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Ido Dijkstra

De Nederlandse overheid werkt 
nauw samen met het World Eco-
nomic Forum (WEF) om de voed-
selsector drastisch te hervormen. 
Nederland is spin in het web van 
een wereldwijde, nieuw te vormen 
voedselketen die aangestuurd wordt 
vanuit zogeheten WEF Food Innova-
tion Hubs. Het hoofdkantoor bevindt 
zich in Wageningen. De rol van de 
traditionele boer in de WEF-plannen 
is marginaal. 

Het WEF, de in Davos gevestigde  
eliteclub van multinationals en po-
litieke leiders, heeft over de hele we-
reld Food Innovation Hubs opgericht. 
“Multistakeholder,  markt gebaseerde 

partnerschapsplatforms gericht op 
het versterken van lokale innova-
tie-ecosystemen”, zo omschrijft het 
WEF ze. Ze moeten ervoor zorgen dat 
de voedselketen klaargestoomd wordt 
voor de toekomst. 

Volgens het WEF is een radicale 
hervorming van het voedselsysteem 
nodig, zodat er in 2030 geen honger 
meer is in de wereld. Er is nog een weg 
te gaan, want op dit moment hebben 
“bijna twee miljard mensen geen 
toegang tot veilig, voedzaam en vol-
doende voedsel en lijden 690 miljoen 
mensen honger”.

Om het probleem op te lossen, is 
in 2020 – buiten het parlement om 
– een “wereldwijd plan” in werking 
gezet. Nederland speelt daarin een 

hoofdrol. De Europese Food Inno-
vation Hub van het WEF en zelfs 
het wereldwijde secretariaat van de 
Hubs is gevestigd in Wageningen. 
Het WEF werkt daarbij samen met de 
universiteit van Wageningen (WUR) 
en met het door de provincie Gelder-
land gesponsorde “voedselinnova-

tieplatform” FoodValley NL. In het 
plan is weinig ruimte voor traditio-
nele boeren. Het WEF zet vooral in 
op privaat-publieke samenwerking 
met grote bedrijven. FoodValleyNL 
is een goed voorbeeld: het is gefi-
nancierd door de provincie Gelder-
land, staat onder voorzitterschap 
van oud-minister Edith Schippers 
(VVD) - tevens president van de voe-
dingsmiddelenmultinational DSM - 
en heeft bedrijven zoals Jumbo, Aldi, 
HAK, Rabobank en DSM als lid. “De 
rol van bedrijven in de voedselsec-
tor moet worden gestimuleerd om 
schaalbare oplossingen te creëren”, 
zei premier Rutte vorig jaar in een 
Zoom-meeting van het WEF.

Ido Dijkstra, Karel Beckman

“We gaan door met strijden”, 
klinkt het vanuit het boerenprotest 
na een roerige week. Maar teleur-
stelling is er ook. De boeren zien 
graag meer actieve steun van burgers 
en andere sectoren, dat mensen ach-
ter hun pc vandaan komen. Over de 
politiek zijn ze niet te spreken: “Er 
is nog niet het begin van luisteren”.

“Het is een grote teringbende”, 
zegt boer Kees Schoenmakers, over 
het stikstofbeleid van de overheid. 
“We worden het land uit getrapt zon-

der reden.” Schoenmakers heeft een 
gemengd bedrijf met vleesstieren en 
akkerbouw in het Brabantse Vessem. 
Hij is van de vijfde generatie, maar 
hij ziet de toekomst somber in. “Wat 
ze in Den Haag willen, kan niet. We 
lopen overal klem.”

Schoenmakers voelde zich de afge-
lopen week gesteund door de burgers. 
Maar niet door de politiek. “Die gaat 
gewoon op reces. Er is nog niet het 
begin van luisteren.” Wat te doen? Hij 
denkt dat er misschien nog hardere 
actie moet komen. Hij vindt dat de 
boeren zich bijna “te netjes” heb-

ben gedragen na de schietpartij in 
Heerenveen. 

De Gelderse rundveehouder Wil-
leam Schoonhoven is ook teleurge-
steld. “Het protest zou veel mas-
saler moeten zijn. Er zijn miljoe-
nen ontevreden mensen. Maar veel 
toetsenbordhelden.”

Steun vanuit andere sectoren is 
waar Francisco de Valk, van de kri-
tische politieorganisatie Blue Truth, 
zich mee bezighoudt. Hij probeert 
truckers, havenarbeiders, politie-
agenten, en militairen in beweging 
te krijgen voor de boeren. “De boeren 

hadden meer steun verwacht. Zeker 
van de burger. Er is te weinig actie.” 

De Friese trucker Mark de Jong 
staat op woensdag bij het provin-
ciehuis in Leeuwarden, waar hij ver-
geefs gedeputeerden probeert aan te 
spreken. “Ze ontlopen ons gewoon.” 
Hij denkt dat boeren en truckers hun 
strategie zullen gaan aanpassen. 
“Vroeger was er zo’n reclamespot: 
‘we komen u graag thuis opzoeken’. 
Misschien moeten we dat doen. Dit 
beleid moet hoe dan ook van tafel. Er 
is geen stikstofprobleem.”
 Lees verder op P. 7
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Barbara Le Noble

“Op papier mag een deel van de 
melkveehouders dan misschien 
miljonair zijn, hun gemiddelde jaar-
inkomen ligt in de meeste gevallen 
onder modaal. De waarde zit in het 
eigen vermogen, in de grond en ge-
bouwen.” Arjan Bonthuis heeft een 
boerenbedrijf in Zenderen met 180 
koeien, en sinds kort een zuivelma-
kerij, met boerderijwinkel Blije Zui-
vel, waar men yoghurt en kefir maakt 
van oermelk. Als voormalig voorzit-
ter van LTO Noord regio Zuid-Twente 
is hij goed op de hoogte van de finan-
ciële feiten. “In een goed jaar maakt 
een boer zo’n 3 procent winst op een 
geïnvesteerde euro. De opbrengst-
prijs per liter melk is al dertig jaar 
onveranderd, maar de kosten zijn 
wel gestegen. In 1992 was de prijs 
per liter fl. 0,88 (guldencent) en vo-
rig jaar was deze 0,34 eurocent. Op 
dit moment staat de prijs historisch 
hoog (0,59 cent/liter) maar deze zijn 
nooit gecorrigeerd of geïndexeerd op 
het inflatieniveau in Nederland.” De 
inflatie tussen 1992 en 2021 was zo’n 
60 procent. 

Uit onderzoek van Aveco de Bondt 
en Natuur en Milieu Overijssel naar 
de inkomenspositie van boeren in 
de provincie Overijssel, is gebleken 
dat het erg moeilijk is een rendabel 
bedrijf te realiseren dat in overeen-
stemming is met het stikstofbeleid, 
omdat alternatieven die het inkomen 
zouden kunnen aanvullen eerst forse 
investeringen vereisen. Een belang-
rijke aanbeveling uit het rapport stel-
de dat ingezet zou moeten worden op 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbe-
heer (ANLb), omdat dit de transitie 
in de agrarische sector in gang zou 
kunnen zetten. Boeren worden dan 
betaald voor het natuuronderhoud 
in de regio, ter compensatie voor 
de reductie van de veestapel. Ech-
ter, op basis van de huidige kaart is 
ANLb maar beperkt mogelijk, het 
gevolg van keuzes in de provinciale 
Natuurgebiedsplannen. 

Volgens een recent artikel in Follow 
the Money biedt de hoge melkprijs “de 
kans voor de boer om te verduurza-
men en tegemoet te komen aan de 
stikstofregels van de overheid.” Een 
van de suggesties die in het artikel 
worden gedaan is de overschakeling 
van veeteelt naar graanproductie, ze-
ker met het oog op tekorten als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne. Hoe kijkt 
Bonthuis hiernaar? “Het wordt wel 
geprobeerd, maar Nederland heeft 
geen gunstig klimaat voor graan. 

Rypke Zeilmaker

LNV-Minister Henk Staghouwer lan-
ceerde dinsdag 3 juli een uitkooppakket 
en innovatiepakket van 440 miljoen euro 
voor de visserij. “Het kan en mag niet zo 
zijn dat de visserij verdwijnt”, motiveerde 
de minister zijn gulheid met Nederlands 
belastinggeld. Er zou een kleinere vloot 
overblijven die ‘een goede boterham’ zou 
kunnen verdienen. De ongeveer 80 fa-
miliebedrijven met grote (1000-1500pk) 
kotters staan door hoge brandstofprij-
zen op omvallen. Zij blokkeerden met 
de kleinere kotters afgelopen maandag 
de havens van Lauwersoog, Den Helder, 
IJmuiden en Vlissingen om het LNV-mi-
nisterie te mobiliseren om compensatie 
uit te betalen. 
De 200 kotters die voor de kust vissen – 
meest op garnalen- zijn hiermee echter 
nog niet uit de problemen. Dezelfde mi-
nister Staghouwer hangt hen namelijk 
aan de stikstofstrop. Volgens een rapport 
dat de Vissersbond 26 mei door TNO en 
adviesbureau Wing liet opstellen, moe-
ten zij 70 procent van de 0,9 kiloton aan 
hen toegedichte NOx-emissies reduceren. 
Ter vergelijking: Tata Steel in IJmuiden 
stoot 6 kiloton uit, Schiphol ruim 3 kilo-
ton. Maar laatstgenoemde hoeft volgens 
de stikstofkaart van het kabinet maar 12 
procent reductie door te voeren.

Vangstbeperking via ‘stikstof’
Krimp in NOx moet bij garnalenvissers 
op twee manieren gebeuren. Door aan-
passingen in de scheepsmotor, en door 
minder uren te vissen. Want de NOx-uit-
stoot hangt af van de tijd dat de motor 
draait. Dat laatste betekent een verkapte 
broodroof, want minder vissen is minder 
vangen. Wanneer de oudere scheepjes (ja-

ren ’80 of eerder) geen nieuwe scheeps-
motoren nemen, of een katalysator met 
luchtwasser installeren, krijgen ze per 
2023 geen nieuwe visvergunning meer. 
In eerdere visvergunningen werd nooit 
de stikstof meegerekend, maar nu stelt 

We hebben hier een zeeklimaat en te 
weinig zonne-uren. Een ander aspect 
is dat onze grond een dusdanig hoge 
waarde heeft dat het verbouwen van 
graan niet rendabel is.” 

In hoeverre zouden banken een rol 
kunnen spelen bij de verduurzaming? 
Tijdens het boerenprotest in Stroe 
zeiden veel boeren dat er effectieve 
technische oplossingen zijn, maar 
dat deze ook behoorlijk kostbaar zijn. 
Onlangs werd een boer met verduur-
zamingsplannen door de Rabobank 

weggestuurd, want de bank wilde 
hem alleen financieren als hij op zou 
schalen. “Dat kun je die bank niet 
kwalijk nemen”, zegt Bonthuis. “Een 
bank maakt een afweging op basis 
van een verdienmodel en risico’s. In 
onze sector draait het allemaal om 
noodgedwongen kwantiteit, en een 
bank kun je niet kwalijk nemen dat 
het op basis van commerciële belan-
gen beslissingen neemt. Rabobank 
voert gewoon het beleid uit van de 
overheid.” 

Hoewel investeren in technische 
maatregelen kostprijsverhogend is, 
gelooft Bonthuis in circulaire op-
lossingen waarmee de mest kan 
worden verwerkt. De ‘stikstofkra-
ker’ Gazoo kan tot wel 80 procent 
stikstof reduceren. “Niet alleen de 
uitstoot wordt verminderd maar 
uit de koemest worden mineralen 
gefilterd, waardoor fosfaat, kalium 
en stikstof afzonderlijk opgeslagen 
kunnen worden. Deze kunnen op-
nieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld 
voor bemesting, waardoor minder 

kunstmest nodig is.” Het zou on-
geveer 3 miljard euro kosten om alle 
veehouderijen te voorzien van zo’n 
innovatief apparaat. Ze mogen dan 
niet zwemmen in het geld. De boe-
ren zijn rijk aan ideeën, denken mee 
over oplossingen en hechten waarde 
aan de natuur en het noaberschap. 
Bonthuis: “Dit beleid heeft zoveel 
gevolgen voor iedereen in deze re-
gio. Als de plannen ongewijzigd 
blijven, dan redden de boeren het 

niet, en dit raakt 35.000 mensen in 
Twente alleen al. Achter ieder boe-
renbedrijf staan zo’n vijf gezinnen.” 

In de gebieden waar een produc-
tiedaling wordt verwacht, dreigt 
werkeloosheid en plattelandsont-
volking. Maar omscholen is geen 
optie, stelt Bonthuis. “Boer word je 
niet, een boer dat bén je.” 

	Stikstofkraker Gazoo joz.nl/
oplossingen/stikstofkraker

“Melkveehouder 
verdient met 
moeite modaal 
jaarinkomen”

Stikstofstrop garnalenvissers, 
luchtvaart ontsnapt

Voorstanders van het stikstofbeleid en reductie van de veestapel, stellen 
dat de ‘vermogende boeren’ genoeg mogelijkheden hebben om hun ac-
tiviteiten op een kleinschaliger niveau voort te kunnen zetten. Dat is een 
misleidend beeld, stelt Arjan Bonthuis, melkveehouder in Twente en voor-
malig voorzitter van belangenvereniging LTO Noord. De mogelijkheden 
zijn beperkt en vergen regie en maatwerk. “Als de plannen niet gewijzigd 
worden, dan zal het beleid tot een golf van faillissementen leiden.”

De luchtvaart mag van de regering 70 procent 
van zijn NOx-emissies wegschrijven naar het 
buitenland. Dus krijgt staatsbedrijf Schiphol 
een reductie van 12 procent opgelegd. Maar 200 
garnalenkotters moeten voor 2023 70 procent 
van hun NOx-emissies wegwerken door hun 
motoren aan te passen tegen onbetaalbare 
kosten. Een groot deel van de vloot dreigt het 
loodje te leggen. En dit allemaal vanwege een 
theoretisch model dat beweert dat kotters 25 
kilometer uit de kust duingebieden belasten. 

het LNV-Ministerie dat plots verplicht.
Volgens Evert de Blok – die met zijn 
zoon Jan net twee scheepjes aanschafte - 
dwingt Staghouwer vissers zo tot onren-
dabele investeringen. “Wanneer je zo’n 
luchtwassysteem met katalysator moet 
installeren, kost je dat bij een schip met 
waarde van drie tot vijf ton euro al snel 
een ton euro”, reageert hij. “De aanvraag 
voor een nieuwe vergunning moest 1 juli 
al ingediend worden, maar innovatiesub-
sidie om die aanpassingen te doen komt 
pas 1 september vrij.” Voor januari 2023 
zijn alle kotters volgens Blok nooit op 
tijd aangepast. Vissers uit het Groningse 
Zoutkamp nodigden hun voormalig ge-
deputeerde Staghouwer al uit voor een 
gesprek, zo stelt Johan Rispens van de 
ZK18 ‘Liberty’.

Politiek besluit
De angel voor kustvissers ligt bij een 
politiek besluit van 6 juli 2021. Toen 
werd vastgelegd dat alle sectoren van 
transport tot bouw moeten aantonen, 
dat zij ‘op voorhand moeten uitsluiten’ 
dat zij tot op 25 kilometer afstand van 
natuurgebied ‘significante verslechte-
ring’ veroorzaken. Onder het mom ‘ge-
lijke monniken gelijke kappen’ legde 
het LNV-ministerie die norm vervolgens 
ook op aan de kustvissers. Dat zou be-
tekenen dat ze – in theorie- negatieve 
invloed op een duingebied kunnen heb-
ben of een zeereservaat, waar zij op 25 
kilometer afstand langsvaren.
 Die 25 kilometer ‘toepassingsbereik’ 
werd vastgesteld op basis van ‘expert 
judgement’ van TNO-onderzoeker Jan 
Duyzer. Dus zonder dat er metingen 
zijn gedaan, of die invloed wel bestaat. 
De opinie van deze onderzoeker werd 
vervolgens omgezet in beleid. Daardoor 

moeten garnalenvissers die nu langs de 
kust varen voor hun nieuwe visvergun-
ning in 2023 aantonen, dat zij bij het 
varen langs de duinkust geen stikstof 
uit hun scheepsmotoren laten neerre-
genen op natuurgebied. 

Was de invloedssfeer voor de vissers- 
met gebruik van metingen- berekend 
op 1 kilometer, of vijf kilometer, zoals 
eerder gold voor het wegverkeer, dan 
was de sector een probleem bespaard 
gebleven. Maar het LNV-Ministerie legde 
aan sectoren met verschillende invloed 
op de omgeving – van (vlieg)verkeer tot 
energiecentrales – dezelfde norm op. 

Norm aangevochten
Andere sectoren ontsnappen volgens De 
Blok door creatief rekenen van de over-
heid ondertussen aan de reductienor-
men die de vissers en boeren wel wor-
den opgelegd. Dat beaamt de actiegroep 
‘Schipholwatch’ van Maurice van Uden, 
afgestudeerd als werktuigbouwkundig 
ingenieur in Eindhoven, en oud-journa-
list van De Telegraaf: “De Nederlandse 
overheid schrijft de emissies van lucht-
vaart weg naar het buitenland”, stelt hij. 
“Daarom hoeft Schiphol maar 12 procent 
stikstofreductie te realiseren. Ze rekenen 
alleen de NOx-emissies van starten en 
landen mee op landelijk niveau. Maar 
alle NOx die vliegtuigen op 3000 voet 
(900 meter) uitstoten wordt naar het 
buitenland weggeschreven.” 

Dat creatief boekhouden bij 
vliegverkeer, doet Nederland met 

twee andere landen als enige in de 
EU volgens Van Uden. De 25 kilometer 
(horizontale) invloedssfeer is ook op de 
luchtvaart gelegd, maar het wegpoetsen 
van stikstof die vliegtuigen boven 900 
meter vlieghoogte uitstoten scheelt 70 
procent in de uitstoot. “En dat terwijl 
uit onderzoek van de TU Delft blijkt, dat 
op regionale schaal wel 30 procent van 
de NOx-emissies van luchtvaart kan ko-
men”, zo stelt Van Uden. 
Meer deskundigen in het dossier was 
opgevallen dat stikstofnormen bij ver-
schillende sectoren met willekeur zijn 
vertaald naar beleid, los van gemeten 
invloed. Stikstofactivist Johan Vollen-
broek start bijvoorbeeld al procedures bij 
de Raad van State om de 25 kilometer- 
norm van tafel te krijgen. Zijn zaak richt 
zich onder meer op een kolencentrale 
van RWE aan de Waddenkust. Volgens 
Johan Nooitgedagt van de Vissersbond 
is dat traject voor hem nog geen optie: 
“Dat kost teveel tijd. Voor 1 januari krijg 
je nooit een gunstige uitspraak, en dat 
zou betekenen dat je leden niet mogen 
uitvaren.” 

Ondanks de tientallen miljarden euro’s belastinggeld die Brus-
sel al decennia jaarlijks spendeert aan de agrarische sector, 
moeten veel boeren zich nog altijd diep in de schulden steken 
om het hoofd boven water te houden. Of ze geven hun zaak 
op: volgens officiële cijfers is tussen 2005 en 2016 het aantal 
boeren in de EU afgenomen van 14,5 miljoen naar 10,3 miljoen. 
Met name binnen de vlees- en zuivelsector is de concurrentie 
groot. Daar liep het aantal boeren in diezelfde periode terug 
met 3,4 miljoen, naar een totaal van 5,6 miljoen. Steeds min-
der agrariërs runnen steeds grootschaliger bedrijven. (Bron: 
Follow the Money)

De tweehonderd kotters die voor de 
kust vissen dreigen het loodje te leggen 
door de stikstofnormen

OPINIE VAN 
ONDERZOEKER 
OMGEZET IN 
BELEID

In de gebieden waar 
productiedaling 
wordt verwacht, 
dreigt werkloosheid 
en ontvolking
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Rutte deed zijn uitspraak in 
een Zoom-meeting met de veel-
zeggende titel Transforming Food 
Systems and Land Use, waarin hij 
vertelde dat het wereldwijde se-
cretariaat van de food hubs door 
het WEF is toegewezen aan ons 
land, nadat Nederland ook al was 
aangewezen als Europees hoofd-
kwartier. Coördinatie is in handen 
van de universiteit Wageningen.

