de Verenigde Naties over marteling is vernietigend 

over het politieoptreden ten tijde van corona in Nederland. 

 

Vraag 2 over de Lockdowns: blijven we hiermee, als het aan het College ligt, in onze gemeente 

doorgaan? 

 

 

Conclusies Corona “vaccins” 

De COVID-prik die werd gepromoot als de enige oplossing uit de pandemie waar we met smart op 

moesten wachten is een totaal gefaald experiment gebleken. De prik is niet effectief in het 

voorkomen van transmissie (overdracht) van het virus, en niet in staat om ziekte of sterfte te 

voorkomen. Erger nog is dat is gebleken dat de prik zeer gevaarlijk is. Wereldwijd is er sprake van een 

“onverklaarbare oversterfte”, sinds de uitrol van het vaccin. Als het niet werkt, en niet veilig is, 

waarom gaan we dan door met deze gevaarlijke prik? Het feit dat we ondanks het falen van dit 

experiment doorgaan met mediacampagnes en drang om mensen te manipuleren om booster-

prikken te halen is een sterke aanwijzing voor onderliggende agenda’s die over ons worden uitgerold 

die niets te maken hebben met het creëren van gezondheid of het “beschermen” van de (wereld) 

bevolking.  

 

Vraag 3 over de Corona “vaccins”: is het College met ons van mening dat we op basis van de grote 

hoeveelheid wetenschappelijk onderbouwde informatie en bovenstaande conclusies als gemeente 

niet meer zullen meewerken aan vanwege de staat (het Rijk) georganiseerde Corona vaccinaties en 

mediacampagnes? En als sub vraag: Hoe verklaart het College de opgetreden “onverklaarbare 

oversterfte”? 

 

 

Conclusie 1½ meter afstand 

In een afgesloten ruimte maakt het na een tijdje niet meer uit hoever je van iemand af staat om 

besmet te raken. Aerosolen zijn dan overal. Buiten zijn de aerosolen juist zo verdund dat je niet 

besmet raakt. En aerosolen zijn het dominante overdrachtsmechanisme. Dat maakt die anderhalve 

meter weinig zinvol. 

 

 

Vraag 4 over de 1½ meter afstandsregel: is het College, na kennisname van de relevante informatie 

op de site van de stichting Vaccinvrij, niet ook van mening dat deze maatregel, vanwege de rol van de 

aerosolen in een afgesloten ruimte weinig zinvol is en dat daarmee de noodzaak om 1½ meter 

afstand tot elkaar te houden, ook tijdens commissie- en raadsvergaderingen onnodig is? 
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Conclusie handen desinfecteren 

De oppervlakken zoals winkelwagentjes hoef je niet te desinfecteren want het virus wordt volgens 

wetenschappers, en zelfs het RIVM, niet doorgegeven via oppervlakten. Wat betreft handen wassen 

is het zeer de vraag of het de overdracht van virussen, die voornamelijk via aerosolen worden 

verspreid, tegen kan gaan. Daarnaast bevatten desinfecterende gels op grote schaal gevaarlijke, niet 

toegelaten stoffen. Wat het effect is van deze stoffen, waaronder het kankerverwekkende ethanol, 

bij intensief gebruik van handgels op volwassenen en kinderen is vrijwel onbekend. 

 

Vraag 5 over het desinfecteren van de handen: is het College ook niet van mening dat er intussen 

zoveel informatie bekend is dat het desinfecteren van handen de overdracht van virussen niet tegen 

kan gaan? En als sub vraag: is het College dan ook niet van mening dat hierover voorlichting aan de 

inwoners gegeven dient te worden en dat de desinfectie pompjes in het gemeentehuis verwijderd 

kunnen worden? 

 

 

Ook bij de inzet van plexiglas-schermen ging men uit van de gedachte dat vochtdruppeltjes die in de 

uitademing zitten tegengehouden kunnen worden. Maar zoals hierboven bij de maatregelen ‘1½ 

meter afstand’ en ‘mondkapjes’ is beschreven was al voor de zomer van 2020 duidelijk dat aerosolen 

een belangrijke rol spelen bij de virusoverdracht. Deze druppeltjes zijn zo minuscuul klein dat ze met 

gemak door mondkapjes heen gaan. En ze kunnen urenlang in een afgesloten ruimte zweven; 

rondom en voorbij alle plexiglas schermen, die dus vrijwel zinloos zijn. 

