
Erasmus MC wil nieuw ‘hoog 
risico’ Biolab in Rotterdam
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Ab Gietelink

Het Viroscience Lab van het 
Erasmus MC werkt in samen
werking met de GGD en het 
Rotterdamse gemeentebe
stuur aan een nieuw ‘hoog ri
sico’ laboratorium voor virus
onderzoek. Hier zouden ook 
omstreden gain of function ‑ 
onderzoeken uitgevoerd kun
nen worden, waarbij virussen 
bewerkt worden. De kritiek 
op dit soort gevaarlijke virus
experimenten is groot. Zeker 
nu er steeds meer  aanwijzingen 
zijn dat het SARSCoV2  virus 
ook bewerkt is geweest en 
daarna in december 2019 is 
‘ontsnapt’ uit het virologisch 
instituut in Wuhan. 

Het nieuw te bouwen, zeer geavan
ceerde, Bio Safety Level 3+ (BSL) 
laboratorium zou bij Viroscience in 
het centrum van Rotterdam of ergens 
anders in Rotterdam Rijnmond moe
ten komen. Vertegenwoordigers van 
het Viroscience Laboratorium van het 
Erasmus MC, de Rotterdamse GGD en 
de Veiligheidsregio RotterdamRijn
mond kwamen op verzoek van raads
lid Ellen Verkoelen (50+), uitleg ge
ven in de Rotterdamse raadscommis
sie Veiligheid en Bestuur. Aanleiding 
voor het initiatief van Verkoelen was 
een artikel op de alternatieve web
site saltmines.nl: “Frankenstein in 
de polder. Het killer virus van Rotter
dam”. Verkoelen werkte zelf jaren

Hebben we in de toekomst nog 
wel échte vrijheid? We staan op 
een tweesprong. Groeien onze 
kinderen op in een controle
maatschappij, gedicteerd door 
een wereldregering óf pakken 
we onze lokale democratische 
zeggenschap terug? 
Een groep bezorgde Nederlanders 
gaat samen met de  Vereniging van 
Vrije Journalisten (VVJ) en diverse 
onafhankelijke media, waaronder 

De Andere Krant, iedere inwoner van 
Nederland een gratis krant bezorgen: 
Hoe Nu Verder? Doel:  een debat op 
gang brengen over onze toekomst. 
We willen de krant vanaf 7 maart op 
ieder adres bezorgen. Streven is een 
oplage van 5,9 miljoen stuks. Een 
deel van het benodigde bedrag is al 
geworven, 3,1 miljoen kranten gaan 
er sowieso uit. Maar om ieder huis
houden te bereiken is een crowdfund 
gestart. Iedereen kan meehelpen om 
bezorging in de eigen woonplaats of 

wijk te ondersteunen. Dit kan door 
op de donatiepagina je woonplaats 
of wijk te selecteren en het aantal 
kranten dat je wil bijdragen te ver
menigvuldigen met 10 cent. Met 
bijvoorbeeld 25 euro financier je de 
bezorging op 250 adressen in jouw 
woonplaats of wijk en help je mee je 
omgeving bewust te maken en het 
gesprek op gang te brengen.

Meer informatie over de Hoe Nu 
Verder Krant en de crowdfundactie 
is te vinden op hoenuverder.org ¾

lang in een Laboratorium van TNO 
en is tegenstander van gain of func
tionstudies in Rotterdam of elders 
in Nederland. 

Aan de Rotter damse  raadscommissie 
geeft Viroscience toe zich al 
 jaren bezig te houden met gain of 
 functiononderzoeken. Hierbij 
 worden  bestaande virussen  veranderd 
om ze virulenter en/of besmettelijker 
te maken. Veel virussen die gevaarlijk 
zijn voor de mens, zoals bijvoorbeeld 
vogelgriep, kunnen niet gemakkelijk 
 tussen mensen worden  overgedragen. 
Via gain of functiononderzoeken kan 
dit soort  virussen zo worden bewerkt 
dat ze wel  gemakkelijk overdraagbaar 
worden tussen  mensen. Het door 
Amerika gefinancierde  onderzoek 
van Viroscience naar H5N1 vogel

griep tussen 2014 en 2018 werd door 
 president Obama om veiligheids
redenen stilgelegd. 

In 2011 veroorzaakte professor Ron 
Fouchier, toen onderzoeker aan het 
Viroscience laboratorium van het 

Rotterdamse Erasmus MC, ophef 
toen hij verklaarde dat hij een H5N1 
vogelgriepvirusstam genetisch had 
veranderd en daardoor “waarschijn
lijk een van de gevaarlijkste virussen 
die er te maken zijn” had gecreëerd. 
Fouchier is nu plaatsvervangend 
hoofd van Viroscience. Een jaar voor 
zijn geruchtmakende ontdekking is 
hij onderscheiden door de Ameri
kaanse National Institutes of Health 
(NIH) en NIAID. Deze laatste instan
tie houdt zich specifiek bezig met al
lergieën en infectieziekten en staat 
sinds jaar en dag onder leiding van 
Anthony Fauci. NIAID is de grootste 
afdeling binnen de NIH en Fouchier 
kreeg de onderscheiding voor zijn 
onderzoek met virussen. 
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Ido Dijkstra

Matthew Le Tissier, oudvoetballer 
van Southampton, heeft als bijnaam 
‘le god’ omdat hij een patent had op 
bovennatuurlijk mooie doelpunten. 
De media wisten de 53jarige voet
balkunstenaar ook na zijn actieve 
carrière blind te vinden voor een 
mooie anekdote, een sappige quote 
of amusement. Sinds maart 2020 is 
het echter opvallend stil vanuit het 
mainstream medialand. Daily Mail 
(maandelijks bereik zo’n 36 miljoen 
unieke bezoekers) presteerde het 
nog wel Le Tissier neer te  zetten als 
‘antivaxxer die in complot theorieën 
gelooft en daarmee  anderen in 
 potentieel levensgevaar brengt’, 
maar verzuimde hem te bellen voor 
wederhoor. “Ze hebben  allemaal 
mijn nummer en ik geef graag 
 onderbouwd en rustig uitleg over 
wat ik vind. Blijkbaar mag dat over 
het vaccinprogramma niet. Het is een 
absurde beschuldiging, want tot de 
coronacrisis aan toe heb ik elk vaccin 
gehad. Ik  vertrouw dit  product niet. 
Het is te snel  gefabriceerd, de lange
termijneffecten zijn niet  onderzocht 
en het is nog in de  experimentele 
fase. Ik vind het niet  kunnen dat 
sporters onder druk worden  gezet het 
te nemen, omdat ze anders  worden 
beperkt in hun carrière, iets wat in de 
voetbalwereld ook gebeurt”, vertelt 
de Engelsman aan De Andere Krant.

Liverpoolcoach Jürgen Klopp gaf 
al aan het liefst geen ongevaccineer
de spelers in zijn selectie te willen en 
ook Oranjecoach Louis van Gaal is 
hartstochtelijk pleitbezorger van 

prikken. “Waanzinnig advies. Hoe 
kun je nou als coach een zogenaamd 
geneesmiddel pushen, waarvan 
we feitelijk weten dat een van de 
 mogelijke bijwerkingen de dood 
is?” aldus Le Tissier. De Engelsman 
zag in een tijdbestek van een paar 
maanden Sheffield United speler 
John Fleck, Wiganaanvaller Char
lie Wyke, Barcelonaspeler  Sergio 
Aguero, Adama Traore van Sherrif 
Tiraspol en de Deen  Christian Er
iksen naar hun hart grijpen of zelfs 
neervallen op het voetbalveld. Dan 
mis ik er nog velen in heel de  wereld 
en dat is alleen voetbal. Ook in  andere 
sporten is het een issue”, vertelt hij. 

“Zelfs de mainstream pers kan het 
niet negeren, maar doktoren roe
pen nu dat het toeval is dat er zo 
veel sporters met deze problemen 
kampen of soms zelfs dat het door 
corona komt. Ik luister naar patho
loog Rodger Hodkinson, die zegt dat 
supergetrainde atleten onder con
stant toezicht staan. Eke suggestie 
van hartproblemen zou betekenen 
dat ze niet spelen. Dat klinkt me 
 logischer in de oren.” 

In Nederland is Bryan Roy een
zelfde lot beschoren als Le Tissier. 
Google de naam van de oudspe
ler van Ajax en Oranje en  bovenaan 
 verschijnen dramatische  verhalen 
van grote mediakanalen die  schrijven 
dat zijn omgeving zich zorgen 
maakt, omdat de voormalige sierlij
ke buitenspeler ‘ontspoord’ is. Een 
 schaterlach volgt. “Waarom bellen 
ze dan niet even om te horen hoe het 
gaat? Ik zal ze dan zeggen: beter dan 
ooit. Gelukkig worden meer mensen 
wakker, maar ze zien nog steeds niet 
in hoe het echt zit”, stelt de Amster
dammer. “Hoe het echt zit, is dat we 
keihard zijn  voorgelogen door onze 

overheid. Dat we  vierhonderd  procent 
meer  gevallen van  hartfalen in de 
 sportwereld hebben en het onze mo
rele plicht is deze niet  onder het ta
pijt te schuiven, omdat wat  gekochte 
factcheckers dat  roepen”, vindt 
hij. “Wij moeten  vragen  stellen en 
 onderzoeken. Dat de grote  analisten 
op tv het onderwerp negeren, vind ik 
een schande. Stel jij je eens voor dat 
je moeder bent van een sporter die 
myocarditis heeft na vaccinatie en op 

“Sporters moeten zich uitspreken 
over vaccinaties”

is getransfereerd,  omdat hij zich 
niet wil laten vaccineren en daar
door in  Duitsland beperkt is in zijn 
bewegingsvrijheid, stuurde Roy een 
bericht. “We hebben meer mensen 
met ruggengraat zoals u nodig, dank 
u.” Roy vervolgt: “Wat Matthew en 
ik zeggen is niet raar. We roepen 
dat sporters zich uit moeten durven 
spreken over het weigeren van vac
cins en pleiten voor een grootschalig 
onafhankelijk onderzoek.”

Het tij is langzaam aan het  keren, 
merkt Le Tissier. “Het zijn er nog 
heel weinig, maar er zijn meer 
 sporters die hetzelfde denken als wij. 
Oud international Trevor  Sinclaer 
heeft al een keer op de  radio  geroepen 
of we niet eens de link met het vac
cin moeten onderzoeken, maar zijn 
microfoon werd uitgezet. Inmiddels 
heeft  Thomas Müller van Bayern 
München zich uitgesproken voor 
onderzoek. Oudbasketballer Sha
quille O’Neill is voor keuzevrijheid 
en tennisser Novak Djokovic heeft 
gezegd dat hij Wimbledon titels wil 
laten  schieten als hij  gedwongen 
 gevaccineerd moet  worden. Dit 
geluid moet  gehoord worden in de 
sportwereld. Je laat als sporter toch 
niet met je  belangrijkste goed  je 
lichaam   experimenteren.” ¾

het veld neervalt, maar de analytici 
op tv – die altijd overal een mening 
over hebben – durven nu niks te zeg
gen. Daar gaat je bloed toch van ko
ken? Het zijn jongens als Ronald de 
Boer, die ik al vanaf mijn 11e ken, en 
Kenneth  Perez die elke week de tijd 
volpraten, maar hier hun  vingers niet 
aan durven branden. Ik kan daar geen 
respect voor opbrengen.”

Le Tissier vult hem aan. “Hier in 
Engeland zwijgen analisten met veel 
invloed, zoals Gary Lineker en Alan 
Shearer (bekende oudprofs, red.) 
in Match of The Day (Studio Sport 
van Engeland, red) ook over dit 
 fenomeen, maar ze roepen wel dat 
je je booster moet nemen. Ik weet dat 
de voetbalbond FA en de clubs spelers 
hebben opgedragen niet over vaccins 
te praten. Zo creëer je een stilzwij
gen.” Roy: “Ik ben ervan overtuigd 
dat veel meer spelers niet geprikt zijn 
dan we weten. Ik hoorde over twee 
derde in Engeland en de NOS had het 
over een vierde in Nederland.” 

Waar een bescheiden speler als 
Willem Janssen van FC Utrecht  gerust 
een platform krijgt (AD Sportwereld) 
om het vaccin te  promoten, daar 
wordt jongens als Matthijs de Ligt en 
Wout Weghorst – twee internationals 
– in de media het zwijgen opgelegd 
als ze kritisch zijn. “Je kop gaat eraf 
als je tegen het narratief ingaat. Mij 
maakt dat niet meer uit, want ik ben 
vooral  geestelijk  onafhankelijk sinds 
ik uit de voetbal wereld ben gestapt. 
Er zijn er ook genoeg die achter de 
schermen  bedanken”, aldus Roy. 
Weghorst, de spits die onlangs van 
het  Duitse Wolfsburg naar Burnley 

Matthew Le Tissier en Bryan Roy 
zijn twee oudvoetbalsterren die 
hun zorgen uitspreken over de 
vaccinatiedrang en –dwang in de 
sportwereld en het grote aantal 
atleten met hartfalen. Dat wordt 
hun zeker niet door iedereen in dank 
afgenomen. De achtvoudig Engels 
international en 32voudig Oranje
speler snakken niet meer naar 
het applaus van het publiek, maar 
naar de waarheid. Daarom roepen 
ze andere persoonlijkheden uit de 
sportwereld op, te gaan staan voor het 
zelfbeschikkingsrecht.

EXCLUSIEF INTERVIEW: MATTHEW LE TISSIER EN BRYAN ROY

“Jongens als Ronald de Boer en 
Kenneth Perez durven hier hun 
vingers niet aan te branden.”

3DE ANDERE KRANT  |  19-26 FEBRUARI 2022  |  NR. 7DE ANDERE KRANT  |  19-26 FEBRUARI 2022  |  NR. 7 2NIEUWS

De journalistieke 
masterclass van 
Tucker Carlson
Toine Rongen

Op dinsdag 15 februari doorbrak Tucker Carlson, de journa
listieke sterpresentator van het Amerikaanse FOX News, het 
zwijgen van de gevestigde media over de laatste waarheids
bom rondom de democratische elite. In zijn dagelijkse show 
Tucker Carlson Tonight laat hij zien dat het strafrechtelijk 
onderzoek van hoofdaanklager John Durham bewijst dat 
het Clintonkamp zich vanaf de presidentscampagne in 
2016 tot en met het Trumppresidentschap schuldig heeft 
gemaakt aan afluistermisdaad die grootschaliger is dan het 
beroemde Watergate.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie startte eind 2019 
een strafrechtelijk onderzoek naar een eerder uitgevoerd 
FBIonderzoek naar Russische inmenging bij de presiden
tiële verkiezingen van 2016. John Durham, hoofdaanklager 
uit Connecticut, onderzocht het handelen van de Ameri
kaanse opsporings en inlichtingendiensten. Hebben ze 
wel correct gehandeld toen ze mogelijke banden tussen 
de Trumpcampagne en Rusland onderzochten? En wat 
blijkt, als het duveltje uit het doosje is gekomen? Het Clin
tonkamp heeft Trump en zijn naaste medewerkers vanaf 
de verkiezingscampagne in 2016 tot aan het eind van zijn 
presidentschap afgeluisterd en gehackt. Niet alleen The 
Trump Tower, maar ook het Witte Huis was het doelwit. 
Een Watergate in het kwadraat dat de liberale media tot op 
de dag van vandaag als de pest lijkt te mijden. Het rechtse 
FOX News gaat er uiteraard wel op in. 

Mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar Tucker Carlson die met 
zijn show elke avond meer kijkers trekt dan de concurre
rende nieuwsshows van CNN bij elkaar. Presenteert hij zich 
opnieuw zoals zijn werkgever hem ziet: als de gezworen 
vijand van leugens, hoogdravendheid, zelfvoldaanheid en 
groepsdenken? Hoe vliegt Carlson straks dit nieuwe af
luisterschandaal aan? Met welke waarheidsbommen en 
oneliners schiet hij zijn opponenten aan flarden? Kortom: 
maakt hij zijn naam en faam opnieuw waar?
Tucker Carlson (52) heeft zich in zijn gestaag opgebouwde 
carrière tot een oprecht betrokken journalistieke waak

Coronajurist strijdt tegen mondkapjes op school

hond ontpopt. Hij weet niet alleen zijn kijkers 
maar ook zijn gasten daarvan te overtuigen. Zijn 
openingszin bij elk interview opent direct de  harten 
van iedere gast van welke politieke signatuur dan ook: 
“Hello, thank you for coming on”. Daarna gaan zijn vragen 
direct naar de kern, hij oogt scherp, plaatst de reacties in
dien nodig in bredere context, met als resultaat dat de bood
schap van zijn gast helder en onverbloemd de huiskamers 
in rolt.  Onlangs sprak hij met het democratische congreslid 
en Irakoorlogveterane Tulsi Gabbard, die stelt dat achter 
de oplopende spanningen tussen de VS en Rusland de be
langen schuilgaan van het machtige Amerikaanse Militaire 
Complex. “Als de VS en de andere Navolanden de Russen 

beloven dat ze Oekraïne buiten de Navo willen houden, is er 
niets meer aan de hand. Maar dat willen ze niet, ze willen 
oorlog.” Daarop reageert Carlson “Oohh… dat is zo waar”. 
Het best is Tucker als hij luistert, zijn gezichtsexpressie 
zorgt voor genoeg commentaar.

De in San Francisco geboren auteur, columnist en com
mentator begon bij het conservatieve weekblad The Weekly 
Standard. Hij schreef daarna voor talloze bladen en pu
bliceerde inmiddels drie boeken. Voordat hij in 2009 bij 
FOX News in dienst trad, werkte hij respectievelijk bij CNN 
(20002005), PBS (20042005) en MSNBC (20052008). 
CNN-debatprogramma Crossfire vormde een kantelpunt. 
Daar ontving hij in 2004 de democratische komiek Jon 
 Stewart. Op provocerende toon vroeg hij Carlson te  stoppen 
met deze debatshow omdat het meer ‘theater’ was. Hij 
 ergerde zich bovendien aan zijn ‘partijdige hackery’. Carlson 
reageerde met de oneliner “Je bent grappiger in je eigen 
show”. Daarna attaqueerde Stewart met de slotzin waarmee 
Carlson tot in lengte van jaren is achtervolgd: “Je bent net 
zo’n grote lul in je eigen show als in welke show dan ook”. 
Dat was het einde van Crossfire, maar al snel vond hij zijn 
weg naar de journalistieke top. 

Maandag gaf hij over Watergate 2.0 een journalistieke mas
terclass. Met name het politiek correcte interviewprogram
ma van CBS, 60 minutes met presentatrice Lesley Stahl, 
kreeg er van langs. Hij laat flarden zien van het interview 
dat ze in oktober 2020 had met Donald Trump. Als de toen
malige president zegt dat zijn campagne vier jaar eerder 
door de democraten is afgeluisterd, breekt zij hem direct 
op verbolgen toon en met verontwaardigde blik af. “Dit is 
60 minuten en wij kunnen niet iets uitzenden wat we niet 
kunnen verifiëren.” Trump negeerde haar en zei: “Ze be
spioneerden mijn campagne en ze gingen verder dan dat. 
En je weet dat maar je wil die waarheid niet uitzenden”. 
Carlson herinnert zijn publiek niet alleen aan het feit dat de 
gevestigde media destijds Trump vanwege deze opmerking 
als ‘complotidioot’ afserveerde, maar ook aan de periode 
waarin talloze Amerikaanse media berichtten over zoge
naamde bewezen contacten tussen de Trumporganisatie 
en de Russische Alfabank. In snel uitgesproken  volzinnen 
ontmaskert hij met allerlei namen, data en foto’s de Clin
ton Conspiracy. “Juist de Clintonorganisatie maakte zich 
schuldig aan datgene waarvan ze Trump betichtte?” Gaan
deweg smelt journalistieke scherpte samen met een hoog 
staaltje voordrachtskunst, waardoor hij de kijker de politie
ke slangenkuil van de Amerikaanse politieke elite niet alleen 
laat kennen maar ook laat voelen. Uiteindelijk concludeert 
Carlson: “Dit schandaal geeft opnieuw aan hoe moeilijk het 
is democratie terug te brengen naar de VS.” ¾

PERSOONLIJK

Fotografie: Robert Hallam | Rex Features

“Je bent net zo’n grote lul in je 
eigen show als in welke show dan 
ook”

WOUT WEGHORST: 
MEER MENSEN 
MET RUGGENGRAAT 
NODIG 

Simone Beer

Twee ouders hebben met de steun 
van Coronajurist.nl en Wij de Ou
ders een kort geding aangespannen 
tegen een middelbare school. Deze 
weigert namelijk hun kind een uit
zondering op de mondkapjesplicht 
te geven, terwijl het om medische 
redenen geen mondkapje kan dra
gen. Het kort geding is woensdag 
16 februari gestart en het proces 
loopt nog.

Volgens Martina Groenveld  woordvoer
der van Coronajurist.nl – komt het kort
geding niet zomaar uit de lucht vallen. 
“De ouders van de leerling zijn al sinds 
april 2021 in gevecht met de school en 
sindsdien zit de leerling noodgedwongen 
thuis – nota bene in diens examenjaar. De 

momenten dat de leerling wel op school 
mocht komen, werd deze als een melaatse 
behandeld.” 

Uitzondering
“De situatie is schrijnend”, aldus Groen
veld. “We weten inmiddels dat de school 
haar eigen regels hanteert, in strijd met 
de wet en regelgeving. Er zijn diverse 

andere leerlingen die wel een ontheffing 
hebben gekregen en enkele leraren dra
gen ook geen mondkapje, maar voor deze 
leerling maken ze geen uitzondering, on
danks meerdere verklaringen van artsen. 
Dit kan echt niet. Ze hebben zich aan de 
wet te houden.” De website van de Rijks
overheid vermeldt inderdaad een uit
zondering op de mondkapjesplicht voor 
mensen die om medische redenen geen 
mondkapje kunnen dragen op de plekken 
waar dat verplicht is. Middelbare scholen 
vallen ook onder de mondkapjesplicht, in 
ieder geval tot de aangekondigde versoe
pelingen die 25 februari in zullen gaan. 

Toch nam de school in kwestie daar geen 
genoegen mee, wat tot deze rechtszaak 
heeft geleid. Het kort geding diende 
woensdag 16 februari met als eis dat de 
leerling met onmiddellijke ingang weer 
naar school mag gaan. Zonder mondkapje. 
“Hier zouden we juridisch sterk in moeten 

staan vanwege de medische verklarin
gen van artsen die aan de vordering ten 
grondslag liggen”, vertelt Groenveld. De 
zaak is voorlopig aangehouden, omdat er 
extra processtukken ingediend moeten 
worden. De uitspraak laat dus nog even 
op zich wachten.
 
Deze leerling is volgens Groenveld he
laas niet het enige geval. “Er zitten veel 
meer kinderen thuis, met alle gevolgen 
van dien. Zij lijden op veel vlakken enor
me schade, van leerachterstanden tot 
psychische problemen.” Met de school 
in kwestie is ook nog niet het laatste 
woord gesproken. “Als we de zaak ver
liezen, sluiten we een hoger beroep niet 
uit. Daarnaast zijn we de opties aan het 
bekijken om hier sowieso een gevolg aan 
te geven. Dit mag niet nog een keer ge
beuren.” ¾

De leerling werd als een 
melaatse behandeld
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Peter Baeten

In een recent kort geding tegen de 
lockdownmaatregelen oordeelde de 
rechter dat het niet zijn taak is om te 
oordelen in een  wetenschappelijke 
‘battle of experts’. Advocaat Bart 
Maes had in het kort geding weten
schappelijk bewijs aangedragen dat 
de maatregelen waren gebaseerd op 
dubieuze aannames, maar de rechter 
vond dat de overheid zich mag beroe
pen op haar eigen experts.

Deze uitspraak van 4 januari heeft 
potentieel grote consequenties, stelt 
jurist, medicus en publicist dr. Lucas 
Bergkamp die zich specialiseert in 
milieurechtszaken. “Deze uitspraak 
betekent dat wie het wetenschappe
lijke adviesorgaan beheerst, ook de 
rechter beheerst. En dat is altijd de 
overheid.”

“De overheid kan immers de des
kundigen aanstellen die ze zelf wil. 
Wetenschappers moeten dan wel 
 b ereid zijn hieraan mee te werken. 
Je mag dan ook verwachten dat vooral 
experts worden gekozen die in hoge 
mate mee zullen gaan in het over
heidsbeleid en die manageable zijn 
voor de bureaucratie  vooral geen 
dwarsdenkers dus.” 