Omdat de meeste media niet 
of nauwelijks berichten over het 
WEF-plan – ook niet nu het debat 
tussen boeren en politiek verhit is 
geraakt – lijkt het alsof het geen 
realiteit is, of hooguit een com-
plottheorie. Commitment aan 
het door het WEF geleide plan en 
doelstellingen is echter al open-
lijk verkondigd door de vorige 
minister van landbouw Carola 
Schouten en ook door de minis-
ter-president zelf. Deals over de 
Food Hubs zijn zelfs bezegeld in 
juridisch bindende contracten, 
zo toonde Forum voor Democra-
tie vorig jaar aan na Kamervragen 
aan Schouten. Rutte zelf laat in 
meetings met het WEF doorsche-
meren dat de transformatie van de 
voedselketen in volle gang is. “De 
World Economic Food Innovation 
Hubs maken het mogelijk regio-
nale aandeelhouders (wat de WEF 
zogenaamde stakeholders noemt 
- red.) te verbinden om innova-
ties op te schalen”, aldus Rutte. 
Opmerkelijk is dat vooral veel be-
drijven uit de industriële en tech-
nologische sector grote inbreng 
hebben in de hervormingsplannen 
van de voedselsector.

De overheid en het WEF laten 
weten dat er meer voedsel ge-
produceerd moet worden, omdat 
“de verwachte groei van de we-
reldbevolking (naar 10 miljard in 
2050 - red.) en de gevolgen van 
de klimaatcrisis de urgentie van 
de huidige voedselonzekerheid 
alleen maar groter maakt”, zo 
stond vorig jaar in een nieuwsbe-
richt van de Rijksoverheid. Waar-
om dan die boeren van het land 
afjagen, zoals de Nederlandse 
overheid nu openlijk doet? Meer 
voedsel op minder boerenland, is 
dat mogelijk?

 Ja, daar is wat op be-
dacht: vertical farming, 

oftewel landbouw die de 
hoogte ingaat. Vertical farming 

– Is this the future of agricultu-
re?, stelt het WEF een retorische 
vraag. Een filmpje laat zien hoe in 
Kopenhagen de Deense start-up 
Nordic Harvest een pakhuis van 

75 duizend vierkante meter zo 
heeft ingericht dat er in de hoog-
te voedsel verbouwd kan worden 
in veertien lagen boven elkaar 
gestapelde reusachtige trays. 
Technologische hoogstandjes als 
LED-verlichting, draaimechanis-
men en besproeiing met sensoren 
zorgen ervoor dat de gewassen 
in ‘de perfecte omstandigheden’ 
groeien.

“Onze productiviteit is extreem 
hoog en laat een kleine voetafdruk 
na”, stelt David Rosenberg, CEO 
van Aerofarming, die zijn bedrijf 
een kruising tussen een boeren- 
en een technologiebedrijf noemt. 
“Onze gewassen groeien – van 
zaad tot oogst – in vijftien dagen. 
In een kas of op een veld duurt dat 
30 tot 45 dagen.” Het bedrijf – dat 
zich ook bezighoudt met de ge-

netische modificatie van zaden 
met de crispr-techniek – claimt 
dat 95 procent minder water no-
dig is dan op een boerderij en dat 
het 390 keer zoveel gewassen per 
vierkante meter kan verbouwen 
en zelfs dat het voedsel gezonder 
dan gezond is (al zijn er genoeg 
sceptici die dit betwisten). Als dit 
fenomeen zich over de hele we-
reld verspreidt, is er veel minder 
landbouwgrond nodig. Sterker, 
er zijn veel minder boeren nodig. 
Niemand minder dan Bill Gates 
heeft 50 miljoen dollar in het 
bedrijf gepompt voor landbouw-
robots die het werk veel sneller 
kunnen verzetten.

Hoewel het WEF en de overheid 
naar buiten toe nog wel stellen 
dat boeren ook in de toekomst 
een belangrijke rol gaan spelen 
in de voedselvoorziening, lijkt 
dit een strategische beslissing om 
de gemoederen zo lang mogelijk 
rustig te houden. Het lijkt erop dat 
alleen partijen die bereid zijn Food 
Hub-innovaties te omarmen een 
rol gaan spelen in de voedselke-
ten van de toekomst. In zijn al-
gemeenheid loopt de agrarische 
sector achter de feiten aan, laat 
het WEF weten. “Innovaties die 
kunnen helpen om onze voedsel-
systemen te transformeren, zijn 
er vaak al. Helaas blijft de adoptie 
en opschaling van innovaties in de 
agrifoodsector achter bij andere 
sectoren.” 

Wereldwijd plan voor 
nieuwe voedselketen
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Misdaadorganisatie
Meer en meer ontpopt het landsbestuur zich als misdaadorga-

nisatie. Misdadigers staan erom bekend dat ze een hekel hebben 
aan ontmaskerd worden. Wie desondanks de moed heeft dat te 
doen, kan rekenen op een aanval. Vorige week overkwam dat Gi-
deon van Meijeren (FVD), toen hij tijdens een debat in de Tweede 
Kamer de massale onteigening van de boeren benoemde als wat 
het is: een misdaad. Niet voor de eerste keer, als er een criticus 
aan het woord is, draaide Kamervoorzitter Vera Bergkamp zijn 
microfoon dicht. Van Meijeren mocht het woord “misdaad” niet 
gebruiken. Kennelijk mogen misdaden in politiek Den Haag wel 
worden gepleegd, maar niet worden benoemd. Wie dat toch doet, 
wordt de mond gesnoerd. Iets dat in een democratische rechtsstaat 
op zichzelf al een misdaad is. 

Dat er momenteel een van de meest gruwelijke misdaden tegen 
een grote bevolkingsgroep wordt gepleegd, valt niet te ontken-
nen. Als het doelbewust om zeep helpen van het levenswerk, het 
gezinsinkomen en het bestaan van vele duizenden boeren geen 
misdaad is, wat dan wel? De heersende mentaliteit binnen het 
politieke bedrijf werd vervolgens pijnlijk helder geïllustreerd door 
Jesse Klaver die de interruptiemicrofoon greep en zijn gespeelde 
en uiterst selectieve verontwaardiging etaleerde. Er zou door een 
demonstrant met een hamer op een politieauto geslagen zijn, en 
volgens Klaver was dát pas echt een misdaad. Geen woord over het 
lot van de duizenden boerengezinnen die door het kabinetsbeleid 
geruïneerd worden. Geen enkel begrip voor de verontwaardiging 
bij die boeren, die eerst werden genegeerd toen ze er in redelijkheid 
over wilden praten en vervolgens in diskrediet werden gebracht 
toen ze demonstreerden. Wat had meneer Klaver verwacht? Dat 
mensen zich zomaar en zonder morren hun levenswerk en be-
staansmiddelen lieten afpakken, zonder daartegen in verweer te 
komen? Kennelijk is enige vorm van zelfreflectie hem vreemd, want 
hij legt de schuld van de (tot nu toe sporadische) escalaties volledig 
bij de demonstranten, zonder ook maar de geringste bereidheid om 
te kijken naar oorzaak van de boosheid bij de boeren. Boosheid die 

zonder dit misdadige kabinetsbeleid simpelweg niet zou bestaan. 
Sterker nog, niet zozeer de boeren blijken uit te zijn op rellen, 

maar de overheid zelf, die tijdens de demonstraties zogenaamde 
‘romeo’s’ inzet met de bedoeling de boel te laten escaleren. Romeo’s 
zijn als demonstranten vermomde politieagenten die de opdracht 
hebben agressie uit te lokken met de bedoeling de demonstraties 
expres uit de hand te laten lopen, om daarmee rechtvaardiging te 
vinden voor het inzetten van politiegeweld en de demonstranten 
daar vervolgens de schuld van te geven. Ook dit is zonder enige 
twijfel een misdaad. Maar dat het ontmaskeren van deze misdaad 
in het huidige Nederland kan opleveren dat je gearresteerd wordt, 
beleefde neuroloog en activist Jan Bonte deze week toen hij door de 
politie werd opgepakt omdat hij via Twitter een lijst vrijgaf die de 
identiteit van een aantal van deze romeo’s onthulde. Hem wordt 
verweten dat hij “moedwillig politieagenten in gevaar brengt”. Dat 
deze als relschoppers vermomde overheidsdienaren de bedoeling 
hebben geweld uit te lokken en daarmee alle vreedzame demon-
stranten in gevaar brengen, doet er kennelijk niet toe.

Volgens Jesse Klaver “ondermijnen de boeren de democratische 
rechtsstaat”. Hij eist daarom van Forum voor Democratie dat de 
partij de demonstraties veroordeelt. Dat er helemaal geen spra-
ke meer is van een democratische rechtsstaat als een overheid 
werkverboden oplegt aan hele beroepsgroepen, en als diezelfde 
overheid de daaruit volgende verontwaardiging pareert door het 
op achterbakse wijze laten ontploffen van demonstraties, laat hij 
buiten beschouwing. 

Dat zoiets alleen past in de dictatuur die Nederland in hoog 
tempo aan het worden is, betekent dat er helemaal geen demo-
cratie meer bestaat en dat de ondermijning daarvan volledig te 
wijten is aan het landsbestuur, dat alleen nog schermt met de 
term ‘democratie’ maar het inhoudelijke en ethische fundament 
eronder stelselmatig heeft gesloopt. 

Het landsbestuur is verworden tot een misdaadorganisatie. Dit  
wordt eens te meer bevestigd door de manier waarop het bestuur 
reageert op iedereen die de euvele moed heeft daartegen in verweer 
te komen. Misdadigers dulden immers geen tegenstand. 

Erick Overveen

Door de commotie rond de stikstof-
plannen en de boerenprotesten, en 
het nieuws dat de EU opnieuw een 
negatief oordeel dreigt te vellen 
over het Nederlandse mestbeleid, 
zouden we bijna vergeten dat er 
nog een ander spook opdoemt dat 
onze nationale wetgeving dreigt te 
ondermijnen: het handelsverdrag 
CETA (Comprehensive Economic and 
Trade Agreement). Op 12 juli stemt de 
Eerste Kamer over het handelsver-
drag tussen de EU en Canada, dat als 
doel heeft de handel tussen Canada 
en de EU gemakkelijker te maken 
door belemmeringen weg te nemen 
en importtarieven te verlagen. Het 
werd in 2016 getekend en de hoofd-
bestanddelen ervan zijn een jaar later 
al (gedeeltelijk) in werking getreden, 
vooruitlopend op goedkeuring van 
alle afzonderlijke EU-lidstaten. 

Ook in Nederland is een goedkeu-
ringsprocedure opgestart waarbij 
het om twee delen gaat die nog niet 
zijn ingevoerd: investeringsbescher-
ming, die multinationals en Canadese 
investeerders het recht geeft de Staat 
aan te klagen als een wet of regel 
hun investeringsbelangen aantast, 
en het openstellen van de publieke 
dienstensector voor buitenlandse 
investeerders. 

Volgens advocaat Meike Terhorst 
uit Alkmaar, die zich al jaren be-
zighoudt met het verdrag en onder 
meer werkt voor Milieudefensie naast 
veel pro deo werk, zorgt het verdrag 
ervoor dat multinationals superieur 

worden aan de Staat en onze soeve-
reiniteit kunnen ondermijnen. Dat 
heeft te maken met het zogenaamde 
Investment Court System (IVS), een 
arbitragehof waar bedrijven kunnen 
procederen tegen Nederland buiten 
ons eigen rechtssysteem om, “ter-
wijl wij die bedrijven bij datzelfde 
Hof niet kunnen aanklagen indien 
dat nodig zou zijn”, stelt Terhorst. 
Het verdrag “wordt gepresenteerd 
als een noodzakelijke verandering 
om het internationale handelsver-
keer te stimuleren, maar de scha-
duwzijde is dat CETA bevoegdheden 
geeft aan een 'supra-EU-ambtena-
ren-apparaat' dat niet gecontroleerd 
kan worden”, zegt Terhorst. “Dat is 
juridisch altijd gevaarlijk. Je loopt het 
risico dat de belangen van grote be-
drijven gewaarborgd worden, maar 
dat de belangen van MKB, boeren-
bedrijven, werknemers, vakbonden 
of milieuorganisaties buiten de deur 
worden gehouden, hetgeen we nu al 
in de praktijk zien gebeuren.”

Zij wijst erop dat CETA ook gevol-
gen zal hebben voor de Nederlandse 
landbouwsector. “De Nederlandse 
varkens- en rundvleesboeren kunnen 
het zwaar krijgen doordat het lastig 
wordt om met de enorme hoeveel-
heid aan goedkoop geproduceerd 
vlees uit Canada te concurreren. Er 
zijn nu allerlei quota afgesproken 
om bijvoorbeeld de invoer van vlees 
vanuit Canada te beperken. Het Ge-
mengd Comité (het besluitvormend 
orgaan dat wordt geleid door de Ca-
nadese minister van Handel en de 
EU commissaris van Internationale 
Handel – red.) zou de afgesproken 

quota in de toekomst kunnen 
afbouwen. Bovendien gelden er, 

voor zover mij bekend, voor het Ca-
nadese vlees andere regels dan voor 
onze lokale boer. Daardoor kunnen 
onze boeren buitenspel worden ge-
zet. En dat maakt het met het oog op 
de boerenprotesten van de afgelopen 
week extra wrang.”

Terhorst heeft op 7 juni 2020 samen 
met meer dan dertig hoogleraren een 
brief gestuurd aan de Eerste Kamer 
met het verzoek om CETA niet goed 
te keuren omdat het verdrag in strijd 
zou zijn met de Grondwet. Doordat 
investeringsbescherming multina-
tionals het recht geeft een claim in te 

dienen tegen de staat, wordt inbreuk 
gemaakt op de rechtsmacht van de 
Nederlandse rechter. Hierdoor geldt 
dat CETA met een tweederde meer-
derheid moet worden goedgekeurd. 
Tal van organisaties zoals Milieu-
defensie, Handel Anders, de Con-
sumentenbond, SOMO, en boeren-
organisaties strijden al jaren tegen 
CETA. Als CETA wordt goedgekeurd 
door alle lidstaten van de EU, heb-
ben bedrijven met aandeelhouders 
uit Canada of VS meer rechten in 

GEEN WEG MEER TERUG ALS EERSTE KAMER INSTEMT 

Handelsverdrag CETA 
treft boeren en ondermijnt 
Nederlandse rechtspraak

PIETER  STUURMAN

Dinsdag 12 juli stemt de Eerste Kamer 
over het belangrijke handelsverdrag 
CETA. Volgens advocaat Meike 
Terhorst, die onder meer werkt voor 
Milieudefensie, zorgt dit verdrag met 
Canada ervoor dat bevoegdheden door 
Nederland worden overgedragen aan 
een oncontroleerbaar internationaal 
ambtenarenapparaat. Het zal bovendien 
leiden tot grootschalige import van 
Canadees varkens- en rundvlees. De 
PvdA kan het verdrag tegenhouden, maar 
die partij lijkt zich te willen aansluiten 
bij de regeringscoalitie.

Nederland dan bedrijven met aan-
deelhouders uit Nederland. CETA’s 
investeringsbescherming komt 
hiermee, volgens mij, ook in strijd 
met artikel 1 van onze Grondwet. 
Die bepaalt: “Allen die zich in Ne-
derland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld”. CETA’s 
investeringsbescherming discri-
mineert op grond van nationaliteit 
waardoor de nationale bedrijven en 
hun aandeelhouders benadeeld wor-
den ten opzichte van buitenlandse 
investeerders.”

De stemming op 12 juli in de Eerste 
Kamer wordt cruciaal. De coalitie-
partijen hebben in de Senaat geen 
meerderheid. Terhorst: “Ze hebben 
dinsdag nog een andere partij nodig 
die met hen meestemt en de kans is 
groot dat dat de PvdA zou kunnen zijn. 
De Leidse politicoloog Ruud Koole, se-
nator van de PvdA in de Eerste Kamer, 
heeft onlangs, na een lange periode 

van twijfel, laten doorschemeren 
dat hij toch meer voor- dan nadelen 
ziet in het CETA-verdrag en dat hij 
nu overweegt om toch voor te gaan 
stemmen. Dat kwam ook doordat Kaag 
hem geruststelde dat CETA-landen 
nog altijd kunnen worden gestraft 
met hogere tarieven zodra zij zich 
niet aan hun (minimum)afspraken 
zouden houden.”
Kaag speelt het slim, zegt Terhorst. 
“Ze zette nog eens extra druk op de 
ketel door te zeggen dat wij, als we 

dinsdag tegen stemmen, een mod-
derfiguur slaan tegenover de rest van 
de EU. De regering Rutte doet alsof 
het CETA-verdrag onze enige optie 
is terwijl de coalitie verdomd goed 
weet dat de bevolking in opstand 
zou komen zodra zij daadwerkelijk 
zou inzien dat dit handelsverdrag 
een enorme transformatie van ons 
rechtssysteem teweeg zou kunnen 
brengen.”

De meeste mensen zijn zich echter 
niet bewust van de dreiging die van 
het verdrag uitgaat, stelt Terhorst. 
“Ze weten niet eens dat er dinsdag in 
de Eerste Kamer over gestemd wordt. 
Tegen de tijd dat iedereen zich reali-
seert wat er hier daadwerkelijk aan de 
hand is, zal het te laat zijn. Dan is er 
geen weg meer terug.”

Is er nog iets te doen om CETA te-
gen te houden? Terhorst: “Druk op 
de Senaat kan misschien nog hel-
pen. Ik zie bijvoorbeeld nog wel heil 
in boerenorganisaties die samen 
een vuist kunnen maken en de PvdA 
op het laatste nippertje misschien 
nog kunnen overtuigen om tegen te 
stemmen. Ook heb ik goede hoop op 
het initiatief van Handel Anders, die 
namens onder andere de Landbouw-
coalitie voor Rechtvaardige Handel, 
Milieudefensie en vele andere orga-
nisaties een brandbrief aan de Eer-
ste Kamer heeft gestuurd over CETA. 
Mensen dienen zich ervan bewust te 
worden hoe vreselijk belangrijk het is 
om CETA nog te stoppen. Ik hoop dat 
we onze autonomie weten te behou-
den en in Nederland kunnen blijven 
leven zoals wij dat fijn vinden.” 

	Brandbrief: bit.ly/brief-aan-de-
eerste-kamer-over-CETA

Bill Gates heeft 
50 miljoen dollar 
gepompt in 
landbouwrobots

Kennelijk mogen misdaden in politiek 
Den Haag wel worden gepleegd, maar 
niet worden benoemd

Stikstofminister Van der Wal, Picnic en Bill Gates
Niet alleen aan de producerende kant van de voedselketen zijn de 
lijntjes met de globalistische bestuurselite kort, ook aan de distri-
butiezijde is er sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling. 
Zo blijkt dat de broer van stikstofminister Christianne van der Wal 
(VVD) – Bouke van der Wal – een eigenaar is van Picnic. In deze online 
supermarkt heeft Bill Gates vorig jaar 600 miljoen euro gestoken. 
Gates heeft te kennen gegeven dat hij wil dat de rijke landen “100 
procent overschakelen op het eten van synthetisch vlees om de kli-
maatverandering te helpen bestrijden”. Dat fenomeen sluit weer 
helemaal aan bij een ander food innovation-idee gepromoot door 
het WEF: 3D-geprint ‘vlees’.

NEDERLANDSE 
AUTONOMIE IN 
DE KNEL

“De meeste mensen zijn zich niet 
bewust van de dreiging die van het 
verdrag uitgaat”
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Energiesector op omvallen? 
Miljardensteun nodig van overheden

WILLEM FREDERIK  ERNÉ

Kromvaardigheid
buitenspel staan (uitdr.), niet meer meedoen.

Een vrouw die bij de laatste Kamerverkiezingen haar voorkeurstem had 
uitgebracht op Willem Engel kwam erachter dat hij op haar stembu-
reau 0 (zegge: nul) voorkeurstemmen had gekregen. Oeps. Fraude? Een 
aanklacht werd ingediend, waarop het Openbaar Ministerie de zaak 
traineerde tot het “nieuwe” kabinet geïnstalleerd was en een eventueel 
oordeel “verkiezingsfraude” de facto geen gevolgen meer kon hebben. 
En inderdaad vonniste de rechter dat er in het bewuste stembureau iets 
was misgegaan, maar dat er geen sprake was van stembusfraude, omdat 
het slechts om één stem ging. Een vonnis om te onthouden, voor het 
geval je ooit voor het stelen van één brood moet voorkomen.