Conclusie plexiglas-schermen 

Zolang ze niet alles afsluiten is het zinloos. Alleen in het geval iemand recht in het gezicht van iemand 

anders hoest of niest, kan het enigszins helpen. 

 

Vraag 6 over de plexiglas-schermen: is het College niet ook met ons van mening dat deze schermen 

geen enkel doel dienen en daarmee kunnen worden verwijderd? 

 

Conclusie PCR-testen 

Deze test is niet bedoeld als diagnosemiddel en er kleven veel bezwaren aan het ongecontroleerd 

gebruik ervan. De test kan zo worden uitgevoerd dat er vrijwel altijd een ‘besmetting’ aangetoond 

wordt met herhaling van de processtappen. Zeker het testen van grote aantallen mensen zonder 

klachten is daarom niet alleen zinloos, maar ook misleidend en gevaarlijk, omdat de samenleving 

totaal ten onrechte op slot gezet kan worden, zoals we hebben meegemaakt. Terugkijkend op de 

afgelopen twee jaar kunnen we concluderen dat de PCR-test een belangrijk instrument is voor de 

“Build Back Better” plannen van het World Economic Forum en de Verenigde Naties, en weinig te 

maken heeft met een gezonde en welvarende democratie. 

 

Vraag 7 over de PCR-testen: is het College met ons van mening dat de PCR-testen niet bedoeld zijn 

als diagnosemiddel en door de Rijksoverheid zijn ingezet voor andere doelen dan die der bevordering 

van de volksgezondheid? En als sub vraag: is het College als gevolg van dit inzicht de mening 

toegedaan dat er op Papendrechts grondgebied dan ook geen PRC-testen van overheidswege meer 

zullen worden voorgeschreven? 
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Conclusie Zelftesten 

Het testen van mensen zonder klachten is zinloos, betekent een enorme verspilling van geld en is 

onnodig belastend. Dit laatste geldt al helemaal voor kinderen: ouders en leerkrachten zouden 

kinderen hiertegen krachtig moeten beschermen. Het testen van mensen met klachten is dubieus als 

dit gebeurt met een onbetrouwbare test. Het is neurotisch en onacceptabel dat er veel geld wordt 

verspild aan onzinnige testen en controles. Het belangrijkste doel lijkt te zijn de illusie van het gevaar 

in stand te houden, en het aantal positieve testen – des te meer je test, des te groter de aantallen 

positieve testen – op te voeren. 

 

Vraag 8 over Zelftesten: is het College niet ook de mening toegedaan dat Zelftesten onzinnig zijn en 

dat er vanuit de gemeente een mediacampagne opgezet dient te worden om Zelftesten te ontraden? 

 

 

Conclusie avondklok 

Het is geen langdurige maatregel geweest, maar het heeft grote negatieve impact gehad. De laatste 

keer dat er gebruik werd gemaakt van een avondklok was in de Tweede Wereldoorlog. Het 

psychologische effect van deze maatregel was zeer groot, maar het was gebaseerd op bedrog. Deze 

maatregel heeft bij uitstek laten zien hoe onbetrouwbaar en totalitair de staat te werk gaat. En hoe 

het kennelijk mogelijk is dat de hele bevolking zich laat bedriegen. Er is geen enkel wetenschappelijk 

bewijs dat het verbieden om tussen 22:00 en 05:00 op straat te zijn ook maar iets kan bijdragen aan 

de volksgezondheid, of aan het afnemen van een “pandemie”. 

 

Overigens bepleitte de fractie van Onafhankelijk Papendrecht de plaatselijke intrekking van de 

avondklok op 23 maart 2021. 
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Vraag 9 over de avondklok: deze maatregel was gebaseerd op bedrog en heeft bij uitstek laten zien 

hoe onbetrouwbaar en totalitair de staat en de gemeentelijke overheid te werk zijn gegaan. Omdat 

er geen enkel wetenschappelijk bewijs voorhanden is dat de avondklok iets kan bijdragen aan de 

volksgezondheid of het afremmen van de ‘pandemie’ mag de avondklok niet meer om deze redenen 

worden ingevoerd. Wat is de mening hierover van het College? Eens of niet eens. Graag een nadere 

motivatie. 

 

 

 
 

Conclusie QR-code met 3G en 2G 

Wetenschappers zeggen op hun manier dat het gewoon niet werkt. TU Delft op statistisch vlak, The 

Lancet op het vlak van het werkingsmechanisme van vaccins: ze voorkomen geen besmettelijkheid. 

