
RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK 

GERICHT AAN ALLEN EN IN HET BIJZONDER DIEGENEN DIE ZICH SCHULDIG 
MAKEN AAN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN ALLEN DIE OP BASIS 
VAN EEN REDELIJK VERMOEDEN VAN SCHULD AAN DERGELIJKE MISDRIJVEN 
ALS VERDACHTE KUNNEN WORDEN AANGEMERKT 

Wij, het Nederlandse volk, We the People of the Netherlands, handelend vanuit onze onvervreemdbare 
rechten uit het Internationaal Volkenrecht, de Conventies van Genève, ons door God gegeven recht, het 
Natuurrecht en het (commune) strafrecht laten hierbij aan allen en in het bijzonder diegenen die zich 
schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid en / of op basis van een redelijk vermoeden van 
schuld aan dergelijke misdrijven als verdachte kunnen worden aangemerkt, weten zoals hierna zal 
worden overwogen, verklaard en aangezegd. 

Overwegende dat: 

1. op 14 juni 1992 onze voormalige regeringsfunctionarissen Ruud Lubbers en Hans van den Broek in 
Rio de Janeiro in het geheim met de particuliere organisatie “United Nations” (UN) en 192 
nationale staten een civielrechtelijke overeenkomst sloten welke wordt aangeduid als “AGENDA 
21”. Deze civielrechtelijke overeenkomst (geen verdrag) ligt aan de basis van de in gang zijnde en in 
een stroomversnelling geraakte wereldwijde machtsgreep, waarbij de macht der nationale staten 
wordt gegrepen door en ten behoeve van de UN en degenen die de UN controleren en ermee 
samenwerken; 

2. de UN en de aan haar gelieerde organisaties zoals de World Health Organisation (WHO), de World 
Bank, het World Economic Forum (WEF) en de Europese Unie (EU), worden gedomineerd door 
organisaties die onafhankelijk zijn van overheden en waar noch het vrije Nederlandse volk, noch 
enig ander volk voor heeft gekozen. Het gaat hierbij om zogenaamde Non Governmental 
Organisations (Ngo’s), waaronder de “The Rockefeller Foundation”, de “Bill en Melinda Gates 
Foundation” en de “Open Society Foundation” van George Soros. Deze Ngo’s zijn uiteindelijk het 
private bezit van een zeer select aantal mensen die zonder enige democratische legitimatie hiermee, 
onder het mom van het dienen van een maatschappelijk belang, hun eigen doelen nastreven en zich 
daarmee exorbitant verrijken ten opzichte van ons ‘het gewone Volk’ met als gevolg dat hun macht 
steeds verder toeneemt;  

3. op 25 september 2015 heeft Mark Rutte in het geheim in New York de op 14 juni 1992 met de UN 
en 192 nationale staten gesloten overeenkomst in acht genomen en ter verdere uitvoering daarvan 
met de UN en 192 nationale staten een nieuwe civielrechtelijke overeenkomst gesloten en getekend 
welke wordt aangeduid als “AGENDA 2030”. Deze civielrechtelijke overeenkomst is evenmin een 
verdrag als AGENDA 21. De overeenkomst AGENDA 2030 behelst de zogenaamde 
“Roadmap” (blauwdruk) voor de versnelling van de machtsovername. Deze versnelling wordt 
gerealiseerd onder auspiciën van de particuliere (niet democratische) organisaties UN, het WEF, de 
Wereld Bank en de WHO;  

4. ter uitvoering van de AGENDA 2030 overheden als werktuigen van de UN en de met haar 
verbonden Ngo’s (waaronder het WEF en haar “Great Reset”) functioneren. De Nederlandse 
overheid is ter uitvoering van deze machtsovername onder andere overgegaan tot het steeds weer op 
valse en misleidende gronden afpakken van (grond)rechten van burgers, het (op termijn) onteigenen 
van alle boeren, het (in)direct onteigenen van particulier bezit en het indirect verplicht stellen en 
injecteren van zogenaamde “Covid-19 vaccins” die geen enkel medisch doel dienen; 
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5. de zogenaamde Covid-19 vaccins zeer giftig voor de mens zijn gebleken en leiden tot een vergrote 
kans op ziekten, onvruchtbaarheid, (vroegtijdig) overlijden en modificatie van het menselijk DNA. 
Wie deze zogenaamde Covid-19 vaccins laat injecteren, neemt deel aan een genetisch experiment 
dat in flagrante strijd met onder andere de bepalingen van de Nürnberg Code-1947, artikel 7 IVBPR 
en artikel 32 van de Vierde Conventie van Genève (1949) wordt uitgevoerd.                                                                                                                                 

