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secretariaatmp@minaz.nl; s.schrover@minaz.nl; s.nejal@minaz.nl; c.sarijoen@minaz.nl; 
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voorlichting@raadvanstate.nl; voorlichting.crvb@rechtspraak.nl; voorlichting@prodemos.nl 

 
 

De Tweede Kamer kwam terug van reces en debatteerde woensdag over de strijd tegen het 
Coronavirus. BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons vroeg zich af hoe effectief dat eigenlijk 
was de afgelopen anderhalf jaar en diende een motie in. Demissionair minister -president 
Mark Rutte: https://www.youtube.com/watch?v=0t2W1GPtTeA schoot uit zijn slof met 
bezwaar tegen die motie. 

 
Mevrouw Simons heeft voor de volle 100 procent gelijk. Het bewijs staat o.a. hier: 
https://www.sdnl.nl/pdf/motie-ionisatie.pdf 
 

Het waarom van die motie van Sylvana Simons is duidelijk. Dit, n.a.v. de inspraak van burgers in 
de gemeenteraad van Huizen op 7 oktober 2020, over ionisatie van de binnenruimten. Ionisatie 
kan elke besmetting met enig virus voorkomen; en derhalve zijn alle overheden en massamedia 
medeverantwoordelijk voor onnodige (ook dodelijke) slachtoffers van het Corona-virus. 
Ventilatie volgens Maurice de Hond is duidelijk niet genoeg, zeker niet in de winter. Daarom is 
het een groot raadsel waarom iedereen in bestuurlijk Nederland en bij de media zwijgt over de 
voorgestelde motie voor wettelijke verplichting van ionisatie in openbare gebouwen. 

 

 
http://www.sdnl.nl/video/commissie-fysiek-domein-gemeente-huizen.mp4 
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Aan de Nederlandse media waarmee wij inhoudelijk geen contact kunnen krijgen om ook 
komende pandemieën te voorkomen en bestrijden. Willen jullie verklaren waarom wij nergens 
contact krijgen om over vier bewijzen van wetenschappelijk hoog niveau over ionisatie te 
spreken! Rutte buigt ‘n beetje door ongedefinieerd ventilatie te noemen, maar blijft stoïcijns 
zwijgen over de echte oplossing: ionisatie als natuurkracht. Doorbreek dat vervloekte zwijgen! 
Zie: www.sdnl.nl. Op CNN: Covid-19 virus is bewerkt met Amerikaans geld in het lab in Wuhan. 
 

Jullie zijn allemaal bekend met het feit dat communicatie met een krant, omroep of Kamerlid zo 
goed als onmogelijk is. Dat is duidelijk overheidsbeleid om geen onrust te laten ontstaan over de 
incompetentie en beleidslijnen m.b.t. het schadelijk regelen van bescherming tegen o.a. het 
Covid-19 virus. In de bijlagen kun je zien dat op hoog wetenschappelijk niveau ionisatie van 
binnenruimten de echte oplossing is tegen besmetting met een virus, dus ook Covid en 
mutanten. Maar het commerciële belang van de medische industrie heeft daarbij geen enkel 
belang. Sterker nog, het verdienmodel voor de industrie wordt daarmee drastisch ingeperkt. 
Mijn advies om het zwijgen te doorbreken is dat jullie allemaal vanuit je eigen huis deze mail 
toestuurt naar adressen die jij uitkiest uit de lijsten om te mailen. Niet iedereen is geblokkeerd 
om kennis over te brengen naar de media, want die bepalen uiteindelijk of je iets kan en mag 
weten. Mail Kamerleden en woordvoerders van ministeries of gemeenten. 
 
 

Wanneer was het ook alweer dat twee Nederlanders de Chinese regering adviseerden om 
ionisatie in ziekhuizen in Wuhan toe te passen? O ja, weet u niet dat alle grote kranten, 
omroepen, politieke partijen en Kamerleden meerdere malen op de hoogte zijn gesteld? 
Vragen? Wie zijn verantwoordelijk voor onnodige schade door regeringsbeleid, faillissementen, 
overlijden en ziekte? U vast niet als kennisdrager! Veel burgers proberen contact te krijgen met 
een politicus, maar dat leidt meestal tot een diep zwijgen. Zie ook de brief van Arjan Gelder.  

  

 
 

Erratum: ik vergat nog te vermelden dat niemand vragen stelt over oplossingen die panklaar aan 
u worden voorgelegd: zie: www.sdnl.nl/pdf/covid-19-medicijn.pdf. 
Vandaag werd in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer door o.a. Attje Kuiken van de 
PvdA gefulmineerd over het gebrek aan lering van de regering.  
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Maar wij klagen over het gebrek aan communicatie met Kamerleden en woordvoerders van 
Ministeries over de effectieve oplossing voor besmetting met welk virus dan ook, wat de 
Chinese overheid die wel goed luistert heeft toegepast na het advies van twee Nederlanders, 
zijnde Cindy Wang en Ton Rademaker aan president Xi Jinping, wat in het Chinese journaal ook 
werd getoond.  
 

De tunnelvisie van alle door ons benaderde politieke, ambtelijke functionarissen en journalisten 
heeft nog niet geleid tot een vraag over de echte, wetenschappelijk bewijsbare manier om 
besmetting in gesloten ruimten te voorkomen; en dus het gebruik van medicatie en zorg te 
verminderen. Zelfs het eigenrisico van 385 euro per jaar kan worden afgeschaft door 
ionisatiapparatuur in woon-, werk- school- en zorgruimten te installeren. Maar ja, de 
aandeelhouders van de farmaceuten zijn daar niet blij mee. Zij hebben de hele wereldbevolking 
aan hun vaccins gekoppeld, die slag willen ze niet gaan verliezen. Het gaat om honderden 
miljarden euro aan opbrengst en politieke macht. 
 
Rutte: Het zorgen voor frisse lucht wordt toegevoegd aan het rijtje met basismaatregelen waar 
het kabinet steeds aandacht voor zal vragen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte 
aangekondigd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Wat precies het advies wordt ten 
aanzien van ventilatie, maakt het kabinet later bekend. (Een echte durfal bij de Telegraaf die 
ontslag riskeert, omdat deze ‘ondeugend’ is met het attenderen op een ongewenst onderwerp: 
namelijk ionisatie). Dus geen ventilatie maar ionisatie. Zie www.sdnl.nl.  
 

https://www.telegraaf.nl/e/2010122272/   
   
Klinkklaar geklets met napraten van Maurice de Hond. De motie is niet in het belang van de 
medicatie industrie en genegeerd: www.sdnl.nl/pdf/motie-ionisatie.pdf.  
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