Dit soort mechanismes zou ook wel 
eens buiten het coronabeleid kunnen 
gaan spelen, denkt Bergkamp. Ook 
‘het klimaat’ wordt immers vanuit 
de overheid (en mainstream media 
en wetenschap) meer en meer gezien 
als een noodtoestand die om strenge 
maatregelen vraagt. “Een techno
cratische OMTachtige aanpak, met 
veel modellering, kun je ook prima 
toepassen op het klimaatprobleem”, 

denkt Bergkamp. “Daar komt bij dat 
het klimaatdebat eigenlijk al dood 
is. Alle tegenargumenten worden 
afgedaan als ‘klimaatontkenning’. 
Hoe zou je überhaupt nog iemand 
in zo’n toekomstig KMT (Klimaat 
Management Team) krijgen, die 
het  klimaatprobleem als een open 
 kwestie beschouwt?”

Bergkamp vat de consequenties 
van de rechterlijke uitspraak van 
4  januari nog eens samen, als het 
gaat om het klimaatbeleid: “Er 
dient zich volgens mij een blauw
druk voor de overheid aan, om 
rechtsgeldige  klimaatmaatregelen 
(inclusief lockdowns) af te kon
digen. Ten eerste neem je een wet 
aan die de regering de bevoegd
heid geeft op basis van het advies 
van ‘klimaatdeskundigen’ allerlei 
 noodmaatregelen te nemen, vervol
gens stel je een  ‘wetenschappelijk’ 
adviesorgaan samen (het KMT), dat 
het kabinets beleid ondersteunt en 
daarin benoem je  wetenschappers 
die van  modellering houden en  bereid 
zijn te doen wat de  overheid vraagt, 
en tot slot kondig je kortdurende, 
op ‘ wetenschappelijk advies’ geba
seerde maatregelen af, die alleen in 
kort geding effectief kunnen wor
den aangevochten. Want in een kort 
 geding krijgt de rechter maar beperk
te ruimte om zich te verdiepen in de 
deugdelijkheid van de onderliggende 
wetenschap. Alles wordt op die ma
nier gereduceerd tot wetenschappe
lijke kwesties die niet meer door de 
rechter getoetst kunnen worden.” ¾

Het coronabeleid loopt wellicht op zijn einde maar dezelfde 
mechanismes zouden kunnen gaan spelen bij de volgende 
‘noodtoestand’: het klimaat. Een recente rechterlijke uitspraak 
stemt daarbij niet vrolijk. De overheid mag zich namelijk tot op 
zeer grote hoogte baseren op de mening van de experts die ze 
zelf heeft gekozen, bepaalde de rechtbank. 

WETENSCHAPPELIJKE KWESTIES NIET DOOR DE RECHTER GETOETST

NIEUWS

Blauwdruk voor 
klimaat-lockdowns: van 
OMT naar KMT?

Wapenstilstand
Vandaag, de dag dat ik dit schrijf, is het 15 februari. Vanavond zit 
Nederland met hapjes en drankjes aan de buis gekluisterd om de 
nieuwe minister van Volksgezondheid te horen zeggen wat iedereen 
al weet: de coronamaatregelen worden in de koelkast gezet. Om 
enige geloofwaardigheid te behouden is er nog een halfslachtige 
poging gedaan een mate van geleidelijkheid in te bouwen, maar 
kennelijk heeft de coronacampagne zijn voorlopige doel gediend. 

Wijselijk heeft Mark Rutte besloten (voor het eerst) niet aanwezig 
en het helemaal aan Kuipers over te laten. Rutte zou immers kriti
sche vragen over het beleid van de afgelopen maanden, in contrast 
met deze plotselinge ommekeer, niet kunnen beantwoorden. En de 
pers (het is toch een persconferentie) zou het laatste beetje geloof
waardigheid verliezen als ze die vragen niet zou stellen. 

Niet alleen in Nederland zien we een scherpe strategische koers
wijziging. Ook in andere landen worden de coronamaatregelen nu 
in hoog tempo afgebouwd. Net als bij de invoering van al die vol
slagen onlogische en nauwelijks onderbouwde maatregelen (met 
de bijbehorende eenvormige retoriek), lijkt er ook nu sprake te zijn 
van een internationale regie. Vrijwel overal worden nu, met behulp 
van de media, beheersbare ‘schandalen’ geopenbaard. 

Alleen in landen waar de meest heftige protesten plaatsvinden, 
zoals in Canada, kunnen de zittende regeringen het zich nog niet 
veroorloven mee te bewegen in deze trend. Het loslaten van de 

maatregelen, zoals de coronapas en de injectiedwang, zou dan als 
verdienste van de demonstranten gezien worden en daarmee zou 
de betreffende regering zijn autoriteit verliezen. Als het de truckers 
alleen zou gaan om het opheffen van deze specifieke maatregelen, 
dan werkt dat protest dus averechts.  

Maar de oplettende lezer weet inmiddels dat de coronacampagne 
niet werkelijk om gezondheid ging. Het ging zelfs niet eens over het 
creëren van een overmachtssituatie die een voorheen ondenkbaar 
beleid mogelijk moest maken. De werkelijke bedoeling was een begin 
te maken aan een totale hervorming van de wereld. En omdat die 
hervorming nog lang niet volledig is gerealiseerd, kunnen we niet 
verwachten dat het hier zal eindigen.

Misschien niet geheel toevallig valt het ‘opheffen’ van de maatre
gelen vrijwel samen met de samenkomst van de Europese regerings
leiders op 1 maart, met als doel een juridisch bindend  internationaal 
verdrag op te stellen, onder leiding van de Europese Raad. Een ver
drag dat bij toekomstige ‘pandemieën’ de volledige zeggenschap 
in handen moet geven van de WHO. Opvallend is dat die Europese 
Raad ervan uitgaat dat er zeker nieuwe  pandemieën zullen komen: 
“De vraag is niet of, maar wanneer”. Waarop men deze overtuiging 
baseert is een raadsel, aangezien de wereld sinds de Spaanse griep 
(19181920) geen werkelijke pandemie meer heeft gekend. Want, 
gecorrigeerd voor de misleidende tel en  rekenmethodes, wijkt 
corona in schadelijkheid niet werkelijk af van alle andere virusva
rianten die we altijd als normaal hebben beschouwd. 

Maar kennelijk moet nu de illusie worden gewekt dat  binnenkort 
alles voorbij is. De media krijgen de opdracht hier een daar nog een 
schandaaltje te serveren en er zullen ongetwijfeld enkele promi
nente functionarissen worden geofferd. De critici, die steeds riepen 
dat de maatregelen helemaal niet tijdelijk zouden zijn en dat de 
pers collaboreerde, kunnen zo de mond worden gesnoerd. De rest 
van het publiek zal een gevoel van genoegdoening ervaren als er 
‘schuldigen’ zijn gestraft. De volledige aandacht kan weer op het 
dagelijks leven worden gericht. En dus worden afgeleid van wat er 
op de achtergrond gebeurt.

Want een van bovenaf aangeboden wapenstilstand is iets anders 
dan een overwinning. De beoogde doelen zijn nog niet bereikt en 
de regie blijft gewoon in handen van degenen die ze nastreven. En 
terwijl de wereld de ‘bevrijding’ viert, heeft men de handen vrij 
om de benodigde voorbereidingen te treffen voor de volgende fase 
van de oorlog. ¾

"IK BEN ONDERDANIG AAN DE LEIDING", ZEI EEN AGENT BIJ HET TRUCKERSPROTEST 

Drie (ex-)dienders over 
‘angstcultuur’ bij politie

Ido Dijkstra

A be Dijkstra koos 29 jaar gele
den voor een carrière als on
dernemer na een “prachtige 

tijd” als leidinggevende bij de mare
chaussee en hulpofficier van justitie. 
Hij is het politiewezen blijven volgen 
en heeft nog altijd ‘een blauw hart’. 
“Dat stamt uit de tijd dat de agent 
klaarstond voor de burger. De mens 
stond centraal. We spraken over ver
dachten, in plaats van daders. Zelfs 
bij ernstige vergrijpen lieten we het 
oordeel aan de rechter. Soms grepen 
we in, maar altijd met terughoudend
heid. Als leden van het korps het er 
niet mee eens waren, konden ze dat 
uitspreken en zelfs bedanken voor 
hun taak. Zo is het al lang niet meer. 
Er heerst nu een angstcultuur. ‘Ik ben 
onderdanig aan de leiding’, zei een 
agent bij het truckersprotest, toen ik 
vroeg waarom hij meedeed aan een 
gijzeling die tegen de  gemaakte af
spraken in ging”, vertelt de 67jarige 
Fries die in juni 2020 op het Malie
veld zelf ook werd mishandeld door 
een ME’er met wapenstok. “De laat
ste tien jaar is het hard achteruitge
gaan in de organisatie.”

Die conclusie is helemaal terecht, 
stelt Dennis Spaanstra. Hij wijst net 
als Dijkstra op de beslissing de  politie 
te nationaliseren in 2013. “Dat is een 
grote flop geworden, staat ook in de 
landelijke kranten uit de periode 2014 
tot en met 2017 en het  heeft ook nog 
eens gigantisch veel geld gekost. De 
organisatie is door die verander
de koers ontmenselijkt. We hadden 
vroeger tientallen chefs, nu is er 
nog maar één korpschef (Henk van 
Essen, red.). Die zit overduidelijk op 

PIETER  STUURMAN

schoot bij de minister van  Justitie. 
Ik ben  altijd kritisch geweest op 
het beleid. Vroeger werd dat gesti
muleerd en gewaardeerd. De laatste 
jaren heb ik steeds vaker te horen ge
kregen: jij mag dat wel vinden, maar 
hou het voor jezelf en voer gewoon je 
orders uit”, aldus de oprichter van 
Police for Freedom, een belangenor
ganisatie die opkomt voor de vrijheid 
van meningsuiting in het korps. 

In het coronatijdperk is Spaanstra 
niet meer ‘on speaking terms’ met 
zijn werkgever, omdat hij zich uit

spreekt tegen het politiegeweld, 
meeloopt in demonstraties en met 
mensen als Willem Engel in  gesprek 
gaat. “Ze zijn voornemens me straf
ontslag te geven, wat dat ook moge 
zijn. De rechter moet ernaar gaan 
kijken. Officieel ben ik nog in dienst, 
maar mijn politiepas is ingenomen. 
Ik blijf me echter uitspreken en vraag 
me hardop af hoe het überhaupt mo
gelijk is dat een ME’er tegenover een 
vreedzame  demonstrant met een 
gele  paraplu en een papieren rood 
hart in zijn hand komt te staan. Mijn 
 conclusie: beslissingen in de top van 
de piramide.”

De woorden angst en zwijgcultuur 

vallen regelmatig. Spaanstra: 
“Er is  weinig saamhorigheid, 

groepsvorming wordt afgeschaft, 
mensen worden door elkaar heen 
gepland. Degenen die  oproepen tot 
wappie klappen op zondag,  krijgen 
niks te horen. Zij die kritisch zijn op 
de optredens, moeten op het mat
je verschijnen. Er zijn veel goede 
dienders, al spreken te weinig zich 
uit. Er hoeft maar een klein groepje 
rotte appels te zijn om de hele sfeer 
te verzieken”. 

Bij Francisco de Valk, voorman 
van belangenvereniging BlueTruth, 
kloppen steeds meer agenten met 
gewetensbezwaren aan. “De meest 
gehoorde klacht is dat collega’s zich 
niet vrij durven uiten, omdat er dan 
mogelijk maatregelen volgen. Ze vra
gen zich af of de manier van  ingrijpen 
bij de demonstraties nog wel propor
tioneel en subsidiair is, maar er zijn 
ook klachten over het verplicht tes
ten en de vaccinatiedrang. Ze willen 
eerst bewijs. Waarheidsvinding is een 
van de taken van de politie, maar dat 
wordt eerder afgestraft dan aange
moedigd.” BlueTruth heeft binnen
kort een gesprek met de leiding. “Ik 
wil benadrukken dat we er zijn voor 
alle agenten – ook nietgevaccineer
de – want we willen dat het korps 
weer een eenheid is. Daarvoor hebben 
we elkaar nodig.”

Dijkstra moet tot zijn spijt consta
teren dat de eenheid die hij vroeger 
ervoer, tegenwoordig meer wegheeft 
van slaafsheid. Het lijkt er volgens 
hem op dat “er steeds meer robocops 
zijn”. Die opmerking doet Spaanstra 
terugdenken aan een gesprek uit 
2018 dat hij voerde met  toenmalig 
korpschef Erik Akerboom. “Hij ver

telde me dat de politie zich aan het 
voorbereiden is op een gedigitali
seerde toekomst met surveillance 
op afstand. Ik begreep dat toen nog 
niet. Nu zie ik dat zo’n maatschappij 
gecreëerd wordt en aansluit op gro
te globalistische ideeën als de fourth 
industrial revolution van het Wor
ld Economic Forum. Ze willen een 
controlepolitiestaat. Daarvoor heb 
je een volgzaam korps nodig en daar 
wordt achter de schermen hard aan 
gewerkt. Een paar jaar geleden wist 
ik hier ook niks van, maar sinds ik 
me verdiep in die agenda, vallen de 
puzzelstukjes op hun plaats.” 

De ontmenselijking heeft  grote 
 gevolgen voor de maatschappij, 
 vertelt Dijkstra. Hij noemt het voor
beeld van de 29jarige Thomas Post. 
 Tijdens een boerenprotest werd 
hij onder handen  genomen door 
 R omeo’s – politie in burgerkleding 
die opstootjes uitlokt om ervoor te 
zorgen dat politie en ME hard  kunnen 
ingrijpen. Post brak zijn knie en ver
brijzelde zijn enkel in een schermut
seling met vijf undercoveragenten. 
“Thomas is een type ideale schoon
zoon. Hij kan nu zijn werk als schilder 
niet meer doen. Als ik leidinggeven
de was geweest, had ik ze allemaal 
geschorst totdat de onderste steen 
boven is. Nu is er geeneens onderzoek 
ingesteld. De verantwoordelijken 
gaan zich zo onaantastbaar voelen. 
Artikel 3 van de politiewet stelt toch 
echt: het verlenen van hulp aan hen 
die deze behoeven is een kerntaak. 
Velen zijn hun eed vergeten.”

Politie Nederland heeft niet gere
ageerd op onze vragen. ¾

Politie Nederland gijzelde afgelopen weekend 
demonstranten van het truckerskonvooi bij het 
Cars Jeansstadion in Den Haag. Eerder knuppelde 
de ME betogers van het Malieveld en Museumplein 
af en zette het waterkanon in op vreedzame 
burgers. De politie schroomt onnodig buitensporig 
geweld tegen betogers niet, constateerde ook VN
rapporteur Nils Melzer. De Andere Krant vroeg 
kenners van het politiewezen over de situatie 
binnen de organisatie. “Er is een angstcultuur 
ontstaan na de nationalisering in 2013. Velen zijn 
hun eed vergeten.”

Fotografie: Twixx

Er dient zich een 
blauwdruk aan om 
klimaatmaatregelen 
af te kondigen

De media krijgen nu de 
opdracht hier en daar een 
schandaaltje te serveren

STEEDS MEER 
AGENTEN MET 
GEWETENS- 
BEZWAREN

Het lijkt erop dat er 
steeds meer robocops 
komen



Illustratie: Peter Hermes Furian

76 DE ANDERE KRANT  |  19-26 FEBRUARI 2022  |  NR. 7DE ANDERE KRANT  |  19-26 FEBRUARI 2022  |  NR. 7GEOPOLITIEK

Oekraïne, de 
oorlog die niet 
kwam

Eric van de Beek

H et kwam als donderslag bij 
heldere hemel: Poetin  eiste 
dat  Oekraïne nooit bij de 

Navo zou komen en ook dat die zich 
volledig terugtrok uit de landen die 
ooit behoorden tot het Warschau
pact, de Sovjettegenhanger van de 
Navo. Hij zei dit op een moment dat 
Russische troepen zich verzamelden 
aan de  Oekraïense grens, een week 
voor Kerst 2021. Het was geen ge
heim dat het de Russen niet lekker 
zat dat de Navo, tegen alle afspraken 
in  destijds  gemaakt met de laatste 
sovjet leider  Michael  Gorbatsjov, 

oostwaarts was opgerukt na de in
eenstorting van de  SovjetUnie en 
de opheffing van het Warschaupact. 
Poetin had in 2008 al d  uidelijk ge
maakt dat hij een Navolidmaatschap 
van  Oekraïne en Georgië niet zou 
accepteren. Maar dat hij een eisen
pakket op tafel legde was nieuw, 
en ook dat hij zijn woorden kracht 
bijzette door troepen op te bouwen 
langs de Oekraïense grens.
Enkele weken later, aansluitend op 
een bezoek van de Franse president 
Macron op 7 februari, maakte  Poetin 
ook duidelijk waarom het hem ernst 
was met Oekraïne. De Oekraïense re
gering eist nog steeds het schiereiland 

de Krim terug, dat zich in 2014 had 
losgemaakt van  Oekraïne en zich had 
aangesloten bij  Rusland. Op de Krim 
is van oudsher een  belangrijke Rus
sische marinebasis gevestigd. “Be
grijpt u het of niet, dat als  Oekraïne 
zich aansluit bij de Navo en probeert 
de Krim met  militaire middelen  terug 
te krijgen, de Europese landen auto
matisch in een oorlogsconflict met 
Rusland worden gezogen?” zei een 
zichtbaar geëmotioneerde  Poetin te
gen een zaal vol journalisten. “Na
tuurlijk zijn de mogelijkheden van 
Rusland en de Navo  onvergelijkbaar”, 
 vervolgde hij, verwijzend naar de 
conventionele militaire macht van 

Moskou vergeleken met die van de 
Navo. “Maar Rusland is één van de 
leidende  nucleaire  staten. Er zullen 
geen winnaars zijn. Je hebt niet eens 
tijd om met je ogen te knipperen als je 
artikel 5 uitvoert”, zei hij, verwijzend 
naar het collectieve verdedigingsarti
kel van het Navolidmaatschap.

De Navo lijkt geen begrip te  hebben 
voor de dreiging zoals Rusland die 
ervaart. Secretarisgeneraal Jens 
Stoltenberg gaf begin januari  Moskou 
aan dat landen zelf moeten kunnen 
bepalen of ze zich willen aansluiten. 
Rusland kan geen beperkingen opleg
gen aan de Navo of een groep landen 
creëren die niet kunnen worden ver
dedigd, aldus Stoltenberg. 
Wat volgde was een verdere Russische 
troepenopbouw aan de Oekraïense 
grens, Amerikaanse en  Britse wapen
leveranties aan Oekraïne, Navotroe
penversterkingen in de aan Rusland 
grenzende lidstaten  en dreigemen
ten aan het adres van Moskou over 
harde sancties mocht Rusland Oek
raïne binnenvallen. De Amerikaanse 
president Joe Biden dreigde zelfs een 
einde te maken aan Nord Stream 2, de 
net aangelegde Russische gaspijplei
ding naar Duitsland. Hij deed dit in 
het bijzijn van de Duitse bondskan
selier Olaf Scholz, die in Washington 
was om met Biden te overleggen over 
de situatie rond Oekraïne. Een oplet
tende  journaliste vroeg Biden hoe hij 
dacht dat te kunnen doen, aangezien 
de pijpleiding niet in de VS aan land 
komt maar in Duitsland. “Ik beloof 
je, we kunnen dat”, antwoordde hij. 
De vrees voor een Russische  invasie 
leek in het Westen groter dan in Oe
kraïne zelf. Terwijl vooral de Ame
rikaanse regering en inlichtingen
diensten vrijwel dagelijks  berichtten 
over een ophanden  zijnde Russische 
invasie, klonk vanuit Kiev steeds de 
oproep niet onnodig paniek te zaaien. 
“De kans op een diplomatieke oplos
sing en deescalatie is veel groter dan 
op verdere escalatie”, aldus een Oe
kraïense regeringsfunctionaris op 6 
februari. Moskou heeft herhaaldelijk 
benadrukt dat het geen plannen had 
Oekraïne binnen te vallen en dat er 

slechts sprake was van een  militaire 
oefening. Het mocht niet baten. Zelfs 
toen de Russen zeiden troepen terug te 
trekken en beelden hiervan  uitzonden, 
bleven de Amerikanen volhouden dat 
Oekraïne elk moment onder de voet 
gelopen kon worden.

Het gedoe aan de Oekraïense grens 
leidde de aandacht af van iets wat 
belangrijker bleek: de Doema, het 
Russische Lagerhuis riep Poetin afge
lopen week op om over te gaan tot de 
erkenning van Donetsk en Luhansk, 
de twee ‘volksrepublieken’ die zich in 
2014 hebben afgescheiden van Oek
raïne. Mocht Rusland ze erkennen, 
dan kan de volgende stap zijn dat ze 
toetreden tot de zogeheten Collec
tieve Veiligheidsverdragorganisatie 
(CVVO). Dit is een militair bondge
nootschap van Rusland, WitRus

land, Armenië, Kazachstan, Kirgizië 
en Tadzjikistan. Na toetreding zouden 
de twee volksrepublieken officieel de 
militaire bescherming genieten van 
Rusland en andere lidstaten. Het is 
echter de vraag of Poetin gehoor zal 
geven aan de oproep van het Lager
huis. Moskou hoopt namelijk nog 
altijd dat Kiev er bij de onderhande
lingen over de  zogeheten Minskak
koorden mee instemt dat Donetsk en 
Luhansk een  autonome status krij
gen binnen Oekraïne, inclusief een 
vetorecht over het buiten landbeleid. 
 Rusland zou op die manier kunnen 
voorkomen dat Oekraïne ooit lid 
wordt van de NAVO. ¾

In de week dat Washington herhaaldelijk riep dat 
Russische troepen elk moment Oekraïne konden 

binnenvallen, trokken die zich juist terug. Maar de Navo blijft 
een schaduw werpen over het conflict. Ook stijgt de spanning 
rond de Oekraïneafgescheiden ‘volksrepublieken’ Donetsk 
en Luhansk. Zal Poetin ze erkennen?

NAVO HEEFT GEEN BEGRIP VOOR DREIGING DIE RUSLAND ERVAART POETIN WAS IN ZIJN BEGINJAREN ZEER PRO-WESTERS INGESTELD

Waar blijven onze waarom-vragen?

Marie-Thérèse ter Haar

Dertig jaar geleden kreeg Gorbatsjov 
tijdens zijn laatste maanden als se
cretarisgeneraal van de SovjetUnie 
de belofte van de Navo dat de Navo 
geen centimeter verder oostwaarts 
zou uitbreiden. De Koude Oorlog was 
voorbij en het Warschaupact werd 
opgeheven. Weliswaar was de Sov
jetUnie de verliezer van die Koude 
Oorlog, maar er heerste in Rusland 
wonderwel een proEuropa sfeer en 
het vertrouwen dat het Westen en 
Rusland in de toekomst samen in 
vrede zouden leven. 

Wel was Rusland zo goed als failliet, 
alle hervormingen op economisch, 
politiek of sociaal gebied waren veel 
dramatischer dan menigeen zich in 
het Westen zou kunnen voorstellen. 
De shocktherapie die het Westen aan 
Rusland adviseerde, was misschien 
goed bedoeld, maar veel andere 
Westerlingen meenden de wijsheid 
in pacht te hebben de Russen te moe
ten vertellen hoe je democratie en 
markteconomie moet implemente
ren in de Slavische mens. Het waren 
immers de Westerse ‘roaring nine‑
ties’ en het kapitalistische stelsel had 
gezegevierd. 

Ondanks deze shockdoctrine in Rus
land met als gevolg veel armoede, 
ontberingen, maffiosi en een ont
wrichte samenleving, was er soms 
bij het naïeve af in Rusland dat hei
lige geloof dat het Westen Rusland 
op de beste manier zou adviseren. 
Daarom was de schok in Rusland 
voelbaar toen de Navo in 1999 haar 
eerste uitbreiding bekend maakte 
met Polen, Tsjechië en Hongarije. 

Voor de Russen gold: maar het Wes
ten had toch beloofd de Navo niet 
verder oostwaarts uit te breiden?
 
