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AFGEDWONGEN VACCINATIE: DE AANVAL OP HET VROUWELIJK LICHAAM 

Mijn vriendin is helemaal klaar mee met de leugen van het sociale offer. ‘Waarom moeten 

bewust levende, gezond etende en levende vrouwen worden opgeofferd om oude, dikke 

rokende babyboomers de schijn van veiligheid te geven?’ vroeg ze met ingehouden woede  

toen ze hoorde dat haar gevaccineerde zuster (53) na maandenlange bloedingen haar 

baarmoeder moest laten verwijderen. Speelde de Pfizer vaccinatie daarbij een beslissende rol?  

Bewezen was het niet, maar het verband lijkt wel waarschijnlijk of minimaal goed mogelijk  

De zuster had reeds natuurlijke antistoffen opgebouwd door herstel van corona, maar had 

voor het QR paspoort toch het vaccin genomen  

Mijn vriendin liet zich natuurlijk ongenuanceerd uit, maar haar redenering is geen onzin. 75% 

van de vaccinatieslachtoffers is vrouw. 25% is man. Het  leeuwendeel is jong, gezond en 

vrouw. Het zwaartepunt van Coronaslachtoffers bestaat uit oudere zieke mensen met name 

mannen .Men zwijgt erover, maar er is wel degelijk een genderkwestie, een man-vrouw 

spanningsveld. Onze vrouwen brengen het zwaarste offer in het massale vaccinatiebeleid. 

Gezonde vrouwen worden met drang en dwang gepusht om zich te te laten penetreren met een 

injectiespuit en een vloeistof die hun lichaam kan veranderen en aantasten.  

Vrouwen met macht steunen hier het patriarchaat. Mevrouw Halsema noemt een vaccinatie 

bij een klasbezoek tegenover kinderen een ‘cadeautje’ en geen verkrachting. Tja. Ik ben maar 

een man. U weet wel. zo’n wezen die in zijn jeugdige overmoed het andere geslacht 

probeerde te verleiden met cadeautjes. Maar de code was wel dat je aan moest voelen als je 

cadeautjes niet op prijs werden gesteld. ‘Dan liep je een blauwtje’ En er was ook een absolute 

grens.‘ Als een meisje nee zegt is het nee’. Het probleem is: Het gezag wil dat nee niet horen 

en dreigt met chantage en verkrachting. Penetratie is alleen een ‘cadeautje’ als het gewenst is 

en anders heet het verkrachting, mevrouw Halsema. Heeft U de  kreten van de vele 

ongevaccineerde vrouwen niet gehoord. Ze roepen U in het gezicht: Nee, nee, nee.  

Waar is het feministisme om de vrouwen te beschermen? Het feminisme zwijgt als ze moet 

spreken. Gelukkig geldt dat niet voor alle vrouwen. Gisteren stuurde de actrice uit mijn laatste 

theaterproject, die na de sluiting van de theaters en Theater Nomade haar oude vak van 

verpleegster weer had opgepakt, mij haar blog op. Het droeg de  titel: ‘Ik ben de eigenaar van 

mijn lichaam en geest’. Ze beschreef zeer persoonlijk de dwang en chantage in haar 

persoonlijke kring, op haar werk en in de media. Chantage, die haar omgeving op haar  

lichaam en geest probeerden uit te oefenen.  

Minister Hugo de Jonge roept dat vrouwen zelf moeten beslissen, maar zet ondertussen hoge 

druk om zich te laten penetreren met de vloeistoffen van de farmaceutische industrie. Om 

mensen onder druk te zetten gebruikt hij daarin de methodiek van het QR paspoort waarin 

ongevaccineerden niet meer binnen mogen in hotels, cafés, restaurants, theaters of filmhuizen 

als ze de farmaceutische penetratie van hun lichaam weigeren. .  