Als voorzitter van de Nederlandse Organistenvereniging (NOV) voerde 
mijn vader midden jaren ’60 een proces tegen de Nederlands Hervormde 
kerk, omdat die haar organisten en kosters al vele jaren onderbetaalde. 
Hij won en ik vermoed dat het vonnis de circa 13-jarige die ik toen was, 
een basaal vertrouwen in ons rechtssysteem gaf. Dat vertrouwen is sinds 
het begin van ‘corona’ in het niets opgelost. 

Een vreedzame fakkeldrager die voor een ministerswoning staat, krijgt 
maanden gevangenisstraf, maar een minister die de Wet openbaarheid 
van bestuur aan zijn piposchoenen lapt, waardoor pas twee jaar na dato 
– in plaats van na maximaal vier weken – bewezen kan worden dat de 
overheid zich jegens haar burgers crimineel gedraagt (met vele duizen-
den doden als gevolg), wordt niet eens aangeklaagd. Net zomin als de 
premier zonder geheugen en geweten, onder wiens leiding Nederland in 
tien jaar tijd naar de kl*ten is gegaan. Vraag het maar aan de ouders die 
niet weten waar hun 45.000 uit huis geplaatste kinderen zich bevinden 
(een nog veel groter schandaal dan de toeslagenaffaire). De voorbeelden 
van ‘kromvaardigheid’, het tegenovergestelde van rechtvaardigheid, zijn 
zo talrijk dat er een dik boek over geschreven kan worden.

En dat is precies wat Hester Bais en Wink Sabée hebben ge-
daan: Worst Bank Scenario. Mr. drs. Bais maakt al bijna tien jaar 

melding van “de grootste bankenfraude ooit”, maar het ministerie van 
Financiën en de toezichthouders lijden aan chronische nekkramp: ze 
kijken steevast de andere kant op, onwillig als ze zijn om hun bancaire 
logevriendjes aan te pakken.

Was het vroeger beter? Op sommige momenten in de geschiedenis waar-
schijnlijk wel, maar niet in 1999. Toen werd Ernest Louwes veroordeeld 
voor de moord op de weduwe Wittenberg. Vanaf het begin waren er grote 
twijfels over Louwes’ schuld in wat De Deventer Moordzaak is gaan heten. 
En wat blijkt? Ontlastende getuigenissen zijn niet gerapporteerd, ontlas-
tende documenten zijn achtergehouden, processen-verbaal zijn gema-
nipuleerd, het alibi is niet ontkracht en noodzakelijke daderonderzoeken 
zijn niet uitgevoerd. Dat oordeelde de Hoge Raad afgelopen juni, 23 jaar 
na dato. De politie heeft dus gefaald. Maar dat had de rechtbank in 1999 
toch ook kunnen constateren? En de rechters die zich met de successie-
velijke beroeps- en herzieningszaken hebben beziggehouden? Louwes 
is allang weer vrij, na acht jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten.

Overigens is bij de laatste Kamerverkiezingen wel degelijk gefraudeerd. 
Jonkvrouw Olongren verklaarde op de dag van de verkiezingen hon-
derdduizenden ongeldige briefstemmen alsnog geldig. Stel je voor: 
Ajax-Feijenoord, laatste speeldag van de competitie, beide teams staan 
met evenveel punten en een gelijk doelsaldo aan kop, de stand is 0-0, 
eerder zijn van Ajax (of Feijenoord) twee doelpunten wegens buitenspel 
afgekeurd en dan scoort Feijenoord (of Ajax) in de laatste seconde een 
doelpunt. Buitenspel. “Nee”, zegt de scheids. “De buitenspelregel is vijf 
minuten geleden afgeschaft.”

De spelregels veranderen tijdens het spel, heet dat. Waarna de pleuris 
uitbreekt.

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

Door hoge energieprijzen en sancties tegen Rusland 
dreigen grote Europese energiebedrijven om te vallen. In 
Duitsland is de nood het hoogst: minister van Economische 
Zaken Robert Habeck spreekt zelfs van een ‘Lehman 
Brothers moment’. De G7 overweegt het instellen van 
een maximumprijs voor olie. Of de maatregelen de 
consument gaan helpen is zeer de vraag. Ze leiden er wel 
toe dat overheden steeds meer controle krijgen over de 
energiesector.

Frank Knopers 
Geotrendlines

Uniper, de belangrijkste energieleve-
rancier van Duitsland met een jaarlijkse 
omzet van 164 miljard euro, klopte deze 
week bij de regering aan voor staats-
steun. Een reddingsoperatie van 9 mil-
jard is nodig om het bedrijf, dat ook in 
Nederland elektriciteitscentrales heeft, 
overeind te houden. Door het wegvallen 
van langlopende contracten met Rusland 
moet  Uniper steeds meer gas inkopen 
tegen veel hogere prijzen op de markt. 

Het bedrijf kan de kosten niet helemaal 
doorberekenen aan de afnemers. Volgens 
schattingen van analisten komt Uniper 
daardoor 30 miljoen euro per dag te-
kort. De Duitse minister van Economi-
sche Zaken Robert Habeck spreekt zelfs 
al van een ‘Lehman Brothers moment’, 
een verwijzing naar het faillissement 
van het Amerikaanse financiële concern 
Lehman in 2008, het startschot van de 
kredietcrisis. 

Ook op de oliemarkt lopen de span-
ningen hoog op. Zo kwamen regerings-
leiders van de G7-landen onlangs met 
de suggestie om een maximumprijs te 
koppelen aan Russische olie. Met deze 
maatregel hopen ze verdere prijsstijgin-
gen te beperken, maar vooral ook een 
belangrijke inkomstenbron van Rusland 
aan te pakken. Westerse landen zouden 
een maximumprijs kunnen trachten af 
te dwingen door olietransporten niet 
meer te verzekeren of te financieren als 
de lading duurder is dan de vastgestelde 
maximumprijs. Dit kan oliehandelaren 
ontmoedigen om tegen hogere prijzen 
Russische olie te kopen. De gedachte is 
dat Rusland dan tegen een lagere prijs 
olie aan de G7-landen zal leveren. 

Dit is volgens analisten echter een ui-
terst onwaarschijnlijk scenario. Rusland 
zal hier nooit in meegaan. De kans is 
groter dat Rusland dan helemaal geen 
olie meer aan Europese landen zal leve-
ren en uitwijkt naar andere afzetmark-
ten. Zo exporteert Rusland nu al meer 
olie over zee naar Azië dan naar Europa.

Het idee van G7-landen om een maxi-
mumprijs voor Russische olie te hanteren 
werkt alleen als andere belangrijke afne-
mers meedoen. Die kans is zeer klein, ge-
zien het feit dat India en China een goede 
handelsrelatie met Rusland willen onder-
houden. Tijdens een recente bijeenkomst 
maakten de BRICS-landen – Brazilië, 
Rusland, India, China en Zuid-Afrika – 
bekend dat ze meer met Rusland willen 
samenwerken. De Chinese president Xi 
veroordeelde tijdens de bijeenkomst de 

westerse sancties tegen Rusland en haalde 
uit naar de Navo. 

De maatregelen op de olie- en 
gasmarkt zullen misschien niet tot 

verlichting van de consument leiden, 
ze hebben wel tot gevolg dat de staat 

steeds meer controle krijgt over de ener-
giesector. Zo zou de Duitse overheid met 9 
miljard euro een aandeel kunnen krijgen in 
Uniper. En dat zou betekenen dat de over-
heid ook meer invloed kan uitoefenen op 
het energiebeleid. In Duitsland is onlangs 
al een nieuwe wet aangenomen, die de re-
gering meer ruimte geeft om energiebe-
drijven financieel te ondersteunen. In deze 

wetgeving is ook een prijsmechanisme 
opgenomen dat de overheid in staat stelt 
hogere energieprijzen door te berekenen 
aan consumenten en bedrijven. Zelfs als 
die een energiecontract hebben waarin 
de prijzen van energie voor een langere 
termijn zijn vastgelegd. Dit betekent dat 
de overheid meer zeggenschap krijgt over 
welke prijs marktpartijen gaan betalen en 
wie er voorrang krijgt bij een dreigende 
schaarste aan elektriciteit en gas. Dus ook 
welke industrieën als eerste afgeschakeld 
worden en welke sectoren als vitaal be-
stempeld worden. 

Brussel krijgt door de energiecrisis ook 
een steeds grotere grip op de energiesec-
tor. Binnen de EU wordt gewerkt aan een 
plan voor gezamenlijke inkoop van gas 
door de EU-lidstaten. Eind mei bereikte 
de EU overeenstemming over een boycot 
op Russische olie. Eind dit jaar moeten de 
lidstaten hun maritieme import volledig 
hebben afgebouwd. Het is de vraag of dit 
gaat werken. Sinds het begin van de oorlog 
in Oekraïne importeren Europese landen 
namelijk nog steeds op grote schaal Rus-
sische olie. De EU heeft sinds het begin 
van de Russische invasie 15  procent min-
der olie uit Rusland geïmporteerd, Neder-
land slechts 5 procent minder. 

Europa kan in theorie wel olie uit an-
dere landen importeren, maar daar is de 
infrastructuur nog niet op voorbereid. Nu 
komt veel Russische olie via de Oostzee de 
Rotterdamse haven binnen. Dat gaat om 
dusdanig grote volumes dat Nederland 
de tweede grootste afzetmarkt van Rus-
land is. Alleen de Chinese afzetmarkt is 
groter. Langere aanvoerroutes voor olie 
uit andere landen betekent bovendien dat 
er meer olietankers nodig zijn. Ook kan 
de samenstelling van de olie uit andere 
landen afwijken van Russische olie, wat 
betekent dat raffinaderijen aanpassingen 
moeten doen. 

DUITSLAND NEEMT WET AAN DIE CONTROLE GEEFT OP PRIJZEN

DE SPELREGELS 
VERANDEREN 
TIJDENS HET SPEL

4 miljoen vaten per dag
Azië
Europa

Overig
Onbekend

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

3-620-56-522-48-425-311-325-211-228-1

Rusland exporteert over zee nu al meer olie naar Azië dan naar Europa  (Bron: Bloomberg)

Verschuiving naar Azië
Bijna de helft van de Russische ruwe olie over zee gaat nu naar Azië

Klimaatbeleid drukt olie- en gasproductie
De scherpe stijging van de olie- en gasprijzen is niet alleen het gevolg van sanc-
ties tegen Rusland, maar was al ingezet vóór de inval in Oekraïne. De belang-
rijkste reden is volgens analisten een gebrek aan investeringen. Dat is weer het 
gevolg van het klimaatbeleid en diverse ‘desinvesteringscampagnes’ gericht 
tegen fossiele brandstoffen. Die hebben ertoe geleid dat de oliemaatschappijen 
niet konden voldoen aan de stijging van de vraag direct na het einde van de 
coronamaatregelen.

Volgens Michael Shellenberger, een Amerikaanse energie- en milieu-expert, 
hebben campagnes tegen de olie- en gaswinning geleid tot een halvering van 
de olie- en gasexploratie tussen 2011 en 2021. Het aantal nieuwe projecten voor 
oliewinning zou vanaf 2016 gedaald zijn tot een historisch laag record. Ook zou-
den oliemaatschappijen momenteel 25% minder investeren dan nodig om de 
olieproductie stabiel te houden. 

Ook zakenbank Goldman Sachs stelt dat “druk van klimaatactivisten op regerin-
gen en banken” oorzaak is, dat de industrie de aantrekkende vraag niet bijbeent. 
Normaliter past de olie- en gasindustrie bij stijgende vraag snel de productie 
aan. Maar nu ontbreekt voor nieuwe projecten kapitaal, aldus Goldman Sachs. 
(Rypke Zeilmaker)

De kans is groter dat 
Rusland helemaal geen 
olie meer aan Europese 
landen zal leveren

“Ik kan niet voor iedereen 
spreken, maar de groep truckers 
waar ik deel van uitmaak is bereid 
om de boeren steunen. Maar ze moeten 
zelf ook doorzetten.”

De uitdaging voor de boeren is om acties 
te organiseren die impact hebben, maar 
burgers niet te zeer tegen de haren in strij-
ken. Valk: “Het blokkeren van snelwegen 
is misschien niet zo’n goed idee.” Waar 
aan wordt gedacht is acties om rechtstreeks 
voedingsproducten te gaan leveren door 
boeren aan de consument. 

Winst is volgens De Valk dat steeds dui-
delijker is geworden voor het publiek dat 
de boeren weg moeten om woningen te 
kunnen bouwen en vanwege immigratie. 
“Met stikstof heeft het niks te maken.”

De meeste aandacht ging uit naar de 
schietpartij op dinsdagavond in Heeren-
veen. Rond 22.40 uur schoot een politiea-
gent in Heerenveen gericht op Jouke Hos-
pes, een 16-jarige boerenzoon uit Akkrum. 
De Politie Fryslân laat op Twitter al binnen 
het uur weten dat “door trekkerbestuurders 
geprobeerd is in te rijden op agenten en 
dienstvoertuigen”. Op woensdag laat het 
OM zelfs weten dat Jouke en twee man-
nen van 34 en 36 zijn opgepakt “wegens 
poging tot doodslag”. Die beschuldiging 
wordt later weer ingetrokken. Video’s die 
op social media worden gedeeld laten een 
heel ander beeld zien.

De Andere Krant spreekt op woensdag 
met “sympathisant” Arend Glas, die met 
zijn personenauto vlak voor de trekker van 

Jouke reed. “Er waren zo’n 200 demon-
stranten die met trekkers en auto’s zich 
verzamelden in Heerenveen. We kregen 
veel steun van de mensen. Bij de Spar liet 
de politie ons weten dat ze ons weg wilden 
hebben. Een stuk of vijf, zes politieauto’s 
kwamen rond half elf met grote snelheid 
voorbij scheuren, sneden de voorste linie 
van de colonne af en wierpen zo een blok-
kade op bij de rotonde. Velen zijn toen ruim 
om die blokkade heengereden, want we 
wilden gewoon weggaan. Ik reed een paar 
meter voor de trekker van Jouke en heb 
zelf op de beelden de schietpartij moeten 
terugzien. Er was geen enkele reden om het 
zo te laten escaleren. Er was geen sprake 
van agressie bij ons.”

Het verhaal komt overeen met de vele 

beelden en de lezing van Hospes zelf. “Een 
groot gedeelte vloog om de blokkade. Achter 
mij was het leeg. Ik dacht: ik moet er ook 
omheen, dus reed rustig over het stoepje en 
ging kijken of er verkeer aankwam. Ik reed 
nog steeds rustig en hoorde ineens pang in 
mijn rechteroor. Ik denk wat krijgen we 
nou, piep in het oor. Ik denk gauw wegwe-
zen uit paniek,” liet het slachtoffer in een 
openbaar statement via Telegram weten.

Nadat Jouke en twee andere mannen zijn 
vastgezet in Leeuwarden, verzamelen zich 
daar gedurende de woensdag honderden 
boeren en sympathisanten om de vrijla-
ting van het drietal te eisen. Ook de media 
zijn talrijk aanwezig: van Omroep Fryslân, 
de NOS, Hart van Nederland, BlckBx, het 
Duitse Bild tot het New Yorkse alternatieve 
mediakanaal The Epoch Times. Ze regis-
treren allemaal dat het aanwezige volk de 
kant van de boeren heeft gekozen.

Opvallend is dat de journalisten nauw-
lettend in de gaten worden gehouden door 
de aanwezigen, die bij de interviews en 
stand-ups nauwgezet meeluisteren en 
zelfs integraal filmen. “Dat doe ik om ze 
te laten weten dat ze waarheidsgetrouw 
verslag moeten doen”, stelt Abeltje Boerstra 
uit Hardegarijp. “Ik ben dus naast de jour-
nalisten gaan staan en niet van ze geweken. 
Ik heb ze laten weten dat wij meekijken en 
niet langer tolereren dat er geframed wordt. 
Zo fungeer je als een soort extern geweten 
voor ze. Ik zie het als een nieuwe vorm van 
geweldloos verzet.” 

Jouke wordt ’s avonds om 21.15 uur vrij-
gelaten. Hij laat weten dat hij enorm ge-
schrokken is. “Op de trekker zie ik een gat 
in het ijzer. Het heeft echt niks gescheeld 
of het was einde verhaal geweest voor mij. 
Ik mag van geluk spreken dat ik het over-
leefd heb.” Hij laat weten zelf aangifte te 
gaan doen van poging tot doodslag tegen 
de schietende agent. De Politie Fryslân wil 
lopende het onderzoek geen verder com-
mentaar geven. In Den Haag vragen FVD 
en andere oppositiepartijen tevergeefs om 
een debat in de Tweede Kamer.

De vraag voor de boeren is, hoe nu verder? 
Jouke blijft strijdbaar: “We gaan door met 
strijden,” laat hij weten. “Een voor allen, 
allen voor een.” Willeam Schoonhoven ziet 
dat de actievoerders steeds meer worden 
beperkt door de ME. “We krijgen nood-
verordeningen op ons nek. Er zijn vijftig 
boeren gearresteeerd deze week. Het pro-
test moet groter worden. Dan kunnen ze 
het niet stoppen.”

De Valk denkt dat de strijd doorgaat. Maar 
hij hoort ook geluiden van boeren die zich 
“dan maar laten uitkopen”, als er geen re-
sultaten worden geboekt. Dat is voor boer 
Kees Schoenmakers geen optie. “Je hebt 
een plicht aan je kinderen, je ouders, je 
voorouders. Die hebben hier voor gezweet. 
Daardoor hebben wij nu welvaart.”

	Vervolg van pagina 1

Je hebt een plicht naar 
je kinderen, je ouders, je 
voorouders 

Fotografie: Insagostudio

https://www.geotrendlines.nl/wp-admin/post.php?post=27220&action=edit
https://www.geotrendlines.nl/wp-admin/post.php?post=27220&action=edit


BOEK VAN DE WEEK

Wie durft deze school aan? 
Het roer moet om in het voortgezet 
onderwijs

Michiel Verbeek, voormalig docent en nu werkzaam als adviseur en 
bestuurder van maatschappelijke organisaties, beschrijft in Wie durft 
deze school aan? de hardnekkige problemen van het voortgezet 
onderwijs zoals de desinteresse van leerlingen, de prestatiedruk en 
toetscultuur, maar ook het gebrek aan vrijheid voor docenten en de 
immer oplopende werkdruk. Er zou veel meer aandacht moeten komen 
voor creativiteit en kinderen moeten weerbaarder worden.

Verbeek schetst een denkbeeldige school, genaamd Stellalusat, waar het heel 
anders gaat. De naam is een verbastering van het Latijnse Stella Luceat,‘de 
wens dat de ster schijnt’. Leerlingen die van de basisschool komen kunnen zes 
jaar op Stellalusat verblijven. Er is eventueel een zevende jaar voor een gerich-
te voorbereiding op een vervolgopleiding. Op Stellalusat zijn geen toetsen en 
examens. Een leerling wordt niet in een cijfer afgemeten ten opzichte van het 
gemiddelde. Ze krijgen een persoonsdossier in de vorm van een website. Daarin 
komt het geleerde en het gemaakte werk, de directe feedback van docenten, 
externen en medeleerlingen.

Het boek pleit voor gepersonaliseerd onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden 
met de unieke passies, ambities en leervermogens van leerlingen. Het boek biedt 
veel voorbeeldworkshops en concrete toepassingen. Een praktisch en leerzaam 
boek voor iedere docent die zelf aan de slag wil met onderwijsvernieuwing.

	Michiel Verbeek
	€ 55  www.wiedurftdezeschoolaan.nl/bestellen

FILMTIP

Een rijk leven  
zonder geld
Het gedachtegoed achter de ‘gevonomie’, de tegenhanger van 
economie, komt voort uit het feit dat we op aarde genoeg grondstoffen 
hebben en dat we in overvloed kunnen leven als we geven vanuit ons 
hart. Hierdoor zullen de grondstoffen vanzelf op een eerlijke manier 
verdeeld worden, is het idee.