Toen vervolgens de Navo en de rege
ring van George Bush jr. in 2004 een 
tweede uitbreidingsgolf doorvoerde 
(met Bulgarije, Roemenië, Slove
nië, Slowakije, Estland, Letland en 
 Litouwen), bleven de Russische reac
ties niet uit: het kon toch niet zo zijn 
dat Europa zich zo liet leiden door de 
grote stem van Amerika binnen de 

Navo? De frustratie groeide en het 
patriottisme nam toe. Intussen was 
Poetin aan de macht gekomen. Hij 
wist Rusland weer enigszins op de 
rails te krijgen na de wildwestperio
de van de jaren negentig. Ook Poetin, 
of we dat in het Westen willen weten 
(horen) of niet, was in zijn beginja
ren zeer proWesters ingesteld, zelfs 
toen hij moest slikken dat de Navo 
uitbreidde. Poetin bood zelfs aan 
dat Rusland ook lid van de Navo zou 
kunnen worden. Dat zinde de Ame
rikanen niet. 

Daarnaast trok de Bushregering zich 

terug uit het AntiBallistic Missi
leverdrag (het verdrag dat 30 jaar 
de vrede had bewaard door de be
perking van nucleaire wapens in de 
VS en Rusland) en de VS startte met 
de bouw van antiraketschildsys
temen in Polen en Roemenië. Vol
gens de Navo bedoeld om Iraanse en 
NoordKoreaanse raketten neer te 
halen, maar volgens de Russen een 
raketschild dat tegen hen was ge
richt. Het nog steeds proWesterse 
Rusland meende dat er een nieuwe 
Koude oorlog tegen hen op til was en 
voelde zich omsingeld (en bedrogen) 
door de Navo. 

In 2008 wilden de VS en de Navo een 
derde uitbreidingsgolf doorvoe
ren met Oekraïne en Georgië. Op de 
Navotop in Boekarest protesteer
de Rusland heftig. Voor Rusland is 
dit hun achtertuin, waar miljoenen 
Russen wonen die al eeuwenlang ver
bonden zijn met Oekraïners. Oekra
ine mag dan sinds 1991 politiek een 
onafhankelijk land zijn, historisch, 
cultureel en sociaalmaatschappelijk 
is het voor Rusland een onverbreke
lijk deel van hun Slavische wereld (je 
zou het kunnen vergelijken met een 
situatie waarin Rusland militaire in
vloed in Canada zou hebben).

Oekraïne, dat net als Rusland een 
wildwestmaatschappij had na de 
ineenstorting van de Sovjetunie, is 
nu onafhankelijk. Maar in tegenstel
ling tot Rusland, dat weer enigszins 
stabiel is geworden, bleek Oekraïne, 
met zijn machtige oligarchen, nau
welijks in staat om structuur aan te 
brengen. Helaas werd het Oekraïen
se volk hiervan de dupe. En ook wij 
Europeanen en Amerikanen hebben 

boter op ons hoofd. De afgelopen 
jaren waren er vele bezoekjes van 
Hillary Clinton aan Kiev, hield John 
McCain zijn speech op het Maidan
plein en reisde Joe Biden, die toen nog 
vicepresident was onder Obama, af 
en aan naar Oekraïne om lucratieve 
contracten af te sluiten. Verbaasd 
vroeg ik mij tien jaar geleden nog 
af wat al die Amerikanen zo ver van 
huis deden. Met eigen ogen zag ik de 
vele USAIDprojecten in Lviv en Kiev, 
waar flyers werden uitgedeeld over 
democratielessen en hoe je gratis 
oranje Tshirts kon krijgen. Diver
se Amerikaanse marketingbureaus 
trainden jarenlang Oekraïners en be
loofden hen de vrije en Westerse we
reld. Uiteraard konden onze Europese 
politici op het Maidan in 2014 niet 
ontbreken. En in Oekraïne werd een 
proWesterse regering geïnstalleerd. 

Poetin wordt beschuldigd van de 
destabilisatie van Europa, maar hoe 
de Navo en Westerlingen hebben 
meegeholpen aan het destabiliseren 
van Oekraïne wordt bij ons minder 
benadrukt. We hebben de recente 
geschiedenis over Rusland en Oek
raïne vooral vanuit Westers stand
punt belicht. President Biden voert de 
oorlogsdreiging de laatste weken op 

en herhaalt telkens dat Rusland Oek
raïne gaat aanvallen. Europese media 
en politiek papagaaien dit vervolgens 
na. Zo worden we steeds meer in een 
neerwaartse spiraal meegezogen die 
tot nog meer spanning leidt. Een oor
log tussen Rusland en Oekraïne zal 
Europa meesleuren en de Verenigde 
Staten zullen daar nauwelijks last van 
hebben.    
 
Waarom hebben we Oekraïne geen 
neutraliteit geadviseerd? Het land 
had (en heeft) prachtige kansen als 
brugfunctie tussen Europa en de 
Nieuwe Zijderoute naar China, Ka
zachstan en Rusland. Het conflict 
in Oekraïne zou vandaag niet zo uit 
de hand gelopen zijn als prominen
te Amerikanen en Navokopstuk
ken – en verscheidene Europeanen 
– zich niet zo massaal in Oekraïne 
hadden gemengd. Het is belangrijk 
dat de Navo om te beginnen kenbaar 
maakt dat Oekraïne geen lid van de 
Navo wordt. ¾

	Marie-Thérèse ter Haar is 
oprichter van de Rusland & 
Oost-Europa Academie

De Russische angst voor omsingeling door de Navo is in 
de afgelopen jaren systematisch door het Westen en de 
Navo niet begrepen of weggehoond. In deze gespannen 
tijd waarbij er een oorlog op ons continent dreigt tussen 
Rusland en Oekraïne, is het juist belangrijk dat we 
proberen te begrijpen waarom Rusland zo handelt zoals 
het doet. Waar zitten de grieven van de Russen en waar 
blijven onze Westerse ‘waaromvragen’? In bijna ieder 
debat hierover ontbreken de achtergronden van het 
huidige Russische optreden.

Het land heeft 
prachtige kansen als 
brugfunctie tussen 
Europa en de nieuwe 
zijderoute naar China

Van onze redacteur

Ilse Kraamwinkel woont sinds 2017 met haar gezin in Donbass, een gebied dat zich in 2014 af
scheidde van Oekraïne. Eerder publiceerde De Andere Krant een interview met haar man, Pascal 
Hillebrand, die op dat moment meevocht aan de zijde van het leger van de Volksrepubliek Do
netsk. Hoe vergaat het Hillebrand en Kraamwinkel nu Rusland troepen opbouwt aan de grens met 
Oekraïne? “Ik kan niet zeggen dat de situatie bij ons nu anders is dan enkele maanden geleden.”

Er wordt in het Westen veel ge-
sproken over de Russische militaire 
opbouw nabij de Oekraïense grens. 
Hoe is de situatie in Donbass? Is er 

een verhoogde staat van paraatheid 
in de volksrepublieken Donetsk en 
Luhansk?
De Russische opbouw is een reactie 

op de Oekraïense opbouw die al bij
na een jaar aan de gang is. Voor ons 
is er dus weinig nieuws. Natuurlijk 
houden ze hier de bewegingen aan 

Oekraïense zijde nauwlettend in de 
gaten en anticiperen ze hierop, maar 
ik kan niet zeggen dat de situatie bij 
ons nu anders is dan enkele maanden 
geleden. 

Is er een verschil met vorig jaar 
maart en april? Ook toen werd er in 
het Westen gevreesd voor een Rus-
sische inval in Oekraïne.
Toen maakten de media zich druk 
over een oefening van het Russi
sche leger. Nu zien we een opbouw 
van Russische troepen. Rusland heeft 
duidelijk aangegeven dat deze er zijn 
voor de bescherming van de eigen 

landsgrens. Verschil is ook dat er 
nu vanuit Russische politiek wordt 
opgeroepen de volksrepublieken Do
netsk en Luhansk te erkennen en ze 
van wapens te voorzien. Ook klinkt 
de waarschuwing dat Rusland een 
Oekraïense inval in de republieken 
niet zal toestaan. Terwijl het Westen 
praat over een Russische dreiging, 
zien wij hier een leger dat klaar
staat om de burgers in Donetsk en 
Luhansk te beschermen.

Hoe kijken jullie naar de toenade-
ring van Rusland?
Uiteraard zeer positief, maar mis

“Rusland beschermt burgers Donbass” schien nog met een beetje twijfel. 
Mensen hebben gestreden en ze 
strijden nog steeds voor hun Rus
sische afkomst en steun hierbij van 
Rusland is onontbeerlijk. Maar het 
politieke proces is lastig. De situa
tie in de volksrepublieken Donetsk 
en Luhansk ligt wettelijk gezien 
 anders dan die op de Krim destijds. 
Ook voordat de Krim zich had af
gescheiden van Oekraïne functio
neerde die namelijk al als autono
me republiek. Dat was niet het geval 
met Donetsk en Luhansk. Dat wordt 
soms niet goed begrepen, want dan 
klinken er verontwaardige geluiden 

over dat Rusland de republieken nog 
steeds niet heeft erkend. Maar Rus
land heeft gelukkig in de afgelopen 
jaren al veel geholpen, op zakelijk 
gebied, in de zorg en in het onder
wijs. De maatschappij hier is nauw 
 verweven met Rusland. Dit is altijd al 
zo geweest en dit zal altijd zo blijven. 

Hoe kijken de mensen in Donbass 
naar de mogelijkheid dat het conflict 
weer oplaait?
Met een dubbel gevoel. Niemand 
hier wil oorlog, maar het wordt wel 
tijd dat dit conflict ten einde komt. 
Politieke oplossingen lijken uitge

put. De enige uitweg uit het conflict 
lijkt mij dat Rusland de volksrepu
blieken erkent en ze volledige steun 
toezegt. Je bent er dan natuurlijk nog 
niet helemaal, omdat ook Oekraïne 
de republieken dan nog moet erken
nen. Maar de Russische overmacht 
zal wel voor een grotere veiligheid 
van de burgers zorgen. Er zal dan 
een soortgelijke situatie ontstaan 
als in de afgescheiden republieken 
van  Georgië: niet ideaal, maar goed 
leefbaar. Het enige wat de mensen 
hier willen is de eigen Russische 
cultuur behouden zonder steeds in 
angst te moeten leven.

Wat zijn de belangrijkste verhalen 
de laatste tijd in de lokale media?
De wapens en de militaire adviseurs 
die het Westen levert aan Oekraïne. 
Maar ook de toename van Russische 
steun zien we hier in de media  terug. 
Ook zijn er positieve berichten over 
steun vanuit andere landen, zoals 
WitRusland en Venezuela.  Verder 
zijn er onlangs nog intensieve 
 contacten met Syrië geweest. 

Wat zijn op dit moment de groot-
ste zorgen van de bevolking van 
Donbass?
Producten zijn in de afgelopen twee 

jaar flink gestegen in prijs, ter
wijl nu pas de salarissen daar op 
worden aangepast. De oorzaken 
zijn heel  divers van aard. Door de 
 coronacrisis zijn in de hele  wereld 
bepaalde  producten stukken  duurder 
 geworden en dat werkt uiteraard 
ook hier door. Verder hebben  lokale 
problemen met fabrikanten gezorgd 
voor duurdere producten. Voor aard
appelen betaalde je op een gegeven 
moment woekerprijzen. ¾

De Oekraïense 
regering eist nog 
steeds schiereiland de 
Krim terug

KIEV: NIET 
ONNODIG PANIEK 
ZAAIEN 
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nomous Search Team Investigating Co
vid19) naar buiten dat EcoHealth Alli
ance in 2018 een voorstel voor onderzoek 
deed bij het Amerikaanse Defense Advan
ced Research Projects Agency (Darpa). 
Zij gaven hierin aan dat zij samen met 
het Wuhan Institute of Virology onder
zoek wilden gaan doen naar het bouwen 
van “SARSgerelateerde vleermuis co
ronavirussen”, waar zij bepaalde ‘split
singsplaatsen’ (‘cleavage sites’) in wil
den stoppen die het virus besmettelijker 
maken voor mensen. 

Een bepalend onderdeel van de genetische 
code van het SARSCoV2virus is een 
‘furin cleavage site’ die het virus besmet
telijker maakt doordat hij het toestaat op 
een efficiënte manier binnen te dringen in 
menselijke cellen. De onlangs overleden 
professor Luc Montagnier, Nobelprijs
winnaar voor de ontdekking van hiv, zei 
hier in 2020 al over dat de aanwezigheid 
van deze cleavage sites een ‘smoking gun’ 
(overtuigend bewijs) waren dat het SARS
CoV2 niet op een natuurlijke manier is 
gemuteerd. Voor zijn kritische uitspraken 
over corona is Montagnier in de media 
weggezet als complotgekkie, terwijl hij 
voor de coronacrisis gezien werd als een 
topwetenschapper. Andere wetenschap
pers ontkennen overigens dat de aanwe
zigheid van de ‘cleavage sites’ bewijs zou 
zijn voor menselijke inmenging.

Pikant is ook dat achter de schermen we
tenschappers als Fauci, Daszak, Koop
mans en Fouchier de lablektheorie wel 
degelijk serieus namen. Dat blijkt onder 
meer uit een gelekte teleconferentie die 
plaatsvond op 1 februari 2020, waar Das
zak, Koopmans en Fouchier bij aanwezig 
waren. Het blijkt ook ontegenzeggelijk 
uit het boek Spike, dat in juli 2021 uit
kwam. Het is geschreven door de uiterst 
invloedrijke Jeremy Farrar, hoofd van de 
Wellcome Trust, een belangrijke financier 
van medisch onderzoek en investeerder 

in vaccinbedrijven. Farrar, een voorma
lig hoogleraar van Oxford, die ook bij de 
teleconferentie op 1 februari aanwezig 
was, doet hierin uitgebreid verslag van 
wat hem overkwam toen hij eind 2019 
informatie kreeg over de virusuitbraak 
in Wuhan. 

Farrar schrijft dat hij in die periode 
emailcorrespondentie onder ogen kreeg 
van wetenschappers die suggereerden 
dat het “bijna leek of het virus er speci
aal op gemaakt was om menselijke cellen 
te infecteren. Dit waren geloofwaardige 
wetenschappers die de ongelooflijke en 
angstaanjagende mogelijkheid opperden 
dat het zou kunnen gaan om een ontsnap
ping uit een laboratorium, per ongeluk of 
opzettelijk… Het leek een enorme toeval
ligheid dat een coronavirus de kop opstak 

in Wuhan, een stad met een superlabora
torium. Zou het nieuwe coronavirus iets te 
maken kunnen hebben met ‘gain of func
tion’ (GOF) studies? […] bij GOFstudies 
is er altijd een klein risico dat er iets fout 
gaat: het virus kan uit het laboratorium 
ontsnappen of een laboratoriummede
werker besmetten die vervolgens naar 
huis gaat en het verder verspreidt….”

Farrar vond het “gek […] dat er een over
stap van dier naar mens was gemaakt, op 
een zo directe en spectaculaire wijze– in 
een stad met een biologisch laboratori

Van onze redacteur

Volgens Ron Fouchier, hoofd van het 
Viroscience lab van het Erasmus MC, waar 
het nieuwe laboratorium onder valt, is het 
SARSCoV2virus via vleermuizen op 
de mens overgesprongen. Hij zei dit on
langs nog in een raadsvergadering van de 
gemeente Rotterdam. Er is “geen enkele 
indicatie” dat het virus afkomstig zou 
kunnen zijn uit het Wuhanlab, stelde hij.

Hij bevestigde daarmee wat de meeste ge
zondheidsautoriteiten, waaronder Fou
chiers baas Marion Koopmans, hoofd van 
de afdeling Viroscience van het Erasmus 
MC, al vanaf het begin van de coronacrisis 
naar buiten toe hebben beweerd: SARS
CoV2 is hoogstwaarschijnlijk van na
tuurlijke afkomst. De meest waarschijn
lijke bron: de vismarkt in Wuhan, waar 
het van een vleermuis op een mens zou 
zijn overgesprongen.

Niet iedereen is daar echter even zeker 
van. Toen eind 2019 de eerste berichten 
verschenen over een gevaarlijk nieuw vi
rus dat was opgedoken in Wuhan, werd 
meteen de link gelegd met het daar geves
tigde virologisch laboratorium. Was het 
niet logischer dat dit de bron was?

Van 14 januari tot 10 februari deed een 
onderzoeksteam, met onder meer Koop
mans en de Brit Peter Daszak, in opdracht 
van de WHO in China onderzoek naar de 
lablektheorie. Op 30 maart brachten zij 
op een persconferentie hun rapport naar 
buiten. Hun conclusie: een lek in het lab 
was zeer onwaarschijnlijk. Al op 19 febru
ari 2020 verscheen een brief in het me
dische vakblad The Lancet op initiatief 
van Peter Daszak en mede ondertekend 
door Bart Haagmans van Erasmus MC, 
waarin de lablektheorie naar het rijk 
der fabelen werd verwezen. Daarmee leek 
het pleit beslecht. 

Inmiddels zijn er echter vele vragen gere
zen over deze lezing van de werkelijkheid. 
Eind vorig jaar kwam via de Freedom of 
Information Act, de Amerikaanse ver
sie van de Wet openbaarheid van be
stuur (WOB), naar buiten dat EcoHealth 
Alliance, een in New York gebaseerde 
non-profit organisatie die samenwerkt 
met laboratoria uit de hele wereld om 
“de uitbraak van nieuwe ziekten te on
derzoeken en voorkomen”, al jarenlang 
gainoffunctionstudies verrichte met 
verschillende partners, waaronder het 
Wuhan Institute of Virology. En dat zij 
via dit onderzoek coronavirussen afkom
stig van vleermuizen bewerkten om deze 
besmettelijk(er) te maken voor mensen. 
Directeur van EcoHealth Alliance: Peter 
Daszak. De onderzoeken werden gefinan
cierd door onder andere de Amerikaanse 
National Institutes of Health (NIH), waar 
de bekende dr. Fauci directeur is. En dat 
allemaal op steenworp afstand van de 
vismarkt in Wuhan. 

Op 20 september 2021 kwam via een on
afhankelijk onderzoeksteam genaamd 
DRASTIC (Decentralized Radical Auto

Kwam SARS-CoV-2 uit het Wuhan lab?
Terwijl er serieuze plannen zijn om in Rotterdam een nieuw virologisch 
hoogrisicolaboratorium te realiseren, is het nog altijd onduidelijk waar 
het SARSCoV2 virus vandaan kwam. Het kan nog steeds niet worden 
uitgesloten dat het ‘ontsnapt’ is uit het virologisch lab in Wuhan.

“80% VAN DE EXPERTS OVERTUIGD VAN DE LABTHEORIE”

um.” En:“Deze zaak had de meest urgen
te aandacht van wetenschappers nodig” 
concludeert hij, “maar was ook het terrein 
van de veiligheids en geheime diensten”.
Hierop (het is inmiddels de laatste week 
van januari) worden tussen hem en zijn 
collega’s nog strengere veiligheidsaf
spraken gemaakt omtrent hun onderlinge 
communicatie en rijst de tweede vraag: als 
het hier werkelijk zou gaan om een labo
ratoriumlek en misschien wel een opzet
telijke een gebeurtenis in dezelfde cate
gorie als een beginnende wereldoorlog   
wie was hier dan voor verantwoordelijk?

“De volgende dag nam ik contact op met 
Tony Fauci over de geruchten over de oor
sprong van het virus […]”, schrijft Farrar. 
“We waren het erover eens dat een aan
tal specialisten hier dringend naar moest 
kijken. We moesten erachter komen of 
dit virus een natuurlijke oorsprong had 
of een product was van doelbewuste ont
wikkeling, gevolgd door ofwel onopzet
telijke of opzettelijke ontsnapping uit het 
BSL4laboratorium in het Virologische 
Instituut in Wuhan. Afhankelijk van het 
oordeel van de experts, voegde Tony eraan 
toe, zouden de FBI en MI5 moeten wor
den ingelicht. Ik herinner me dat ik rond 
deze tijd een beetje zenuwachtig werd over 
mijn eigen persoonlijke veiligheid.” Farrar 
schrijft dat hij slaapgebrek krijgt door de 
vele nachtelijke telefoongesprekken met 
collega’s uit andere tijdszones.

Farrar meldt verder dat de experts die hij 
raadpleegde voor 80 procent zeker wa
ren dat het uit een laboratorium kwam. Er 
werd een online vergadering belegd voor 
1 februari 2020, waarin de kwestie werd 
besproken.

Het verslag van Farrar is treffend bewijs 
dat dezelfde wetenschappers die nu ont
kennen dat het SARSCoV2virus uit het 
Wuhanlab kan zijn ontsnapt, deze moge
lijkheid wel degelijk heel serieus namen. ¾

Het Viroscience laboratorium in Rotter
dam is een NIAID Center of Excellence. 
Fouchier was zelf naar de vergadering van 
de Rotterdamse raadscommissie geko
men. Hij gaf daar openlijk toe dat er nog 
steeds sprake is van de gevaarlijke gain of 
functiononderzoeken in Rotterdam. Hij 
vertelt dat onder president Obama, na een 
ongeluk met het zeer dodelijke Ebola virus 
in 2014, al het gevaarlijke  virusonderzoek 
in - of gefinancierd door - de Verenig
de Staten is stilgelegd. Hier viel ook een 
onderzoek bij Viroscience onder. In 2018 
kreeg het onderzoek onder president 
Trump echter opnieuw groen licht en 
sindsdien vindt in Rotterdam wederom 
gain of function onderzoek plaats. 

Volgens Fouchier kan dat prima op basis 
van een BSL (Bias Safety Level) 3 veilig
heidsniveau. Het BSL 4 veiligheidsniveau, 
waarbij onderzoekers zich in ‘maanpak
ken’ door de onderzoeksruimten  bewegen 
is wat hem betreft niet nodig, Hij stelt dat 
in Viroscience 95 procent van het onder
zoek plaatsvindt met dood virus, maar dat 
het virulenter maken van virussen als 
onderzoeksmethode belangrijk is. “Wij 
zijn een van de top 5 labs in de wereld en 
willen dat graag blijven”. Fouchier stelt 
dat maar 0,1 procent van het Viroscience 
onderzoek ‘gain of function’’ is. Verkoe
len geeft hier duidelijk repliek: “0,1 pro
cent is 0,1  procent teveel”. Bij telefonisch 
contact toont zij grotere scepsis. Als er 10 
 onderzoeken lopen, waarvan minimaal 1 
‘gain of function’ is, dan is 0,1 procent wel 
erg minimaal ingeschat, zegt Verkoelen.

Immunoloog Prof. Pierre Capel wijst er 
desgevraagd op dat het sleutelen aan 
virologisch materiaal, zeer zorgvuldig en 
binnen streng bewaakte  vraagstellingen, 
nut kan hebben, maar ook gevaarlijk kan 
zijn. “Breed samengestelde  commissies 
zijn hierbij nodig die dat zorgvuldig 
 moeten beoordelen”, stelt hij. “Ik ben niet 
tegen fundamenteel onderzoek, inclu
sief het manipuleren van  virussen, maar 
veiligheidsnormen zijn  daarin van groot 
belang. Ik ben tegen het  bewust virulen
ter maken van  pathogene  virussen.” Prof. 
Theo Schetters (immunologie en vaccin
onderzoek) verwijst naar de  beoordelende 
instantie Cogem. Hij stelt verder dat men 
per geval beter moet definiëren wat gain 
of  function  precies inhoudt, maar is “fa
liekant tegen het gevaarlijker maken van 
virussen” en stelt dat geavanceerd onder
zoek ook heel goed zonder dat fenomeen 
kan.

Er bestaat internationaal een scherp  debat 
over de origine van het SARSCoV2  virus. 
Volgens een kring van virologen rond An
thony Fauci zou het SARSCoV2 virus 
in of nabij Wuhan via zoönose van een 
vleermuis zijn overgesprongen naar de 
mens. Kritische virologen stellen echter 
dat het SARSCoV2 virus waarschijnlijk 
is ontsnapt uit een BSL4 laboratorium 
van het Wuhan Institute of Virology. 
Zij wijzen erop dat hier sprake was van 
geavanceerd SARSCoV2 onderzoek. 
Hoewel de Chinese onderzoeksleider Shi 
Zengli ontkende dat er bij dat onderzoek 
wat is misgegaan stellen meerdere top
wetenschappers na onderzoek dat het 
SARSCoV2 virus in een Laboratorium 
is gemodificeerd. Een van deze weten

schappers was de onlangs overleden 
Prof. Luc Montagnier. De Franse Nobel
prijswinnaar voor de ontdekking van het 
hivvirus stelde na onderzoek in de zomer 
van 2020 dat het virus “bewerkt was met 
1 deel mazelen en 2 delen hiv.” Geen in 
de natuur voorkomend virus, maar door 
mensen gemaakt dus. Het is bekend dat 
er in Wuhan aan gain of function onder
zoeken werd gewerkt, met SARSCoV1. 
Anthony Fauci speelde als financier hierin 
een rol. Hebben de Chinezen in het lab in 
Wuhan SARSCoV2 gemaakt en is dit 
‘ontsnapt’? 