De huidige oversterfte en grote aantallen misgeboorten zijn toe te schrijven aan de toediening van de 
zogenaamde Covid-19 vaccins (Bron: www.euromomo.eu). Daarnaast zijn deze zogenaamde 
Covid-19 vaccins een middel om verder te komen in de ontwikkeling van de transhumane mens die 
als slaaf in een digitale wereld wordt gekoppeld aan en gecontroleerd door het wereldwijd uitgerolde 
5G-netwerk (zie onder andere patentrecht US 2021 / 0082583 A1 d.d. 18 maart 2021); 

6. de hiervoor gemelde zogenaamde Covid-19 vaccins zijn ontwikkeld in het kader van het al in 2015 
opgezette ‘COVID’ project. Dit project dient als onderdeel van de AGENDA 2030 en wordt formeel 
voornamelijk in opdracht van de Bill & Melinda Gates Foundation uitgevoerd (Project ID2020). Het 
wordt gefinancierd door de World Bank als onderdeel van de UN. De projectnaam “COVID-19” 
verwijst naar haar doel, te weten de invoering van een Certificate Of Vaccination ID (paspoort), te 
starten in 2019; 

7. in het kader van de AGENDA 2030 en het Covid-19 project als belangrijk onderdeel daarvan de 
media (in handen van de Ngo’s) in samenwerking met de overheden van nationale staten (onder 
leiding van de WHO en gecontroleerd door onder andere het WEF) de burgers hebben willen doen 
geloven dat er vanuit China een levensgevaarlijk virus met de naam SARS-Cov-2 wereldwijd is 
gaan rondwaren; 

8. in het kader van het Covid-19 project de gezondheidszorg sector (in handen van de Ngo’s) en de 
overheden het hebben doen voorkomen alsof vele mensen dodelijk werden getroffen door het 
verzonnen nieuwe levensgevaarlijke virus; 

9. in het kader van het Covid-19 project de burgers met inzet van de door overheden en Ngo’s 
gecontroleerde media en door de overheid ingeschakelde “influencers” in een toestand van angst zijn 
gebracht en gehouden. In combinatie met het narratief van een levensgevaarlijk virus resulteerde dit 
erin dat een deel van de burgers werd misleid en daarom toeliet dat het werd geïnjecteerd met de 
zogenaamde Covid-19 vaccins die valselijk als enige effectieve en volstrekt veilige remedie voor het 
verzonnen nieuwe virus werden aangeprezen; 

10. bij het in angst brengen van het Nederlandse volk de rechten van het vrije Nederlandse volk steeds 
op valse gronden werden afgepakt door onder andere de burgers te verplichten om anderhalve meter 
afstand van haar medemens te bewaren, het ondernemen in bepaalde bedrijven of beroepen 
onmogelijk te maken, de burgers te verplichten om een mondmasker te dragen en een avondklok te 
gehoorzamen. Dit zonder dat hiervoor een in de realiteit aanwezige reden aan ten grondslag kon 
worden gelegd. Tegen de Nederlandse burgers die zich tegen deze terreur verzetten, is door de 
Nederlandse overheid gebruik gemaakt van (deels) onder commando van vreemde mogendheden 
staande militaire politie (Romeo’s) die zwaar geweld hebben gebruikt tegen het vrije Nederlandse 
volk. Zulks terwijl de Nederlandse politie en het Nederlandse leger en de Nederlandse rechterlijke 
macht het vrije Nederlandse volk geen bescherming meer boden en een aantal van de dienders 
daaruit zelfs meewerkten aan ernstige oorlogsmisdrijven tegen het vrije Nederlandse volk. Op deze 
wijze is aan het vrije Nederlandse volk begin 2020 feitelijk de oorlog verklaard;  