Het is zeer kwalijk – en het geeft te denken – dat de politiek desalniettemin aandringt op het in stand 

houden van de QR-code en zelfs het verder installeren van de testmaatschappij. 

 

 

Vraag 10 over de QR-code met 3G en 2G: kunnen we het er over eens worden, College, dat het 

verder installeren van de testmaatschappij en het in stand houden van de QR-code, waarvan 

wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet werken, kunnen worden stopgezet? Om te beginnen in 

Papendrecht? Graag een motivatie om daar lokaal uiting aan te gaan geven. 
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Conclusie ventilatie 

Dit is de enige zinvolle maatregel waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat hij werkt om 

besmetting te verminderen. Bovendien is het een relatief goedkope maatregel, praktisch goed 

uitvoerbaar en zijn er geen bijwerkingen. Het is veelzeggend dat deze maatregel nu juist de enige 

maatregel is die niet of nauwelijks wordt uitgevoerd. 

 

Vraag 11 over ventilatie: zou het niet verstandig kunnen zijn om hierop als gemeente stevig(er) in te 

gaan zetten? Wat is uw mening daarover, College? Bent u van plan hiervoor een Actieplan te 

ontwerpen en uit te voeren? Graag een nadere motivatie. 

 

 

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, dan zien we dat voor alle maatregelen het volgende geldt: 

 Ze zijn ingevoerd op basis van onjuiste rekenmodellen of ontbrekende wetenschap; 

 Ze blijken in de praktijk niet te werken in de zin dat ze ons beschermen tegen infectieziektes 

en/of onze gezondheid bevorderen; 

 Ze blijken desastreus te zijn voor onze samenleving en ons welzijn; 

 Ze blijken kapitalen te kosten – bijna 100 miljard van ons belastinggeld is uitgegeven aan het 

installeren van een testmaatschappij (gefaseerd ingevoerd met behulp van de maatregelen); 

 Uit WOB-verzoeken blijkt dat de maatregelen en vaccins omgeven zijn met fraude en corruptie; 

 En de maatregelen blijken wereldwijd aangestuurd te worden ten behoeve van ‘The Great Reset’ 

en de ‘Sustainable Development Goals’. 

 

 

De (landelijke en Europese) politiek valt door de mand. Met WOB-verzoeken is aan het licht gekomen 

dat politici niet staan voor de bevolking maar van bovenaf worden aangestuurd. Wie de maatregelen 

– die wereldwijd opgelegd worden – heeft bedacht is niet transparant voor de burger, maar zo 

langzamerhand wel dat politici liegen en bedriegen om ze uit te voeren. 

 

Vraag 12 over het falen van de politiek: is het niet zaak, College, dat wij hier als Papendrecht stelling 

in gaan nemen? Graag een nadere motivatie. 
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Figuur 1 stichting vaccinvrij 

De Tweede (slaap)kamer heeft haar werk niet goed gedaan 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXgMtlOFKx8
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Wanbeleid zonder juridisch basis 

De maatregelen zijn gebaseerd op een zeer wankele juridisch en wetenschappelijke basis.  

1. De overheid heeft de spoedwet ingevoerd, en vier keer verlengd op basis van het feit dat er een 

noodsituatie was, die er in feite nooit is geweest. De sterftecijfers zijn opgeblazen door 

“rekenmodellen” en gebaseerd op ongefundeerde angst die opzettelijk is gecreëerd in de media. 

John Ioannidis heeft wetenschappelijk vastgesteld dat de sterfte wereldwijd 0,15% is van alle 

mensen die Covid-19 krijgen.2 

 

 3 

 

2. Voor het omzetten van een tijdelijke spoedwet in een permanente coronawet ontbreekt een 

evaluatie. De Vierde Golf toont aan dat het gaat om een cirkel redenering: De maatregelen 

worden in de permanente coronawet wettelijk vastgelegd zonder een evaluatie met als 

argument “dat ze al eerder zijn ingevoerd”. Wat dus totaal ontbreekt in deze redenering is een 

terugblik om antwoord te krijgen op de vraag of de “ingevoerde maatregelen” überhaupt werken 

en of ze niet schadelijk zijn. 

 

Vraag 13 over het wankele beleid zonder juridische en wetenschappelijke basis: is het College niet 

met ons van mening dat het (wan)beleid van de Regering Rutte is gebaseerd op een uiterst wankele 

juridische en wetenschappelijke basis? 