Over de suggestie van een lablek of men
selijke fout in Wuhan heeft Fouchier tij
dens de raadscommissievergadering een 
duidelijke opvatting: “Het virus komt bij 
de mens via vleermuizen en niet via een 
lab fout. Daar is geen enkele indicatie 
voor”. Raadslid Verkoelen stelt dat het 
onderzoek naar de origine van het virus 
“nog niet is afgerond” en toont zich ge
schokt door de weinig wetenschappelijke 
conclusie van Fouchier. Raadslid Roskam 
(Leefbaar Nederland) wijst op nog een an
der gevaar: “Wat als onderzoeksresulta
ten of kwaadaardige virussen in handen 
komen van autocratische regimes, terro
risten of andere criminelen?” 

Gemeenteraadslid Vincent Karremans 
(VVD) is ongelukkig met de bedreigende 
aanduiding ‘hoog risico’ laboratorium. 
Hij suggereert een oplossing: “Noem het 
gewoon geen ‘hoog risico’ want dat geeft 
de indruk dat het niet veilig zou zijn en 
die indruk moeten we de bevolking niet 
geven”. 

Het Rotterdamse gemeentebestuur 
gaat nadenken over een prstrategie 
om dit ‘hoog risico lab’ anders aan de 
buiten wereld te verkopen. Burgemees
ter Aboutaleb (PVDA) wil zich dienst
baar opstellen bij een aanvraag voor 
een nieuw virologisch lab. Hij biedt 
verder aan te helpen met de 1 miljoen 
euro  financiering van het, nu door de 
 Amerikanen gefinancierde, Viroscience 
programma van Fouchier. Het lijkt erop 
dat het  gemeentebestuur van Rotterdam 
het geen probleem vindt dat deze poten
tieel zeer gevaarlijke wijze van onderzoek 
in Rotterdam doorgaat. ¾ 

	Dit artikel is de eerste uit een 
serie onderzoeksartikelen over 
de herkomst van SARS-CoV-2 en 
laboratoriumonderzoeken.
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Hiv en Aids
onkreukbaar ([…] (bn) 1 […] 2 (fig.) […] rechtschapen: een onkreukbaar mens.

Op 8 februari jl. overleed professor Luc Montagnier, gelauwerd viroloog. Zijn 
claim to fame was de ontdekking van hiv, het humaan immunodeficiëntievi
rus, in 1983. Robert Gallo werkte in de VS tezelfdertijd aan dezelfde materie en 
claimde de vondst eveneens. Montagnier beschuldigde Gallo daarop van knoeien 
met onderzoeksgegevens en Amerika was woest. Ronald Reagan en Jacques 
Chirac moesten eraan te pas komen om de transAtlantische rel te sussen. 
Montagnier en Gallo publiceerden een gezamenlijke paper en verklaarden hiv 
samen hebben ontdekt. Eigenlijk. De ruzie was beslecht.

Tot 2008, toen Montagnier samen met Françoise BarréSinoussi de  Nobelprijs 
voor Fysiologie kreeg. Voor de ontdekking van het hiv. Jawel. De  Amerikanen wa
ren opnieuw woedend, maar over de beslissingen van het  Karolinska  Institutet 
kan niet worden gecorrespondeerd. Waarschijnlijk had men in Stockholm de 
geur van geknoei die aan Gallo was blijven kleven, nog versterkt door de be
schuldigingen van Judy Mikovits aan diens adres, niet uit de neus kunnen krij
gen. Of speelde het oorzakelijk verband tussen hiv en aids een rol? Gallo heeft 
altijd gezegd dat hiv aids veroorzaakt, terwijl Montagnier indertijd meende dat 
dit verband nader bepaald diende te worden. Kennelijk was het Nobelprijscomité 
meer geporteerd voor die laatste visie.

Over het verband tussen hiv en aids vertelde Kary Mullis ooit een 
 opzienbarend verhaal. Mullis, in 1993 gedeeld winnaar van de No

belprijs voor Chemie voor het uitvinden van de polymerase chain reaction 
(PCR), hield zich in de  jaren 80 bezig met aidsonderzoek. Toen hij de aanvraag 
voor de  subsidieverlenging van zijn lab moest schrijven voor het NIH (National 
 Institutes of Health), kon hij geen bruikbare artikelen vinden als referentie in 
de voetnoot bij zijn eerste zin: “Het is waarschijnlijk dat hiv aids veroorzaakt”. 
Geen enkele aidsonderzoeker was in staat hem verder te helpen. Tot Luc Mon
tagnier naar Californië kwam om een lezing te geven. Mullis ging er naartoe 
en vroeg ‘Zebigbos’ na afloop persoonlijk om suggesties. De Fransman deed 
er twee, maar Mullis kende die artikelen al en vond ze onbruikbaar. Toen hij 
Montagnier om ander, wel wetenschappelijk referentiemateriaal vroeg, mom
pelde de Fransman wat en liep weg, Mullis en zijn collegaaidsonderzoekers 
verbijsterd achterlatend. Mullis wist genoeg. Iedereen die beweerde dat hiv 
aids veroorzaakte, was een charlatan. 

Thomas Cowan en Sally Fallon Morell onderschrijven die opvatting in hun 
boek The Contagion Myth. Ze zeggen dat op een na alle symptomen van aids 
al veel langer bekend waren en diverse oorzaken kunnen hebben, alle met het 
instorten van het immuunsysteem als gevolg. Het nieuwe aspect dat aids zou 
onderscheiden van die andere autoimmuunziekten, karposisarcoom, was 
volgens hen evenmin nieuw en allang in verband gebracht met het gebruik van 
poppers. Deze alkylnitrietdrugs helpen de kringspier ontspannen en waren dan 
ook populair in de homoscene. Toen men daar stopte met poppers snoepen, 
verdween ook het karposisarcoom.

In februari 2020 zei Luc Montagnier op de Franse televisie dat SARSCoV2 
uit een lab kwam en een stukje hiv bevatte. Dat ging keihard in tegen wat het 
medische establishment en de autoriteiten beweerden. Sindsdien haalde hij 
regelmatig de media, met name de alternatieve, het laatste jaar vooral met de 
stelling dat iedereen die ‘de prikjes’ had gehad binnen twee jaar zou sterven. 
Het zou interessant zijn geweest Luc naar zijn huidige opvatting over het ver
band tussen hiv en aids te vragen, want de hoogbejaarde viroloog bakte in de 
schemering van zijn leven overduidelijk geen zoete broodjes meer, noch sloot 
hij nog poldercompromissen met tegenstanders. 
Was dat omdat hij vóór het scheiden van de markt nog met zijn geweten in het 
reine wilde komen? Hij zou de eerste niet zijn.

	Willem Frederik Erné is de auteur van drie romans, waaronder de 
‘coronaroman’ Oogst van de angst (2021)

WILLEM FREDERIK  ERNÉ

VVD: Noem het gewoon 
geen ‘hoog risico’ want 
dat geeft de indruk dat 
het niet veilig zou zijn

Hoofd van Viroscience aan het  Erasmus MC is Prof. Marion Koopmans. Daarnaast 
is een aantal door de coronacrisis bekende Nederlanders verbonden aan het 
 Erasmus-laboratorium: ex-hoofd Viroscience Ab Osterhaus, intensivist Diederik 
 Gommers en de huidige minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die voorzitter 
was van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

“Gain‑of‑function‑
studies moesten 
coronavirussen 
besmettelijker maken”
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IEDEREEN DIE 
BEWEERDE 
DAT HIV AIDS 
VEROORZAAKTE, 
WAS EEN CHARLATAN



Beeld: Prins Jaime de Bourbon de Parme in het Vaticaan | Fotografie Robin Utrecht ANP
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26ste VNklimaatbanket. De beloften van 
regeringen, big spender te zijn op het kli
maattoneel, blijken vooralsnog uit de pas 
te lopen met donaties in de praktijk. Dat 
blijkt uit het financieel jaarverslag dat de 
Wereldbank in december 2021  opmaakte, 
als beheerder van het Green Climate Fund. 
In 2010 deden Westerse regeringen al een 
‘klimaatbelofte’ voor 2020 per jaar 100 
miljard dollar te storten in die pas op
gerichte klimaatgeldsluis. Tot decem
ber 2021 hadden regeringen 11,6 miljard 
dollar overgemaakt aan De Bourbon de 
Parme en zijn  medebestuurders. Duits
land en De Verenigde Staten (met John 
Kerry, voormalig minister van Buiten
landse Zaken en telg uit het  prominente 

Forbesgeslacht, als klimaatgezant) zijn 
de grootste donoren, goed voor ruim 4 
miljard euro. Nederland beloofde 120 
miljoen dollar, maar maakte tot nu toe 77 
miljoen over. Zweden beloofde 8 miljard 
dollar, maar stortte vooralsnog daarvan 

een tiende. Japan deed een klimaatbe
lofte van 154 miljard dollar, maar stortte 
vooralsnog 1,4 miljard dollar.

De Bourbon de Parmes Green Climate 
Fund sluist die gelden vervolgens door 
naar CO2projecten in met name Afrika 
en Azië. Dat geld komt vooral terecht bij 
ontwikkelingsbanken van landen, zoals 
Rwanda. Het fonds van onze klimaatge
zant werkt ook als grote donor naar pri
vate milieuclubs als Wereldnatuurfonds, 
Conservation International en IUCN 
(Unie voor de bescherming van natuur). 
Het IUCN ontving sinds 2010 ongeveer 
140 miljoen dollar klimaatbeloftegeld, 
dat regeringen bij de Bourbon de Parme 
in kas stortten.

Hoofdonderhandelaar
Geheel belangeloos hoeven klimaatdi
plomaten dus niet te handelen. Het Green 
Climate Fund is de diplomatieke erfenis 
van Maas Goote, die van 2006 tot 2013 kli
maatgezant was voor de Nederlandse re
gering en de Europese Unie. Na zijn werk 
als klimaatgezant werd Goote directeur 
gemaakt van een grote netto ontvanger uit 
dat fonds: IUCN Nederland. Dat krijgt nu 

19 miljoen euro subsidie per jaar van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ver
volgens begon Goote een ‘groen’ advies
bedrijf Dob Ecology dat geld verdient aan 
publiek gefinancierde klimaatprojecten. 

Yvo de Boer was Nederlands eerste kli
maatgezant van 2000 tot 2006, toen nog 
‘hoofd van het klimaatdepartement’ ge
heten en gehuisvest bij het ministerie van 
VROM. Hij promoveerde tot VNhoofdon
derhandelaar. Toen de onderhandelingen 
tussen regeringen bij de klimaatconfe
rentie in Bali (2007) vastliepen, maakte 
de bij de Sociale Academie opgeleide De 
Boer faam door in tranen uit te barsten. 
De Boers vlucht naar moral higher ground 
bezorgde hem een staande ovatie van aan
wezige regeringsleiders en diplomaten 
De Boer werd vervolgens directeur duur
zaamheid bij accountantmultinational 
KPMG. Sinds 2018 is De Boer CEO van 
CO2-certificeringsbedrijf Gold Standard 
in Zwitserland. 

Hugo von Meijenfeldt werd na zijn ‘kli
maatgezant’carrière (20132016) voor 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken de 
landelijke coördinator van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de VN in Ne
derland, de zogeheten SDG’s (sustainable 
development goals). Dat zijn de zeventien 
doelen, waaronder doel dertien ‘klimaat
acties’, die de regering voor 2030 gehaald 
wil hebben. Met de publiekprivate stich
ting SDG Nederland hielp Von Meijenfeldt 
deze agenda verkopen voor publieke be
stuurders en bedrijfsleven.”

Marcel Beukeboom, De Parme de Bour
bons voorganger ambieert een carrière 
als ‘groene’ D66politicus. Hij is op dit 
moment permanent vertegenwoordiger 
van het Koninkrijk der Nederlanden bij de 
VNLandbouworganisatie FAO in Rome. 
Vooralsnog is er één ‘klimaatgezant’, die 
de internationale klimaatjetset verliet. 
Meijenfeldts opvolger klimaatgezant 
Marcel Rentenaar werd ambassadeur voor 
Nederland in Irak. Hij verruilde de strijd 
tegen klimaatverandering voor de strijd 
tegen het internationaal terrorisme. ¾

Rypke Zeilmaker

Vergeet ‘corona’. Klimaat is het thema in 
internationaal diplomatenland waarmee 
de grootste geldbedragen zijn gemoeid. 
Hoewel de meeste Nederlanders nooit 
van het bestaan van een ‘klimaatgezant’ 
hebben gehoord, is dat een topfunctie, 
afgemeten in geldelijk belang. De  roeping 
van Bourbon de Parme, een zoon van 
prinses Irene, ligt naar eigen zeggen bij 
het omhoog schroeven van ‘de ambities’ 
bij mondiale CO2politiek. 

Bourbon de Parme was eerder ambassa
deur voor Nederland bij de Paus in Rome. 
Vervolgens doorliep hij het Young Global 
Leader Programma van het World Eco
nomic Forum. Nu is hij het gezicht van 
de regering bij de jaarlijkse Conference 
of Parties (COP), de klimaatconferenties 
van de Verenigde Naties. Komend najaar 
vindt de 27ste editie plaats van die inter
nationale VNklimaatbanketten. 
 
Het werk van Bourbon de Parme wordt 
resource mobilisation genoemd. Dat 
 betekent: geld voor ontwikkelingshulp 
lospeuteren bij regeringen met beroep 
op de door de VN in 2020 uitgeroepen 
‘ klimaatnoodtoestand’. De Wereldbank 
stelt in haar pamflet uit 2016, From Billi
ons to Trillions, met de gelijknamige web
site, dat tot 2030 liefst 50 biljoen dollar 
nodig is voor ‘duurzame ontwikkeling’, 
wat in dit geval gelijk staat aan CO2poli
tiek. Nederlandse klimaatdiplomaten van 
Buitenlandse Zaken bepleitten die orde

grootte (‘how to generate the trillions for 
sustainable development’) voor het eerst 
op een conferentie in Addis Abbeba in juni 
2015. Die ontmoeting vond plaats met de 
Zweedse regering, de OESO en het Wor
ld Economic Forum. Die belastinggelden 
zouden aangevuld met geld van priva
te investeerders terecht moeten komen 
in het in 2010 opgerichte Green Climate 
Fund. Daarvan is Bourbon de Parme nu 
bestuurder. Alle klimaatbestedingen van 
regeringen in ontwikkelingslanden zou
den via deze klimaatgeldsluis verzameld 
en besteed moeten worden. De Wereld
bank werd in 2010 bankier  gemaakt van 
dit door klimaatgezanten van regeringen 
ingestelde fonds.

Dure beloften
Greenpeace – leverancier van de Duitse 
klimaatgezant – herinnert Mark Rutte in 
campagnes nu aan zijn ‘klimaatbelofte’: 
Hij zou ‘wereldkampioen’ CO2politiek 
worden, zo beloofde hij in Glasgow op het 

MENS EN MACHT

Het miljardenspel van de 
klimaatgezanten MINDSPACE: OVERHEIDS-

HANDLEIDING VOOR GEDRAGS-
MANIPULATIE 

“Het valt veel mensen op dat het wel lijkt of medeburgers 
onder invloed van een soort betovering zijn gekomen 
en dat die ‘betovering’ een eerlijke, open uitwisseling 
tussen vrienden, familie en collega’s in de weg staat. Dat 
is geen toeval. Publieke communicatieorganisaties en 
woordvoerders van de overheid passen de meest recente 
inzichten in gedragsbeïnvloeding toe. […] We bevinden 
ons in een tijdperk van trance warfare en  massahypnose”, 
schrijft David Gosselin in het artikel Breaking the Spell: 
MindSpace, Trance Warfare, and Neuro Linguistic Pro
gramming, op de site Canadian Patriot. 

Het rapport Mindspace - Influencing behaviour through 
public policy, werd geschreven door de UK Institute for 
Goverments in 2010 en legt de basis voor vergaande ge
dragsbeïnvloeding van burgers door de overheid. In reac
tie op deze publicatie werd het Behavioral Insights Team 
opgericht, dat actief is in alle Five Eyes landen, waarvan 
de veiligheidsdiensten nauw met elkaar samenwerken: 
Australië, Canada, Amerika, NieuwZeeland en Enge
land. De Westerse samenleving wordt op een agressieve 
manier gebombardeerd met technieken die verandering 
van gedrag willen bewerkstellingen zoals NeuroLin
guïstisch Programmeren (NLP), nudging (het geven van 
subtiele, onopgemerkte suggesties) en hypnosetechnie
ken”, aldus Gosselin. Het zijn verfijnde methodes uit de 
sociale psychologie en gedragswetenschappen die steeds 
vaker worden ingezet door overheden. Het doel van de 
overheid is hierbij niet langer de burger te voorzien van 
informatie zodat deze zijn eigen keuzes kan maken. Nee, 
deze technieken zijn erop gericht burgers ongemerkt 
richting gewenst gedrag te manoeuvreren. Hierbij zorgt 
men dat bewuste informatieverwerking en het zelf maken 
van keuzes worden geminimaliseerd, door onbewust en 
automatisch gedrag te stimuleren. 

Het artikel staat lijnrecht tegenover de theorie van 
‘massa formatie hypnose’ (MHP), waarover we nu veel 

horen. MHP gaat ervan uit dat de Covidpaniek een vorm 
van massahysterie is, die vanzelf ontstaat als er veel on
derhuidse spanning, angst, ontevredenheid en een ge
brek aan zingeving is in de maatschappij. De theorie gaat 
voorbij aan het feit dat de kennis over massapsychologie 
en gedragsmanipulatie zeer bewust wordt ingezet door 
de overheid, de mediakanalen en Big Tech, als een vorm 
van psychologische oorlogsvoering. De massa wordt niet 
vanuit zichzelf ‘gehypnotiseerd’, maar wordt doelbe
wust en vergaand gemanipuleerd. Gosselin pleit ervoor, 
de technieken te herkennen zodat je jezelf ertegen kunt 
beschermen. Hij schrijft: “Hoewel [ik] geheel en al 
geloof dat rationele argumenten, wetenschap en 
rede de boventoon zouden moeten voeren, zorgt 
juist dat ervoor dat we niet begrijpen wat de aard 
van psychologische en emotionele blokkades zijn, 
waardoor die rationele discussies niet mogelijk zijn. 
Wat we nu meemaken, is de toepassing van actuele 
inzichten uit de gedragswetenschappen en sociale 
psychologie. Het is een vorm van psychologische 
oorlogsvoering die zich richt op de beïnvloeding van 
automatisch en onbewust gedrag”. 

DESINFORMATIE-TERRORISME 
WAARSCHUWING 

“De VS blijft in een toestand van verhoogde dreiging, die 
wordt veroorzaakt door verschillende factoren”, schrijft 
het Amerikaanse Department of Homeland  Security op 7 
februari in een  terrorismewaarschuwing. En wat is dan de 
aard van de dreiging? “Onder  andere een  online  omgeving 
met valse of misleidende  beweringen, complot theorieën 
en andere vormen van  desinformatie, die worden ver
sterkt door groeperingen uit buiten en binnenland. Deze 
groeperingen zijn erop uit  maximale maatschappelijke 
onrust te veroorzaken en het  vertrouwen in de overheid te 
ondermijnen.” Het bericht is een signaal dat de opstan
dige burger in toenemende mate als potentiële terrorist 
wordt neergezet. 

COVID-KLOKKENLUIDERS HEB-
BEN EEN VERHOOGDE KANS OM 
TE STERVEN

“De lijst van Covidklokkenluiders die onder ver
dachte omstandigheden ‘plotseling overlijden’ of een 
 gedwongen psychiatrische behandeling ondergaan, groeit 
als kool. Het doet denken aan Sovjettactieken”, schrijft 
onderzoeksjournalist Amy Mek op het activisten platform 
RairFoundation. Een recent voorbeeld is de Italiaanse 
onderzoeker Domenico Biscardi. Hij liet zich zeer kri
tisch uit over het Covidbeleid en deed onderzoek naar de 
effectiviteit van de Covid-‘vaccins’. Kort voor zijn over
lijden op 12 januari 2021, kondigde hij aan schokkende 
informatie naar buiten te brengen over de inhoud van de 
injecties. Hierover zou hij een  rechtszaak aanspannen bij 
het Europese gerechtshof. “Dit zal een nieuw Neurenberg 
zijn. Een oorlog zal uitbreken en farmaceutische bedrijven 
zullen miljarden betalen.” 
De Italiaanse senator Laura Granato – die op  nonactief is 
gesteld omdat ze niet is gevaccineerd – uitte haar twijfels 
over of dit plotselinge overlijden een natuurlijke oorzaak 
had: “Ikzelf en ook anderen die zich uitspreken op basis 
van feitelijke kennis over deze ‘medicatie’, zijn geschokt 
door de dood van Domenico Biscardi. Hij kondigt pu
bliekelijk aan dat hij bewijs heeft en dat hij een zaak bij 
het Europees gerechtshof zal starten […]. En dan vinden 
ze hem dood in zijn huis. Gelooft iemand dat dit toeval 
is? Ik niet”. 

Biscardi is niet de eerste klokkenluider die plotseling 
overleed. In juli 2021 werd dr. Giuseppe De Donno, 
die een goedkoop en effectief middel had  ontwikkeld 
om Covid mee te behandelen, ook dood gevonden. En 
de  Amerikaanse activiste Brandy Vaughan werd als 
 verkoopster van medicijnen bij Merck van dichtbij ge
confronteerd met ‘farmaceutische fraude’. Ze richtte de 
NGO Learn the Risk op en maakte zich hard voor informed 
consent – niet alleen bij vaccinatie, maar voor medicij
nen in het algemeen. Ze plaatste verschillende berichten 
op social media, waarin ze aangaf gezond te zijn en niet 
suïcidaal. Ze was duidelijk bang dat haar leven gevaar 
liep: “Als ik dood word gevonden, is er sprake van kwade 
opzet”. In december 2020 werd ze gevonden door haar 
zoontje. De Canadese arts Mel Bruche luidde de noodklok 
over de dramatische stijging van doodgeboortes. Kort 
daarna werd hij opgenomen op een psychiatrische afde
ling waar hij onder dwang medicatie kreeg toegediend.

Elze van HamelenHET  WERELDJOURNAAL

Afgelopen nazomer benoemde het kabinet een telg uit de 
Oranjefamilie, Jaime de Bourbon de Parme, tot ‘klimaatgezant’ 

(‘climate envoy’). Dankzij de Duitse regering viel deze benoeming 
de directrice van Greenpeace Internationaal afgelopen week ook 
ten deel. De klimaatgezanten van de wereld beheren nu al vele 
miljarden aan klimaatfondsen en dat moet nog veel meer gaan 
worden. Komt dat geld ook goed terecht?

JAIME DE BOURBON DE PARME, ZOON VAN PRINSES IRENE, WIL CO2-
AMBITIES OPSCHROEVEN

Het fonds van onze klimaatgezant 
werkt ook als grote donor naar private 
milieuclubs als het Wereldnatuurfonds 
en Conservation International

GELOOFT 
IEMAND DAT 

DIT TOEVAL 

IS?
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alle kranten dat Tata Steel achterloopt 
met het verlagen van uitstoot omdat ze 
er niet in geslaagd is tussen 2000 en 2019 
de uitstoot van stikstofen zwaveloxiden 
te verlagen. Precies mijn punt!” 

Alle ogen zijn gericht op de stikstofuit
stoot van de veeteelt en landbouw, ter
wijl de emissie van Tata Steel in de 
NoordHollandse duinen 37 keer hoger 
blijkt te zijn dan wat 3600 boerenbedrij
ven samen uitstoten. Van der Plas: “Er 
wordt nu dus een zak geld op tafel gelegd 
om een crisis aan te pakken zonder het 
aandeel van de industrie in kaart te bren
gen. Dit is serieus geld hoor, 25 miljard 

Het belang van muziek, juist 
tijdens crisistijd
“Hoewel uit de onderzoeken van 
 Oliver Sacks duidelijk is  gebleken 
dat  muziek een grote rol kan  spelen 
bij de  behandeling van  depressies en 
 diverse  ziektebeelden, waaronder de
mentie, en uit  Harvardrapporten 
bleek dat  muziek voor jong en oud 
een positieve en  verbindende rol 
speelt, omdat muziek een ‘taal’ is die 
iedereen snapt, heeft de  regering daar 
geen moment  aandacht aan  besteed 
toen ze besloot alles dicht te gooien. 
Muziek zorgt voor een betere adem
haling en voor geluks hormonen. Dit 
heeft een  positieve invloed op men
sen. Dat dit ons wordt ontnomen, is 
niet te verteren.” 