11. in het kader van de AGENDA 21, de AGENDA 2030 en het Covid-19 project de omvang van de 
wereldbevolking sterk zal worden gereduceerd omdat het met behulp van de zogenaamde Covid-19 

http://www.euromomo.eu


RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK 

vaccins wordt ontdaan van die mensen die corrupte wereldleiders “useless eaters” noemen. De 
zogenaamde Covid-19 vaccins zijn in werkelijkheid een biowapen dat middels injecties  tegen de 
bevolking wordt ingezet voor het mogelijk maken van een bizarre toekomstvisie, genaamd “The 
New World Order”, waarbij vrije mensen worden gereduceerd tot “hackable animals” (= stelling van 
het World Economic Forum). De bedoeling is dat in 2030 één leider met wereldwijd gezag in deze 
nieuwe wereldorde wordt geïnstalleerd.  Dit is de kerndoelstelling van de AGENDA 2030.  

Verklaren wij, het vrije Nederlandse volk, als volgt: 

1. Wij kennen onze door God en de natuur aan de mens gegeven rechten, zoals die onder andere zijn 
opgetekend door één van de grootste, zo niet de grootste en meest invloedrijke rechtsgeleerde van de 
menselijke geschiedenis, te weten Hugo de Groot, in zijn boek “Over het recht van Oorlog en 
Vrede” (1625) en het ook in het 2nd Amendement van de Amerikaanse constitutie (sinds 4 mei 
1945) voor Nederlandse burgers (via wetgeving als onderdeel van de opvolger van SHAEF) en in de 
conventies van Genève opgetekende recht om zich te verdedigen, te bewapenen en zijn wapens 
binnen het grondgebied van Nederland tegen iedere vijand van het vrije Nederlandse volk te 
gebruiken, dan wel iedere vijand van het vrije Nederlandse volk middels burgerarrest te arresteren 
en (zodra dit is opgericht) over te dragen aan de gezaghebbers van het Nederlandse Volkstribunaal 
en iedere vijand van het vrije Nederlandse volk bij gepleegd verzet tijdens de arrestatie of in het 
gevecht te doden; 

2. Wij weten dat in het kader van de AGENDA 21, de AGENDA 2030 en het Covid-19 project in 
opdracht van een vreemde mogendheid een oorlog wordt gevoerd tegen (onder andere) het vrije 
Nederlandse volk. Het beleid en de acties van het huidige Nederlandse bestuur zijn gericht op de 
Great Reset van de Nederlandse samenleving, waarbij het Nederlandse bestuur uitsluitend nog deze 
geheime agenda’s dient en niet langer de belangen van het vrije Nederlandse volk; 

3. Wij weten dat deze oorlog gekenmerkt wordt door psychologische oorlogsvoering, waarbij de 
overheid, de media en de gezondheidssector de leiding op het Nederlandse slagveld hebben, terwijl 
zij zelf worden geregeerd door de UN en de WHO, de Ngo’s (waaronder het WEF) en een zeer 
select aantal mensen daarachter;  

4. Wij weten dat de plegers van de misdrijven tegen de menselijkheid onder andere grote invloed 
hebben op het functioneren van de Staten Generaal (eerste en tweede kamer), de regering, het lokale 
bestuur, de rechterlijke macht, de advocatuur, defensie, de (redactie van de) mainstream media, de 
ziekenhuisorganisaties, de farmaciebedrijven, de universiteiten en (hoge) scholen, de GGD’s, het 
RIVM, het OMT, het bestuur van de Veiligheidsregio’s, het Lareb, het bankwezen, de verzekeraars, 
de openbaar vervoersbedrijven, de postbedrijven en de pakketdiensten, de televisie- en internet 
gerelateerde omroepen en ondernemingen en de sociale media bedrijven; 

5. Wij weten dat de inzet van de zogenaamde Covid-19 vaccins in feite de inzet van een biowapen is en 
dat wat in naam van de gezondheid wordt gepropageerd in werkelijkheid genocide is;  

6. Wij constateren dat onze leiders, waaronder Mark Rutte en Willem-Alexander van Amsberg (als 
ondertekenaar van alle wetten “Bij gratie Gods”) en al hun medeplegers jegens het vrije Nederlandse 
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volk hoogverraad hebben gepleegd door niet langer het Nederlandse volk te dienen, maar te 
handelen in lijn met de plannen van een vreemde mogendheid, waarbij de rechten en belangen van 
het vrije Nederlandse volk geweld worden aangedaan;  