Heidimarie of Heidi Schwermer (1942-2016) richtte in 1994 in Dortmund het Give 
and Take Center op, een ruilkring waarin diensten, vaardigheden en objecten wer-
den uitgewisseld en gedeeld. Hierdoor ontdekte ze dat ze veel minder geld nodig 
had om van te leven dan ze dacht. Ze besloot helemaal zonder geld te gaan leven 
en werd daarmee een pionier op het gebied van de gevonomie. 
In mei 1996 gaf ze al haar bezittingen op en daarmee begon haar 16 jaar durende 
‘leven zonder geld’. Ze wist door middel van ruilhandel en de uitwisseling van haar 
talenten voor dingen die ze zelf nodig had een in verhouding luxe en rijk leven te 
leiden zonder ook maar één cent uit te geven. Een inspirerend verhaal waardoor 
je waarde en geld vanuit een heel ander perspectief zult gaan zien.

	 1 uur en 54 minuten 
	www.livingwithoutmoney.org
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Seminar: Rudolf 
Steiner door Heidjer 
Reetz 
Heidjer studeerde filosofie en heeft zich 
intensief verdiept in Rudolf Steiners so-
ciale inzichten. De seminars met Heidjer 
kun je zien als één grote oefening om een 

krachtig, gezond en zelfstandig den-
ken te ontwikkelen. Tijdens dit se-

minar worden de kernbegrippen 
uit de driegeleding (het geeste-

lijk leven, economie en recht) 
en de sociale ontwikkeling van 
de mensheid grondig belicht 

en in verbinding gebracht met 
hedendaagse vraagstukken. Het 

hoofdthema is de rol van Europa 
tussen oostelijke en westelijke 
machtspolitiek. 

 Emmen  15 t/m 17 juli 
	 Informatie & aanmelden: 
wenkkamphuis@gmail.com
	bit.ly/seminar-steiner

Retraite: Verander 
de Wereld, Begin bij 
jezelf 
De wereld mag veranderen. We hebben 
lang genoeg in angst, onmacht en af-
stand geleefd. Het is tijd voor ‘De Hemel 
op Aarde’. Laat je meevoeren tijdens deze 
helende reis vol muziek, beweging, li-
chaamsbewustzijn, verdieping, rituelen 
en (sjamanistische) ceremonies. Ook de 
Schumann resonantiesystemen staan tot 
je beschikking! Met hart en ziel willen wij 
onze kennis en kunde met jou delen en 
gaan we je heerlijk verwennen en in de 
watten leggen. Omdat je het waard bent 
om echt even tijd voor jezelf te hebben. 

	Meterik  16 & 17 juli  10:30 – 
17:00  € 222
	Aanmelden: rob@selfcreation.nl 
	bit.ly/retraite-meterik

Workshop: Balance 
Breathing
Ademen is: jouw levensenergie inade-
men. De mate waarin je dat doet is onder 
andere afhankelijk van jouw mentale, 
fysieke en emotionele staat. Diep en 
verbonden in- en uitademen is heel 
gezond en werkt bijvoorbeeld ont-
zettend goed voor het versterken van 
het immuunsysteem. Tijdens deze 
workshop maak je kennis met de 
Balance Breathing ademhalings-
techniek. Hiermee maak je weer 
verbinding met jouw lichaam en met 
jouw hart. Er wordt met kleine groepjes 
gewerkt om zo eenieder volledige aan-
dacht te kunnen geven.

	Einighausen  17 juli  
	 10:00 – 12:30  € 55
	https://paullenferink.nl/agenda/
balance-breathing-workshop

De Andere Krant gaat ‘On Tour’. Wij gaan het land in om met onze 
lezers en anderen van gedachten te wisselen. De eerste stop is 
het weekendfestival Parallel Fest op vliegveld Drachten op 16 en 
17 juli. Kom je ook? 

Deze week zijn de boeren vrijwel onafgebroken in het (alterna-
tieve) nieuws. Jong en oud vechten voor het behoud van de agra-
rische bedrijven die al jaren in het nauw gedreven worden door 
de grote supermarkten. Gelukkig ontstaan er momenteel allerlei 
sites waarop boerderijwinkels gemakkelijk zijn te vinden. Door 
direct bij de boer te kopen, steunen we de boeren en hebben we 
tevens de mogelijkheid de supermarkt vaker links te laten liggen.  

AndereAgendaDe 

De Andere Krant Live: 
Parallel Fest

Steun de boeren, koop lokaal en 
direct bij de boer

De Parallelle Samenleving zijn we samen!
We leven in bijzondere en soms heftige tijden. Voor veel 
mensen is het huidige systeem niet toereikend meer om 
in hun behoeften te voorzien. Dit is de reden dat velen 
zijn gaan nadenken over, en bouwen aan een nieuwe sa-
menleving. In De Andere Agenda schenken wij aandacht 
aan de verschillende mensen, organisaties en initiatie-
ven die bouwen aan het Nieuwe Samen Leven. Dit keer 
met Laurens Lindeman, initiatiefnemer van ‘De Parallelle 
Samenleving’. 
 
Als je Lindeman spreekt of ziet mee-
lopen bij manifestaties, zou je bij-
na niet denken dat hij tot twee jaar 
terug nog totaal andere bezigheden 
had. “Voor corona begon liep voor 
mij alles op rolletjes: ik werkte als 
personal trainer en lifestylecoach 
en daarnaast ook als content marke-
teer op social media met het account 
@laurenslindeman.” 

“Op dat account had ik 87.000 mo-
debewuste volgers en wekelijks 
kwamen daar nog honderdduizen-
den unieke accounts bij.” Maar toen 
kwamen de maatregelen en moesten 
de sportscholen keer op keer slui-
ten. “Daardoor ben ik failliet gegaan. 
Het voelde dan ook als mijn plicht 
om mij uit te spreken tegen deze 
desastreuze maatregelen. Dat deed 
ik onder andere op social media en 
met blogs, demonstraties, het plak-

ken van stickers en het geven van 
speeches.” 

Al vrij snel werd Lindeman gecon-
fronteerd met de huidige cancel 
culture. “Er werden steeds meer 
opdrachten afgezegd en samen-
werkingen verbroken en als diep-
tepunt censureerde Instagram 
mijn hele account, waardoor mijn 
bereik minimaal werd. De marke-
tingwaarde was nihil en ik raakte 
al mijn inkomsten met één druk op 
de knop kwijt.” Lindeman geeft aan 
letterlijk ziek te zijn geweest van 
deze censuur. “Ik zat in een duis-
tere, verdrietige en pijnlijke periode 
van mijn leven nadat ik zowel zake-
lijk als privé alles verloren was. Ik 
voelde dat ik wat moest doen met 
mijn innerlijke onrust en verdriet 
en dat resulteerde in april 2021 met 
het vrijheidsplatform ‘De Parallel-

le Samenleving’, met mijn 9-jarige 
zoontje als grootste motivatie!”

Het burgerinitiatief wordt door 
Lindeman beschreven als ‘een 
commUNITY dat moedige inzich-
ten zichtbaar maakt en vooral veel 
nieuwe verbindingen creëert’. De 
Parallelle Samenleving bestaat uit 
drie pijlers: de kennisbank, de social 
commUNITY en welkomnederland.
nl. “De kennisbank is een nieuws-
pagina op onze website waar we 
kennis verzamelen, zodat er veel 
informatie overzichtelijk en toe-
gankelijk gedeeld kan worden”, 

vertelt Lindeman. De onderwerpen 
variëren van economie tot gezond-
heid en van cultuur tot media. “De 
online commUNITY is ons eigen al-
ternatief voor Facebook, dat inmid-
dels al bijna 10.000 leden telt. Hier 

kunnen gelijkgestemden 
in een veilige en censuur-
vrije omgeving met elkaar 
in contact komen. Tot slot 
is welkomnederland.nl de 
sociaal-maatschappelijke 
en zakelijke kant van de 
Parallelle Samenleving. 
Hier kunnen ondernemers 
met elkaar verbinden en 
daar gaat ook de wakkere 
vacaturebank dearbeids-
markt.nl uit ontstaan.”

En Lindeman is nog niet 
klaar. Integendeel, er lig-
gen veel nieuwe plannen 
klaar. Maar om deze uit te 
kunnen voeren zijn meer 
vrijwilligers, meedenkers 
en donaties nodig. “Ik kan de kar 
niet meer alleen blijven trekken 
en we moeten de commUNITY 
app uit de lucht gaan halen om-
dat de maandelijkse kosten met 
10.000 gebruikers niet meer te 
dekken zijn. Mede daarom zijn we 
een crowdfunding gestart, zodat 
we alles zonder zorgen draaiende 
kunnen houden en daarnaast ook 
mensen in dienst kunnen nemen 
om verder door te groeien. We heb-
ben meer fysieke en financiële hulp 
nodig om door te kunnen pakken, 
dus ik kom graag in contact met 
mensen en ondernemers die met  

tijd, energie, financiën, kennis of 
netwerk mee willen bouwen aan 
dit veel belovende burgerinitiatief. 
We doen het tenslotte met elkaar. 
Vraag niet wat de Parallelle Samen-
leving voor u kan doen, maar wat 
u voor de Parallelle Samenleving 
kunt doen!” 

	 Meer informatie en 
meebouwen? Kijk op 
deparallellesamenleving.nl

De Andere Krant zal tijdens dit speciale 
tweedaagse, duurzame festival dat ge-
heel in het teken staat van verbinding 
aanwezig zijn met een grote tent. Wij 
zien ernaar uit onze lezers te ontmoeten. 
Ook bieden wij een programma met di-
verse lezingen en workshops door onze 
schrijvers en columnisten. Onder meer 
Ad Nuis, Arjen Pasma en Ab Gietelink  
lezen columns voor, er is een lezerspanel 
met  uitgever Sander Compagner en 
hoofdredacteur Karel Beckman, en de 
cabaretiers van Hart voor Humor delen 
hun unieke kijk op het leven. 
Het Parallel Fest wil mensen verbin-
den en kennis meegeven over hoe we 

terug kunnen naar het leven met elkaar 
en met de natuur. Foodtrucks, work-
shops, marktkramen, een kindergebied 
én een podium met artiesten als Tim 
Douwsma en Bert Heerink zorgen voor 
een geslaagd en inspirerend weekend. 
Wees erbij! 
Wil je ook een evenement, groot of klein, 
organiseren met De Andere Krant?  Stuur 
dan een mailtje naar agenda@deandere-
krant.nl. Het programma kan aangepast 
worden aan jullie wensen.

	Vliegveld Drachten  16 & 17 juli
	€ 21 (dagticket) € 37 (twee dagen) 
	www.parallelfest.nl

Boerderijwinkels op het erf, stalletjes 
langs de weg, boerderijautomaten die 
24 uur per dag open zijn, melktaps, 
kwekerijen, imkerijen, boomgaarden en 
wijngaarden, als consument kun je prima 
terecht voor al je boodschappen. “Onze 
missie is de boer rechtstreeks in contact 
te brengen met lokale en loyale klanten 
zodat ze wel een eerlijke prijs krijgen 
voor hun producten”, stelt lekkerder.nl, 
één van de websites waar je jouw lokale 
boer kunt vinden. “Dat 
de consument lokaal 
écht verse pro-
ducten bij de boer 
koopt, en daardoor 
verser, beter, meer 

betaalbaar en lekkerder eet. Dat we naar 
de seizoenen eten, zoals het hoort. We 
halen voedsel niet van ver, maar dichtbij 
uit de regio. Zodat er veel minder voed-
selkilometers worden gemaakt”. Steun 
onze boeren en koop direct van het land!

	 lekkerder.nl  zoekdeboer.nl
	 lekkersdichtbij.nl  hofweb.nl
	proevkantoor.nl

Dag van de Nieuwe 
Wereld
Kom ook langs op deze mooie dag, op 
een mooie plek, met mooie mensen. Het 
perfecte moment om gelijkgestemden te 
ontmoeten. Met veel muziek: folk, fla-
menco, een dansavond, biodanza en com-
munity singing. Je kunt ook een lezing 
of workshop volgen over permacultuur, 
energiewerk, sjamanisme of de Germaan-
se geneeskunde. Maar ook vele andere ac-
tiviteiten zoals wildplukken, een proeverij 
en een springkussen en andere activitei-
ten voor de kleintjes. Er is voor ieder wat 
wils tijdens dit gratis minifestival!

	Tilburg  17 juli  14:00 – 21:00
	Gratis 
	bosvreugd.nl/programma.php

Seminar: Get Your 
Life On Stream
Je bent het zat om binnen een stramien 
te functioneren, een dwangbuis, terwijl 
je toch echt het idee had dat je je eigen 
kunstwerk maakte van het leven en buiten 
de lijntjes kleurde! Stem af op de wetten 
van de natuur en het universum en ver-
trouw erop dat je het juiste doet. Tijdens 
dit 2-daagse seminar leer je meer over 
wie je echt bent en waar je toe in staat 
bent. Ontdek jouw verborgen talenten en 
vaardigheden en je ware levensdoel. 

	Urmond  29 & 30 juli  11:00 – 
18:00  € 497 
	bit.ly/seminar-urmond

Pluk je eigen 
duurzame 
natuurboeket
In de Tuinen van West bevindt zich de 

grootste pluktuin van 
Amsterdam: ‘Lo-

kale bloemetjes’. 
Sarai bestiert 
de tuin en 
werkt vanaf 

het voorjaar 
onvermoei-

baar door om de 
prachtigste bloemen op te kweken. 

Dit jaar kweekt ze voor het eerst ook klei-
ne plantjes. Iedereen kan zelf een uniek, 
duurzaam en gifvrij natuurboeket pluk-
ken. In het ‘self-service bloemenstation’ 
pak je een schaar en een vaas die je kunt 
vullen met een laagje water. Daarmee ga 
je de pluktuin in, waar je alle bloeiende 
bloemen die je ziet mag plukken tot je 
vaas vol zit. 

	Amsterdam  € 17,50 (volle 
plukvaas) 
	bit.ly/lokale-bloemetjes 

VOOR HET NIEUWE SAMEN LEVEN

INTERVIEW

Verder vooruit in de tijd
New Wine Zomerconferentie: 
Leer, luister, aanbid mee en 
ontdek 

	23 t/m 29 juli, Liempde
	zomerconferentie.new-wine.nl

Tantra retraite: Ontwikkel jezelf 
naar Liefde, Compassie en 
Vrede

	25 t/m 29 juli, Westervoort
	bit.ly/5-tantra-avonden

Workshop: Naar een Betere 
Wereld door de Vrije Mens 
Academie

	30 juli, Eemnes
	bit.ly/vrije-mens-wereld

	Heb je tips? Mail naar:  
agenda@deanderekrant.nl

“Mijn 9-jarige 
zoontje was 
de grootste 
motivatie voor het 
vrijheidsplatform”

Fotografie: Mark Kamphuis
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https://www.wiedurftdezeschoolaan.nl/bestellen/
http://www.livingwithoutmoney.org
mailto:rob@selfcreation.nl
https://paullenferink.nl/agenda/balance-breathing-workshop
https://paullenferink.nl/agenda/balance-breathing-workshop
http://www.parallelfest.nl
http://bosvreugd.nl/programma.php
https://zomerconferentie.new-wine.nl/
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Simone Beer

Je ligt net lekker te slapen, tot je ineens gezoem hoort. Dan zijn er twee 
keuzes: doorslapen en de muggenbulten voor lief nemen, of uit bed en op 
muggenjacht. Gelukkig zijn er natuurlijke middelen die muggen weren, 
zodat deze nachtelijke perikelen je hopelijk bespaard blijven.

Natuurlijke middelen 
tegen muggen

DOE HET  ZELF

Veel producten zijn goedkoper en gezonder als ze zelfgemaakt 
zijn. Daarom geven we elke week een ‘recept’. Deze week tips 
en een recept om op natuurlijke manieren muggen te weren.

Water
De beste manier om te zorgen dat de 
muggen jouw huis voorbijgaan, is geen 
stilstaand water in de buurt te hebben. 
Muggen leggen namelijk hun eitjes op 
stilstaand water en blijven daarbij in de 
buurt. Zorg er dus voor dat er geen plasjes 
regenwater blijven staan en dat er geen 
water in plantenbakken ligt waar de mug-
gen hun eitjes kunnen leggen. Als je gaat 
kamperen is het slim om je tent niet al 
te dicht langs een waterbron te hebben 
staan.

Klamboe
Misschien lukt het niet alle muggen uit 
je tent of huis te weren, maar dan is het 
nog wel mogelijk ze van je slaapplek weg 
te houden. Met een ouderwetse klamboe 
voorkom je dat de muggen bij je komen en 
kun je ongestoord genieten van je nacht-
rust. Zorg er wel voor dat je de klamboe 
’s ochtends weer sluit zodat de muggen 
niet alsnog ín de klamboe terecht komen.

Wind
Muggen houden niet van wind, dus wil je 
deze zomer nog lekker buiten natafelen, 
zet dan een ventilatortje neer of zet met 
het kamperen de tent of caravan op een 
plekje waar het lekker doorwaait, 
alleen niet in de buurt van stil-
staand water.

Vitamine B1
Mike Verest van Leef Be-
wust wijdde ook een blog 
aan de prikgrage beestjes. 
“De meest natuurlijke manier 
om muggen te weren is vitami-
ne B1 slikken. Dit wordt door je 
lichaam opgenomen en muggen 
houden daar niet van.” Volgens 
Verest is het dan nodig drie-
maal daags 25 tot 50 mg B1 
binnen te krijgen, via supple-
menten of voeding. “Als je op 
vakantie gaat, kun je ook al beginnen 
met het slikken van supplementen. Dit 

voorkomt dat je met allerlei chemische 
sprays en middelen in de weer moet.

Geuren
Je zou het niet zeggen, maar muggen 
kunnen uitstekend ruiken. Waar het ver-
haal de ronde doet dat muggen op licht 
af zouden komen, geeft entomoloog en 
‘muggendeskundige’ Bart Knols in Quest 
aan dat dit onzin is. “Muggen komen op 
onze lichaamsgeur af, dus het is een fa-
beltje dat muggen binnenkomen als het 
raam te lang open staat.” Polsbandjes en 
muggenstekkers met hoge geluiden zou-
den volgens Knols ook geen effect hebben.

Doordat de mug zo gevoelig is voor geur, 
is het juist ook goed mogelijk ze daarmee 
te weren. Zoals de geur van rozemarijn, 
kattenkruid, citronella of lavendel. Je kunt 
een plantje in de vensterbank neerzetten 
of wat druppels etherische olie – bijvoor-
beeld citronella – in een aromaverdam-
per doen om de muggen weg te houden. 
Je kunt ook zelf een spray of olie maken 
waarmee je de geur op jezelf aanbrengt. 

RECEPT VOOR ANTI-MUGGENSPRAY

Vul een verstuiver van ongeveer 250 ml met water 
en voeg daar ca. 35 druppels etherische olie aan 

toe. Neem hiervoor geuren waar muggen 
niet van houden zoals citroen, citronella, 

citroengras of lavendel. Voor een lan-
gere houdbaarheid kun je het water 

aanvullen met azijn of wodka. Voor 
gebruik de fles even goed schudden 
en sprayen maar! De holtes van je 
armen zijn warmer en verspreiden 
daardoor extra goed de geur, sla die 

dus niet over.
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ARJEN PASMA 

Ik schrijf deze column op maandagochtend (4 juli). Tractoren staan dáár waar niets te 
oogsten valt. Dat ze nu staan waar ze staan begrijp ik wel. De ellende zit dieper dan de 
trappen van vergelijking: ‘leugens, grotere leugens, statistieken’. Ik zal (weer) duidelijk 
zijn: ik ben van boerenafkomst. Mijn opa was veeboer en molk 24 koeien. Als mijn vader 
boer geweest was, stond ik met kinderen en kleinkinderen nu waar mijn dorpsgenoten 
staan. Ik ben niet blind: ik zie rondom mij ‘groen beton’ in plaats van weidegras. Dat 
koeien nu ‘uitgemolken’ worden tot er minder dan vel over been van over is, dat je 
meent 36.000 plofkippen nodig te hebben voor je inkomen, dat je vindt dat het een 
goed idee is om tarwe te kweken met een lengte niet groter dan een geranium (en ik 
heb nog meer voorbeelden en ga nu niet in op de stinkende varkensindustrie) is even 
waanzinnig als een economie waarin plaats is voor een kledingindustrie die promoot 
dat je een bloesje na het twee of drie keer gedragen te hebben kunt afdanken. Op die 
manier gaat de wereld naar de gallemiezen. Deze wereld is gemaakt door machthebbers 
en geldslurpers. Voor welzijn en eerlijk delen is geen plaats.