Geluid vult de ruimte met trilling
“Ik zie die positieve verandering 
heel goed tijdens mijn repetities 
als koordirigent. Mensen komen 
 binnen met hun hoofd vol  dagelijkse 
 beslommeringen en stress. Wanneer 
het koor meerstemmig zingt en er 
tussendoor wordt gelachen, voel je 
een hele andere trilling de ruimte 
vullen. Het harmonisch verbinden 
met elkaar, zingen, instrumenten 
bespelen  en ook dansen en acteren 
 zorgt voor een ruime ademhaling 
en een verhoogd lichaamsbewust
zijn. Na a floop van de repetitie gaan 
mensen in een andere hoedanigheid 
naar huis. We weten dat van Masaru 

euro belastinggeld. De volgende genera
ties betalen hier straks de rekening voor.” 

Van der Plas meent dat haar boerenach
terban hun verhaal niet goed naar buiten 
heeft gebracht. Er is vrijwel geen aandacht 
geweest voor de grootschalige innova
ties ten behoeve van het dierwelzijn, of 
voor de filter- en ventilatiesystemen die 
de uitstoot van schadelijke stoffen re
duceren, maar ook niet voor het econo
misch en sociale belang van de boeren en 
voedselproductie in ons land, stelt zij. “Er 
wordt soms zó neerbuigend gedaan over 
alles wat zich afspeelt buiten de Randstad. 
BBB is opgericht omdat we zagen dat de 

Emoto, de Japanse wetenschapper 
die een revolutie teweegbracht in het 
idee dat onze gedachten en intenties 
golfbewegingen zijn en dat  positieve 
emoties, gevoelens en intenties 
een harmonieuze kristalvorm aan 
 watermoleculen geven. Wij bestaan 
tenslotte voor 70 procent uit water.”

Voor muzikanten is muziek een eer-
ste levensbehoefte
“Iemand is niet zomaar muzikant. 
Er wordt heel veel tijd en energie in 
gestoken. Vaak zijn je  collega’s ook je 
vrienden.  Muzikanten die commer
cieel werken, zijn meestal ook van 
alle markten thuis. En dan komt een 
overheid jou even vertellen dat je niet 
meer mag  samenspelen,  zingen en 
dansen. Mensen hun werk en hobby 
verbieden, is mensonterend. Ik word 
daar echt pislink van.  Mensen raken 
depressief, kunnen hun energie niet 
kwijt en verliezen het contact met 
hun  gevoel. Neem drummers, zij zijn 

Barbara Le Noble

Zaterdag 5 februari vond in de Bleekkerk 
in Almelo een lezing plaats van Caroline 
van der Plas waar boeren en burgers in 
gesprek konden met de voorvrouw van 
BBB. Nu haar partij hoge ogen scoort in 
de peilingen, merkt de zelfbenoemde 
‘vrouw met een missie’ dat ze door de co
alitiepartijen in het extreemrechtse hokje 
wordt gestopt. “Ik blijf daarom liever wat 
in de luwte […] Onlangs bleek overigens 
uit peilingen nog dat onze kiezers voor 
een deel uit het midden en de linkse hoek 
komen.”

Als het stikstofonderwerp aan de orde 
komt is Van der Plas stellig: “Er is ooit 
een norm afgesproken voor de neerslag 
van stikstof in een natuurgebied. Die is 
overschreden, maar door welke factoren 
en op welke manier dit is gebeurd weten 
we niet precies.” BBB heeft onlangs een 

motie ingediend om in kaart te brengen 
wat het uitstootaandeel van de industrie 
is. Veel bedrijven mogen de uitstoot die zij 
produceren aangeven aan de hand van een 
schatting, terwijl boeren alles nauwkeurig 
moeten registreren. 

In reactie op haar motie beweerde Mark 
Rutte dat de registratie al staand beleid is. 
Met als gevolg: de motie werd niet aan
genomen. “En de volgende dag lees ik in 

Anja Veerman

De muzikale ervaring van  Sara 
Lee is heel breed, als ze zingt en 
 musiceert geeft ze  jazzklassiekers 
net zo makkelijk een eigen identiteit 
als dat ze met eigentijds  repertoire 
doet. Muziek is haar dan ook met 
de  paplepel ingegoten door haar 
vader, de in 2020 overleden jazz 
saxofonist,  componist en producer 
Tony Vos, en haar moeder, radio 

en televisiepresentatrice Tineke de 
Nooij, de eerste vrouwelijke disk
jockey van Nederland.
Sara Lee: “Ik ging al jong naar de 
havo voor muziek en dans en naar 
Codarts, de Hogeschool voor de 
Kunsten in Rotterdam. Inmiddels 
ben ik al 25 jaar uitvoerend musi
cus en werkt daarnaast als zang
docent en koordirigente.” Sinds 
de maatregelen klust Sara Lee 
bij als schrijfster en presentator.  

BBB: 25 miljard euro gaat 
stikstofprobleem niet oplossen

In crisistijd is muziek van levensbelang

Voor Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) is het onbegrijpelijk dat 
er 25 miljard euro wordt uitgegeven aan een stikstofcrisis zonder dat die goed in kaart 
is gebracht. Veel industrie is niet verplicht om hun uitstoot te registreren. Daar mogen 
bedrijven als Tata Steel zelf een schatting van maken. 

GOEDE ADEMHALING EN GELUKSHORMONEN

vooral fysiek ingesteld en van natu
re beweeglijk, zij kanaliseren via het 
drummen hun teveel aan energie. Je 
in je talenten mogen bekwamen en 
een hyperfocus hebben is fysiek en 
mentaal gezond. Verplicht je een mu
zikant een andere baan te nemen dan 
wordt een wezenlijk deel afgesneden. 

Parallel alternatief
“Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan, dus ik heb me  verbonden met 
gelijkgestemden. Samen doen we 
‘zen en zang’. Yoga en Tai Chi, ge
combineerd met samen zingen, werkt 

Brigitte van Tongeren

Tijdens een wandeling zag ik 
12 eetbare planten, waaronder 
de Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta). Andere soorten in ons 
land zijn de Bittere veldkers, Bos
veldkers, Pinksterbloem en Rauwe 
veldkers.

Dit eenjarige plantje is een zogenaamde 
winterannuel. Dat zijn planten die ontkiemen 
in de herfst of winter en groeien in de winter. De 
Kleine veldkers groeit in een rozetvorm, langs 
slootkanten, in bossen, tuinen, parken,  kalkrijke 
duinen, maar ook op bouwland, zandgrond, 
 muren en rotsen. Je ziet hem snel over het hoofd, 
want hoger dan 25 cm wordt hij niet. De plant is 
meestal groen, maar kan ook paars gekleurd zijn.

Van maart tot juni bloeit hij 
met kleine witte  bloemen. 
Kleine veldkers is echt een 

plant die je zeer vroeg in het 
jaar kunt oogsten, tot en met 

april. De hele plant, ook de bloemen 
en het zaad, is eetbaar en zit boordevol 

vitamine C. Kleine veldkers heeft een 
fijne, mild pittige smaak, is enigszins 
vergelijkbaar met tuinkers, maar is 
vleziger en zoeter dan waterkers. Als 

je een blaadje plukt en kneust komt er 
mosterdglycoside vrij en dit proef je ook.

Veldkers kan rauw of (kort) gekookt wor
den verwerkt in salades, soepen, sauzen, stamp
pot, kruidenboter, pesto en is lekker als brood
beleg, bijvoorbeeld gecombineerd met roomkaas 
en kleine smaaktomaatjes.

Alle planten die ik beschrijf, zijn wijdverspreid 
en staan niet op de Rode lijst (beschermd). Met 
een plantenboekje met foto’s en eventueel een 
plantendeterminatie app, kom je een heel eind. ¾

Kleine veldkers bevat: vitamine A, C en D, ijzer, 
calcium, magnesium, bètacaroteen, antioxidan-
ten en mosterdglycociden.

Toepassing: stimulans voor gal, lever en spijs-
vertering, bloedzuiverend, eetlustbevorderend 
en goed tegen voorjaarsmoeheid.

RECEPT VOOR PESTO MET 
KLEINE VELDKERS

Benodigdheden

ظ  1 bosje kleine veldkers
ظ  1 bosje peterselie
ظ  40 ml olijfolie
ظ  1 teen knoflook
ظ  70 gram noten 
ظ  70 gram Parmezaanse kaas
ظ  peper en zout

Rasp de Parmezaanse kaas. Maal de 
noten in de blender en zet deze even 
apart. Was de kleine veldkers en de 
peterselie en snij deze grof. Doe de 
kleine veldkers, peterselie, olie, knof-
look en kaas in de blender en vermaal 
het grof. Voeg daarna de noten toe, en 
maal alles fijn. Is de pesto nog te dik, 
voeg dan wat extra olijfolie toe. Breng 
op smaak met peper en zout.

De plukagenda – Kleine veldkers

Vriendenplek.nl sociale 
media zonder censuur 

Rudy Deelen is de online censuur al jaren zat. In 
2019 besloot hij het heft in eigen hand te nemen en 
 ontwikkelde een sociaal netwerk als alternatief voor 
Facebook: socializen.online. De naam is inmiddels 
omgedoopt naar Vriendenplek.nl en uitgebreid met 
uploadmogelijkheden voor video’s, foto’s, nieuws en 
muziek. Hier kun je censuurvrij informatie delen. 

Anja Veerman

“Toen corona  losbarstte, had
den mensen op  socializen.on
line een plek waar je  veilig en 
ongecensureerd  informatie 
kon delen. Voor  versterking 
kwamen Marc van den Broek 
en Peter van Geest erbij. Het 
idee voor vriendenplek.nl ont
stond, dé online plek voor Ne
derland en België.” 

Peter doet de  commerciële 
en  sociale kant, Marc zorgt dat 
vermeldenswaardig nieuws 
van de diverse  mediakanalen 
via één plek benaderbaar 
blijft. Ook heel belangrijk: 
Marc verzamelt via zijn web
site hetanderenieuws.nl de 
belangrijke video’s die door 
YouTube  stelselmatig worden 
gecensureerd en deze worden 
ook gedeeld op vriendenplek. 
Deelen: “Vaak wordt een video 
om niks  verwijderd. Ik vind het 
juíst belangrijk dat mensen 
een eigen  mening hebben en 
die met elkaar kunnen  delen. 

Wel binnen de geldende re
gelgeving, dus niet schelden 
of oproepen tot geweld. Mijn 
ervaring is dat mensen daar 
goed mee omgaan.” 

Leden kunnen gebruikma
ken van  diverse apps: deelje 
videos.nl,  vergelijkbaar met 
 YouTube, deeljenieuws.nl voor 
nieuwswaardige  berichten en 
deeljefotosapp.nl, vervanger 
voor Instagram. Via muziek
podcastapp.nl, kun je muziek 
up en downloaden, dit is 
nog in ontwikkeling. De drie 
mannen zoeken  artiesten die 
eigen muziek maken en dat 
hier willen aanbieden. Ook 
willen ze graag meer jonge 
mensen aantrekken, omdat 
 VriendenPlek voor alle leeftij
den is. Belangrijk om te weten: 
VriendenPlek.nl maakt geen 
gebruik van  vervelende algo
ritmes en gegevens  worden 
nooit doorverkocht. ¾

	Lees meer op: https://bit.
ly/3rQrUmj

Back to Eden: inspirerende 
documentaire voor de natuurlijke 
moestuin
Deze indrukwekkende documentaire,  geproduceerd door Dana 
Richardson en Sarah Zentz, over de Amerikaanse tuinman en 
boomverzorger Paul Gautschi en zijn  levenslange passie voor de 
natuur en tuinieren. In 1979 verhuisde Gautschi, vader van zeven 
kinderen, met zijn familie naar de staat Washington en vond daar 
zijn boomgaarden en tuinen. In de documentaire leert hij ons hoe 
je een stuk grond kunt omtoveren tot de tuin van Eden. Hij heeft 
altijd voedsel gekweekt en jarenlang rondleidingen gegeven aan 
vele geïnteresseerden uit binnen en buitenland.

Anja Veerman

De grootste problemen waarmee de 
landbouw kampt, zijn bodemprepa
ratie, bevruchting, irrigatie, onkruid
bestrijding, ongediertebestrijding, 
gewaswisseling en PHkwesties. 
Geen van deze zaken bestaat in 
Pauls tuinen en boomgaarden. In de 
documentaire ‘Back to Eden’ leert 
hij ons zijn  duurzame, organische 
teelmethoden, die  kunnen worden 
toegepast in verschillende klima
ten. De aarde heeft een beschermlaag 
nodig. Zelf gebruikt hij daar hout

snippers voor. Gautschi bewerkt de 
grond nauwelijks, heeft weinig last 
van onkruid, spuit niet tegen onge
dierte of ziektes en hoeft bijna geen 
 water te geven. Hij bootst de natuur 
na zoals die is bedoeld, een zelfon
derhoudend ecosysteem. Waar de 
mens zich minimaal met de natuur 
bemoeit, zijn de minste problemen. 
De documentaire is wereldwijd ruim 
50 miljoen keer bekeken en  inspireert 
mensen een uitgeputte bodem te re
genereren, bedekt te houden en door 
middel van biodiversiteit te herstel
len. Dat  resulteert in een gezonde en 
hoge opbrengst. Biologisch  tuinder 

 ‘Moestuinmeisje’ heeft de documen
taire in drie delen van Nederlandse 
ondertiteling te voorzien. Op haar 
videokanaal zijn ook veel andere 
inspirerende video’s te vinden over 
moestuinieren. ¾

	Deel 1: bit.ly/3HWxVDo
	Deel 2: bit.ly/3rSpTpB
	Deel 3: bit.ly/3BmB11e
	De originele documentaire zie: 
bit.ly/3sHsQZy

Sara Lee is al 25 jaar beroepsmusicus. Muziek is voor haar 
een eerste levensbehoefte, haar grote liefde. “Juist in 
tijden van crisis is muziek van levensbelang, het is niet te 
accepteren dat een overheid onze eerste levensbehoeftes 
ontneemt. Ik zal nooit wetten erkennen die zang en dans 
verbieden, want dat betekent voor mij dat het leven zelf 
verboden wordt. De ziel wordt uit de samenleving geperst 
zonder muziek, dans, cultuur en gezelligheid.”

energetisch. Een ander project is het 
‘parallelle koor’, we moeten het nu 
zelf doen. Mijn gitarist Lucas en ik 
geven samen huiskamerconcerten 
met folk, pop, soul en gospel. Er 
komen  waardevolle gesprekken en 
verbindingen uit voort. Zo zie ik het 
ook voor me:  bottomup  opnieuw 
beginnen, een hele  nieuwe  beweging. 
Een samenleving die  vanuit het hart 
denkt en  samenwerkt en het kan niet 
 anders dan dat  muziek daar een on
losmakelijke en belangrijke rol bij 
blijft spelen, het zit in ons.” ¾

“Drummers zijn  van 
nature beweeglijk”

mensen op het platteland zich niet ge
hoord voelden.”

“Laatst diende ik een motie in om bra
derieën toegankelijk te houden voor men
sen zonder coronapas. Kleine onderne
mers uit de provincie hadden mij daarom 
gevraagd omdat ze eraan onderdoor gaan. 
Maar in Den Haag kijkt men niet verder 
dan Hoog Catharijne, dat wél gewoon open 
was voor iedereen. Dan wordt er een beetje 
lacherig gedaan in de Kamer. Zo van, ‘me
vrouw Van Der Plas wil graag de braderie
en openhouden’. Het dedain dat daaruit 
spreekt. Ja natuurlijk wil ik dat, het gaat 
om het belang van duizenden mensen.” ¾ 
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Beeld: Sara Lee

“Er wordt een beetje 
lacherig over gedaan 
in de kamer” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Saxofoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekproducent
http://deeljevideos.nl
http://deeljevideos.nl
http://deeljenieuws.nl
http://deeljefotosapp.nl
http://muziekpodcastapp.nl
http://muziekpodcastapp.nl
https://bit.ly/3BmB11e
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zeggen aan te treffen, wat voorheen niet 
het geval was. 

Bloedingen en aandoeningen van 
bloedvaten
In totaal zijn er 43 onderzoeken die het 
verband aantonen tussen het Covid 
vaccin en vasculitis, het ontsteken en 
scheuren van bloedvaten, hetgeen levens
bedreigend kan zijn. Daarnaast worden 
in het rapport allerlei andere bloedingen 
gemeld. In dit verband is de openbaring 
door Dr. Andreas Noack van zijn onder
zoek opmerkelijk. Hij toonde de aanwe
zigheid van grafeenoxidenanodeeltjes in 
de vaccinvloeistof aan, die volgens hem 
als “scheermesjes” de bloedvaten kunnen 
“opensnijden”. Vlak na zijn videopresen
tatie stierf Dr. Noack onder verdachte 
omstandigheden.
Het rapport vermeldt onder andere de 
volgende aandoeningen:

  vasculitis, het ontsteken en scheuren 
van bloedvaten.

  bloeding door gebroken bloedvat in 
(deel van) hersenen, lever, longen, uit
einden en netvlies.

  intracerebrale bloeding, bloeding in 
het hersenweefsel en de tweede meest 
voorkomende oorzaak van een beroerte.

  bloedingen in spieren en gewrichten.
  capillairleksyndroom, aandoening met 
acute, ernstige, soms levensbedreigen
de terugkerende aanvallen, die gepaard 
gaan met een snelle bloeddrukdaling als 
gevolg van vloeistoflekken uit kleinere 
bloedvaten.

  petechiën, kleine paarse, rode of brui
ne vlekken op de huid of in de mond, 
veroorzaakt door een bloeding onder 
de huid.

  HenochSchonlein purpura, aantasting 
van de kleine bloedvaten van de huid, 
gewrichten, darmen en nieren.

Guillain-Barré syndroom
In totaal zijn er 43 onderzoeken die het ver
band aantonen tussen het Covid19vaccin 
en het GuillainBarré syndroom (GBS). Dit 
is een neurologische aandoening waarbij het 
immuunsysteem van het lichaam een deel 
van het perifere zenuwstelsel aanvalt waar
door (gedeeltelijke) verlamming ontstaat. 
Het varieert van zeer milde gevallen met 
kortdurende zwakte tot gevallen van een 
bijna verwoestende verlamming, waardoor 
de patiënt niet in staat is om zelfstandig te 
ademen.

Andere neurologische aandoeningen
Uit de lijst onderzoeken blijkt dat er 
bovendien een verband bestaat tussen 
de Covid19vaccins en allerlei andere 
neurologische aandoeningen in de her
senen, zenuwen en ruggenmerg.

  Perifere neuropathie: een dysfunctie 
van de uiteinden van de lange zenuwen 
in het lichaam.

  Aangezichtsverlamming van Bell: zwak
te of verlamming van de gezichtsspieren 
aan één kant van het gezicht.

  Aangezichtszenuwverlamming: aan
doening waarbij patiënten het bovenste 
en onderste deel van hun gezicht niet 
naar één kant kunnen bewegen.

  MS (multiple sclerose): een potentieel 
invaliderende ziekte van de hersenen en 
het ruggenmerg (centraal zenuwstelsel).

  Acute hyperactieve encefalopathie: een 
hersenstoornis als gevolg van een te 
hoge bloeddruk.

  Prionziekte: neurodegeneratieve aan
doening in de hersenen, die gepaard kan 
gaan met neuronaal verlies.

  Andere neurologische aandoeningen 
zoals: encefalitis, myelopathie, asepti
sche meningitis en meningoradiculitis.

Overige ernstige bijwerkingen
De onderzoeken in het rapport tonen ook 
het verband aan tussen het Covid19vac
cin en andere ernstige bijwerkingen, zoals 
:

  aantasting van de lymfeklieren.
  ernstige, mogelijk levensbedreigende 
allergische reactie.

  zwelling van lymfeklieren.
  ontsteking van het ruggenmerg, wat 
kan leiden tot verlamming en verlies 
van gevoel.

  aandoening in de lever waarvoor corti
costeroïden nodig zijn.

  autoimmuunziekten.
  ernstig syndroom als gevolg van spier
letsel. Afgestorven spiervezels komen 
vrij in de bloedbaan dat kan leiden tot 
ernstige complicaties als nierfalen. 
acuut nierletsel, nierfalen of nierbe
schadiging dat binnen een paar uur of 
een paar dagen optreedt. 

  allergische huiduitslag zoals huidlae
sies, of netelroos en zwellingen.

  ontstekingsaandoening van verschil
lende lichaamsdelen waaronder hart, 
longen, nieren, hersenen, huid, ogen 
of gastrointestinale organen.

  aantasting van ogen, oren, huid en 
hersenvliezen. Het meest  opvallende 
symptoom is een snel verlies van 
gezichtsvermogen.

  autoimmuunziekte die leidt tot wijd
verbreide ontsteking en weefselbescha
diging in aangetaste organen, zoals 
gewrichten, huid, hersenen, longen, 
nieren en bloedvaten.

  spontane abortus en miskramen.

Bijsluiter
Vaccinfabrikanten weten dat hun pro
ducten bijwerkingen zoals myocarditis 
en pericarditis veroorzaken. Myocarditis 
is bijvoorbeeld 45 keer gemeld in de vol
ledige bijsluiter van Pfizer, die in totaal 
uit 113 pagina’s bestaat.

De risico’s van een ernstig ziekteverloop 
door Covid19 zouden afgewogen moeten 
worden tegen de mogelijke risico’s van de 
injectie. Zeker nu blijkt dat volledig ge
vaccineerden zelfs met een boosterprik 
niet beschermd zijn tegen infectie met  
Covid. Neem bijvoorbeeld Israël, één van 
de meest gevaccineerde landen waar het 
aantal  coronadoden het hoogste is sinds 
het begin van de ‘pandemie’.

	bit.ly/questioning-vaccine-safety

Ella Ster

Het rapport ‘Peer-reviewed medische 
documenten ingediend bij  verschillende 
medische tijdschriften’ omvat vele hon-
derden onderzoeken, die het verband 
tonen tussen de Covid-19-vaccins en 
ernstige bijwerkingen.

Myocarditis en hartfalen
In 226 van de onderzoeken wordt 
het verband aangetoond tussen de 
 Covid19vaccins en myocarditis of 
 andere vormen van hartfalen. Myocar
ditis is de ontsteking van de hartspier 
en kan hartritmestoornis veroorzaken. 
Het kan na zware inspanning (zoals bij 
topsport) tot een plotselinge dood leiden. 
Myocarditis heeft volgens de American 
Heart Association een sterftecijfer van 56 
procent binnen 4,3 jaar. 

Andere vormen van hartfalen die in het 
rapport in verband zijn gebracht met de 
Covid19vaccins zijn:

  pericarditis, zwelling en irritatie van 
het hartzakje.

  myopericarditis, een complicatie van 
een acute ontsteking van het hartzakje 
en de hartspier.

  takotsubocardiomyopathie, een hart
aandoening waarbij het vermogen van 
het hart om bloed effectief rond te pom
pen, wordt aangetast.

  complicaties als hartinfarcten, cardio
gene shock, multisysteem-inflamma
toir syndroom en hartritmestoornissen, 
waaronder plotselinge hartstilstand.

Trombose
Trombose zijn bloedstolsels in de 
 bloedvaten die de bloeddoorstroming 
belemmeren. Het is een gevaarlijke aan
doening die kan leiden tot longembolie 
en hart of herseninfarcten. Een Brit
se begrafenisondernemer die bij het 

 Internationaal Strafhof in Den Haag een 
 aanklacht heeft ingediend tegen de Britse 
beleidsmakers, vanwege de  schadelijke 
Covid19vaccins, zei dat het aantal 
sterfgevallen door trombose sinds de 
vaccinaties is gestegen met 600 procent. 
In het rapport ‘Peer-reviewed medische 
documenten ingediend bij verschillende 
medische tijdschriften’ staan 150 onder
zoeken die het verband aantonen tussen 

het Covid19vaccin en trombose.

Daarnaast zijn er in totaal 61  onderzoeken 
die het verband aantonen tussen het 
 Covidvaccin en cerebrale  veneuze trom
bose. Dat is trombose in de  hersenen, het
geen kan resulteren in een herseninfarct.