7. Wij hebben de plegers van de misdrijven tegen de menselijkheid die tegen het vrije Nederlandse 
volk zijn begaan meer dan twee jaar door middel van vredelievende demonstraties, het zoeken van 
een humane en rationele dialoog alsmede door het voeren van juridische procedures tot inkeer willen 
brengen. Wij weten nu dat die middelen niet effectief zijn en hebben daardoor geen andere keuze en 
ook de plicht om van onze rechten gebruik te maken en de plegers van de misdrijven tegen de 
menselijkheid te arresteren, te doen berechten en hen daarbij indien nodig te doden; 

8. Wij zullen in het belang van het vrije Nederlandse volk, de mensheid en de menselijke waarden onze 
rechten net zo lang uitoefenen totdat alle arrestaties van plegers en verdachten zijn uitgevoerd en de 
berechting en bestraffing van hen heeft plaatsgevonden, ongeacht hoelang dit duurt, hoeveel 
mensenlevens dit kost en wat de door de plegers van de misdaden tegen de menselijkheid 
gecontroleerde instituties en bedrijven hierover zullen beslissen en hiertegen zullen ondernemen.  

Doen wij, het vrije Nederlandse volk, de volgende onherroepelijke aanzegging die ons 
het recht geeft om de plegers van de misdaden tegen de menselijkheid te arresteren, te 
berechten en hen zo nodig in het kader daarvan te doden: 

Met ingang van 15 september 2022 wordt op het Nederlands grondgebied geen hoger door 
mensen voortgebracht gezag meer erkend dan dat van het vrije Nederlandse volk.     
Wij, het vrije Nederlandse volk, verklaren met ingang van deze dag niet meer te worden 
vertegenwoordigd door het huidige zogenaamde bestuur (gemeente, provincies, 
waterschappen, staten generaal, etc.). Het vrije Nederlandse volk is soeverein en slechts 
ondergeschikt aan God onze schepper. Wij, het vrije Nederlandse volk, bepalen dat met 
ingang van deze dag de volgende regels gelden:  

1. Het is verboden om de soevereiniteit van het vrije Nederlandse volk op welke wijze dan ook aan 
te tasten. De soevereiniteit van het vrije Nederlandse volk kan niet worden afgestaan doch 
hoogstens in opdracht van het vrije Nederlandse volk worden toevertrouwd aan personen, 
organisaties en instellingen die onder gezag staan van het vrije Nederlandse volk en haar 
soevereiniteit en gezag onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk erkennen en / of – voor 
zover het betreft natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) – bereid zijn om desverlangd 
ten blijke van hun instemming hiermee een eed of belofte af te leggen aan het vrije Nederlandse 
volk. 

2. Het is voor eenieder, en in het bijzonder voor diegenen die bij de (semi) Nederlandse overheid 
een functie bekleden, in de gezondheidszorg werkzaam zijn, werkzaam zijn in de massamedia of 
het onderwijs, verboden om direct dan wel indirect uitvoering en / of steun te geven aan de 
plannen van een vreemde mogendheid (waaronder AGENDA 21, de AGENDA 2030, het 
Covid-19 project en de Great Reset). Hierdoor is het onder andere niet meer toegestaan om  

(a.) de zogenaamde Covid-19 vaccinaties te verhandelen, aan te prijzen en / of te injecteren,     
(b.) het Nederlandse luchtruim te verontreinigen door verspreiding met vliegtuigen van 
chemicaliën en metalen (de zgn. chemtrails),  



RESOLUTIE VAN HET SOEVEREINE NEDERLANDSE VOLK 

(c.) een beleid te voeren dat de productiemogelijkheden van boeren, vissers, tuinders en overige 
midden en klein bedrijf ondernemers onevenredig aantast,  

(d.) het zogenaamde 5G antennenetwerk te activeren, dan wel uit te breiden en windmolens en / 
of zonnepanelenparken te plaatsen,  

(e.) alternatieve en onafhankelijke media zoals De Andere Krant, Gezond Verstand, Artsen Voor 
Waarheid, Artsen Collectief, Black Box Media (BLCKBX), De Gulden Middenweg (DGM), 
Café Weltschmerz, CommonSenseTV, De Vrije Omroep (DVO), LNN Media, Klokkenluiders, 
etc. op welke wijze dan ook te censureren, 

(f.) valse nieuwsuitingen te brengen die betrekking hebben op Covid-19, de toestand van klimaat 
en / of milieu, de toestand met de Oekraïne, dan wel iedere mededeling met als doel een 
ongegronde angst bij het vrije Nederlandse volk te veroorzaken, dan wel 

(g.) in het onderwijs kinderen, leerlingen en studenten over onder andere deze onderwerpen een 
valse voorstelling van zaken te geven. 