 



De chantage die de staat zet op ongevaccineerde vrouwen zich te laten injecteren met hun 

‘heilzame’ stoffen gaat veel verder en is zeer veel hoger dan die van filmproducent Harvey 

Weinstein ooit op zijn actrices heeft uitgeoefend.  Harvey Weinstein heeft nooit een vrouw 

verkracht. Hij heeft enkel druk gezet en machtsmiddelen gebruikt. Hij is daarom veroordeeld 

voor 23 jaar gevangenisstraf. 

Het is asociaal en immoreel om jonge vrouwen op te offeren aan een groep van kwetsbare 

ouderen van gemiddeld 81 jaar waarvan  60% man en 40% vrouw.  Objectief worden jonge 

vrouwen gedwongen tot het grootste gezondheidsoffer.  Hun kans om wat over te houden aan 

de ziekte Corona is minimaal. De kans op vaccinatieschade is statistisch nog steeds beperkt, 

maar wel een veelvoud. Er is wel degelijk sprake van drang en dwang. Wat is er sociaal aan 

dit dwangregime? 

Mijn column over ‘oversterfte en vaccinatiesterfte’ is afgelopen week door YouTube 

gecensureerd. ‘Deze video is verwijderd wegens schending van de community richtlijnen van 

YouTube’.  Ik moet altijd denken aan de DDR van voor de val van de muur in 1989 toen de 

Stasi dissidente geschriften of radio en TV programma’s censureerde. Hun argument was 

identiek aan de Coronacensuur  ‘wegens schending van de  Community richtlijnen’.  

Historisch was de  Stasi de voorbode van de mondiale censuur die de afgelopen jaren massaal 

over de wereld is uitgerold. Alleen in Nederland is er een omvangrijk censuurapparaat 

ingericht, die politiek of wetenschappelijk ongewenste geluiden via artificiële intelligence en 

tientallen beeldschermen onderdrukt. In. die tijd werd ons verteld dat juist de vrijheid van 

meningsuiting en publicatie de vrije democratie onderscheidde van een dictatuur.   

Mijn zuster appt dat ze misselijk is en buikpijn, omdat gemeente haar probeert te dwingen tot 

een QR controle op haar dansschool. Ze gaat het niet doen.  Mijn broer flipte op een politieke 

bijeenkomst, omdat hij die avond in 2 buurtcafés was geweigerd. Mijn zoon zijn 

gezichtsverlamming is gelukkig hersteld. Maar ik maak me al zorgen over het 3e vaccin. Mijn 

vader van 94 kondigde stoer aan dat  hij zijn 3e vaccin wilde afstaan voor de mensen in 

Afrika. Ik daagde hem uit dat publiek kenbaar te maken in het dagblad waar hij wel eens in 

schreef. Wij wezen hem er verder op dat het kolonialisme voorbij was en Afrika zich gelukkig 

mocht prijzen verlost te zijn van onze vaccinterreur.   

Mijn vriendin belde gisteren op. Haar herstelbewijs werd ook zonder QR code geaccepteerd 

en ze kon naar de sportschool en het restaurant. Ze praat over een plan om in noodgevallen uit 

te wijken naar Bulgarije. Daar is geen QR code.  Zij vreest dat op een dag de gezichten van 

het Coronaprotest worden opgepakt, waaronder haar eigen vriend. Het zou kunnen, maar 

angst is een slechte raadgever en wij wijken niet. Dit is een burgerrechtenstrijd, niet alleen 

van de ongevaccineerden, maar ook van de gevaccineerden aan onze kant. De strijd voor onze 

vrijheden vind niet alleen plaats met demonstraties of via verklaringen op de Alternatieve 

media. Wij voeren het lastige en argumentatieve gesprek bij iedere discriminatie of inperking 

van de vrijheden. In de gezinnen, in de families, op het werk, in de publieke ruimte en in het 

OV.  Het is de basale strijd voor ons menszijn te voeren door iedereen en op alle niveaus.  