Trombocytopenie
Trombocytopenie is een aandoening 
waarbij het aantal bloedplaatjes in het 
bloed te laag is, hetgeen kan leiden tot 
blauwe plekken, overmatig bloeden van 
wonden, of bloedingen in slijmvliezen 
en andere weefsels. In totaal zijn er 115 
onderzoeken die het verband aantonen 
tussen het Covid19vaccin en trombo
cytopenie. Deze bevindingen bevestigen 
de observaties van pathologen, die sinds 
de aanvang van de vaccinatiecampagne 
voor Covid19 bij overledenen opvallend 
vaak blauwe plekken, bloedingen en 
“stroperig donkerblauw tot zwart bloed” 

Eén van de ergste geluiden die de mens kan voortbrengen, is dat van de 
sopraan, die het net niet is. Elke noot is vals en de poging de hoge C te ha
len, heeft tot gevolg dat een groot deel van de luisteraars met  langdurige 
gehoorschade blijft zitten. Gelukkig spelen dergelijke taferelen zich meestal 
in huiselijke kring af.

Denkend over die sopraan schoot me plotseling een anekdote te binnen 
over iets dat zich 60 jaar geleden afspeelde. Op een dag kwam de chirurg 
van het plaatselijke ziekenhuis ons huis binnengestoven. Zijn vrouw was 
zo’n sopraan en daarbij als echtgenote van de chirurg nog deftig ook. Mijn 
vader, huisarts, had het betrekkelijke genoegen zijn vrouw te begeleiden op 
de piano, maar gelukkig kwam er tijdens die sessies meestal een spoedgeval.

Nog nahijgend van de race naar ons huis, zei de chirurg:
“Willem, voordat je het van een ander hoort, zal ik het je zelf maar vertellen.
Mijn vrouw vond het enkele maanden geleden nodig paardrijlessen te nemen 
en daar hoort ook een paard bij. Dus wij op zoek naar een paard en laten we 
het geluk hebben, dat een meisje bij ons in de buurt een mooi en tam paardje 
te koop heeft, omdat ze zelf een ander paard krijgt. Om een lang verhaal kort 
te maken, een paard moet in het paardenfonds en daartoe is een keuring 
vereist. En nu komt het”. 

Inmiddels steeg het schaamrood naar zijn kaken en was een borrel nodig 
om hem weer bij zinnen te brengen. Hij vervolgde zijn verhaal. “Vanochtend 
kwam er een boertje met een pet op, dat zich voorstelde als keurmeester 
van het paardenfonds. Hij stelde zich netjes voor en nadat hij me de tijd 
had gegeven, mijn kennis over paarden te spuien, wilde hij het paard wel 
eens zien. Mijn vrouw ging het paard halen en de keurmeester liep er even 
omheen, knikte goedkeurend waarna hij met een ernstige stem zei: 
‘Mooi peertien, best peertien, moar hij het wat’.” 

“Ik stamelde wat van ‘zo erg zal het toch niet wezen’, waarop de keurmeester 
zei: ‘Dat mut wie dan nog ev’n bekieken, loat maar eens stapn.’
Mijn vrouw liep een rondje met het paard en weer klonk: ‘Mooi peertien, 
best peertien, maor hij het wat.’
Ik hield het niet meer van de spanning en vroeg wat er dan aan de hand was. 
‘Het peerd het de hoepert’, klonk het.” 

“De moed zonk me in de schoenen en ik kon nog net uitbrengen, dat ik dat 
wist, maar dat het in toch zeker in lichte graad was.
‘Niks gien groad’, zei de keurmeester, ‘je het de hoepert, of je het de hoepert 
niet.’ 
Ik dacht dat ik ter plekke een beroerte kreeg en kon nog net uitbrengen, ‘wat 
is dan de hoepert, beste man’.
‘Een peert met de hoepert het de steert boovn de poepert’, sprak de keur
meester plechtig.”

Dankzij de boom waar ik voor stond viel ik niet om.
“Je begrijpt, Willem”, zo heette mijn vader, “dat ik liever heb, dat je het 
van mij zelf hoort”.
“Te laat”, zei mijn vader, “in de wachtkamer hebben ze het over niets 
anders”. 
De tweede borrel kwam net op tijd.

U zult zich misschien afvragen, wat dat met de huidige problemen te maken 
heeft. Het antwoord is simpel: “Niets”.
Hooguit kunt u zich afvragen, hoeveel politici en/of ministers weten wat de 
hoepert is en hoeveel veinzen het te weten.
Als ik me teveel begin te ergeren aan hun incompetentie, denk ik vaak: “Dat 
zou wel eens een hoepertman of vrouw kunnen zijn”. 
Dat verlicht. ¾

WE KUNNEN HET ZELF (19)

ARJEN PASMA 

We hebben een van de meest heikele onderwerpen te pakken: de anticon
ceptiepil. Mannen en (feministische) vrouwen zullen wel gedacht hebben: 
geweldige vondst, die pil. Het tegendeel is waar. Het hormoonstelsel van 
vrouwen naar de ratsmodee, conceptie, zwangerschap en bevalling zijn een 
ramp en relaties zijn een bende geworden, want seks kan en mag altijd. Geen 
jongen/man die zich nog druk maakt om het effect van zijn sperma in de va
gina van zijn date: ze zal het wel geregeld hebben en anders is ze goed stom 
bezig. Procreatie en recreatie zijn geheel los van elkaar komen te staan en 
het draait inmiddels meer om platte seks dan ‘zoek het beste sperma 
voor het kind dat je wilt dragen’ en ‘wie is de beste moeder voor 
mijn kind’, zoals het volgens de evolutie hoort te gaan.
Dat de pil de hormoonbalans van vrouwen totaal ver
stoord heeft is mij wel duidelijk. Voor velen is de 
pil alleen maar handig. Weinig stellen  hebben in 
de gaten dat stoppen of beginnen met de pil wan
neer er reeds sprake is van een relatie, de relatie 
bijzonder onder druk zet: een vrouw zonder is een 
geheel andere dan een vrouw mét dit anticoncep
tiemiddel. Dat de pil een  belangrijke oorzaak kan zijn 
van ellende rondom zwangerschap en geboorte heb ik 
in column 18 al  uitgelegd: de ‘noodzakelijk’ gebleken 
synthetische oxytocine zal in veel gevallen het vroege
scheidingen- hormoon blijken te zijn en niet het knuffel
hormoon zoals de natuurlijke versie bekend staat: veel stellen 
komen van een kouwe kermis thuis na een vreselijke bevalling.

De kern moet worden: meisjes en vrouwen, doe de pil in de ban. 
Hou jongens en mannen uit de buurt totdat je helemaal zeker bent 
dat je déze man wilt en uitkiest als de vader van jouw  kinderen. Kort
om, krijg kinderen van de man van wie je houdt (of krijg geen kinderen, 
dat mag ook) en daarna mag hij zich laten  steriliseren zodat je lekker 
verder kunt vrijen zonder een te groot uitdijend gezin. Krijg je (relatie)
problemen? Los ze op: hij was de man van je dromen en geef niet te snel op. 
Heb je een partner en wil je nog geen kinderen? Gebruik condooms en/of doe 
het met andere bescherming: je bent maar vijf dagen per maand vruchtbaar. 
Er zijn talloze oplossingen en omtrent het spel der liefde en… de piemel hoeft 
niet elke keer in de kut.

Een zeer belangrijke taak is weggelegd voor mannen, vaders vooral. Zij moe
ten hun zonen voorlichten en opvoeden. Ik weet dat het er nauwelijks van 
komt, maar deze lacune moet echt gevuld worden. Jongens moeten leren hoe 
om te gaan met testosteron dat hen door de aderen en uit de penis spuit. In 
opvoeding en onderwijs zal het werkelijk tot een revolutie moeten komen: 
een herziening van het huidige patroon. Meiden, hou die jongens van je af en 
hoe meer ze staan te dringen hoe minder je iets van ze nodig hebt en zeker 
niet hun sperma. Ben je overigens echt zeker dat ze voor jóu hun piemels 
hebben gewassen? Het RIVM heeft jullie en die jongens van een vermeende 
schutsmantel voorzien in de vorm van een HPVvaccinatie, een prik die je 
nauwelijks zal helpen, maar waardoor jongens een nog hogere druk op je 
zullen leggen: “Jij hebt de pil en je prik en ik ben ook geprikt, dus wat zeur 
je nou?”

De pil heeft een stroom van ellende teweeg gebracht: verstoorde hormoon
huishouding, zwangerschappen en bevallingen die nauwelijks nog natuurlijk 
verlopen, slapeloze baby’s, vrouwen met een verstoord gevoel, vastgelopen 
relaties, vroege scheidingen, gynaecologische problemen, bekkeninstabili
teit, endometriose en psychische ellende. De weg terug is een klus voor ons 
allemaal: voorlichting omtrent de biologie, op de rails krijgen van wat door 
drie generaties pilgebruik is ontstaan en een open gesprek over seksualiteit. 
Deel van de oplossing – ik noemde dat eerder al – is de techniek van het 
‘ontstoren’ (een deelgebied van de homeopathie). Het is mijn ervaring dat 
‘ontstoren’ van de pil tot de grootste klussen in mijn praktijk behoort en dat 
illustreert dat het onderliggende probleem zeer, zeer groot is.

Mijn verzoek: verspreid de columns 16, 17 en 18 onder huisartsen, gynaeco
logen en verloskundigen. Het is mij niet gelukt van hen een reactie op mijn 
boek te ontvangen.

Kill the pill

		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en 
homeopaat. 

		Dit is deel 19 in een serie columns met 
als thema: We kunnen het zelf.

MAARTEN VASBINDER

De Hoepert

Twee teenagers overleden na vaccinatie
Er zijn vele individuele rapporten van overlijdens na coronavaccinatie. Zo meldde het 
tijdschrift van de Amerikaanse vereniging van pathologen op 15 februari dat twee 
teenagers in hun slaap waren overleden binnen een week na de tweede dosis. De 
jongens bleken een vorm van myocarditis te hebben opgelopen. Myocarditis komt 
voor bij 1 op de 2000 jonge mannen na coronavaccinatie, volgens de huidige stand 
van de wetenschap. 

Meestal vindt geen autopsie plaats na sterfgevallen. De Amerikaanse website Child-
ren’s Health Defense meldt regelmatig sterfgevallen door de vaccinaties gebaseerd 
op autopsie van de overledenen. De website EUdraVigilance verzamelt alle mel-
dingen van overlijdens en bijwerkingen van de coronavaccins. Bij EUdraVigilance 
zijn al tienduizenden sterfgevallen gemeld en meer dan een miljoen bijwerkingen.

  bit.ly/covid-shots-teenagers

AANDOENINGEN AAN HART, VATEN, HERSENEN, ZENUWEN EN RUGGEMERG

MOOI PEERTIEN, 
BEST PEERTIEN, 
MAOR HIJ HET 
WAT

Trombosesterfgevallen  
600 procent gestegen 
sinds vaccinaties

Studies tonen verband 
tussen Covid-19-
vaccins en ernstige 
bijwerkingen

TIENDUIZENDEN 
STERFGEVALLEN 
GEMELD 
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onbekend virus de wereldbevolking in 
rap tempo van de adem berooft en ervoor 
zorgt dat iedereen in lockdown moet. Het 
draaiboek van de afgelopen twee jaar – 
van quarantaineplicht, handjes wassen, 
afstand houden, mondkapjes tot de soci
ale onrust en desinformatie rond het vac
cin – het komt in de actiethriller allemaal 
voorbij. Dat kan geen toeval zijn.

Andere Hollywood‘voorspellingen’ 
dateren van verder terug, zoals de film 
Early Warning (1981, Robert Elliot). Al
leen de titel al voorspelt weinig goeds. In 
de openingsscène spreekt de hoofdrol
speler tot een aantal wereldleiders: “We 
zijn bijzonder succesvol gebleken in het 

hersenspoelen van de mensen en het 
opdringen van onze oplossingen. Ook de 
elektriciteitscrisis is wereldwijd effectief 
gebleken […] We verwachten dezelfde re
sultaten ten aanzien van de aanstaande 
voedseltekorten”. Als dit niet klinkt als 
een blauwdruk van de huidige tijd. 

Maar de The Simpsons spannen de kroon. 
Zij maakten in 1989 hun TV debuut en 
in de ruim 700 afleveringen die volgden 
werden al de nodige wereldgebeurtenis
sen voorspeld. Zo wist Lisa Simpson in 
2000 al dat Donald Trump president zou 
worden. In 2008 werd computerstem
fraude voorzien bij de presidentsver
kiezingen en vier jaar l ater gebeurde dat 
echt: in de race om het Witte Huis tussen 
Mitt Romney en Barack Obama. En wat te 
denken van Bart Simpson die in 1997 een 
magazine omhooghoudt waarop New York 
9/11 staat? Van Simpsonbedenker Matt 
Groening wordt natuurlijk niet zomaar  
gezegd dat hij groot aanzien geniet in de 
Vrijmetselarij, de geheime organisatie die 
achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Watt is na het bestuderen van vele me
diaproducties tot de conclusie gekomen 
dat predictive programming een troefkaart 
van de elite is. “Het herhaaldelijk bloot
stellen van het publiek aan specifieke 
thema’s moet de mensen in een staat 
van passieve acceptatie brengen”, stelt 
hij. “Tegen de tijd dat de veranderingen 
zich werkelijk beginnen voor te doen, zul
len weinigen die nog in twijfel trekken, 
laat staan ertegen in opstand komen. Ik 
denk dat deze dystopische fictie niet is 
ontworpen om de massa te waarschuwen 
voor een horrorachtige toekomst, maar 
bedoeld is om een gevoel van onvermij
delijkheid voort te brengen.” ¾

Ido Dijkstra

Volgens onderzoeker Alan Watt gaat het 
om “een subliminale vorm van psycho
logische conditionering via de media die 
de massa vooraf kennis laat maken met 
geplande maatschappelijke veranderin
gen die onze leiders door moeten voeren”.

Zo zou de coronacrisis al uitgebeeld 
zijn tijdens de openingsceremonie van 
de Olympische Spelen 2012 in Londen. 
Tijdens dit duister ogende spektakel, dat 
weinig met sport van doen had, waren 
virusachtige objecten te zien, dansende 
verpleegsters en een Boris Johnsonpop 
in een ziekenhuisbed. De latere Engelse 
prime minister kreeg acht jaar nadien Co
vid19 en verbleef korte tijd in een hos
pitaal. Als we althans de media moeten 
geloven.

Via de entertainmentindustrie wordt 
ook regelmatig ‘voorkennis’ gedeeld met 
het publiek. Zo was bijvoorbeeld Prince 
25 jaar geleden al op de hoogte van de 
nanobots die zich volgens sommigen in 
de corona ‘vaccins’ zouden bevinden en 
die binnenkort het traceren en monitoren 
van mensen mogelijk gaan maken, toen 
hij zong: “When you wanna find some 
isolation, But the tracker you got from 
vaccination (Keeps playing).” (uit New 
World, 1996)

Ook Hollywood beschikt duidelijk over 
een glazen bol. Neem de film Contagion 
(2011, Steven Soderbergh), waarin een 

Grote wereldgebeurtenissen zoals 9/11 zouden jaren voordat ze gebeurden 
al zijn voorspeld. Dit heet predictive programming ofwel voorspellende 
programmering. Vooral The Simpsons zijn er goed in.

The Simpsons voorspellen de 
toekomst

Lisa Simpson wist al in 
2000 dat Donald Trump 
president zou worden 

WONDERLIJKE  ZAKEN



De wereldwijde gestage afname van het aantal bijen en 
insecten wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van land-
bouwgif. Maar is dat wel het hele verhaal?  Wetenschappers 
 geven namelijk aan dat zij in dit opzicht deels in het duister  tasten. 
Is er mogelijk nog iets anders dat we tot nu toe over het hoofd  hebben 
gezien?
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Sylvia Slegers

Kan er een verband bestaan met de 
almaar toenemende hoeveelheid 
straling van zendmasten, telefoons 
en andere draadloze apparaten? Een 
toenemende hoeveelheid interna
tionale wetenschappelijke studies 
lijkt inderdaad in die richting te wij
zen. Daniël Favre, Zwitsers bioloog, 
adviseur voor bijenteelt en voorma
lig wetenschappelijk medewerker bij 
het Zwitsers Nationaal Laboratori
um voor Biotechnologie, plaatste in 
2009 twee mobiele telefoons boven 
een bijenkorf. Na ongeveer een half 
uur begonnen de werkbijen alarmsig
nalen te geven (hoge piepgeluidjes): 
“Wegwezen, gevaar!” In een vervolg
onderzoek uit 2012 werd dit fenomeen 
bevestigd 1.

Een zendmast in de nabije omge
ving van een korf blijkt een dusda
nige verstoring van de navigatie van 
werkbijen te vormen dat zij niet naar 
de koningin kunnen terugkeren. Met 
alle desastreuze gevolgen voor de 

kolonie van dien, aldus een Indiase 
milieudeskundige in een onderzoek 
uit 20092. Het rapport ‘Birds Bees 
and Mankind – Destroying Nature By 
Electrosmog’ van de Duitse bioloog 
Ulrich Warnke beschrijft dat bijen die 
zijn blootgesteld aan kunstmatige 
elektromagnetische velden agressief 

reageren en eerder geneigd zijn hun 
soortgenoten en kroost aan te vallen. 
Van onze mobiele netwerken wordt de 
bij dus niet blij3. 

Ook Warnke maakt melding van de 
verstoorde navigatiecapaciteit van de 
bij, maar, zo stelt hij, trekvogels en 
zeezoogdieren raken als gevolg van 
zendmasten eveneens de weg kwijt. 

Het meest  significante bewijs van de 
catastrofale  uitwerking die straling 
op de dierenwereld heeft, komt naar 
voren uit het  Australische Mount 
Nardi onderzoek dat over een periode 
van 15 jaar (20002015) voor UNESCO 
is uitgevoerd4. Dat  onderzoek vond 
plaats in de Gondwana  regenwouden 
van Oost Australië, een gebied waar 
 nauwelijks sprake is van menselijke 
activiteit. Uit een ulmeting bleek  dat 
de  biodiversiteit vóór 2000 toenam. 
Gelijklopend met de jaren (2000
2004) dat er 3Gzendmasten in het 
gebied  verschenen verminderde de 
insecten diversiteit. In de jaren 2006 
tot 2009 werden er verbeterde versies 
van 3G geïnstalleerd en ook dat bleef 
niet zonder gevolgen: 27 vogelsoorten 
verdwenen.

De komst van 4Gzendmasten in 
2012/2013, had zo mogelijk een nog 
desastreuzere impact: naast nog eens 
49 vogelsoorten,  verdwenen ook in
secten, motten, vlinders,  kikkers, 
padden en mierensoorten en werden 
vleermuizen schaars. Het eindre
sultaat: sinds de komst van 3G en 
4Gmasten bleek niet alleen de in

sectenpopulatie met 80 tot 90 procent 
afgenomen te zijn. Ook 88 vogelsoor
ten, kikkers,  padden, vleermuizen, 
motten, vlinders,  mieren en bijen 
waren zeldzaam geworden of zelfs 
in zijn geheel verdwenen.

Hoewel deze  onderzoeksresultaten 
verontrustend genoeg zijn,  vormen 
zij slechts het topje van de  ijsberg. De 
conclusie van biologen  wereldwijd is  
dat draadloze  elektromagnetische 
straling de navigatie en andere 
 complexe cellulaire en  biologische 
processen verstoort bij  zoogdieren, 
vogels, vissen, insecten,  bomen, 
planten, zaden, bacteriën en 
schimmels 5.

De wereldwijde uitrol van 5G maakt 
het er niet beter op. Zo blijkt uit 
 recent onderzoek dat het frequentie 
spectrum van 2 t/m 120 GHz ( gebruikt 
voor 5G en wifi) bij insecten zowel een 
verhoging van de lichaamstempera
tuur als een verandering in gedrag en 
fysiologie veroorzaakt. 6 Des te zorge
lijker is dat ook de ontwikkeling van 
het ‘Internet of Underwater Things’ 
(IoUT) en Smart Oceans inmiddels in 
volle gang is 7.

Het RIVM heeft in 2013 een onder
zoek gefinancierd, naar de gevolgen 
van elektromagnetische velden voor 
dieren, bomen en planten. De con
clusie: bij zeer lage stralingsniveaus 
zijn  significante negatieve effecten 
zien, waaronder een verstoring in de 
reproductie bij vogels en insecten 8.

Waarom staat dit onderwerp niet bo
venaan op de agenda van onze lande
lijke en lokale bestuurders?! Waarom 
wordt er in  het adviesrapport 5G en 
Gezondheid van de Gezondheidsraad 
met geen woord gerept over de risi
co’s voor dieren en planten? En hoe 
bestaat het dat Monique Beerlage 
van het Kennisplatform EMV (elek
tromagnetische velden) in augustus 
2020 liet weten dat er nooit onder
zoek gedaan zou zijn naar de effec
ten van straling van zendmasten op 
koeien of  andere  dieren met als argu
ment: “Er is gewoon nooit aanleiding 
geweest om daar onderzoek naar te 
doen 9.”

Geïnspireerd door het Mount 
 Nardionderzoek heeft de Neder
landse biologe Saskia Bosman in 2020 
het project Straling Onder  Toezicht 
– pilotproject  nulmeting Veluwe in 
het leven geroepen.  Bosman gaat 
metingen  verrichten om de hoe
veelheid straling en de conditie van 
bodemmicroben,  bomen, dieren en 
de gezondheid van mensen in kaart te 
brengen en te monitoren. Dit project 
 ontvangt geen overheidssubsidie en 
is  volledig  afhankelijk van fondsen 
en donaties. 10

Bronnen: 
1. bit.ly/bijenstudie
2.  bit.ly/zendmasten-bedreigen-

bijen
3. bit.ly/mobiele-gevolgen
4. bit.ly/Report-to-UNESCO
5.  bit.ly/wildlife-electro magnetic-

fields
6. bit.ly/pmc-articles
7. bit.ly/cellphonetaskforce
8. bit.ly/ecological-effects
9. bit.ly/effect-op-de-natuur
10. bit.ly/straling-onder-toezicht
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Goed geïnformeerd middels de 
Hoe Nu Verder Krant

K ritiek op de geprinte media is 
van alle tijden. Mark Twain (1835 
1910) deed de uitspraak ‘wan

neer je geen kranten leest ben je ongeïn
formeerd. Wanneer je wel kranten leest 
ben je verkeerd geïnformeerd’. De media 
is altijd gebruikt en zal altijd gebruikt 
worden om agenda’s te dienen. De ambitie 
van De Andere Krant is om onze lezers zo 
goed mogelijk te informeren en we zijn 
dan ook aanspreekbaar op alles wat we 
publiceren.

Begin maart geven we met het team van 
De Andere Krant en vrienden en collega’s 
van de vrije media zoals de Vereniging 
Vrije Journalisten, Gezond Verstand, Blue 
Tiger Media, BlckBx, de Algemene Neder
landse Burger en Belangenvereniging, de 
Biomedische Rekenkamer, Kanaal 13 en 
anderen de Hoe Nu Verder Krant uit. Ons 

doel is om zoveel mogelijk mensen in 
Nederland goed en correct te informeren 
over de huidige staat van onze samenle
ving, waar we heen gaan en voor welke 
toekomst we kunnen kiezen. 

De afgelopen periode is er grote verdeeld
heid ontstaan over alle maatregelen die 
met betrekking tot corona zijn genomen. 
In de Hoe Nu Verder Krant willen we de 
gezamenlijkheid in onze samenleving 
terugvinden en een debat openen hoe 
we onze samenleving in de nabije en iets 
verdere toekomst willen inrichten. Van de 
krant worden in ieder geval meer dan drie 
miljoen exemplaren gedrukt en verspreid 
en met de hulp (donaties) van Nederlan
ders die onze doelstelling steunen wel
licht zelfs 5,9 miljoen exemplaren. Kijk 
voor meer info en hoe ons te steunen op 
www.hoenuverder.org ¾

Jan Koning

D e agenda van Gideon van Meije
ren (FVD) staat bomvol voor de 
komende week. “Er speelt veel”, 

klinkt het kalm als altijd. Kalm zoals Van 
Meijeren  eigenlijk altijd kalm blijft. Zelfs 
als de oppositie hem het vuur aan de 
schenen legt. “Wanneer ze zich zo op
winden over hetgeen jij zegt, weet je dat 
je de  waarheid spreekt. Daar zijn de ande
re partijen namelijk  nogal  gevoelig voor.” 
De discussies lopen vaak zo hoog op dat 
Kamervoorzitter Vera Bergkamp de Ka
merleden heeft  gesommeerd zich ‘netter te 
 gedragen’. Van Meijeren voelt zich geens
zins  aangesproken. “Ik probeer altijd heel 
feitelijk en inhoudelijk te zijn. Het valt mij 
dan ook op dat de keren dat Vera Bergkamp 
mij het woord ontnam door de microfoon 

uit te zetten, dit puur was omdat de inhoud 
van mijn mening haar niet aan stond. Ik 
heb altijd heel rustig de stelling uitgespro
ken dat we sinds de Tweede Wereldoorlog 
voor het eerst weer te maken hebben met 
wetgeving waarbij grote delen van de be
volking worden uitgesloten van het maat
schappelijk leven. Wat je daarvan vindt, is 
niet van belang. Ik heb niet gescholden of 
beledigd of iets dergelijks. Ik uit gewoon 
mijn mening en als op zo’n moment de 
microfoon wordt uitgezet, omdat Vera 
Bergkamp letterlijk zegt: ‘Ik weet zeker 
dat dit door de mensen buiten de kamer 
als kwetsend opgevat kan worden’, is dat 
natuurlijk een verkeerd criterium.”