Handelen in strijd met deze nadrukkelijke bepalingen wordt gelijk gesteld aan een oorlogs-
misdrijf gepleegd door een vijand van het vrije Nederlandse volk.  

3. Alle gezagsdragers die voor 15 september 2022 bevoegd waren om op Nederlands grondgebied 
in de uitoefening van hun functie een wapen te dragen, waaronder militairen, politiedienders, 
gemeentelijke handhavers, Boa’s, douaniers, etc., dienen in de uitoefening van hun functie het 
gezag van het vrije Nederlandse volk te erkennen door middel van het dragen van een te allen 
tijde duidelijk zichtbare witte band om de rechter bovenarm.                                               

Voertuigen waarvan zij zich voor hun functie bedienen, dienen te zijn voorzien van een te allen 
tijde duidelijk zichtbare witte vlag. Deze tekenen gelden als internationaal oorlogsteken, 
waarmee de persoon in kwestie zich overgeeft aan het vrije Nederlandse volk en haar 
soevereiniteit onvoorwaardelijk en onherroepelijk erkent. 

4. Voor de gezagsdragers als bedoeld bij 3. geldt dat zij vanaf 15 september 2022 niet langer 
bevoegd zijn tot het bezit en houden van een wapen en het dragen en gebruiken daarvan. 
Uitsluitend de gezaghebbers van het vrije Nederlandse volk die daartoe schriftelijk zijn 
gemachtigd door de gezaghebbers van het Nederlandse Volkstribunaal kunnen hen van dit 
verbod schriftelijk vrijstelling verlenen. 

5. Personen die misdaden tegen de menselijkheid en in het bijzonder tegen het vrije Nederlandse 
volk hebben begaan en / of te dien aanzien als verdachte kunnen worden aangemerkt, gelden als 
vijand van het vrije Nederlandse volk.                                                 
Personen die handelen in strijd met één of meer van de hierboven bij 1, 2, 3, en / of 4 gestelde 
regels gelden zolang het Volkstribunaal niet anders heeft beslist, als vijand van het vrije 
Nederlandse volk.  

Aan de vijand van het vrije Nederlandse volk kan de doodstraf worden opgelegd. 
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6. Een ieder die behoort tot het vrije Nederlandse volk, heeft de plicht om zich in te zetten voor de 
arrestatie en berechting van de plegers en verdachten van misdrijven tegen de menselijkheid en 
in het bijzonder de welke tegen het vrije Nederlandse volk zijn gepleegd en is bevoegd om zich 
te verdedigen, te bewapenen en zijn wapens binnen het grondgebied van Nederland tegen iedere 
vijand van het vrije Nederlandse volk te gebruiken, dan wel iedere vijand van het vrije 
Nederlandse volk middels burgerarrest te arresteren en over te dragen aan de gezaghebbers van 
het Nederlandse Volkstribunaal en iedere vijand van het vrije Nederlandse volk bij gepleegd 
verzet tijdens de arrestatie of in het gevecht te doden.  

7. Aan vijanden van het vrije Nederlandse volk kan in geen geval amnestie worden verleend indien 
deze na 15 september 2022 op welke wijze dan ook de belangen van een vreemde mogendheid 
op Nederlands grondgebied hebben gediend. Ten aanzien van de vijanden van het vrije 
Nederlandse volk die na 15 september 2022 een vreemde mogendheid op Nederlands 
grondgebied hebben gediend, geldt dat een ieder van het vrije Nederlandse volk het recht heeft 
om hen op het Nederlandse grondgebied aan te vallen, te arresteren en over te dragen aan de 
gezaghebbers van het Nederlandse Volkstribunaal, indien nodig te doden en om hun bezittingen 
te confisqueren en / of te vernietigen.  

Aldus wij, het vrije Nederlandse volk 

Zeg het voort!  