Ik herinner mij de eerste geschiedenislessen van vroeger (klas 5 en 6 van de ‘lagere 
school’) nog heel goed. Het waren verhalen over oorlogen tussen volkeren, begonnen 
door koningen en hertogen. De woorden in die lessen klonken als ‘brandschatten’ 
(lees eens na op Wikipedia), schofterig hoge belastingen (‘penningen’), verkrachten 
van vrouwen (in moderne bewoordingen: ‘geïnstitutionaliseerd racisme’, het toe-
slagendrama) en moordpartijen (tegenwoordig ‘vaccineert’ de macht tot je er dood 
bij neervalt, hetgeen dus hetzelfde is).

Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de superrijken, degenen die de ka-
nonnen bezitten, degenen die menen de door God gezondenen te zijn en daarom van 
beter allooi te zijn dan mensen met alleen maar een goed hart, de ‘overheden die 
over u gesteld zijn’ en aan wie wij, het ‘gewone volk’ daarom kennelijk onze gehoor-
zaamheid verschuldigd zijn. In elk tijdsgewricht ‘knarste’ dit en waren er mannen, 
vrouwen en kranten in verzet met als oogmerk de waanzin van macht en hebzucht 
een ‘HALT!’ toe te roepen. 

Duidelijk is wel dat machthebbers hun macht nooit vrijwillig uit handen geven. Die-
zelfde geschiedenis leerde mij dat, wanneer machthebbers te vér zijn gegaan, er niets 
anders op zit dan grof stampei te maken. Je kunt het revolutie noemen of opstand. 
Ceausescu snapte er niets van toen hij zijn laatste toespraak hield, een paar uur later 
werd de man definitief gestopt. Machthebbers snappen het gewoon niet, ze begrijpen 
niet dat ze te ver gaan, ze luisteren niet en denken dat Johan Remkes de brokstukken 
nog kan lijmen. Nee, dat kan hij niet. Met het dictaat ‘elke wijk, elke deur, elke arm’ 
heeft het machtsblok de hand overspeeld en ik zal uitleggen dat de rust in het land 
niet van deze machthebbers te verwachten is. Daar komt ie.

Het is een jaar of twee geleden (misschien in het najaar van 2019) dat de verkrachte 
moeders van de toeslagenaffaire voor de zoveelste keer op het Binnenhof stonden. 
Daar kwam Mark Rutte aangelopen. Hun terechte klacht bereikte zijn oren. (Ik schrijf 
niet dat hij luisterde!) Zijn reactie was deze: “Ik schaam me kapot”. Nou leerde ik als 
kind wel wanneer ik me moest schamen en dat er dan kennelijk iets hersteld moest 
worden. Dat een misstap (een ‘misse daad’ of een ‘misdaad’) gevolgen moet hebben, 
is mij wel duidelijk. Dat geldt kennelijk niet voor Mark Rutte. Een lekke wetgeving 
omtrent een stupide avondklok kan in een stief kwartiertje gerepareerd worden, maar 
een groep bestolenen het hunne teruggeven is kennelijk te moeilijk. Evenals leiding 
geven aan een natuurlijke landbouw die producten voorbrengt die goed zijn voor 
natuur, mens en dier. Omdat het alleen om macht en geld draait en de machthebbers 
en hun vazallen nooit zullen en willen luisteren naar het ‘gewone – inmiddels ge-
brandschatte – volk’, is het zeer begrijpelijk en noodzakelijk dat de opstand massaler 
en krachtiger wordt. Het interesseert Klaus, Bill, Mark, Sigrid, Manuel, Tjeerd en al 
die andere kloothommels niets hoe het met ons gaat. Daarom: “Ontwaakt! Wij kunnen 
het zelf in een parallelle samenleving!” 

“Ik schaam me kapot…”

		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en 
homeopaat. 

GEZONDHEIDSAMEN LEVEN

een veganistische levensstijl koos viel 
ik bijna 10 kilo af, werd ik energieker en 
had ik geen last meer van mijn maag en 
darmen.”

Volgens Süter – die verschillende onder-
zoeken en zijn persoonlijke ervaringen 
beschreef in zijn boek 'De Vegan Revolutie' 
– zullen deze gezondheidswinsten voor 
iedereen gelden. “Ik ben ervan overtuigd 
dat wij mensen met een veganistische 
levensstijl het beste af zijn: in tegen-
stelling tot carnivoren, hebben we een 
langer spijsverteringsstelsel, gaat ons 
gebit horizontaal over elkaar heen als we 
kauwen, zijn onze hoektanden verwaar-
loosbaar en kunnen we prima overleven 
zonder vlees.” Süter verwijst ook naar de 
anekdote die de Amerikaanse veganist en 
activist Gary Yourofsky bij zijn lezingen 
vaak aanhaalt: “Als je een klein meisje in 
een kamer zet met een appel en een levend 
konijn, weet ik zeker dat ze de appel eet 
en met het konijntje speelt. Als je het an-
dersom ziet gebeuren, mag je me bellen 
en dan krijg je een nieuwe auto van me.”

Dieren met een goed leven
Benda van de natuurslagerij De Woeste 
Grond denkt niet dat je de effecten van 
wel of geen vlees eten kunt generaliseren. 
“Er komen hier vegetariërs die heel goed 
functioneren zonder vlees, maar soms 

wat kopen voor hun partner die nog niet 
meewil in de vleesvrije levensstijl. Zolang 
je weet waar het vlees vandaan komt en 
dat het dier tot het einde een goed leven 
heeft gehad, denk ik ook niet dat het 
kwaad kan.”

Bij het bio-industrievlees uit de super-
markt, wat Benda ‘anoniem vlees’ noemt, 
is dat zeker niet het geval. “Je weet niet 
waar het vlees vandaan komt. Bij vlees van 
de natuurslagerij weet je zeker dat het dier 
een goed leven heeft gehad: alle dieren le-
ven in natuurgebieden en als er een klein-
tje wordt geboren, blijft deze bij de kudde 
zoals het hoort. Ze leven het hele jaar bui-
ten en kunnen intuïtief en natuurlijk eten, 
waardoor ze zichzelf gezond houden en 
nauwelijks ziek worden. Ze krijgen geen 

Simone Beer

Als het gaat om minder vlees eten zijn zo-
wel Benda als Süter geen voorstander van 
dwang of ontmoediging via een mogelijke 
vleestaks of hoge prijzen, maar juist van 
bewustwording. “Ik heb vroeger in een 
slagerij gewerkt en was echt een opper-
carnivoor, maar ik had totaal geen idee 
wat de gevolgen van vlees eten waren op 
mijn gezondheid, dierenwelzijn en het 
milieu”, aldus Süter. Een documentaire 

over onze vleesconsumptie opende zijn 
ogen. “Hier doe ik niet meer aan mee, 
dacht ik toen. In 2012 werd ik vegetariër, 
maar ik woog nog steeds meer dan hon-
derd kilo en had last van mijn maag en 
darmen. Pas toen ik drie jaar later voor 

Vlees, vega of vegan: 
wat doen we op de BBQ?
Nu de zon zich steeds meer laat zien, wordt de barbecue ook steeds 
vaker aangestoken. Maar wat kun je nu het beste op de hete kolen 
leggen? De Andere Krant sprak met Eugénie Benda van natuurslagerij 
De Woeste Grond en met Maik Süter, veganist en schrijver van het boek 
de 'Vegan Revolutie'. Over één ding zijn ze het beiden eens: de bio-
industrie moet vermeden worden.

krachtvoer, groeihormonen of antibioti-
ca en pas als er dieren over zijn, worden 
deze geslacht.” De natuurboer gaat zelfs 
mee als ze geslacht worden en blijft bij het 
dier tot deze aan de haak hangt. “Alleen 
zo weten ze zeker dat er niks vervelends 
mee gebeurt.” 

Druk en verleiding
Süter besteed in zijn blogs en boek veel 
aandacht aan de omschakeling naar een 
nieuw voedingspatroon. Hij weet als geen 
ander hoe lastig het kan zijn om de ver-
leiding te weerstaan bij sociale gelegen-
heden zoals verjaardagen en barbecues. 
“Ik was altijd degene die de vleesschalen 
leegmaakte als er over was, dus het is ook 
voor mijn omgeving zeker wennen ge-
weest dat ik vegetariër en later veganist 
werd. Gelukkig heb ik het altijd vol kunnen 
houden, omdat ik wist wat de intentie was. 
Een vegan levensstijl heb ik voor mezelf, 
niet om mijn vrienden of familie te impo-
neren of overtuigen. 
Zeker in het begin kan het lastig zijn om 
ergens ‘nee’ tegen te zeggen. Zorg er in 
ieder geval voor dat je bij je keuze blijft, 
zodat je gezelschap ziet dat je het meent. 
Het kan ook helpen zelf wat te eten mee 
te nemen, zoals spiesjes met groenten en 
vegan balletjes, vegan sausjes of een frisse 
salade. Er zijn voldoende alternatieven en 
geduld loont. Inmiddels weet mijn om-
geving niet beter en is zelfs een aantal 
vrienden en familieleden ook vegetariër 
en veganist geworden. Het zal steeds ge-

makkelijker worden.” 

Zevenblad, latijnse 
naam Aegopodium 
podagraria, ook be-

kend als hanenpoot, is een van 
de ergste woekeraars in de tuin. De 

plant vermeerdert zich door sterk ver-
takkende wortelstokken. Een klein stukje 

daarvan is al genoeg voor het vormen van 
een nieuwe plant. Gelukkig kun je hem op-
eten. Er bestaat overigens nauwelijks een 

meer duurzame en voedzame groente dan 
zevenblad.

Zevenblad is geïntroduceerd door de Romeinen. 
De legers hadden voedsel nodig en plantten dit 
plantje daarom overal. In de Middeleeuwen werd 
het verbouwd als groente en gebruikt als remedie 
tegen jicht (podagra), huidletsel en darmklachten. 
Versgeplette bladeren werden op snijwonden, 
honden- en insectenbeten gelegd.

De plant heeft een kenmerkend uiterlijk en kan 
niet verward worden met een andere plant.

Aan de wortelstok groeien gegroefde bladsten-
gels die verdeeld zijn in twee tot drie blaadjes.  
Deze zijn speervormig en hebben grof gezaagde 
randen. De geur doet enigszins aan wortels den-
ken. De rechtopstaande, holle en vertakte bloem-
stengel is 30 – 100 cm hoog en heeft stengelbla-
deren die verdeeld zijn in drie blaadjes.

De bloemschermen met afzonderlijke witte 
bloemetjes groeien op grofbehaarde steeltjes, 
van juni tot augustus. De bodembedekker zeven-
blad vormt een groen tapijt in tuinen, bermen, 
schaduwrijke vochtige bosranden, in heggen en 
aan waterkanten.

Van deze smakelijke groente kun je tijdens de 
hele groeiperiode de bladeren verzamelen, maar 
de allereerste blaadjes smaken het lekkerst. Re-
gelmatig oogsten zorgt ervoor dat er steeds jonge 
bladeren bijkomen.

Te gebruiken als spinazie, verder in soep, saus, 
soufflé, stamppot, hartige taart, vullingen in 
brood, kroketten, noedels, door gebakken rijst 
en op pizza. Jong blad rauw op brood, in kwark 
of yoghurt, kruidenboter, eiergerechten, pesto, 
salade of smoothies. De bloemen kun je gebruiken 
als eetbare decoratie en smaakmaker in bier en 
sterke drank.

Gedroogd blad als specerij smaakt naar peter-
selie, kan bij brood, soep, vlees of vis. Zevenblad 
is houdbaar door het in pekel te leggen. Daarnaast 
kun je er sap van persen, het gebruiken als thee 
(artrose, reuma), in een kompres of in bad.

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. 

Zevenblad bevat: o.a. vitamine A en C, calcium, 
coumarine, etherische oliën, flavonoïden, glyco-
siden, hars, kiezelzuur, magnesium, mangaan, 
koper, saponinen, ijzer en zink. Jong blad bevat 
veel caroteen en vitamine C.

Toepassing: o.a. bij blaasontsteking, hoest, huid- 
letsel en uitslag, insectenbeten, overgewicht, 
reuma, spataderen en verkoudheid. Het is ont-
stekingsremmend, rustgevend, urine afdrijvend, 
bloed ontzurend, eetlust- en spijsverteringsti-
mulerend, en voert gifstoffen af uit nieren (werkt 
preventief voor artrose en jicht).

	Meer weten? Ik organiseer graag 
voor groepjes, tegen een kleine 
vergoeding, wildplukwandelingen, 
wilde kookworkshops, op maat. Contact: 
wildeplukwandelingen@protonmail.com

De Plukagenda – ZevenbladRECEPT VOOR GESMOORD 
 ZEVENBLAD

Benodigdheden

ظ  400 gram zevenblad
ظ  1 grote aardappel
ظ  1 grote ui
ظ  2 knoflookteentjes
ظ  2 el room
ظ  1 el olie
ظ  ¼ theelepel foelie
ظ  peper en zout

Was de bladeren goed en laat uit-
lekken. Bak de fijngesneden ui en 
knoflook in de olie en voeg de zeven-
bladbladeren toe. Laat dit 3 minuten 
smoren. Doe de geraspte aardappel, 
room, peper, zout en foelie erbij en laat 
het mengsel op laag vuur in ongeveer 
8 minuten al roerend dikker worden. 
Lekker als bijgerecht.

Belinda van Doorn

“Ik was altijd degene 
die de vleesschalen 
leegmaakte als  
er over was”

“If you can’t beat it, 
eat it”

Illu
stratie N

icoleta Lon
escu
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China bereidt zich 
voor op oorlog Taiwan

Eric van de Beek

De VS lijkt bereid Taiwan militair te ver-
dedigen als China het eiland aanvalt. Op 
bezoek in Japan, in mei van dit jaar, ant-
woordde de Amerikaanse president Biden 
ronduit “ja” toen hem werd gevraagd of 
hij in zo’n geval het Amerikaanse leger 
zou inzetten. 

Dat was een breuk met het verleden. 
China beschouwt Taiwan als een afval-
lige provincie. Washington heeft zich 
daar nooit tegen uitgesproken. Het volgt 
al jaren een Eén-China-beleid, dat stelt 
dat China en Taiwan bij elkaar horen en 
de regering in Peking de wettige ver-
tegenwoordiging is. Biden zei nog wel 
dat Washington nog steeds achter de 
Eén-China-politiek staat. “Maar dat 
betekent niet dat China zomaar Taiwan 
mag overnemen.”

De situatie rond Taiwan is vergelijkbaar 
met die van Oekraïne aan de vooravond 
van de Russische invasie. En dat niet al-
leen vanwege Amerikaanse dreigementen. 
De VS hebben Taiwan de afgelopen jaren 
volgestouwd met wapens. Op 7 oktober 
2021 meldde daarnaast de Amerikaanse 
krant The Wall Street Journal dat Ame-
rikaanse mariniers en speciale eenheden 
op Taiwan aanwezig waren om het leger 
daar te trainen. 

Dit heeft, net zoals rond Oekraïne des-
tijds, sommige analisten ertoe gebracht 
hun zorgen te uiten over het Amerikaanse 
optreden. “We kunnen een reactie uit-
lokken die we juist door af te schrikken 

willen voorkomen”, waarschuwde Bon-
nie Glaser, van het German Marshall Fund 
of the United States in een interview met 
de Amerikaanse website Politico. Ook de 
Navo draagt een steentje bij aan de op-
lopende spanningen. Het westerse mili-
taire bondgenootschap nodigde voor het 
eerst in haar geschiedenis de leiders uit 
van Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en 
Noord-Korea voor het bijwonen van de 
Navo-top afgelopen maand in Spanje. 
“Nadat het Europa ontregeld heeft, zou 
de Navo niet moeten proberen om Azië 
en de rest van de wereld te ontregelen”, 

reageerde woordvoerder Zhao Lijian van 
het Chinese ministerie van Buitenlandse 
Zaken.

Een oorlog in Taiwan kan grote gevol-
gen hebben voor de wereldeconomie, zelfs 
als de VS en het Westen zich afzijdig hou-
den. Het overgrote deel van alle chips die 
in de wereld gemaakt worden, is ‘made in 
Taiwan’. Komt de Taiwanese export van 
chips stil te liggen, dan betekent dit dat de 
productie van elektronische apparatuur 

als computers en smart-
phones zal instorten, ook in 
China dat even afhankelijk is van 
de Taiwanese chip-industrie als de VS 
en andere landen. 

Zint China echt op een oorlog met Tai-
wan? Er heeft geen troepenopbouw plaats, 
zoals wel te zien was in de maanden voor 
de Russische inval van Oekraïne. Maar in 
mei van dit jaar publiceerde het Chinese 
oppositiemedium Lude Media op Youtube 
een audio-opname van een afgeluisterde 
bijeenkomst van Chinese commandanten 
in de oostelijke kustprovincie Guangdong, 

waar de megapolen Guangzhou en Shen-
zhen zich bevinden. In die opname is te 
horen dat zij de instructie hebben gekre-
gen om de provincie voor te bereiden op 
oorlog. Dit moeten ze doen door de bur-
germaatschappij onder militair gezag te 
plaatsen en door een troepenmacht klaar 
te stomen voor de inname van Taiwan en 
het volledig onder Chinese controle plaat-
sen van de Zuid-Chinese Zee. Uit de opna-
me wordt niet duidelijk of de mobilisatie 

bedoeld is voor een oorlog die 
China van plan is te beginnen of dat deze 
wordt ingegeven door de zorg dat de VS 
en bondgenoten de aanval inzetten. De 58 
minuten durende audio lijkt authentiek 
omdat deze erg in detail gaat.

Opmerkelijk is dat gezegd wordt dat 
de ervaring die is opgedaan met het ze-
ro-Covid-beleid kan worden gebruikt om 
alle neuzen in China één kant op te krij-
gen. De commandanten wijzen er verder 
op dat lering moet worden getrokken uit 
de kritiek die Rusland te verduren heeft 
gekregen op de inval in Oekraïne. “De VS 
en het Westen zullen er alles aan doen 
om ons te belasteren, zwart te maken in 
een poging de boel te verdraaien en om 
onze bereidheid te ondermijnen om een 
gerechtvaardigde en beslissende strijd te 
winnen.” China moet zich dus volgens de 
commandanten niet alleen voorbereiden 
op een fysieke strijd, maar ook op een 
propagandaoorlog. 

	Engelstalige transcriptie van 
de audio: bit.ly/mobilization_
meeting_ENG
	De audio: bit.ly/geluidsopname-
china

Alexander Zwagerman

Professor Yan Xuetong, hoogleraar in-
ternationale betrekkingen aan de Tsing-
hua Universiteit is geen typisch Chinese 
wetenschapper, en ook zeker niet typisch 
iemand die nauw verbonden is met de 
Communistische Partij van China (CPC). 
Meestal zijn namelijk zowel wetenschap-
pers als bureaucraten behoorlijk voorzich-
tig, volgen ze keurig de lijn van de Partij, 
luisteren ze weliswaar netjes naar je, maar 
geven dan een nietszeggend antwoord. 
Hoe vager hoe beter. Tijdens mijn eerste 
bezoek aan Beijing, in 2010, was hij luid 
en uitgesproken en onderbrak hij mij om 
de haverklap – maar wel altijd met een 
enorme grijns en met pretoogjes.

Terwijl de CPC wollige slogans had over 
vreedzame ontwikkeling en win-win sa-
menwerking op economisch terrein, was 
Yan voorstander van meer confrontatie, 
met name met de VS en de toen nog vrij 
nieuwe president Barack Obama. De toen-
malige Chinese leider, Hu Jintao, sprak 
vaak over China’s ‘onafhankelijke en 
vriendschappelijke’ relaties, maar Yan 
was een voorstander van het creëren van 
een eigen bondgenootschap, een ‘Chinese 

Navo’. Voor die tijd was hij een unicum, 
een uitgesproken Chinese nationalist. 
“Wij hebben niet de vervelende associ-
aties bij het woord nationalisme die jij 
als Europeaan hebt. Ik vind mezelf geen 
nationalist en ben voor een realistisch 
buitenlands beleid.” 