 De microfoon uit
“Nog een voorbeeld is de uitspraak dat het 
coronabeleid strafbaar is op  onderdelen 

Kamer tal van zaken onder de aandacht 
weten te brengen. “Het meest trots ben 
ik toch wel op het  blootleggen van de 
misstanden bij de GGD. Dat is  tevens het 
meest actueel. Ben  ontzettend blij dat wij 
op camera hebben  kunnen  vastleggen 
dat er onrechtmatig  gehandeld wordt. 
Hoe treurig het ook is dat er  überhaupt 
 kinderen tegen corona worden 
 gevaccineerd en daarbij ook nog eens de 
wet aan de laars wordt gelapt, het is van 
groot belang dat dit aan het licht wordt 
gebracht. In de Kamer werd hier gewoon 
glashard over gelogen en dat deed ons be
sluiten om zelf op onderzoek uit te gaan. 
Het laatste woord is hier ook zeker nog 
niet over gezegd.”

FVD bedrijft hiermee een vorm van 
 politiek waar men in de Tweede  Kamer 

niet bekend mee was. Een manier  waarvan 
Van Meijeren denkt dat FVD dit vaker zal 
gaan toepassen. “In de Kamer kun je 
vragen stellen wat je wilt, waar je soms 
nog wel antwoord op krijgt, maar je kunt 
tegenwoordig simpelweg niet meer ver
trouwen op wat er gezegd wordt. In dat 
stadium zijn we al beland. Er wordt met 
zoveel gemak gelogen door de  overheid. 
Zo glashard. Ze doen niet eens meer hun 
best om de schijn op te houden dat ze de 
waarheid willen spreken. Ze liegen recht 
in je gezicht, dus heb je geen andere optie 
meer dan zelf op onderzoek uit te gaan.”

Europese Grondwet
Ook internationaal zijn  vergaande 
 plannen in de maak,  die de  soevereiniteit 
van Nederland nog verder onder druk 
brengen. Zowel de Wereldgezondheids

organisatie (WHO) als de EU werken aan 
ingrijpende verdragen en verorde ningen. 
Wanneer er dan weer een ‘pandemie’ de 
kop op steekt, heeft Nederland niets meer 
te zeggen over de regels in eigen land. 
Deze worden dan opgelegd van ‘van
uit Brussel’. “Hoe serieus we dit moe
ten nemen?” gaat Van Meijeren verder. 
“Heel serieus. Het past  namelijk in een 
trend waarbij steeds meer bevoegdheden 
 worden overgeheveld naar internationa
le organisaties. Dat gebeurt vrijwel altijd 
zonder dat daar in het Nederlands par
lement een debat over plaatsvindt. Het 
gebeurt bijna altijd op schimmige wijze bij 
bijeenkomsten hier ver vandaan, waar de 
media nauwelijks over berichten.”

“En dan ligt er plotseling een  verdrag 
waar uiteraard weerstand van  zowel de 

Kamer als de burgers van ons land tegen 
ontstaat. Er wordt dan vaak  aangegeven 
dat het al te laat is om het nog terug te 
draaien. Daarom is het zaak dat we ons 
met hand en tand gaan verzetten tegen 
het tekenen van dit soort   verdragen. Want 
als we op het gebied van volksgezondheid 
dadelijk al niet meer  eigen  beleid mogen 
bepalen, is het  einde wel zoek. Dat zie je 
nu al op tal van  gebieden, met name bin
nen de Europese Unie, waar de EU al heel 
veel  exclusieve  bevoegdheden heeft waar 
 Nederland  totaal niet meer over gaat. Ie
dere  regel of verordening vanuit Brussel 
staat  direct boven onze grondwet. Dat is 
een keiharde aanslag op onze democratie. 
Het Nederlandse volk zou namelijk altijd 
het allerhoogste gezag moeten hebben 
over de Nederlandse staat en dat is op dit 
moment simpelweg niet het geval. Die 

en dat de  verantwoordelijken daarvoor 
berecht zouden moeten  worden. Daar
van zegt zij dan: ‘Ik sta niet toe dat u 
mijn collega’s misdadig noemt. Ik vind 
dit intimiderend’ en dan drukt ze  gewoon 
de microfoon uit. Dat is de wereld op 
zijn kop. Ze vindt nu dat we woorden als 
‘knettergek’ of ‘idioot’ niet meer  mogen 
gebruiken, maar er is een ding dat we 
ons heel goed moeten  realiseren. Dat 
is dat dit op gespannen voet staat met 
de Grondwet. Die bepaalt namelijk dat 
 Kamerleden niet kunnen worden  vervolgd 
voor uitspraken die zij doen binnen de 
Tweede Kamer.  Zowel strafrechtelijk als 
 civielrechterlijk. De reden daarvoor – 
zoals die ook door de Grondwetgever is 
 opgeschreven – is dat het voor parlemen
tariërs extra  belangrijk is dat zij vrijuit 
kunnen  spreken. Dat de  grenzen aan de 

vrijheid van menings uiting die voor ‘nor
male burgers’  gelden, te  beperkend kun
nen zijn voor  Kamerleden als zij in volle 
overtuiging het  debat willen  voeren. Dat 
is de hoofdregel en de mening van Vera 
Bergkamp staat hier helemaal los van. Die 
moet de orde  bewaren, maar dat moet ze 
 alleen doen als die niet meer gehand
haafd is. Bijvoorbeeld als  mensen door 
elkaar gaan schreeuwen of bij  ordinaire 
 scheldpartijen. Dan begrijp ik dat ze 
 ingrijpt, maar niet omdat zij denkt dat 
een mening al dan niet  kwetsend kan zijn. 
Niet op eigen  criteria. Dan  begeven we ons 
op glad ijs. Want dan gaan we naar een 
situatie toe waar je buiten het  parlement 
meer mag zeggen dan  erbinnen. De om
gekeerde wereld.”
Van Meijeren heeft in amper een jaar dat 
hij onderdeel uitmaakt van de  Tweede 

“Ze doen niet eens 
meer hun best de 
schijn op te houden”

INTERVIEW: FVD KAMERLID GIDEON VAN MEIJEREN

situatie moet zo snel mogelijk hersteld 
worden.”

Zijn strijdvaardigheid en  publieke voor
komen maken Van Meijeren meer en meer 
het gezicht van Forum voor  Democratie. 
Dat is volgens de  afgestudeerd jurist 
niet zo bedoeld. “Ik herken me daar ook 
niet geheel in. We zijn met een geweldig 
team waarbinnen we allemaal onze eigen 
kwaliteiten en eigenschappen hebben. We 
bedrijven allemaal op onze eigen manier 
politiek en dat vult elkaar heel goed aan. 
 Thierry Baudet, Pepijn van Houwelin
gen en ik voeren alle drie coronadebat
ten, maar allemaal op onze eigen wijze. 
Het is  overigens wel  prettig om te zien 
dat mijn werk kennelijk  opvalt en zeker 
ook  gewaardeerd wordt. Een grote eer. Je 
doet het namelijk om onze achterban weer 

hoop en moed te geven dat de waarheid 
aan het licht komt. Aan de andere kant is 
het ook tekenend dat het al zo snel opvalt 
wanneer er iemand niet met meel in de 
mond spreekt, maar  gewoon zegt waar 
het op staat. Ik doe mijn werk en dat zou 
iedereen in de  Kamer eens moeten gaan 
doen. Dat zou een  regel moeten zijn en 
geen uitzondering.”

Urgentie
Met zijn toetreding tot de Tweede Kamer 
heeft Van Meijeren bewust zijn kop boven 
het maaiveld uitgestoken. Dit terwijl hij 
ook voor een ‘rustig’ bestaan in de ad
vocatuur had kunnen kiezen. Het is een 

“Bergkamp moet de orde bewaken, verder niets”

“Nieuwe week, nieuwe kansen”, begint Gideon van Meijeren. Het 
fractielid van Forum voor Democratie (FVD) komt de afgelopen 
maanden veelvuldig in beeld tijdens de debatten in de Tweede Kamer. 
Strijdend tegen het coronabeleid van de overheid en voor vrijheid van 
meningsuiting en Nederlandse soevereiniteit. Van Meijeren veroorzaakte 
onlangs weer opschudding doordat hij met jurist Sietske Bergsma in het 
geheim opnamen maakte bij de GGD, waaruit bleek dat kinderen werden 
gevaccineerd zonder toestemming van hun ouders. Het Kamerlid zegt 
tegenover De Andere Krant vaker op deze manier zaken aan de orde te 
willen gaan stellen. “Kamervragen stellen heeft geen zin als er keihard 
tegen je wordt gelogen.”

Als we op gebied van 
volksgezondheid geen 
eigen beleid kunnen 
maken, is het einde zoek

enorm gevoel van urgentie dat hem drijft. 
“Dat is wel enorm groot, ja. Ik voel echt 
dat het zo ontzettend belangrijk is dat het 
verzet toeneemt en dat de waarheid ver
teld wordt. Ik heb na mijn studie in eerste 
instantie inderdaad gekozen voor een vei
lige, goede baan bij de Rijksoverheid. Met 
goede arbeidsomstandigheden waarin je 
een lekker leven kunt leiden. Als je echter 
om je heen ziet hoe slecht het gesteld is 
met heel veel zaken en dat het alleen maar 
slechter wordt, dan voel ik een heel sterke 
drive om daartegen in verzet te komen. 
Dat was de afgelopen jaren al zo op heel 
veel onderwerpen. Van immigratie tot het 
klimaatbeleid of het EUbeleid. Dat vond 

Gideon van Meijeren 

is geboren in Doetinchem op 27 mei 
1988 en woont in 's-Gravenhage. Hij 
is bijna een jaar actief in de Tweede 
Kamer. Hij studeerde rechten aan de 
Juridische Hogeschool in Tilburg, waar 
hij in 2007 zijn propedeuse haalde, en 
deed tot 2008 een korte officiersoplei-
ding aan de Koninklijke Militaire Aca-
demie in Breda. Van Meijeren werkte 
3,5 jaar als ICT-medewerker bij de Ko-
ninklijke Landmacht. Van 2011 tot 2015 
studeerde hij rechten aan de Nijmeeg-
se Radboud Universiteit en verhuisde 
vervolgens naar Den Haag voor een 
baan als wetgevingsjurist op het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties. Vanaf 2017 vervulde hij 
diezelfde rol bij het bureau wetgeving 
van de Tweede Kamer.

ik allemaal al wanstaltig. Wat we nu zien 
op het  gebied van het coronabeleid slaat 
wel echt alles en het gevoel van urgentie 
is bij mij nog nooit zo groot geweest. Het 
is echt nu of nooit en ik ben heel blij dat 
ik op een plek zit waar ik er in ieder geval 
iets aan kan doen.”

De komende weken zet Van  Meijeren zich 
vooral in op de erkenning van de misstan
den bij de GGD. “Dat moet  onderzocht 
worden. Het gaat hier  namelijk niet om 
zomaar iets. Het gaat hier om kinderen die 
onder druk  gezet worden om een risico
volle injectie  toegediend te krijgen. Daar
bij worden ze voorgelogen en de manier 

waarop hier tot nu toe op gereageerd is, 
is beneden alle peil. Het wordt gebaga
telliseerd, ontkend en wij worden zelfs 
beschuldigd van knip en plakwerk terwijl 
daar geen enkele sprake van is. Dat is een 
schoolvoorbeeld van het feit dat we niet 
meer in een rechtstaat leven. Als de over
heid zich niet meer aan het recht hoeft 
te houden,  gewoon denkt boven de wet 
te staan  daarbij zelfs de gezondheid en 
veiligheid van kinderen op het spel zet – 
en ook nog denkt daarmee weg te komen, 
ja dat is zo’n ongekend onrecht dat ik daar 
de  komende tijd mezelf in vastbijt. Ik zal 
ook niet loslaten tot er echt iets gaat ver
anderen.” ¾
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Toen ik 15 was werd ik verkracht. Niet 
gevaarlijk subtiel  gecomplimenteerd, 
maar verkracht. Niet  lastiggevallen met 
een dickpic, maar  gedwongen tot de 
 geslachtsdaad. Door een man van 28 die 
een jukebox had en dat was  dusdanig 
leuk dat ik me liet overhalen  ergens 
heen te gaan waar ik spijt van kreeg. 
 Ik durfde het mijn ouders niet te 
 vertellen, ik was overtuigd dat die daad 
van  eerlijkheid me al mijn vrijheden zou 
kosten. En in mijn beleving had ik er al 
zo weinig. Ik woog de voordelen af tegen 
de  nadelen en schreef de verkrachting af 
als een soort van bedrijfsrisico. Zoiets als 
dat je gaat skieën en daarbij je been kunt 
 breken. Er zullen ongetwijfeld psychologen 
zijn die mijn pragmatisme zien als een af
schuwelijke opmaat tot levenslang trauma. 

Hoe subjectief ook mijn eigen  analyse, 
ik zie het anders. Ik was in staat  datgene 
wat mij overkwam, te zien als de weef
fout van de verkrachter. De ervaring werd 
daardoor geen permanente beschadi
ging aan mijn  gevoel voor eigenwaarde 

maar een pijnlijke, niet  onoverkomelijke 
quantumsprong naar volwassenheid. 
Wil ik hiermee zeggen dat wij vrouwen 
onze grenzen moeten laten overschrijden 
en zelfs verkrachting moeten incasseren 
als een soort leermoment? Nee, absoluut 
niet. Wél wil ik alle grensoverschrijding 
in een perspectief plaatsen. Vandaar het 
volgende statement:

Laten we ophouden de wereld te dege
nereren tot een oord van jeuloze veilig
heid. Het is een illusie dat de uitsluiting 
van gevaar en de opoffering van elke vorm 
van avontuur, veiligheid brengt en ge
lukkig maakt. 

Ja, er zijn viespeuken, ransbakken  en 
frusto’s die ooit beschadigd werden,  
waardoor ze niet weten hoe ze liefde vol 
met mensen om kunnen gaan. Ja, er zijn 
mensen die een foto van hun lul sturen 
en daar een soort van bevrediging uit ha
len en ja, er zijn verkrachters die serieus 
denken gelukkiger te worden als ze een 
ander mens als object gebruiken, daarmee 
macht met liefde verwarrend.

Saskia van Orly

Iedereen heeft het inmiddels wel gelezen: 
Het verhaal van columniste Lisanne van 
Sadelhoff die tijdens het uitlaten van haar 
hond werd aangesproken door een man. 
Hij vond haar en haar honden mooi en zei 
dat ook hardop. Lisanne noemde het inci
dent “akelig subtiel grensoverschrijdend 
gedrag.” 

Blijkens alle bijval leek de wereld het 
met haar eens te zijn. Hiermee is flirten of 
alles wat daarop lijkt vanaf nu gecanceld. 
Vies gemaakt. Geranzificeerd. Omdat een 
compliment de aanzet zou kúnnen zijn tot 
ranzigheid…? 

Nee, omdat een compliment op zich 
al ranzig bedoeld kan zijn, ook al leidt 
het niet noodzakelijkerwijs tot nóg meer 
ranzigheid. Dus voor alle zekerheid is 
vanaf nu het enorme  percentage goed
bedoelde nietranzige complimenten 
bij voorbaat verdacht en laten we de 
complimenteerders hun misschienla
tertochwelranzigwordende tong nog 
net op tijd afbijten.

En dat in een wereld  waarin een nog 
steeds veel te grote club  mensen het een 
serieuze optie vindt  mensen te verplichten 
tot een spuit. Over  grensoverschrijdend 
gedrag gesproken.

“Je bent mooi”, een 
grensoverschrijdend compliment?
Hoe ver gaat het als een man bang wordt wanneer er een compliment uit zijn 
mond dreigt te rollen? Dat hij nog net op tijd binnen kan houden: “je bent 
mooi”. Dat zou immers grensoverschrijdend gedrag kunnen zijn.  

MASSA-HYSTERISCHE AANVALLEN OP DE EROTIEK

Toch mogen deze beschadigde  mensen 
niet de macht krijgen alle overgangsgebie
den tussen misbruik en erotiek af te bake
nen. Dusdanig strak te  definiëren dat alles 
in een convenant van  keurigheid wordt op
genomen, een nieuw  Victoriaans verdrag 
waarin de  normering voor  zedelijkheid 
overzichtelijk en tot in  detail is vastge
legd. Elke spontane  uiting is dan verdacht 
en als je iemand mooi wilt  noemen, dient 
dat te worden ingeleid met een bewijs van 
goed gedrag en de toestemming om het 
compliment te mogen maken:

Eh, sorry, hoor, ik hoop niet dat ik je 
grens overschrijd en als dat zo is, zeg het 
dan alsjeblieft, want het laatste dat ik 
wil, is je een ongemakkelijk gevoel  geven 
waardoor ik je van me afstoot, ik wil niets  
 liever dan in je buurt blijven, sterker nog, 
ik zou je het allerliefste, eh, ho, wat zeg 
ik nu… nee, ik bedoel dat ik in alle totaal 
aseksuele oprechtheid een avond met je 
door wil brengen en dat die in de verste 
 verte niet hoeft te leiden tot  welke  fysieke 
aanraking dan ook, al zou ik er natuur
lijk niet afwijzend tegenover staan als jij 
wél  gevoelens  zou hebben in die richting, 
maar neem van me aan… dat het mij daar 
totaal niet om te doen is. 

Ik heb even getwijfeld, maar ik zeg het 
toch: Het was een  onmiskenbare klo
teervaring, verkracht te worden. Maar… 
als ik moet kiezen uit een wereld waarin 
mannen worden gedresseerd tot testos
teronloze deugpussy’s, versus een wereld 
waarin ik gevaar loop op verkrachting, 
dan kies ik het laatste.

Tot zover mijn tegengeluid op alle 
massa hysterische aanvallen op de 
 erotiek in het algemeen. 

	Saskia van Orly is zangeres en 
schrijfster van Machtmerrie, een 
bundel indringende, hilarische en 
pijnlijke aantekeningen uit het 
coronatijdperk én lang daarvoor, 
saskiavanorly.com 

Vrijheid krijg je niet, 
je hebt het

Afgelopen dinsdag belde een dierbare mij op, enthousiast, om mij te felici
teren. “Trek je nu een fles champagne open?” Ik begreep het niet meteen. 
Oh, de persconferentie. De maatregelen worden opgeheven. Was ik niet blij? 
Nu we weer vrij zijn?

Lief bedoeld, maar ik moest mijn dierbare teleurstellen. Ik was er niet mee 
bezig. Ik heb nooit geloofd dat de overheid mij mijn vrijheid kan afnemen. 
Ze kunnen het dus ook niet aan me teruggeven. 

Het idee dat de staat ons vrijheid zou kunnen geven, is een contradictie. Het 
bewijst namelijk dat we niet vrij zijn.

Vrijheid is niet iets dat de staat kan geven. Het is iets dat je al hebt. Natuurlijk 
kan de staat je beboeten, opsluiten, vermoorden. Dat doen ze vaak genoeg. 
Dan ben je op een bepaalde manier je vrijheid kwijt, je fysieke vrijheid. Maar 
niet je vrijheid als geboorterecht.

Wat is vrijheid? Simpel: zelfbeschikkingsrecht. Er zijn twee mogelijkheden: 
jij beschikt over je eigen leven, of iemand anders beschikt daarover. Voor de 
tweede situatie hebben we ook een woord: slavernij.

Waarom zou jouw leven iemand anders toebehoren? Het zou betekenen dat 
die iemand superieur is aan jou. Waarom zou dat zo zijn? Alle redenen die 
daarvoor ooit zijn bedacht – van raciale en nationale superioriteit tot eco
nomische of religieuze suprematie – zijn leugens. 

Het is niet aan de staat – of aan wie dan ook – om jou je geboorterecht te 
schenken. Als je op de wereld komt, mag je dan pas ademhalen als je daarvoor 
toestemming hebt gekregen van de staat? Mag je pas liefhebben, als de staat 
zegt dat dit mag? Mag je pas voelen als je daar een vergunning voor hebt ge
kregen? Mag je pas bewegen, dansen, denken, praten, lachen, huilen, eten, 
drinken, nadat door de regering is aangekondigd dat het mag? Natuurlijk 
niet. Leven is je geboorterecht. Ieders geboorterecht.

Je kunt je zelfbeschikkingsrecht wel verkwanselen. Je autonomie opgeven. Je 
beslissingen voor jou laten nemen. Door de staat. Maar dat doe je zelf. Dan 
kies je ervoor een slaaf te zijn.

Net zomin als de staat jou vrijheid kan schenken, kan de staat jou het recht 
schenken. De staat kan wetten maken, maar niet het recht. Het recht was er 
voordat de staat er was. Grote geesten hebben het recht woorden gegeven – 
gij zult niet doden, gij zult niet liegen, gij zult niet stelen – maar het recht 
was er al voordat het woord er was. De staat kan het recht handhaven. Het 
kan het recht niet in het leven roepen. Zoals de 19eeeuwse Franse jurist 
Frédéric Bastiat schrijft in zijn prachtige essay De Wet: “Het is niet omdat 
mensen wetten hebben gemaakt, dat persoonlijkheid, vrijheid en eigendom 
bestaan. Integendeel, het is omdat persoonlijkheid, vrijheid en eigendom 
bestaan, dat mensen wetten hebben gemaakt.”

Dus nee, dinsdag 15 februari was voor mij een dag als alle andere. Geen bevrij
ding, maar een bevestiging van de dictatuur waar we in leven. Wel realiseerde 
ik me, na dat telefoontje, dat het besef wat vrijheid en recht inhouden, bij 
veel mensen verloren is gegaan. 

Menigeen heeft zich afgevraagd waarom de jeugd niet in opstand is gekomen 
tegen de lockdowns. Misschien komt het omdat de jeugd niet meer weet wat 
vrijheid en recht inhouden. Dat mogen we onszelf kwalijk nemen. We heb
ben het niet goed genoeg uitgelegd. We hebben het laten verslonzen. Dat is 
de taak die ons nu wacht. Vrijheid en recht verdedigen. Het zal nog een hele 
toer worden. ¾

Even blij
Sheridah Tellen-van der Meulen

D e roosterproblemen beginnen 
zich te openbaren in ons team. 
Door positieve testen moeten 

diensten van collega’s worden opgevan
gen, want zij moeten in quarantaine. Net 
als op mijn vorige werk wordt er onder
scheid gemaakt tussen gevaccineerd en 
nietgevaccineerd. En tegenwoordig ook 
of je wel of niet de booster hebt  gehad. 
Bij de twee laatste betekent het dat je 
 verplicht langer thuis in quarantaine 
blijft dan wanneer je wel ‘volledig gevac
cineerd’ bent. Dit, omdat de booster een 
betere bescherming zou bieden en je dus 
minder een risico vormt voor de kwets
bare mensen aan wie je zorg verleent. Dat 
is hoe het wordt gebracht.

Een collega was in contact geweest met 
iemand die positief was getest en ze ver
telde tijdens de pauze dat ze er alle ver
trouwen in had dat dit geen invloed zou 

hebben op haar gezondheid, omdat ze re
cent de booster had gekregen. Ze ging zich 
wel elke dag zelf testen voor de zekerheid. 
Niet veel later belde de ze mij op terwijl ik 
aan het werk was, dat ze toch positief was 
getest. Dit moest ik melden aan het team 
en de bewoners, zodat iedereen zichzelf 
in de gaten kon houden qua klachten. En 
zichzelf natuurlijk zou gaan testen. 

