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DE VRIJE MENS ACADEMIE
WWW.DEVRIJEMENSACADEMIE.NL

http://www.devrijemensacademie.nl/


HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

• Cursusaanbod De Vrije Mens Academie in juni 2022:

(door een wetenschapper die gepromoveerd is in de moleculaire 
microbiologie)

• Donderdag 9 juni 12.30 – 16.30 uur Risico’s van de Covid-19 injecties (deel 1)

• Zaterdag 18 juni 12.30 – 16.30 uur Het Grotere Plaatje (deel 2)

•

• Vrijdag 17 juni 12.30 – 16.30 Basiscursus Grond- en Mensenrechten (deel 1)

• Vrijdag 24 juni 12.30 – 16.30 Basiscursus Inleiding Privaatrecht (deel 2)



AANMELDEN CURSUS RECHT (17 & 24 
JUNI)

• Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers. 

• Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht. 

• Voor de mensen met een kleine beurs of voor de late aanmelders heb ik altijd 
een paar (verouderde) reserve bundels over die ik meeneem, dus als je niet op 
tijd aan boeken kunt komen of het écht niet kunt betalen, dan is dat geen 
probleem. Dan kun je ze na afloop alsnog bestellen. 

• Het doel van de cursus is om je eigen juridische weerbaarheid te vergroten.  

• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: MLGprive@protonmail.com. 
Vergeet je s.v.p. niet om je telefoonnummer erbij te zetten. 



PROGRAMMA – 17 JUNI 2022 
SCHIPHOL-RIJK

• 13.00-15.00 uur uitleg wettenbundels (2 boeken, bestaande uit 13 delen)

• 15.00-15.30 uur pauze inclusief koffie/thee/versnapering

• 15.30-17.00 uur uitleg deel 13 waarin 36 internationale verdragen zitten, waarvan we er een 
stuk of 7 met elkaar zullen doornemen, waaronder (zie volgende slide)

• Deel 2 van de cursus wordt op 24 juni 2022 gegeven. 

• Meer info: https://devrijemensacademie.nl/

https://devrijemensacademie.nl/


INHOUD CURSUS 17 JUNI

• * Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

• * Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

• * Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO)

• * Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM)

• * Handvest van de Europese Unie (EU-Handvest; de Europese Grondwet)

• * Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof

(en uiteraard ook de Nederlandse Grondwet)



AANMELDEN CURSUS RISICO’S COVID-
19 INJECTIES (9 EN 18 JUNI)

• Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers. 

• Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de risico’s 
van de Covid-19 injecties.

• De cursus wordt gegeven door een wetenschapper die gepromoveerd is in de 
moleculaire microbiologie. 

• Het doel van de cursus is om je eigen kennis over de risico’s van de injecties te 
vergroten en dit in begrijpelijke woorden aan je eigen omgeving uit te leggen. 

• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: MicroMars@protonmail.com. 
Vergeet je s.v.p. niet om je telefoonnummer erbij te zetten. 