De eerste keer spraken we elkaar in de 
schaduw van de Grote Recessie van 2008-
2009. Op economisch terrein was het 
Chinese model opeens superieur in ver-
gelijking met de chaos in het vrije wes-
ten. Yan vond het alleen maar logisch dat 
dit zou leiden tot een meer zelfverzekerd 
Chinees beleid. Toen ik hem vroeg wat hij 
verwachtte of hoopte van Europa, kreeg 
ik het meest openhartige en daarmee ook 
duidelijke antwoord sinds mijn aankomst: 
“Ik hoop dat de EU neutraal blijft als de 
oorlog met de Verenigde Staten uitbreekt”.

Twaalf jaar later heeft China een min-
der goede reputatie dan in 2010. Europa 
is niet alleen kritisch ten aanzien van 
Rusland, maar ook ten aanzien van  een 
steeds verder in autoritarisme afglijdend 
China. Ik vroeg Yan of hij in het licht van 
het schijnbaar verenigde Europees beleid 
richting Rusland, nog steeds durfde te ho-
pen op een neutraal Europa. “Natuurlijk. 

China is een betrouwbare partner en Eu-
ropa kan daar enorm van profiteren. Als 
China de term multilateralisme gebruikt, 
betekent dit positieve samenwerking. Als 
Amerika de term gebruikt, houdt het in, 
samen optrekken met sommige landen en 
een andere groep landen of een ander land 
daarmee tegenwerken. Dat betekent voor 
Europese landen dat ze constant gebruikt 
worden om beleid dat in Washington wordt 
uitgedacht, gehoorzaam uit te voeren. Kijk 
maar naar hoe Europa moet lijden omdat 
Amerika vindt dat Rusland gestraft moet 
worden.”

Yan vindt zichzelf nog steeds meer een 
realist dan een nationalist: “Als realist 
zeg ik dat het belang van de eigen natie 
voorop staat. De belangen van grote lan-
den zijn anders dan die van kleine landen. 
Rusland is een groot land en het Westen 
heeft de Navo uitgebreid tot in de Russi-
sche achtertuin. Natuurlijk ziet Rusland 
dat als een provocatie. Een realist begrijpt 
dat.”

Ik herinnerde hem aan ons gesprek in 
2010 en vroeg of hij een militair conflict 
met Amerika nu meer of minder waar-
schijnlijk achtte. “Ik geloof dat er een he-
leboel gedaan kan worden om conflicten 

te voorkomen, of in ieder geval om 
ervoor te zorgen dat ze niet uit de hand 

lopen. Er kan een Amerikaanse president 
komen die bereid is met China – met Rus-
land ook trouwens – constructief samen 
te werken. In het verleden hadden de Ver-
enigde Staten en de Sovjet-Unie ook af-
spraken. Niet dat China een nieuwe Koude 
Oorlog wil, maar ik geloof dat Amerika 
dat wil. Ik moet realistisch zijn, Amerika 
is uit op een conflict. Maar als realist zeg 
ik ook dat Europa alles te winnen heeft 
met vriendschap met China.” 

	Alexander Zwagerman woont en 
werkt in het noorden van China. 
Zijn meest recente boek, Waarom 
China Wint, is uitgegeven door De 
Blauwe Tijger.

“Het is belangrijk de 
waarheid uit te spreken”
“De psychische dynamiek binnen relaties of familiesystemen 
waar misbruik plaatsvindt speelt zich op grotere schaal af 
in de maatschappij”, legt traumacoach Meredith Miller uit 
in een interview met De Andere Krant. “In feite lijden we 
aan een collectief Stockholmsyndroom.” De stappen naar 
genezing van trauma op individueel vlak bieden volgens 
Miller ook aanknopingspunten om uit de maatschappelijke 
impasse te komen. 

MEREDITH MILLER OVER INTERPERSOONLIJK EN MAATSCHAPPELIJK MISBRUIK

Elze van Hamelen

Meredith Miller is coach, veelge-
vraagd spreekster met een popu-
lair Youtube kanaal met meer dan 
400.000 volgers en auteur van het 
boek 'The Journey: A Roadmap for 
Self-healing After Narcissistic Abuse'. 
Zij is als getuige opgetreden voor de 
Grand Jury van de Corona Ausschuss, 
de rechtszaak tegen corona-beleid-
smakers van de bekende Duitse jurist 
en advocaat Reiner Fuellmich. Zij leg-
de een indrukwekkende verklaring af 
over de psychologische gevolgen van 
het coronabeleid in de afgelopen twee 
jaar en over hoe mensen hiermee om 
kunnen gaan. Miller is zelf decennia 
lang slachtoffer geweest van psycho-
logisch misbruik. 

Meredith, je ziet parallellen tussen 
patronen van misbruik binnen per-
soonlijke relaties of familiesystemen 
en wat zich in de afgelopen twee jaar 
op maatschappelijke schaal heeft afge-
speeld. Kun je dat uitleggen? 
Wat we zien is een ‘misbruikcyclus’ 
die heen en weer beweegt tussen cha-
os en kalmte en die in de loop van de 
tijd steeds verder escaleert. Waar-
schijnlijk zijn er best wat mensen 

die herkennen dat we sinds 2020 al 
een paar keer door deze cyclus zijn 
gegaan. De psychologische misbruik-
tactieken lijken bijzonder veel op de 
tactieken die je ziet in interpersoon-
lijke relaties. Zoals bijvoorbeeld het 
controleren van toegang tot infor-
matie. In een interpersoonlijke re-
latie maakt de misbruiker anderen in 
je leven, zoals je vrienden of fami-
lie, zwart. Je mag alleen nog hem of 
haar vertrouwen. Wat zien we nu in 
de samenleving? Media en overheden 
vertellen ons dat we geen eigen on-
derzoek mogen doen. Daar ben je niet 
slim genoeg voor, vertrouw ons maar. 
Daar komen dan de lastercampag-
nes bij tegen mensen die de waarheid 
durven te uiten. Hetzelfde gebeurt 
in een familiesysteem of werkom-
geving met een misbruikdynamiek. 
Wanneer een persoon de problemen 
benoemt, zal die direct aangevallen 

worden. Zo’n systeem wordt in stand 
gehouden door misbruiker én door 
iedereen die zich niet uitspreekt (de 
enablers). Wanneer je meewerkt met 
de misbruiker, of de andere kant op 
kijkt, participeer je mee in het kwaad 
dat wordt aangericht. Zonder de weg-
kijkers is de misbruiker machteloos. 

Of die psychologische misbruik-dy-
namiek nu op interpersoonlijk, so-
ciaal of maatschappelijk vlak plaats-
vindt, het triggert dezelfde overle-
vingsstrategieën. Als het gaat om een 
dynamiek tussen vreemden, noemen 
we dit het Stockholmsyndroom. Dat 
is vernoemd naar een situatie waar-
in mensen gegijzeld werden, en de 
slachtoffers zich met de gijzelaars 
gingen identificeren. Het Stock-
holmsyndroom heeft vier specifie-
ke kenmerken: ten eerste is er iso-
latie – een misbruiker probeert zijn 
slachtoffers weg te houden van een 
ander perspectief. Denk hierbij aan 
de censuur, de propaganda en aan 
het zwartmaken van elk alternatief 
geluid. Het gaat dus niet per se om 
fysieke isolatie. Een ander kenmerk 
zijn vermeende vriendelijke hande-
lingen of kleine beloningen van de 
misbruiker. Bijvoorbeeld, ‘we geven 
je een gratis vaccin, om je te bescher-
men, we doen dit voor je veiligheid’. 
Het ziet eruit als een vriendelijk be-
doeld gebaar. Het creëert zelfs een 
opioïde in je hersenen waardoor je 
je kalm voelt en je het goede in de 
misbruiker ziet. Je denkt, ‘hè hè, we 
gaan terug naar normaal, alles komt 
weer goed’. Tegelijkertijd is er de 
angst dat je leven mogelijk bedreigd 
wordt. Slachtoffers denken dat ze 
niet kunnen ontsnappen. Iemand 
die binnen een huwelijk misbruikt 
wordt, verlaat bijvoorbeeld meerdere 
keren per dag het huis, maar komt 
telkens terug, omdat hij of zij denkt 
niet te kunnen ontkomen. Er ontstaat 
dan cognitieve dissonantie. Je wil ge-
loven dat de misbruiker het goed met 
je voorheeft, en drukt alle twijfels en 
negatieve ervaringen weg. Je ervaart 
om en om bedreiging, een gevoel 
van afhankelijkheid en vriendelijke 
handelingen. Wat er gebeurt op psy-
chologisch vlak wanneer die elkaar 
afwisselen, is dat het autonome ze-
nuwstelsel ‘instort’. Dit leidt dan tot 
dissociatie of bevriezing. Wanneer 
iemand zich zo voelt, wordt die bij-
zonder gehoorzaam. Het heeft zelfs 
negatief effect op het immuunsys-
teem, ook het metabolisme verloopt 
langzamer. In die staat heb je geen 
toegang tot je kritische of creatieve 
denkvermogen en kun je je geen al-
ternatieven meer voorstellen.

Hoe kom je daar uit? 
De enige manier om daar uit te ko-
men is het onder ogen zien van de 
waarheid en een gevoel van veilig-
heid voor jezelf creëren. Wanneer 
iemand een gevoel begint te krij-
gen van ‘hier klopt iets niet’, is dat 
meestal een eerste signaal van mo-
gelijk misbruik. Ze beginnen dan op 
zoek te gaan naar de waarheid, door 
online-onderzoek en het verzame-
len van informatie. Dat kan trouwens 
lastig zijn, want een misbruiker geeft 
bijna nooit toe dat hij fout zit. Wat 
de waarheid is, is iets wat je voor 
jezelf moet ontdekken. In dat zoek-
proces is het heel makkelijk om te-
rug te vallen. Wat ik in persoonlijke 
coachsessies dan aanraadt, is om een 
‘ontnuchteringslijstje’ op te stellen. 
Schrijf alles op, al het misbruik, alle 
voorvallen, alles wat echt niet klopte. 
En telkens wanneer je denkt ‘het valt 
allemaal wel mee’, ga je terug naar 
dat lijstje. Ons brein wil vertrouwen, 
wil geloven dat alles weer okay is en 
alle nare ervaringen wissen, dus 
om die waarheid onder ogen te zien 
moet je echt tegen je eigen biologie 
ingaan. 

Dat zien we terug in de samenleving 
– ze laten maatregelen varen en ie-
dereen doet alsof alles weer normaal is. 
Na alles wat er gebeurd is – lockdowns, 
avondklokken, invoering van apart-

heid, extreem politiegeweld, buren 
die klikken, dwang tot het nemen van 
experimentele gentech en meer – was 
doen alsof alles weer normaal was wat 
mij betreft de meest gestoorde reactie 
die je kunt hebben. Dat geeft een on-
rustig gevoel, en ik merk dat dat meer 
speelt bij mensen die doorhebben dat 
we niet met een pure gezondheidscrisis 
te maken hebben. 
Dat je je onrustig voelt is heel begrij-
pelijk, je bent al een paar keer door 
de misbruikcyclus gegaan. Daarom 
staat je zenuwstelsel op scherp, je 
weet dat na een periode van kalmte 
de cyclus, het misbruik weer start. En, 
mensen hebben hun ware aard laten 
zien. Je weet dat wanneer er nieuwe 
maatregelen worden aangekondigd 
ze gehoorzaam zullen volgen. 

Een gevoel van veiligheid, hoe creëer je 
dat? Want ik heb soms het gevoel dat 
iedereen bang is. De één voor het virus, 
de ander voor tirannie.
Nadat je op zoek bent gegaan naar de 
waarheid, is het ook belangrijk hem 
uit te spreken. Daardoor vinden we 
bondgenoten. Het gevoel van ver-
binding dat daardoor ontstaat is heel 

belangrijk voor ons gevoel van vei-
ligheid. We zijn zoogdieren, en ons 
zenuwstelsel is zo ingericht dat het 
tot rust komt op het moment dat er 
sociale verbinding is. Dáárom is het 
ook zo angstaanjagend als we door 
lockdowns of door uitsluiting niet 
aan de samenleving kunnen deelne-
men. Als we onze waarheid durven 
spreken en daardoor aansluiting 
vinden bij anderen, kalmeert dat het 
autonome zenuwstelsel, en helpt het 
je voorbij die angst te komen. Verbin-

ding is dus echt essentieel. 

Door alles wat zich heeft afgespeeld is 
er enorme verdeeldheid in de maat-
schappij ontstaan. Wat is ervoor nodig 
om die scheiding weer te helen? 
Vanuit mijn perspectief is het ant-
woord niet eenheid, liefde en licht, 
hoewel dat heel nobel klinkt. In mis-
bruiksituaties leidt dat van kwaad 
tot erger, omdat de meelopers, de 
wegkijkers en de misbruikers gehakt 
maken van degenen die zich niet aan 
het systeem aanpassen. Daarom is het 
belangrijk gezonde grenzen te heb-
ben en waar mogelijk je te onttrek-
ken aan het systeem en je waarden te 
beschermen. Op die manier behoud 
je ook je eigenwaarde. Het helen van 
trauma begint altijd met een basis van 
waarheid en veiligheid. Helen blijft 
moeilijk totdat de waarheid binnen 
de samenleving openlijk kan worden 
besproken en algemeen bekend is. Het 
belangrijkste wat je dan kunt doen, is 
je eigen trauma’s helen. Het helen van 
de samenleving start bij het individu. 
Als we verantwoordelijkheid nemen 
voor onszelf en onze eigen grenzen, 
kunnen we ook een grotere rol spelen 
in de gemeenschap. 

Wie is Meredith Miller?
Meredith Miller begeleidt mensen 
in het verwerken van trauma’s na 
toxische relaties. Naast haar oor-
spronkelijke opleiding volgde ze 
een breed pakket aan aanvullen-
de cursussen, van holistische ge-
neeskunde tot masterclasses bij 
top-trauma-experts Bessel van 
der Kolk, Peter Levine en Stephen 
Porges. In de coronaperiode is 
haar werk er voornamelijk op ge-
richt mensen te helpen hun eigen 
trauma’s te helen, zodat ze in deze 
woelige tijden leiderschapsposities 
kunnen innemen.

 www.innerintegration.com/
about

Is Taiwan de volgende brandhaard waar de wereldmachten 
tegenover elkaar komen te staan? De Verenigde Staten 
hebben de eilandstaat in de Oost-Chinese zee volgestouwd 
met wapens. In een onlangs gelekte audio-opname is te 
horen dat de Chinese legerleiding zich voorbereidt op oorlog.

Europa, Amerika en China
“Ik hoop 
dat de EU 
neutraal 
blijft als de 
oorlog met 
de Verenigde 
Staten 
uitbreekt”

Zonder de wegkijkers 
is de misbruiker 
machteloos

Wat de waarheid is, 
is iets wat je voor 
jezelf moet ontdekken 

Beeld: Meredith Miller | Fotografie:  Kelsey Smith Photography

“Nadat het Europa ontregeld heeft, zou 
de Navo niet moeten proberen om Azië 
en de rest van de wereld te ontregelen”
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Willem Erné

Op 23 augustus 1987 – Bill Clinton is 
dan voor de tweede keer gouverneur van 
Arkansas – kan bij het plaatsje Alexan-
der in diezelfde staat een goederentrein 
niet meer remmen voor twee objecten 
die dwars op de rails liggen. Het blijken 
Don Henry (16) en Kevin Ives (17) te zijn, 
twee jongens uit de buurt. Lijkschouwer 
Fahmy Malak oordeelt dat Don en Kevin 
na het roken van marihuana bewuste-
loos op de rails zijn beland. Moeder Ives 
gelooft er niets van. Twee stonede jon-
gens wikkelen zichzelf in een dekzeil, 
gaan op het spoor liggen en raken be-
wusteloos? Ze schopt heibel en de lijken 
van de jongens worden opgegraven. Uit 
een tweede obductie blijkt dat Henry is 
doodgestoken en Ives’ schedel is ver-
brijzeld. Er wordt een politieonderzoek 
ingesteld. Tot op de dag van vandaag zijn 
er in de zaak Henry-Ives geen arrestaties 
verricht.

Een vriend van de jongens, Boomie  
Bearden, verklaart dat Don en Kevin 
naar de politie wilden gaan omdat ze 
een cocaïne-drop hadden gezien. Dat is 

alleszins mogelijk. Het lokale vliegveld 
Mena wordt in die tijd door de CIA ge-
bruikt om harddrugs, volwassenen en 
kinderen Amerika binnen te smokkelen, 
en wapens het land uit, veelal naar de 
contra’s in Nicaragua. Boomie verdwijnt 
spoorloos. 

Keith Coney verongelukt in mei 1988 
op zijn motor nadat hij door een auto 
achtervolgd en van de weg gereden 
werd. Hij zou een verklaring afleggen 
over de betrokkenheid van Bill Clinton 

bij ‘Mena’. Op 10 november 1988 wordt 
Keith McKaskle met 113 messteken om 
het leven gebracht. McKaskle zou op het 
punt hebben gestaan om te getuigen dat 
de moord op Henry en Ives had plaats-
gevonden om Bill Clinton uit de wind te 
houden. Kort voor zijn dood had hij zijn 
familie verteld dat hij een doelwit was 
en afscheid van ze genomen. Gregory 
Collins, Jeff Rhodes, Rich Winters en Jor-
dan Kettleson worden vermoord voordat 
ze kunnen getuigen dat Bill Clinton niet 
alleen op de hoogte was van de illega-
le operaties op Mena maar er ook van 
profiteerde. 

Op 22 januari 1991 wordt Kolonel James 
Sabow dood in de tuin aangetroffen door 
zijn vrouw. Sabow stond op het punt de 
drugsactiviteiten van Bill Clinton te ont-
hullen. De legerpatholoog oordeelt “zelf-
moord door middel van een geweerschot 
door de schedel”. Volgens een plaatse-
lijke patholoog en enkele onafhankelijke 
onderzoekers gaat het om moord. In dat-
zelfde jaar is ook privé detective Danny 
Casolaro bezig met de betrokkenheid van 
Clinton bij de cocaïnesmokkel via Mena. 
Casolaro wordt op 10 augustus 1991 dood 

in een hotelbadkamer gevonden. Beide 
polsen zijn meer dan tien keer doorge-
sneden. Al zijn onderzoekswerk wordt 
gestolen. Oordeel van de lijkschouwer: 
zelfmoord.

Dodelijke associatie 
Jerry Parks is privédetective in Little 
Rock, de hoofdstad van Arkansas. Hij 
raakt in 1982 betrokken bij Bill Clin-
tons tweede gouverneurscampagne en 
wordt hoofd beveiliging van het Clinton- 
campagnehoofdkwartier in Little Rock. 
Tien jaar lang knapt Parks allerlei klusjes 
op voor Clinton. De opdrachten hiervoor 
krijgt hij van Vincent Foster, een vriend 
van Bill Clinton. Foster is advocaat en 
partner van de Rose Law Firm in Little 
Rock, waar ook Hillary Rodham-Clinton 
partner is. Zo krijgt Parks ten tijde van 
het tweede gouverneurschap van Clin-
ton (1983-1992) tweemaal de opdracht 
om een grote hoeveelheid geld op te ha-
len van vliegveld Mena. Parks ontvangt 
daarvoor 1000 dollar per rit.

Parks’ vrouw is in die tijd manager van 
het appartementengebouw waar Bills 
broer Roger woont. Als ze beseft dat de 
regelmatige bezoekjes van de gouverneur 
aan zijn broer alleen bedoeld zijn om te 
zuipen, cocaïne te snuiven en seks te 
hebben met jonge vrouwen - niet zelden 
minderjarige meisjes - begint ze data 
en nummerborden te noteren en foto’s 
te maken. Tegen de tijd dat Bill besluit 
voor het presidentschap te gaan, heeft ze 
een dik dossier verzameld. Vince Foster 
komt dit te weten en vraagt Jerry Parks 
hoe kwetsbaar dit Bill Clinton maakt bij 
de verkiezingen. “Zeer,” zegt Parks en 
overhandigt Foster een kopie van het ex-
plosieve dossier, onder de voorwaarde 
dat hij het nooit aan Hillary geeft: “Zij 
is tot alles in staat.”