 

                                                           
2  Ioannidis JPA. Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID- 19: An overview of 
systematic evaluations. Eur J Clin Invest. 2021;51:e13554. https://doi.org/10.1111/eci.13554 
3 Check: https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/stoppen-met-de-qr-code/politieke-gevolgen/ 
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Vraag 14 over de Corona spoedwet: is het College het niet met ons eens dat er eerst een grondige 

evaluatie dient te komen alvorens gesproken kan worden over de invoering van een permanente 

coronawet? En als sub vraag: is het College bereid, eventueel samen met de Gemeenteraad, een 

brief op te stellen aan de Regering, met kopie aan de VNG, waarin de gemeente Papendrecht haar 

klakkeloze medewerking aan dit (wan)beleid opzegt? 

 

 

Voor alle maatregelen, met uitzondering van ventilatie is er geen bewijs dat het een positieve 

bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid. Integendeel. Met name Lockdowns en vaccins 

hebben enorm veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, 

maatschappelijk, sociaal, en cultureel leven. De wereldeconomie is volledig verstoord en de 

consequenties hiervan zullen nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn. Het feit dat hier geen 

lering uit wordt getrokken en politici zich op grote schaal inzetten om verder op dit desastreuze pad 

te gaan zijn een teken aan de wand. Voor een groeiende groep mensen is het duidelijk dat het 

“nieuwe normaal” waar politici het al vanaf het begin van deze “crisis” over hebben een doelbewuste 

poging is om een medische globale dictatuur te installeren die wordt aangestuurd door het World 

Economic forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de Europese Unie en 

andere niet democratisch gekozen en bestuurde organisaties. 

 

Vraag 15 gaat over al deze maatregelen die de afgelopen twee jaar over de inwoners van 

Papendrecht zijn uitgestort: wordt het niet eens tijd hier als gemeente Papendrecht krachtig afstand 

van te nemen? En sub vraag: zou het niet voor de hand liggen afstand te nemen van de landelijke 

politiek en de leugens van de Regering Rutte door als gemeente Papendrecht te kiezen voor de 

volksgezondheid en tegen de maatregelen die ten doel hebben de inwoners van Papendrecht te 

onderwerpen aan een globale medische dictatuur waarbij zij geen zeggenschap meer zullen hebben 

over hun eigen lichamelijke integriteit? 

  

Tenslotte maken wij ons zorgen over de recente advisering door de Raad van State, waarin de Raad 

de avondklok en de coronapas in een wet wil vastleggen. Er vindt geen evaluatie plaats van de 

tijdelijke coronawet en de fouten die zijn gemaakt dreigen op deze manier te worden herhaald. 

Het gaat er bij het coronabeleid om “een doelbewuste poging om een medische wereldwijde 

dictatuur te installeren”, aldus Door Frankema, oprichter van de stichting Vaccinvrij die ijvert voor 

het behoud van de vrije vaccinatiekeuze. De reeds genomen maatregelen hebben miljarden gekost 

en hebben geleid tot enorme schade. 

 

Ook op het vlak van de schending van de grondrechten gaat de Raad van State veel te ver en faalt hij 

in zijn controlerende taak. Nu we weten dat de maatregelen zoals hierboven opgesomd niet effectief 

gebleken zijn en onmogelijk aangemerkt kunnen worden als noodzakelijk om een pandemie te 

bestrijden, kan de Raad van State niet blijven volhouden dat deze maatregelen effectief zijn. Want 

dan had de Raad deze maatregelen ook op effectiviteit moeten controleren, maar dat heeft hij niet 

gedaan. De Raad van State faalt volledig in haar controlerende taak, aldus een artikel in het katern 

Economie van De Andere Krant van 3-10 september 2022 (nr.34). 
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Vraag 16 gaat over de van bovenaf opgelegde inbreuk op de grondrechten van Papendrechters: is 

het College niet ook met ons van mening dat er per direct een einde dient te komen aan het inperken 

van onze grondrechten? Indien er immers sprake zou zijn van het dienen van de volksgezondheid dan 

is het veel verstandiger om op dat vlak de nodige maatregelen te treffen, zoals het uitbreiden van de 

IC capaciteit in ziekenhuizen, het opleiden van medisch personeel enzovoorts. Dan is het niet nodig 

om de grondrechten van alle Nederlanders in te perken. Is het College bereid om deze mening, mede 

namens de Gemeenteraad, in een brandbrief kenbaar te maken aan de Regering Rutte? 

Graag helpen wij als fractie van Onafhankelijk Papendrecht om zo’n brief te formuleren. 

 

 

Wij zien uw antwoord(en) met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ruud Lammers. 

 

 

 

 