De collega barstte in tranen uit, want 
ze voelde zich schuldig dat ze nu ieder
een had besmet, ook haar collega’s. Dat al 
deze ellende met alle eventuele gevolgen 
compleet haar verantwoordelijkheid was. 
En ze was zo bang ernstig ziek te worden. 
Ik heb haar gerust gesteld en gezegd dat 
het ook wel een bezoeker of andere colle
ga’s had kunnen overkomen. Verder vroeg 
ik haar of ze zich ziek voelde, maar ze had 
alleen een droge keel. Ik zei toen: “Ach, 
komt vast ook door het continu moeten 
dragen van een mondkapje, dat is ook 
niet fijn voor je keel”. Ze begon weer 

even te lachen. “Ik hoop dat je eventuele 
klachten mild zullen zijn en beterschap 
alvast. Rust even uit en neem het ervan, 
want hard werken kunnen we nog lang 
genoeg.” Ergens voelde ik ook even boos
heid naar de mainstream  media, omdat 
die deze angst in stand houden en voeden.

Ik kijk al heel lang geen televisie meer. 
Soms wel even een serie of film via Net
flix, maar meer ook niet. Ik keek sowieso 
al niet zo veel, maar toen het 24/7  alleen 
maar overal over corona ging, heb ik de 
tv uitgezet. Het geeft rust aan lichaam en 
geest. En op mijn werk had ik er al meer 
dan genoeg mee te maken, want niemand 
had het nog ergens anders over. Wel ge
bruik ik mijn werk als input over hoe ik 
naar de situatie rondom corona kijk. Het 
echte leven, wat tastbaar en om mij heen 
is, daar vertrouw ik meer op dan wat ik 
via een nieuwszender hoor. Ik scroll soms 
even door de websites van de mainstream 
media, zodat ik weet waar het over gaat 

tijdens de pauzes en ik mijn zegje 
klaar heb. De meeste collega’s zijn 

een soort echo of kopie van het nieuws, 
maar her en der hoor ik ook dat men ver
der denkt. Deze week maakte een oudere 
collega zich bijvoorbeeld zorgen over in 
wat voor wereld haar kleinkinderen zou
den opgroeien en de leerachterstand die 
ze opliepen, met alle gevolgen van dien. 
En of dat nog wel in verhouding is met de 
weinige patiënten op de ic’s. Een andere 
collega vraagt zich hardop af of oneindig 
vaccineren wel de oplossing is en het niet 
gewoon beter is alles open te gooien. En 
dan gewoon zien hoe het gaat. Geen rare 
regels en wetten, maar gewoon leven! 
Van dit soort gesprekken word ik weer 
even blij! ¾

Het echte 
leven, wat 
tastbaar 
en om mij 
heen is, daar 
vertrouw ik 
meer op dan 
wat ik via een 
nieuwszender 
hoor

DE MENS ACHTER DE  ZORG Fotografie: Marcus Aurelius 

Ik schreef de 
verkrachting af als een 
soort bedrijfsrisico  

KAREL  BECKMAN

God en verstand in één woord samen
gebracht, lijkt op het eerste gezicht een 
contradictie. Toch is dat het niet. Het is 
de bekende grote Duitse schrijver Tho
mas Mann geweest, die als eerste beide 
woorden tot een eenheid smeedde. Wat 
beoogde hij ermee? Het antwoord is 
simpel. Hij wilde zijn lezerspubliek erop 
wijzen dat naast het verstand, waar de 
wetenschapsgemeenschap haar wer
kelijkheidskijk en analyses op baseert, 
ook nog een andere kijk op diezelfde 
werkelijkheid bestaat. De kern van het 
verschil tussen beide is dat binnen de 
wetenschappelijke kijk op de werkelijk
heid er geen betekenis wordt gegeven 
aan, wat Mann kortheidshalve noemt, 
de geesteswerkelijkheid. Volgens de we
tenschap bestaat deze werkelijkheid niet. 
Kern van haar materialistische geloofs
belijdenis is te vatten in drie woorden: 
‘alles is stoffelijk’.

Vanuit deze aanname, waarop het ge
hele westers-filosofisch-intellectueel 
bouwwerk rust, wordt betekenis gege
ven aan dat wat zich in de werkelijkheid 
manifesteert. Deze stoffelijke (weten
schappelijke) kijk op de werkelijkheid is 
ook de bril waarmee in mainstreamme
diakringen het nieuws wordt geduid. 

Waarbij zij er de nadruk op leggen dat 
hun kijk, de ware en feitelijke (objectie
ve) kijk der dingen is. Wie inzoomt op 
de andere dominante maatschappelijke 
spelers, naast die van de media en die zich 
allen ophouden in de – om het woord van 
transitieprofessor Rotmans te benutten 
– institutionele werkelijkheid, zoals de 
politiek, het bestuur, de maatschappelijke 
organisaties en de gehele nieuwsindus
trie, ontdekt dat zij allen verenigd zijn 
in deze ene stoffelijke verrekijken op de 
(maatschappelijke) werkelijkheid.

Dit gezelschap ziet zichzelf als bren
gers van het wetenschappelijke waar
heidswoord. Superieur aan welke andere 
opvatting dan ook. In deze ‘religie’ zijn 
wetenschappers, experts en deskundi
gen de ‘hogepriesters’, ‘misdienaars’ en 
‘waarheidsprekers’. Zij bepalen en defi
niëren wat waar is en wat niet. Wat fei

ten zijn en wat onzin is. Wat informatie is 
en wat desinformatie. Zij domineren het 
proces van betekenisgeving van dat wat 
zich in de wereld afspeelt. Anders gezegd, 
zij bepalen de zogenaamde nieuwsfeiten 
en daarmee de werkelijkheidsdefinitie. 
Alles wat daar niet in past, wordt door 
dit (machts)gezelschap afgedaan als 
nietwetenschappelijk en derhalve niet 
serieus genomen.

Wie het politieke debat nog een beetje 
volgt, weet dat ook in de Tweede Kamer, 
de wetenschap het hoogste waarheids
woord voert. In die zin is ook het hart van 
de democratie ‘bezet’ door wetenschaps
gelovigen en wordt alles wat vanuit de 
wijsheidbril wordt geagendeerd door de 
mainstream kartelpartijen, onder groot 
applaus van de parlementaire journalis
tiek, als complottheorie of staatsgevaar
lijk weggezet. Men wil er niets van weten.  

Om het concreet te maken een voor
beeld. Neem het fenomeen van bijna
doodervaringen (BDE), waar mensen die 
dat meemaken, naar eigen ervaring en 
zeggen, een leven na de dood, ervoeren. 
Pim van Lommel schreef daarover een in
drukwekkend boek ‘Eindeloos Bewustzijn‛ 
met vele getuigenissen. Vanuit het gods
verstand bezien, is dit een bevestiging van 
het bestaan van een niet-stoffelijke gees
teswereld. Of met religieuze woorden: het 
bestaan van de hemel en het bewijs dat er 
leven na de dood is.

Wie de stoffelijke wetenschapsgelovi
gen om een verklaring voor dit fenomeen 
vraagt, die krijgt echter iets heel anders 
te horen. Het zijn hallucinaties en verzin
sels als gevolg van zuurstoftekorten in de 
hersenen. Wetenschapsgelovigen weten 
zeker dat er niets na de dood is. En van 
de geest wenst men niets te vernemen.

Een ander voorbeeld is het grote maat
schappelijke vraagstuk van dementie en 
depressies en al die andere, door de me
dische wetenschap gelabelde ‘hersen
ziekten’. De medische wetenschap weet 
heel zeker dat het hier om hersendefecten 
gaat. Aangezien bescheidenheid dit gezel
schap vreemd is, houdt men via tal van 
commercials het publiek voor dat zij al 
deze ziekten de wereld uit gaat helpen. Nu 
wil dat laatste niet bepaalt vlotten. Meer 
dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek 
heeft nog niets opgeleverd.

Maar enige zelfkritiek? De vraag serieus 
onderzoeken of er wellicht iets mis is met 
de (medisch)wetenschappelijke beteke
nisgeving over de aard van de werkelijk
heid? Dat niet. De bril van het godsver
stand opzetten en de gedachte toelaten 
dat Thomas Mann het gelijk aan zijn kant 
heeft? Geen denken aan. Dat dementie 
wellicht, vanuit het godsverstand bezien, 
iets heel anders is, zoals ik in mijn boek 
'Stemmen van de ziel, vergeten waarheid 
van dementie' aantoon, wetenschapsge
lovigen willen er niets van weten. De be
langen, prestige en de verdienmodellen 
zijn té groot.

Een ‘feit’. Twee totaal verschillende 
betekenisgevingen. Een (medische) we
tenschapsverklaring versus die vanuit het 
godsverstand. Twee totaal van elkaar ver
schillende ‘brillen’ om de werkelijkheid 
te duiden en van betekenis te voorzien. 
Wetenschap versus wijsheid. Wie zien 
deze tweedeling in de werkelijkheid op 
nagenoeg alle maatschappelijke terrei
nen. In deze nieuwe vaste rubriek 'Met 
Godsverstand' bespreek ik elke week een 
maatschappelijk vraagstuk en laat ik het 
licht schijnen op de Andere Kant van de 
werkelijkheid.¾

Godsverstand

HANS S IEPEL

“In deze religie zijn 
wetenschappers, 
experts en deskundigen 
de hogepriesters, 
misdienaars en 
waarheidsprekers.”

15 februari een dag als alle andere 



Ab Gietelink

Montagnier werd in april 2020 opnieuw 
wereldnieuws door zijn verklaring in de 
Franse media, dat hij na onderzoek had 
vastgesteld dat het Covid19 virus uit 
een laboratorium kwam. Met zijn colle
ga, biowiskundige JeanClaude Perez, 
analyseerde hij het genoom van het virus. 
Vanuit die studie stelde hij dat er sprake 
was van een SarsCov1 virus waarbij in het 
genoom 1 malariadeeltje en 2 HIVdeel
tjes waren geplaatst. “Je kunt enkel hiv 
inbrengen in een genoom met behulp van 
moleculaire instrumenten. Het is zeer mi
nutieus werk. Dat kan enkel in een hoog 
beveiligd laboratorium worden gedaan”, 
stelde hij. Zijn verklaring viel samen met 
de eerste verdenkingen dat het corona
virus zou zijn ontsnapt uit het virologi
sche laboratorium in Wuhan. De Chinese 
onderzoeksleider Shi Zhengli had toen al 
toegegeven dat men op het moment van 
de uitbraak in Wuhan in het najaar van 
2019 inderdaad onderzoek deed naar het 
SarsCov1 virus, maar ontkende dat er wat 
was mis gegaan bij het onderzoek. 

Montagnier veronderstelde dat er sprake 
was van een labfout, waarbij men mo
gelijk had geprobeerd om een vaccin te 
maken. Hij noemde de theorie over de 
vismarkt als oorsprong van het virus een 
“mooi verhaaltje”. Hoewel deze zoöno
se link nooit is gevonden is ook de ‘lab 
leak these’ nog steeds niet algemeen 
geaccepteerd.

Volgens Montagnier gaf de laboratori
umconstructie ook perspectief. “De na
tuur accepteert geen moleculair gepruts. 
Dit onnatuurlijk virus zal door de natuur 
weer geëlimineerd worden.” We kunnen 
ons afvragen of die eliminatie zich nu met 
omikron voltrekt.

Montagnier verzette zich tevens tegen het 
massale mondiale vaccinatieprogramma 
en deed in dat verband de uitspraak dat 
coronavaccins de oorzaak kunnen zijn van 
nieuwe virusvarianten. Hij werd scherp 
bekritiseerd op zijn stellingen, maar vol
hardde in zijn positie. 

De media deden Montagnier in hun ne
crologieën af als een man die in zijn ou
derdom de weg kwijt raakte. “Uiteindelijk 
kwam Montagnier steeds meer buiten
spel te staan in de wetenschap omdat zijn 
standpunten steeds bizarder werden, met 
name tegen vaccins. Coronavaccins zou
den zelfs verantwoordelijk zijn voor vi
rusvarianten”, schrijft ANP in een bericht 
dat breed werd verspreid. 

Het bijzondere van Montagnier was mis
schien niet alleen dat hij de ontdekker was 
van het hivvirus, maar dat hij de moed 
had zijn visie op de virologische werke
lijkheid tegenover het dominante discours 
te plaatsen. Hij had de durf in de laatste 
jaren van zijn leven zijn internationaal 
wetenschappelijke faam in de waagschaal 
te stellen door de grootste taboes in de 
mondiale coronacrisis te benoemen. Het 
is aan de nieuwe generaties om uit zijn 
verklaringen de juiste politieke conclusies 
te trekken. ¾

Nobelprijswinnaar 
Luc Montagnier durfde 
zijn nek uit te steken

De wereldberoemde Franse viroloog 
Luc Montagnier (1932 2022) overleed 

afgelopen week op 89jarige leeftijd. 
Montagnier was de ontdekker van het hiv
virus (1983). In 2008 kreeg hij hiervoor de 
Nobelprijs voor Geneeskunde.

MR.  JEROEN POLS
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gezet door Mona Keijzer, Jona Walk en 
Ronald Meester. Keijzer: “We zien nu een 
kantelpunt. Steeds meer mensen zien dat 
bescherming van grondrechten hoogge
houden moet worden en concluderen dat 
een samenleving, waar deelname afhan
kelijk is van een coronapas, niet wense

T ijdens de laatste persconferentie 
van minister Ernst Kuipers van 
Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS), werd aangekondigd dat de 
coronamaatregelen substantieel zullen 
worden versoepeld. Het is een trend die  
gek genoeg  op hetzelfde moment in de 
hele wereld plaatsvindt. En hoewel er vast 
veel mensen in Nederland zijn die nu den
ken opgelucht te kunnen ademhalen, is er 
ook een grote groep die de boel nog niet 
vertrouwt. Het gaat tenslotte niet alleen 
om het al dan niet tijdelijk versoepelen 
van de coronamaatregelen. Het gevaar zit 
hem in het handhaven van de ‘tijdelijke 
wet maatregelen Covid19’, die elke drie 
maanden kan worden verlengd en die aan 
de regering de gelegenheid biedt op elk 
moment de coronabroekriem weer aan 
te trekken. 

Op het moment dat deze persconferen
tie werd gehouden, hadden al meer dan 
800.000 Nederlanders de petitie ‘Onver
deeld Open’ ondertekend. De petitie is op

lijk is.” In het manifest Onverdeeld Open 
wordt onderbouwd waarom 1G, 2G en 3G 
geen doelmatige instrumenten zijn, die 
wel grote schade berokkenen aan onze 
samenleving. Walk: “We moeten niet te 
vroeg juichen, we hebben zojuist van de 
minister gehoord dat 1G  testen voor 
toegang breed zal worden ingezet en de 
coronapas is niet voorgoed van tafel, die 
kan elk moment weer uit de ijskast wor
den gehaald.”

Een ander gevaar komt vanuit de Eu
ropese Unie. Daar is al toestemming ver
leend voor de verlenging van het ‘Euro
pees digitaal coronacertificaat’, ook wel 
‘digitaal groen paspoort’ genoemd. De 
houder van dit digitale certificaat is te
gen Covid19 ingeënt, negatief op corona 
getest, of van Covid19 hersteld en kan 
zich hiermee vrij door Europa bewegen. 
Eind 2021 zijn er al een miljard van deze 
certificaten uitgegeven. Het zal inmiddels 
niemand meer verbazen dat de macht
hebbers aan dit ‘certificaat’ niet alleen 

Coronapas kan elk moment weer uit de 
ijskast worden gehaald

Digitale gevangenis
Norman Triplett promoveerde in 1916 aan de Clark University met zijn on
derzoek naar de psychologische misleidingtechnieken van goochelaars. Het 
geheim van een succesvolle truc is dat het publiek van tevoren niet doorheeft 
wat de illusionist van plan is zodat zij geen idee hebben waar zij op moeten 
letten. Op deze manier ontsnappen de essentiële details aan de aandacht 
van de toeschouwer. Deze technieken vormen ook de kern van het gevoerde 
coronabeleid. Terwijl zij onze aandacht de afgelopen twee jaar afleidden met 
even zinloze als absurde coronamaatregelen, vindt er voor onze ogen een 
digitale transformatie plaats die richting een totalitaire samenleving leidt. 
Het tijdelijk vervallen van de meeste maatregelen lijkt een overwinning maar 
deze trein dendert onverstoorbaar door. Op het eindstation zult u over een 
digitaal Europees paspoort beschikken als voorwaarde voor deelname aan 
de samenleving. 

Een van de grootste voortrekkers van dit project is Nederland. De afge
lopen tien jaar bouwde onze overheid in stilte aan de hiervoor benodigde 
digitale infrastructuur. Het is nauwelijks voorstelbaar welke gevolgen de 
voltooiing van dit project voor ons dagelijkse leven zal hebben. Vanaf dat 
moment bepaalt de staat de voorwaarden voor reizen, transport, commu
nicatie, sociale media, internettoegang, verzekeringen, leningen, financiële 
transacties, toegang tot de gezondheidszorg en toegang tot andere sociale 
en maatschappelijke voorzieningen. Het weigeren van de driemaandelijkse 
boostervaccinatie kan bijvoorbeeld tot maatschappelijke uitsluiting leiden. 
Met de QRcode gaven Rutte en zijn handlangers ons een klein voorproef
je van wat komen gaat. Miljoenen Nederlanders installeerden gewillig de 
QRcode op hun telefoon om naar de bioscoop of restaurant te kunnen gaan. 
Het groene vinkje dat zij ons als een worst tot de ‘vrijheid’ voorhouden is 
in werkelijkheid de toegangspoort tot een door het World Economic Forum 
in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese 
Commissie ontworpen digitale gevangenis. 

Een grote stap hierin is het op 14 juni vorig jaar met de ‘tijdelijke’ Ver
ordening 2021/953 van de Europese Commissie geïntroduceerde digitale 
Europese Covid-19-certificaat ‘om het vrije verkeer tijdens de pandemie te 
faciliteren’. Volgens goed orwelliaans gebruik verlengt de Europese Com
missie deze verordening binnenkort weer met een jaar ‘om te voorkomen 
dat belemmeringen ontstaan bij het vrije reizen’. Tegelijkertijd geeft de 
verordening de lidstaten alle ruimte om het certificaat ook intern te gebrui
ken. Dat gebeurt dan ook op grote schaal. Het is in veel landen uitgegroeid 
tot een toegangsbewijs voor bioscopen, restaurants, cafés, sportscholen, 
ziekenhuizen, hotels universiteiten en scholen. 

Dit illustreert de onbegrensde brutaliteit van de coronabaronnen. 
De vrijheid om naar andere lidstaten te reizen is namelijk een grond

recht van elke EUburger. De Europese regelgeving bepaalt namelijk dat 
landen geen andere eis aan het inreizen mogen stellen dan het bezit van 
een geldig identiteitsbewijs. Het opleggen van visumachtige voorwaarden 
is uitdrukkelijk verboden. Ook verbiedt de Europese regelgeving systemati
sche medische onderzoeken als voorwaarde voor verblijf. In plaats van een 
certificaat te faciliteren zou de Commissie moeten optreden tegen lidstaten 
die deze barrières opwerpen.

De Commissie geeft zichzelf met deze verordening terloops ook nog de 
bevoegdheid om de voorwaarden voor het certificaat te wijzigen en groot
schalige medische experimenten op de bevolking uit te voeren. Mensen die 
in de toekomst nog naar de bioscoop willen, doen er goed aan om alvast een 
infuuspompje te installeren. 

De verordening noemt het EU-Covid-certificaat een ‘belangrijke testcase’ 
voor de ontwikkeling van de digitale identiteit. Dit project moet eind okto
ber 2022 afgerond zijn. Met meer dan een miljard afgegeven certificaten 
beschouwt de Commissie het project tot dusver als succesvol. 

Het is daarmee duidelijk dat corona een false flag is om ons dit systeem in 
te rommelen. Met gezondheid heeft dit alles vanzelfsprekend niet te maken. 
Daarom mogen we met het tijdelijk vervallen van een aantal maatregelen onze 
aandacht niet laten verslappen. Als dit project slaagt, zal het moeilijk zijn om 
onze vrijheid terug te krijgen. We doen er dan ook goed aan alert te blijven op 
de afleiding die deze goochelaars organiseren en alles in het werk stellen om 
dit plan te laten struikelen. Een eerste stap is het massaal verwijderen van de 
QRcode van onze telefoons. Wij mogen geen voorwaarden accepteren voor 
het gebruik van fundamentele rechten en vrijheden. Die zijn al van ons. ¾ 

Overal ter wereld worden de coronamaatregelen nu versoepeld, maar 
het gevaar op een permanente tweedeling van de maatschappij is nog 
niet geweken. Zolang de ‘tijdelijke wet maatregelen Covid19’ bestaat, 
kan de regering op elk willekeurig moment besluiten de beperkende 
maatregelen weer in te voeren. 

de vaccinatiestatus kunnen hangen, maar 
nog veel meer andere zaken die een groot 
deel van de Europese bevolking liever voor 
zichzelf houdt. Inwoners van de EU kun
nen tot 8 april 2022 online feedback geven 
op dit voornemen, via de website van de 
Europese commissie. Zie link hieronder.
‘De feedback zal worden meegenomen in 
de besluitvorming.’ 

Keijzer: “Niet alleen in Nederland, maar 
in meerdere landen zien we dat burgers 
worden blootgesteld aan meer controle. Ik 
denk dat het succes van Onverdeeld Open 
laat zien dat heel veel mensen niet in zo’n 
samenleving willen leven.”

	bit.ly/Groeneupaspoort 

Een ander gevaar komt 
vanuit de Europese Unie: 
het Europees digitaal 
coronacertificaat ofwel 
groen paspoort

“Montagnier verzette 
zich tevens tegen het 
massale mondiale 
vaccinatieprogramma”

EU-COVID- 
CERTIFICAAT 
ONGEHOORDE 
BRUTALITEIT

De petitie Onverdeeld Open kan nog 
steeds worden ondertekend op onver-
deeldopen.nl.
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Johan Reuver slaagde er afgelopen weekend als enige in om met zijn 
truck het Malieveld te bereiken. Toch is Johan geen trucker. Hij heeft 
een staalbouwbedrijf, verkoopt quadbikes en publiceert een agrarisch 
tijdschrift. Gedemonstreerd had hij nog nooit. Maar hij staat wel ergens 
voor en hij voelt dat hij statements moet maken. Nu. En als het erop 
aankomt, gaat hij niet alleen de barricades op, maar is hij ook bereid de 
linies te verdedigen. Hold the line.

Tot hier en niet verder
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“Die Friese jongens, allemaal goeie gas
ten, eigen rijders, harde werkers, waren 
een geweldige actie begonnen, ze hadden 
dat hele Binnenhof vastgezet en toch lie
ten ze zich ompraten. ‘Ja, we hebben drie 
officieren gesproken en die hebben ons 
beloofd dat…’ Ik loop al wat langer mee. 
Ik ben 60.”

“Ik zei: ‘Laat je niet piepelen.’ Op een ge
geven moment werd het grimmig. 
Wat wil je, met een leger ME’ers in oor
logsuitrusting, onherkenbaar gemaakt, 
agressieve taal uitslaand? Eén zei zelfs: 
‘Als jullie niet vrijwillig gaan, slaan we 
jullie weg’.”

“De truckers vroegen of ik ook mee
ging. Dan konden we de dag erna onder 
begeleiding naar het Malieveld. Ik heb 
bedankt.”
 
“Er stonden veel sympathisanten tussen 
de truckers. Gewone mensen die onge   
 

looflijk bezorgd en bang zijn dat hun 
kinderen moeten worden gevaccineerd 
en hebben besloten zich te verzetten. 
Normale, lieve mensen met een modaal 
inkomen.”

“Dan komen er een paar van die grote 
ME’ers en die beginnen ze te intimideren: 
‘Wat jullie doen is zwaar illegaal, jullie 
krijgen gigantische boetes.’ Dat stuit mij 
heel erg tegen de borst. Daar word ik re
bels van. Zo optreden tegen vredelieven
de, bezorgde burgers.” 

“Kijk, ze pakken een meter van ons af en 
dan geven ze na een poosje tien centime
ter terug. En iedereen staat te juichen. En 
dan pakken ze weer een meter en geven 
weer tien centimeter terug. Snap je? Ge
noeg is genoeg. We moeten een lijn in het 
zand trekken en zeggen: tot hier en niet 
verder.”

Willem Frederik Erné

SERIE   ‘RECHTE  RUG’

Foto Johan Reuver