Wanneer Vincent Foster een halfjaar la-
ter Deputy White House Counsel is, besluit 
hij het dossier toch aan Hillary te ge-
ven. Twee dagen later, op 20 juli 1993, 
wordt hij dood aangetroffen in Marcy 
Park, niet ver van de presidentiële resi-
dentie: een schot in het hoofd. Volgens 
protocol hoort de FBI het onderzoek naar 
de dood van een senior medewerker van 
het Witte Huis uit te voeren, maar de 
landelijke politie overhandigt de zaak 
aan de politie van Marcy Park. Alleen de 
president kan de FBI de opdracht geven 
een zaak niet te onderzoeken. Na kort 
recherchewerk oordeelt de parkpolitie 
dat het om zelfmoord gaat. “Broddel-
werk,” zeggen niet-belanghebbende 
partijen over dit onderzoek. Een week 
na Fosters dood duikt een afscheidsbrief 
op. “Vals,” zeggen handschriftkundigen. 
Verdacht is dat insiders in Arkansas al op 
de hoogte zijn van Fosters dood voordat 
diens lichaam gevonden wordt.

Bijna twee maanden later wordt Jerry 
Parks in zijn auto vanuit een passerend 
voertuig doodgeschoten. Er blijkt bij hem 
thuis te zijn ingebroken. Hoewel zich 
daar meer dan 1000 dollar aan contant 
geld en diverse kostbaarheden bevinden, 
wordt slechts één item ontvreemd: het 
Clinton-dossier.

Whitewater
In maart 1992 bericht de New York Times 
dat de Clintons tijdens Bills gouver-
neurschap veel geld hebben verloren 
in het faillissement van de Whitewater 
Development Corporation, een project-
ontwikkelaar in Arkansas waarvan zij 

Op 7 mei 2022 overleed Mark Middleton. Hij was als adviseur 
van president Clinton onder andere verantwoordelijk voor de 
organisatie van zeven van de zeventien bezoekjes die pooier en 
kinderhandelaar Jeffrey Epstein tijdens Clintons presidentschap 
aan het Witte Huis bracht. Middleton werd slechts 59 jaar oud en is 
daarmee de laatste in een lange rij jongoverledenen uit de kringen 
rondom Bill en Hillary Clinton. Circa 400 anderen gingen hem 
voor en vrijwel allemaal stierven ze een verdachte niet-natuurlijke 
dood. Toeval? Of is er meer aan de hand?

Sherman is de oprichter van Apotex, een 
farmaceutisch bedrijf dat via de Clinton 
Foundation medicijnen aan Haïti levert. 
Ook hij en zijn vrouw Honey worden op 
15 december 2017 thuis dood aangetrof-

fen. Barry zou eerst zijn vrouw heb-
ben gewurgd en toen zichzelf. Monica 
Petersen zou op 13 november 2013 in 
Haïti zelfmoord hebben gepleegd. Ze is 
daar om onderzoek te doen naar de be-
trokkenheid van de Clinton Foundation 
bij kinderhandel op Haïti. Paul Walker 
ontdekt tijdens zijn liefdadigheidswerk 

in Haïti dat de Clinton Foundation mis-
daden tegen kinderen begaat en staat 
op het punt dit aan de grote klok te 
hangen. Op 30 november 2013 rijdt hij 
tegen een boom en vat zijn auto vlam. 
De video die hiervan bestaat, laat echter 
een explosie zien. Walker overleeft het 
niet. Modeontwerpster Kate Spade heeft 
voor de ramp met de Clinton Foundation 
samengewerkt aan het No Ceilings Ini-
tiative en doet voor Hillary Clinton ook 
werk in Haïti. Ze wordt op 5 juni 2018 
dood aangetroffen in haar appartement, 
opgehangen met een rood koord aan 
een deurknop, de klassieke manier om 
af te rekenen met klokkenluiders over 
kindermisbruik. 

Pizzagate
Volgens insiders is Bill Clinton zijn 
vrouw de afgelopen 40 jaar honderden, 
misschien wel duizenden keren ontrouw 
geweest. Monica Lewinsky is veruit de 
bekendste van zijn lustobjecten, maar 
vlak nadat die zaak in de openbaarheid 
kwam en Clinton erover loog, werd Mary 
Mahoney vermoord. Ze was ooit Bill 
Clintons stagiaire en werkte inmiddels 
als manager in een Starbucks-winkel. 
Ze zou het fijne van de Lewinsky-affaire 
hebben geweten. Een andere voormalige 
Witte Huis-stagiaire, Christine Marza-
yan, werd in augustus 1998 vermoord. 
Hillary Clinton lijkt Bills overspel te to-
lereren zolang ze haar eigen fantasieën 
kan botvieren. Althans, dat wordt ge-
suggereerd door de pizzagate affaire. Zo 
genoemd omdat een aantal pizzeria’s in 
Washington DC een centrale rol speelt in 
een vermeend pedofielennetwerk. Voor 
een uitgebreid overzicht van deze zaak 

verwijs ik de lezer naar 
ellaster.nl/2021/08/29/
pizzagate. 
Uit verschillende Ameri-
kaanse justitiële dossiers 
blijkt dat pedofielen code-
woorden gebruiken om 
niet tegen de lamp te lopen. 
Cheese pizza bijvoorbeeld is 
een codewoord voor child 
porn (CP is kinderporno). 
Hotdog is jongen, pizza is 
meisje, cheese is een klein 
meisje, pasta is een kleine 
jongen, dominos is vastbin-
den en SM is dominantie. 
In het najaar van 2016 pu-
bliceerde WikiLeaks 20.000 pagina’s met 
e-mails van John Podesta, een voormalig 
campagnemanager van Hillary Clinton en 
adviseur van Barack Obama. De inhoud van 
de mails is buitengewoon vreemd. “Ben je 
zondagmiddag vrij?” schrijft John Podesta 
aan zijn broer Tony, die antwoordt: “Mary 
kan niet. Zou graag pizza voor een uurtje 
willen halen?” Een pizza voor een uurtje?!
In een andere e-mail: “Het menu voor 

dinsdag. Weet jij welke pasta je gaat 
doen?” “Denk je dat ik beter domino kan 
spelen op kaas dan op pasta?” Deze zin 
komt uit een mail met de titel “kaas” 
gericht aan John Podesta.

Wat hebben de Clintons met pedofilie 
(pizzeria’s) te maken? Er zijn minstens 
twee verbanden. Bill Clinton heeft gega-
randeerd enkele malen Little Saint James 
van Jeffrey Epstein bezocht.  Epstein was 
de man die honderden beroemdheden in 
zijn vliegtuig – met de bijnaam Lolita Ex-
press – naar zijn eiland Little Saint James 
in het Caribisch Gebied vloog voor seks 
met minderjarigen. Hij werd gearres-
teerd en zou in 2019 in zijn cel zelfmoord 
hebben gepleegd.

Op de in beslag genomen laptop van de 
politicus en veroordeelde sex offender An-
thony Weiner is in een verborgen map 
getiteld Life Insurance (levensverzekering) 
een video aangetroffen waarop Hillary 
Clinton samen met Huma Abedin, de ex-
vrouw van Weiner en Hillary’s trouw-
ste medewerker, iets verschrikkelijks 
met een klein meisje doet. Of is de video 
nep? Zijn het met een computer gemaakte 
beelden? Op 27 maart 2011 mailt mevrouw 
Clinton aan Abedin: “Neem alsjeblieft de 
hamer en mijn favoriete speelgoed vanavond 
mee naar Comet?” (Comet is de naam van 
een pizzeria) “En, oh ja, als je tijd hebt, ga 
dan even langs kantoor en pak mijn inhaler. 
Niets doet mijn hart sneller kloppen dan een 
offeravond, HC.” 

Ruim voor pizzagate vestigde Andrew 
Breitbart, de oprichter van de gelijkna-
mige nieuwszender, al de aandacht op de 

samen met zakenpartners Jim en Susan 
McDougall eigenaar waren. Laura Jean 
Lewis, onderzoekster bij de Resolution 
Trust Corporation, leest het bericht met 
grote belangstelling, want ze is op dat 
moment bezig met het faillissement van 
de Madison Guarantee Savings and Loan, 
een bank in Little Rock die eigendom 
was van Jim en Susan McDougall. Le-
wis vermoedt en vindt een verband met 
‘Whitewater’. Er blijkt gerommeld te zijn 
met grote bedragen en in september 1992 
doet zij aangifte. Het Openbaar Minis-
terie in Arkansas ziet er geen brood in, 
maar Lewis houdt vol en tussen 1992 en 
1994 worden diverse getuigen gehoord. 
Ook Vincent Foster wordt, vlak voor zijn 
dood, als getuige opgeroepen. Hij weet 
alles van de Clintons. In mei 1993 pleegt 
ook John Augustus Wilson, een andere 
getuige in Whitewater, zelfmoord. Paul 
Wilcher overlijdt in juni 1993, net voor-
dat hij zou gaan praten.

In 1995 wordt door de Amerikaanse se-
naat een onderzoekscommissie ingesteld 
en in de daarop volgende rechtszaak 

krijgt Jim McDougall drie jaar gevan-
genisstraf voor zijn aandeel in de fraude. 
Bill Guy Tucker, Clintons opvolger als 
gouverneur, krijgt vier jaar voorwaarde-
lijk. Susan McDougall gaat voor langere 
tijd de bak in, maar president Clinton 
verleent haar in 1999 gratie. Nog twaalf 
anderen worden wegens Whitewater 
veroordeeld. Bill en Hillary Clinton zit-
ten daar niet bij.

Haïti
Op 12 januari 2010 vindt op Haïti een 
aardbeving plaats met een kracht van 
7 op de schaal Richter. Van de 10 mil-
joen Haïtianen komen er ruim 300.000 
om. 1,6 miljoen mensen worden dak-
loos. Enkele dagen later al wordt Bill 
Clinton benoemd tot medevoorzitter van 
de commissie die toezicht moet hou-
den op de besteding van de hulpgelden, 
terwijl Hillary Clinton als minister van 
Buitenlandse Zaken (2009-2013) mede 
toeziet op de besteding van de 4,4 mil-
jard dollar die het Congres via de US 
Agency for International Development, 
USAid, beschikbaar heeft gesteld voor de 
wederopbouw van het land. Daarnaast 
begint de Clinton Foundation geld in te 
zamelen voor hulp aan Haïti, in totaal 
zo’n 2 miljard dollar. 
Al snel doen verhalen de ronde over cor-
ruptie: gelden worden niet of verkeerd 
besteed. De Amerikaanse arts Dean Lo-
rich gaat naar Haïti om slachtoffers te 
helpen. Wat hij ter plekke ziet, doet hem 
besluiten te onthullen dat de Clinton 
Foundation de slachtoffers in Haïti he-
lemaal niet helpt. Vlak na zijn terugkeer 
in de VS wordt hij thuis dood aangetrof-
fen, met messteken in de borst. Barry 

pedofilienetwerken van de Clintons en de 
gebroeders Podesta. Breitbart stierf op 
1 maart 2012 op 43-jarige leeftijd aan 
een hartaanval. “Waarom de naam John 
Podesta niet op ieders lippen ligt als het 
gaat om seks met minderjarigen en het 
toedekken ervan, ontgaat me volkomen,” 
had hij getwitterd.  

Chris Cornell, zanger van Soundgar-
den, overleed in mei 2017 op 52-jarige 
leeftijd. Oordeel van de patholoog: zelf-
moord. Cornell was bezig met onderzoek 
naar pedofilie in Hollywood, met links 
naar de Clintons en de Podesta’s. Cornell 
deed dat samen met Chester Benning-
ton, zanger van de rockband Linkin Park. 
Bennington zou twee maanden later met 
een koord aan een deurknop zelfmoord 
hebben gepleegd, net als Kate Spade. 
Een saillant detail is dat Chester Ben-
ningtons gezichtsprofiel voor 80 procent 
overeenkomt met dat van John Podesta. 
Dat percentage schijnt alleen mogelijk 
te zijn tussen ouder en kind.

De lijst met Clinton-schandalen en Clin-
ton Bodies is nog veel langer, en mis-
schien hoort de in de eerste regel ge-
noemde Mark Middleton er niet eens 
bij. Zijn doodsoorzaak is niet bekend-
gemaakt. Zuiver theoretisch is het zelfs 
mogelijk dat Bill en Hillary Clinton met 
de dood van geen van de 400 Clinton-lij-
ken iets te maken hebben, maar waarom 
heeft Google dan de zoekalgoritmes voor 
Clinton Body Count zo gewijzigd dat je op 
de eerste tien resultaatpagina’s vrijwel 
alleen factcheck-, debunk- en andere 
samenzweringsonzin aangeboden krijgt? 
Of heeft The Couple from Hell echt schone 
handen en proberen complotdenkers hen 
al veertig jaar lang zwart te maken? 

“  Epstein was de man die honderden 
beroemdheden in zijn ‘Lolita Express’ 
naar zijn privé-eiland vloog voor seks 
met minderjarigen ”

Verantwoording
De achtergrond van dit artikel wordt gevormd door een aantal 
affaires waarover in de loop der jaren veel is gepubliceerd: 
de drugshandel door de CIA (o.a. het Iran-Contra-schandaal, 
waar het Mena vliegveld in Arkansas een rol in speelt), het 
Whitewater schandaal, het falen van de humanitaire hulp in 
Haïti, de Jeffrey Epstein-zaak, de China-connecties van de Clin-
tons en zaken rond de Rose Law Firm, die in basis, maar dan 
zonder het mogelijke verband met slachtoffers, te vinden zijn 
op Wikipedia en vele andere bronnen. Wie zich wil verdiepen 
in de geschiedenis van de deep state zou kunnen beginnen 
met David Talbot, The Devil’s Chessboard, waarvan binnenkort 
een Nederlandse vertaling verschijnt bij uitgeverij De Blauwe 
Tijger. De bijna twee uur durende documentaire Exposing the 
Corruption, Scandals, Lies, and Murders of Bill Clinton - Clintons 
Life op het kanaal Too Much Deception (bit.ly/Clintons-scan-
dals) geeft een uitgebreide opsomming van de schandalen 
en de Clinton Body Count, terwijl Pizzagate: feit of fictie? op 
het forum Ella Ster een grondig beeld schetst van Pizzagate.  
bit.ly/pizzagate-weiner-laptop .

De vloek van de Clintons
ROND 400 VERDACHTE STERFGEVALLEN
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Waarom heeft Google 
de zoekalgoritmes voor 
‘Clinton Body Count’ 
gewijzigd?

Beide polsen zijn 
meer dan tien keer 
doorgesneden. Al zijn 
onderzoekswerk wordt 
gestolen. Oordeel van de 
lijkschouwer: zelfmoord.

Fotografie: Michael Bush Fotografie: Palinchak
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“Wanneer het aan het licht brengen 
van een misdaad wordt behandeld als 
het plegen van een misdaad, word je 
geregeerd door misdadigers.”   Edward Snowden

2 E  KAT E R N

“Farmaceut MSD lapt 
veiligheidsregels aan laars”

Bij MSD in Boxmeer, een van de grootste producenten van genees-
middelen en vaccins in Nederland, ontsnappen regelmatig gevaarlijke 

virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Dit stelt een klokken-
luider die 10 jaar verantwoordelijk was voor de technische veiligheid van de 
apparatuur binnen het bedrijf. Volgens de technisch specialist is er bij MSD 
regelmatig sprake van uiterst onveilige situaties.

Karel Beckman

I n 2018 was voor Herman Leen-
ders de maat vol. Nadat de trou-
bleshooter, die als eerste aan-

spreekpunt fungeerde bij technische 
calamiteiten, jarenlang tevergeefs 
had geprobeerd de veiligheidscultuur 
bij zijn werkgever MSD te verbeteren, 
stapte hij naar het Huis voor Klok-
kenluiders in Utrecht. Op 17 decem-
ber van dat jaar stuurde hij een brief 
naar deze door de overheid ingestel-
de waakhond waarin hij uitgebreid 
documenteerde wat er allemaal mis 
ging – en gaat – bij MSD.

Het Amerikaanse concern – in de VS 
opererend onder de naam Merck – is 
met 5000 medewerkers in Nederland 
en vestigingen in Oss en Boxmeer een 
grote producent van geneesmidde-
len en vaccins voor mensen en die-
ren.  In Boxmeer wordt gewerkt met 
allerlei stoffen, die zeer besmette-
lijk, gevaarlijk of giftig kunnen zijn, 
schrijft Leenders in zijn brief. Maar 
het bedrijf heeft zijn technische ap-
paratuur niet op orde, meldt hij. Het 
bedrijf komt daarnaast veel wettelijk 
verplichte veiligheidsvoorschriften 

voor het werken met biologische 
agentia en chemicaliën niet na.

Leenders omschrijft in zijn brief 
een groot aantal incidenten. In één 
gebouw werkten medewerkers zonder 
dat ze het wisten jarenlang aan be-
smette installaties. “Tijdens onder-
houd kregen wij letterlijk dit besmette 
afval om de oren.” Tankbeveiligingen 
knapten, waardoor giftige aerosolen 
vrijkwamen. Er waren gevaarlijke 
stikstoflekkages, waar maanden-
lang niets aan werd gedaan. Een 
autoclaaf, een apparaat om levend 
afval veilig te kunnen afvoeren, was 
jarenlang buiten gebruik. Er was een 
besmetting met rabiës. Een kapotte 
afzuig installatie werd niet gerepa-
reerd ondanks diverse meldingen. In 
één geval kwamen gassen vrij waar-
door twee medewerkers met ernstig, 
blijvend longletsel in het ziekenhuis 
belandden. Bij stroomuitval stroomde 
biohazard-afval terug in het sterie-
le-stoomnetwerk, waardoor mede-
werkers mogelijk besmet zijn geraakt. 
Een tank implodeerde, maar bleef 
daarna in gebruik. Er kwamen ook  
schadelijke stoffen terecht buiten de 
cleanrooms, waaronder stoffen die 

MSD en wordt onder druk gezet om 
situaties toe te dekken. Eén BVF’er 
nam ontslag omdat zij niet meer ach-
ter het beleid kon staan.”

Leenders meldde zijn klachten ook 
bij de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) en de Inspectie SZW 
(arbeidsinspectie). SZW erkende dat 
de veiligheidsprocedures niet goed 
werden opgevolgd, dat er fouten in 
de technische installaties zaten en 
de risicobeoordelingen niet op orde 
waren. ILT deed onderzoek naar het 
vrijkomen van genetisch gemodifi-
ceerde organismen in het milieu, en 
kwam tot dezelfde constateringen. 
Deze onderzoeken leidden tot waar-
schuwingen en kleine aanpassingen, 
maar volgens Leenders veranderde er 
structureel niets. 

Ondertussen kwam de klokkenlui-
der steeds meer onder druk te staan. 
Nadat hij terugkwam van vakantie, 
was zijn kantoor leeg geruimd en 
werd hij overgeplaatst – naar een kel-
der met veel lawaai en stank. Bestan-
den op zijn PC verdwenen, toegang tot 
sommige accounts werd geblokkeerd. 
“Ik werd gedwongen tot het tekenen 
van geheimhoudingscontracten, 
kreeg opeens slechte beoordelingen 
en er werd gedreigd met ontslag. La-
ter werd zelfs mijn salaris ingehouden 
om geheimhoudingscontracten af te 
dwingen.” De druppel die de emmer 
deed overlopen was een incident 
waarbij hij met een schadelijke stof in 
aanraking kwam en ernstig ziek werd. 
“Na dit incident werd mij de toegang 
tot het bedrijfsterrein ontzegd.”

Leenders’ laatste hoop was het Huis 
voor Klokkenluiders, maar volgens 
hem ondernamen zij nauwelijks actie. 
“Ze vroegen om bewijslast. Die heb ik 
geleverd. Zij zijn ervoor om dan een 
onderzoek in te stellen, maar dat is 
nooit gebeurd. Van andere klokken-
luiders heb ik hetzelfde gehoord: 
aan het Huis voor Klokkenluiders 
heb je niet veel.” Volgens Leenders 
is het fundamentele probleem dat 
MSD alleen geïnteresseerd is in geld 
verdienen. “Het is een heel smerige 
industrie.” De vaccins die door MSD 
en andere concerns worden geleverd, 
vertrouwt hij niet meer. “Ik heb zo-
veel fraude en gesjoemel gezien in de 
farmaceutische industrie.” Hij besloot 
zijn verhaal te vertellen nadat hij arti-
kelen had gelezen in De Andere Krant 
over het gevaarlijke gain-of-function 

onderzoek in biolabs, onder meer in 
Rotterdam. Hij wil een waarschuwing 
afgeven aan mensen die werken bij 
MSD of in cleanrooms. “Er is nauwe-
lijks of geen controle of handhaving 
door toezichthouders. Vroeg of laat 
gaat het een keer heel erg mis.” Als 
dat al niet gebeurd is. 

