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Haarlem. 23 september 2021

Hoogedelaehtbarc Heer geachte heer Wienen

Wij vertrouwen dan ook nu op uw rechte rug. nu zowel de horeca gedwongen wordt mee te 
werken aan misdrijven legen de menswaardigheid, en burgers tegen de grondwet in hun 
medische status moeten tonen opdat zij toegelaten mogen worden tn horecagelegenheden

Aanstaande zaterdag. 25 september, zullen horecaondernemers t erphcht gaan worden om in 
hun etablissement hun klanten te controleren middels het scannen van hun QR-code. en burgers 
verplicht zijn om deze te tonen, doen zij dat niet zal aan hen geen toegang verleend worden

Verschillende burgemeesters zijn u reeds voorgegaan bij de beslissing, die op 25 september in 
werking zal treden, niet (actief) te zullen handhaven Daarbij de kanttekening plaatsend of dat 
überhaupt wel kan. regels in werking laten treden die mensenrechten schenden

Als burgers van onze stad hebben wij u leren kennen als een bestuurder die. soms zei Is met 
voorbijgaan aan eigen persoonlijk belang, pal staat voor een rechtmatig bestuur Politieke klem 
speelde daarbij geen rol en dat waardeerden wij

Wij hopen dat u zich realiseert, na bestudering van dit relaas, dat horecaondernemers, (maar 
vooral ook mensen) tussen hamer en aambeeld gedrongen zijn, uzelf als mens en bestuurder 
met uitgezonderd Hierin is de opsomming zelfs nog niet volledig van alle rechten en vrijheden 
w aarin de horecaondernemer wordt aangetast, maar ook van diegenen die besluiten geen 
medewerking te verlenen aan een Corona check app

In uw functie als burgemeester neemt u een centrale plaats m. in ons staatsbestel, in onze 
rechtsorde U heeft gezworen/beloofd onze legitieme rechtsorde te zullen
cerbtedigen/handhaven I n in dit geval het internationaal recht te eerbiedigen/handhaven boven 
de opgedrongen nationale regels

I n meer in het bijzonder dat u de horecaondernemers geen boetes op laat leggen ol hen 
anderszins in hun (voort Jbestaan en integriteit aanlast

Horecaondernemers worden nu verplicht m opdracht/op aanw ijzing van de staat mee te werken 
aan het uitoefenen van pressie op mensen Wij. inwoners van I laarlem. kunnen met accepteren 
dat menselijke integriteit geschonden wordt, en dat een inbreuk op dit grondrecht afgedwongen 
kan worden middels het moeten vragen naar en lonen san een QR-code

Wij verwijzen u dan ook graag voor uitleg naar bijgevoegd artikel Mensenrechten. Coronapas 
en repressie- Veren of I .ood i hltos ''verenotlood iiu/meiisciiiechlcn-vorona-pas-eii-i vpicssic i 
opgesteld door mr Caroline 1 Vonhotï, te Amsterdam

Wij staan niet achter het schenden s an mensenrechten, en vertrouwen erop dat ook u dat niet 
wilt 

Wij vertrouwen er dan ook op dat u ons. inwoners van Haarlem, serieus neemt in onze oproep 
om noch de horecaondernemer te dw ingen mensenrechten te schenden, door hun op te leggen 
de nationale regels te handhaven, noch burgers dw ingen hun medische status met derden te 
delen
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1 aat ons samen pal slaan voor onze vrijheid, voor onze rechten, voor onze mensenrechten Dal 
doen wij samen Voor onszelf en voor elkaar Laat de horecaondernemer doen waar zij zo goed 
in zijn, door op 25 september, voor iedereen gastvrij te zijn, door hen maar ook de burgers m 
vrijheid te laten zijn Dat zou een mooi statement zijn in de stad met een geschiedenis van 
\ rijheidsstrijders

Wij vertrouwen er echter op dat het niet zover zal komen Wij sturen deze brief ook aan de 
leden van de gemeenteraad en l lw College en tevens als persbericht

I en burgerinitiatief van inwoners van Haarlem dat geen medewerking serleent aan hel 
schenden van mensenrechten (Indertekend op persoonlijke titel

Wellicht ten overvloede want zo voor de hand liggend, stellen wij voor dat u- zo mogelijk vóór 
zaterdag 25 september- publiekelijk bevestigt dat u uw ambtseed'belofle gestand doet I n de 
zaterdag in werking tredende regels dus niet zult handhaven 

fen stelligste en voor alle zekerheid benadrukken we dat indien u. ondanks dit schrijven en 
onze oproep om geen medewerking te verlenen aan schending van mensenrechten, u wel 
handhaaft, u daarmee misdrijven tegen de menselijke waardigheid bedrijft 11 noch enig ander 
mens is daartoe ooit bevoegd Daarnaast indien u uw positie als burgemeester aanwendt 
desondanks te handhaven, dan maakt u van dat gezag misbruik (I pleegt dan een ambtsmisdrijf 
iets waarvan wij -anders dan wanneer een minister of kamerlid dat doet- wel aangifte kunnen 
doen en zullen doen op persoonlijke titel
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