
Smoking gun is gevonden:
Rutte heeft het land willens en 
wetens in de vernieling gedraaid

Hij wist alles, de duizenden extra doden, de ellende, de 
schulden, de schade en de zinloosheid van de maatregelen



































1. Kosten vele malen groter dan directe 
gezondheidsbaten



2. Geen afweging nodig: indirecte schade Nederlandse
volksgezondheid overschaduwt directe gezondheidswinst



Het wordt nog erger: 
25.000 zouden extra overlijden bij
‘do nothing scenario’

In werkelijkheid niemand gered
Wel enorme ellende en duizenden doden extra door 
maatregelen











20 mei 2020

Pagina 2 met
piramide 
ontbreekt





Verrassing:

IC 14 keer zo laag, 
opnamekans tien keer
zo laag







- Chris van Dam

- Twaalf jaar werkzaam bij Politie Haaglanden
- Negentien jaar officier van justitie en 

plaatsvervangend hoofdofficier geweest bij 
het Openbaar Ministerie in Amsterdam en Den 
Haag.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Politie_Haaglanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag


- Madeleine van Toorenburg
- directielid van achtereenvolgens de 

vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord
en Dubrava in Kosovo. 

- Van 2001 tot 2007 was Van Toorenburg locatiemanager 
van jeugdinrichting De Leij in Vught. 

- Wilde maximale gevangenisstraf voor jongeren van 16 en 
17 jaar te verhogen van twee naar vier jaar..

https://nl.wikipedia.org/wiki/Penitentiaire_Inrichting_Ter_Peel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evertsoord
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dubrava_(gevangenis)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosovo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vught_(plaats)
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