	Herman Leenders is een 
pseudoniem. Zijn echte naam 
is bij de redactie bekend.

ziekten als q-koorts, varkenspest, 
weil en varkensgriep kunnen veroor-
zaken. Leenders vertelt dat hij en zijn 
collega’s tientallen incidenten meld-
den, bij de directe leidinggevenden, 
de directie, de OR, afdeling SHE (vei-
ligheid), de bedrijfsarts en de biolo-
gische veiligheidsfunctionaris (BVF). 

Er werd volgens hem echter zelden 
iets mee gedaan. Ook niet nadat “na 
de zoveelste gevaarlijke situatie” een 
staking uitbrak. De BVF, door de over-
heid aangesteld om de veiligheid te 
bewaken, is niet onafhankelijk, zegt 
Leenders. “De BVF is in dienst van Reactie Huis voor Klokkenluiders en MSD

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) zegt nooit commentaar te geven “op 
inhoudelijke zaken rondom al dan niet bij het Huis gedane meldingen van 
misstanden”. In de correspondentie tussen HvK en Leenders die door De 
Andere Krant is ingezien, meldt het HvK dat het zelf geen “misstand-on-
derzoek” pleegt te doen als andere inspectiediensten al “naar behoren” 
onderzoek hebben gedaan. HvK heeft ten aanzien van de melding door 
Leenders stukken opgevraagd bij SZW (Arbeidsinspectie) en ILT (Inspectie 
Leefomgeving en Transport). Op grond daarvan heeft men besloten zelf 
geen nader onderzoek te doen.

MSD Animal Health, Boxmeer, reageert als volgt: “Bij MSD Animal Health 
geldt dat hoe we dingen doen, net zo belangrijk is als wat we doen: levens 
redden en verbeteren. De kwaliteit van onze medicijnen en vaccins en 
de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hebben daarom de 
hoogste prioriteit. Wereldwijd werken onze productiefaciliteiten volgens 
strikte veiligheids- en kwaliteitsprotocollen die we nauwgezet controleren 
volgens strenge richtlijnen. Alle productie vindt plaats in overeenstemming 
met internationale normen en nationale regelgeving. Dat betekent ook dat 
er regelmatig inspecties en audits door (inter)nationale gezondheidsauto-
riteiten en overheidsinstanties plaatsvinden. Deze externe beoordelingen 
zorgen ervoor dat elke stap in de productie consequent voldoet aan de 
eisen die daaraan gesteld worden.”
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Claire van den Berg

Naast de agrarische gemeenschap die 
onder druk staat, stapelen de problemen 
zich ook op tal van andere terreinen op in 
het land, met steeds als rode draad een in 
gebreke zijnde overheid. 
De Andere Krant sprak een aantal 
Zuid-Afrikanen over de toekomst van 
de agrarische sector, alsook de staat van 
hun land. 

De afschaffing van de apartheid in 1994 
droeg de belofte in zich dat er hoopvolle 
tijden aan zouden breken. Gelijkheid en 
diversiteit werd het adagium, verdeling 
langs raciale en etnische lijnen kwam ten 
einde en het Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC) met wijlen Nelson Mandela aan het 
roer, werd de grootste partij, een positie 
die de partij tot op de dag van vandaag 
heeft weten te behouden. 
Nu, krap drie decennia later, is de ‘Rain-
bow Nation’ afgegleden van een voor 
Afrikaanse begrippen welvarende en zelf-
voorzienende natie met een florerende 

agrarische sector, naar een corrupt, ver-
armd en gederailleerd land. 

Simone Kerseboom, Tweede Kamerlid 
en Statenlid voor Forum voor Demo-
cratie met een PhD in Zuid-Afrikaan-
se geschiedenis en opgegroeid in het 
Zuid-Afrikaanse Oost-Kaap, stelt dat 

het overheidsbeleid hier in belangrijke 
mate debet aan is: “Alle beloftes ten spijt 
is het land, onder bewind van het ANC, 

in een vrije val gekomen. Of het nu gaat 
om wijdverbreide corruptie, de torenho-
ge werkeloosheid, de erbarmelijke staat 
van de infrastructuur waar al veel te lang 
geen cent in geïnvesteerd is, de energie- 
en watervoorziening die zwaar te wensen 
overlaat of de grootschalige criminaliteit, 
niets functioneert meer. Het verslechtert 
enkel. Toch blijft het ANC onverminderd 
aan de macht. Maar, in plaats van dat de 
problemen eindelijk eens adequaat ge-
adresseerd worden, voert wanbeleid de 
boventoon.” 

Steve, een oud-militair die ten tijde van 
apartheid diende onder de Zuid-Afri-
kaanse Weermacht, beaamt dat crimi-
naliteit altijd een probleem geweest is in 
Zuid-Afrika. Het chronische gebrek aan 
deugdelijke rechtsorde en handhaving 
heeft de misdaad echter nog meer in de 
kaart gespeeld, zo stelt hij: “Vanaf 2000 
zijn de criminaliteitscijfers explosief ge-
stegen. En Zuid-Afrika telde al een aan-
tal van de meest gewelddadige steden ter 
wereld. Bijna nergens zijn de moord- en 

verkrachtingscijfers zo hoog als hier. De 
politie doet nagenoeg niets om de proble-
men aan te pakken. Sterker nog, een deel 
van het politieapparaat is zelf onderdeel 
van de drugs- en wapenhandel. Juist de 
organisatie die orde en veiligheid propa-
geert, maakt de samenleving de facto nog 
onveiliger. Tel daar een door de aanhou-
dende economische malaise steeds groter 
wordende ontevreden onderklasse bij op 
en je krijgt een tikkende tijdbom.” 

Het is een beeld dat eenieder die we spre-
ken bevestigt, en wat vorig jaar juli zelfs 
tot grootschalige rellen en plunderingen 
in steden als Durban en Johannesburg 
leidde, waarbij tientallen doden vielen. De 
anarchie was toen van dusdanige propor-
ties dat het leger ingezet moest worden 
om de openbare orde te herstellen. 

Volgens Ferdinand, een fynbos-boer (boer 
van een soort heide - red.) uit de regio 
van Port Elizabeth borrelt het onder de 
oppervlakte al tientallen jaren en is het 
wachten op een volgende revolte: “Er was 
een tijd dat het leven goed was hier. Sinds 
de jaren ’90 is het echter ernstig in verval 
geraakt. Ieder jaar is de afbraak nog een 
graad erger dan het jaar ervoor.” 

“Nu zit bijvoorbeeld weer een aantal mil-
joenensteden in Zuid-Afrika hele perio-
des zonder drinkwater. Dat heeft niks met 
droogte te maken, maar alles met wanbe-
leid. Hetzelfde geldt voor de energiecrisis: 
black-outs zijn aan de orde van de dag 
hier. De politiek zou werk kunnen maken 

Niet alleen in Nederland is het voortbestaan van veel boerenbedrijven 
onzeker. Ook in Zuid-Afrika hangt onteigening als een zwaard 
van Damocles boven de hoofden van boeren. Onderwijl hebben 
Zuid-Afrikaanse boeren al decennia onevenredig vaak te maken 
met roofovervallen op hun erf, die niet zelden ontaarden in 
verkrachtingen en lynchpartijen.

ratief dat het bij deze roofmoorden ‘mis-
lukte overvallen’ betreft, geen stand als je 
inzoomt op de gewelddadigheid waarmee 
veel van deze overvallen gepaard gaan. 

Ernst: “Boeren die gespietst worden 
met een hooivork of bewerkt worden 
met een strijkijzer, of een baby die ge-
wikkeld in kranten in een gloeiend hete 
oven geplaatst wordt: dit soort sadisme 
verhoudt zich op geen enkele manier tot 
het buitmaken van spullen. Laat ik voor-
op stellen dat de overgrote meerderheid 
van Zuid-Afrikaners, blank en zwart, niet 
racistisch is en vreedzaam naast en met 
elkaar wil leven. Aan de flanken van het 
politieke spectrum echter, valt niet te 
ontkennen dat racisme en haatzaaiing wel 
degelijk een factor van betekenis speelt. 
Hoe hard de politiek ook ontkent, geweld 
tegen blanke boeren wordt door lieden als 
Malema gelegitimeerd.” 

Een andere veelgehoorde katalysator 
voor het buitensporige geweld waar de 
boerengemeenschap in Zuid-Afrika mee 
te kampen heeft, is het onteigeningsbe-
leid van de overheid. Waar in 1913 onder 
apartheidsbeleid zwarte boeren middels 
de landwet van hun landerijen verjaagd 
werden, is het nu de hoogste tijd dit on-
recht terug te draaien, zo is de gedachte, 
aangevoerd door met name politici uit 

het EFF-echelon. Maar liefst 15,5 miljoen 
hectare aan privaat eigendom - zo’n 20 
procent van het totale boerenland - is 
reeds volgens cijfers daterend van 2021, 
de afgelopen jaren overgeheveld naar de 
staat. Tot nu toe zijn boeren financieel 
gecompenseerd voor de onteigening, door 
ze uit te kopen tegen de marktprijs. Sinds 
2017 zijn er echter meerdere pogingen 
ondernomen de grondwet zodanig aan 

te passen, dat eigendomsoverdracht ook 
zonder compensatie wettelijk toegestaan 
wordt. 

Volgens Ernst is het een kwestie van 
tijd voordat de wijziging door het par-
lement geloodst wordt en herverdeling 
zonder compensatie een feit wordt: “Nu 
de staatskas nagenoeg leeg is, wordt na-
tionalisatie van land gezien als een be-
langrijke manier om de overheidstekorten 
aan te vullen. De dreiging van herverde-
ling alleen al heeft ervoor gezorgd dat 
de waarde van private landbouwgrond 
zwaar gekelderd is. Geen boer die het in 
deze tijd nog aandurft om in zijn bedrijf te 
investeren, als het ieder moment door de 
staat geconfisqueerd kan worden. Wist je 
trouwens dat maar liefst 95 procent van 
de boerenbedrijven die al reeds zijn op-
gekocht, niet levensvatbaar gebleken zijn 
na overname? De staat mag dan met alle 
opgekochte grond een grootgrondbezitter 
van jewelste zijn geworden, alle opgedane 
agrarische kennis en kunde gaat hiermee 
teloor.”
 
Volgens Simone dient de regeringsreto-
riek over herverdeling van grond vooral 
als rookgordijn: “De politiek wendt land 
als emotioneel instrument aan om ge-
voelens van rancune aan te wakkeren 
bij het volk. Blaam wordt bij de blanke 

boer gelegd om de onwaarachtig grote 
mislukkingen van de ANC-regering te 
verdoezelen. Er zijn nu nota bene meer 
rassenwetten dan onder de apartheid.” 

Boer Ferdinand valt bij: “Het huidige 
overheidsbeleid is doorspekt van wat ze 
zeggen te bestrijden, namelijk discrimi-
natie. Zo zijn er bijvoorbeeld limieten aan 
hoeveel blanken je als werkgever in dienst 

van degelijk energie- en waterbeleid en 
zou daarmee een deel van de voedings-
bodem voor onlusten weg kunnen nemen. 
Maar nee, de regering wijst liever de blan-
ke boer aan voor zo’n beetje alles wat mis 
gaat in dit land. Alles om de verantwoor-
delijkheid af te kunnen ketsen. De media 
is hierin ook niet zonder blaam trouwens. 
Die zaaien ook continue tweedracht.”

“Julius Malema, politiek leider van de ra-
dicaal marxistische EFF-partij (de Econo-
mic Freedom Fighters - red.) draagt met 
zijn beruchte kill the boer-liederen, fei-
telijk op tot genocide van de blanke plat-
telandsgemeente. En hij is niet de enige 
die de blanke boer vogelvrij verklaart. Als 
de demonisering en de geweldsspiraal op 
onze erven lang genoeg doorzet, is het een 
kwestie van tijd voor er een burgeroorlog 
uitbreekt.” 

Hij doelt op de zogeheten plaasaanvalle, 
ofwel de erfaanvallen en erfmoorden op 
blanke boeren, die sinds de afschaffing 
van de apartheid sterk geïntensiveerd zijn 
en inmiddels in de duizenden doden loopt. 
Gemiddeld genomen wordt er iedere dag 
tenminste één boer op zijn erf aange-
vallen, verkracht of beroofd, en wordt er 
elke week tenminste één boer - niet zel-
den met gezin en al - vermoord. Volgens 
cijfers van de Zuid-Afrikaanse politie van 

de afgelopen twintig jaar, gaat het om 
1,9 aanvallen per dag en 1,8 moorden per 
week. Daarmee is de kans voor een boer 
om omgebracht te worden door geweld, 
twee keer zo groot dan voor een agent. 

Boer Ferdinand: “Ik ken niemand die 
níet met geweld te maken heeft gehad. 
De voorbeelden van geweldsincidenten 
in mijn omgeving zijn zo legio dat ik de 
tel kwijt ben geraakt. Een vriend van mij 
is recentelijk nog gegijzeld voor de oprit 
van zijn boerderij. Hij heeft ongelofelijk 
geluk gehad dat hij ternauwernood heeft 
kunnen ontsnappen. Ik ken er namelijk 
helaas ook genoeg die het niet na kunnen 
vertellen.”
 
Boerenechtpaar Caitlyn en Jack runnen al 
decennia een tuinbouwbedrijf nabij het 
Kruger Park. Ook zij zijn doordesemd 
van het gevaar dat je loopt als boer in 
Zuid-Afrika. De ouders en grootmoeder 
van Jack, die eveneens boer waren, zijn bij 
een roofoverval vermoord op hun erf. Hun 
buurman onderging hetzelfde lot en ze 
kennen nog tal van boeren die overvallen 
zijn op hun land. 

Caitlyn: “Om te voorkomen dat ons het-
zelfde wacht, huren we al een aantal jaren 
professionele beveiliging in. En we heb-
ben een elektrisch hek geplaatst. Aan de 
politie heb je in geval van nood nagenoeg 
niets. Mede daarom is er veel sociale con-
trole in de buurt. Mocht er bijvoorbeeld 
een verdachte auto voorbij komen, dan 
melden we dat aan buurtbewoners. En we 
hebben burgerwachten en drones waar-
mee we door de wijken patrouilleren. En 
toch, zelfs met al deze maatregelen is je 
veiligheid geenszins gegarandeerd.”
 
Volgens Ernst Roets, mensenrechtenacti-
vist, hoofd van lobbygroep AfriForum en 
auteur van verschillende boeken over dit 
onderwerp, houdt het veelgehoorde nar-

De Zuid-Afrikaanse boer: 
van voedselproducent tot 
vogelvrij verklaard
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mag nemen, en ik kan als blanke geen le-
ning afsluiten waar een niet-blanke dat 
wel kan. En nu gaan er stemmen op om 
export voor blanke boeren te verbieden 
en zwarte boeren een ontheffing te geven. 
Joost mag weten hoe dit soort segregatie 
tot meer gelijkheid leidt.”

Simone waarschuwt dat de gevolgen van 
het onteigeningsbeleid niet alleen ver-
strekkend zullen zijn voor de agrarische 
sector, maar voor de voedselvoorziening 
in de hele Afrikaanse regio: “Boeren zijn 

van wezenlijk belang voor de voedselpro-
ductie en houden als werkgever soms hele 
dorpen in stand. Onteigening leidt onher-
roepelijk tot banenverlies, economische 
krimp en een exodus van de boerenge-
meenschap. Je ziet nu al dat Zuid-Afrika 
steeds meer verschuift van exportland 
naar importland.”

“Het tragische is”, zo concludeert Fer-
dinand, “dat het in theorie aan niks ont-
breekt hier. Er is genoeg land om ieder-
een te voeden, er is voldoende water, het 
land is rijk aan grondstoffen en de na-
tuur is onbeschrijfelijk mooi. Maar door 
een overheid die haar taak al veel te lang 
stelselmatig verzaakt, is ons land hard 
op weg een ‘failed state’ te worden.” 

Met uitzondering van Simone Kerse-
boom en Ernst Roets, zijn omwille van 
privacy- en veiligheidsredenen, de 
namen van de geïnterviewden gefin-
geerd. De echte en volledige namen 
zijn bij de redactie bekend. 

“ Hoe hard de politiek ook ontkent, geweld 
tegen blanke boeren wordt door lieden 
als Malema gelegitimeerd”

Heldhaftige verrader

E dward Snowden (1983) maakte 
z’n middelbare school niet af en 
koos voor een studie computer-

wetenschap die hij af en aan volgde. Ook 
werd hij op een blauwe maandag getraind 
voor de ‘special forces’ bij de reservisten. 
Daarna ging hij als veiligheidsbeambte 
aan de slag bij een universiteit in Mary-
land, die gelieerd was aan de National 
Security Agency (NSA). Daar vielen zijn 
computervaardigheden al snel op en werd 
hij - zonder een relevant diploma - in 
2006 door de Central Intelligence Agency 
(CIA) aangenomen waar hij vrije toegang 
kreeg tot topgeheimen. In 2007 ging hij 
voor de CIA onder diplomatieke bescher-
ming in Geneve aan de slag.

Snowden kreeg last van depressies door-
dat hij door zijn werk voor de NSA en CIA 

jarenlang het vierde amendement, dat 
onredelijke huiszoekingen en inbeslag-
names verbiedt, met voeten trad terwijl 
de overtredingen en misdrijven op direct 
bevel van het Witte Huis alleen maar toe-
namen. Om daaraan te ontsnappen accep-
teerde hij een commerciële functie voor 
Dell bij het hoofdkwartier van de CIA. 
Nadat hij door de jaren heen een aan-
zienlijke bewijslast had verzameld, had 
hij in 2013 in Hong Kong een interview 
met een journalist van The Guardian en 
filmproducente Laura Poitras. 

Dit contact resulteerde op 5 juni 2013 in 
de onthulling van geheime documenten in 
The Guardian die de wereld deed opschrik-
ken en Snowdens leven op z’n kop zette. 
In dat jaar kwam ook de film Citizenfour 
uit, het pseudoniem waaronder Snowden 

contact had 
met de film-
m a a k s t e r 
over de illegale 
afluis terpraktijken van de Ameri-
kaanse inlichtingendiensten. De VS 
klaagden Snowden aan voor diefstal en 
spionage waardoor hij zijn toevlucht tot 
Rusland zocht. Tegenwoordig werkt hij 
daar als zelfstandige en voorziet in zijn 
bestaan met het geven van (online) le-
zingen over de toekomst van cyber-
security, surveillance, gewetenszaken 
en klokkenluiders. Ook is hij voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de Freedom 
of the Press Foundation. 

“Er zijn nu 
nota bene meer 
rassenwetten dan 
onder de apartheid”

“Het is een kwestie 
van tijd voor er een 
burgeroorlog uitbreekt”

“ZUID-AFRIKA IS 
HARD OP WEG EEN 
‘FAILED STATE’ TE 
WORDEN”
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Z elf ben ik geen actieve sporter. 
Nooit geweest. Wel kan ik met 
overgave genieten van het kij-

ken naar topsport. Van kinds af aan al. 
Mijn herinneringen gaan terug tot het 
zwart-wittijdperk met wazige beelden 
van Kees Verkerk en Ard Schenk. In de 
loop der jaren voegde zich hier een di-
mensie aan toe. Ik werd er steeds opmerk-
zamer op dat in de taal en woordkeuze 
van sporters en sportverslaggevers ‘ver-
borgen’ boodschappen zijn gecodeerd. In 
mijn columns over zielscommunicatie 
heb ik over verborgen boodschappen in 
taal en gedrag van mensen met dementie 
al wat opgemerkt. 
Met als belangrijkste conclusie dat wie 
deze taal wil begrijpen, de vaardigheid 
dient te ontwikkelen om deze mystieke 
en vaak metaforische taal te verstaan. Wie 
daarin slaagt, krijgt toegang tot de gees-
telijke dimensie van de werkelijkheid. Een 
werkelijkheid die volgens dé wetenschap 
niet bestaat en vaak wordt afgedaan als 
mystiek geleuter. 

U weet het inmiddels. Volgens het domi-
nante wetenschaps-oog is dat wat dát oog 
niet ziet, betekenisloos. In godsverstan-
delijke wijsheidskringen weet men beter. 
Men schaterlacht bij de hoogmis van deze 
‘religie’ die de mensheid probeert wijs te 
maken dat de werkelijkheid in data, big 
data, modellen, algoritmes, statistische 
correlaties en extrapolaties is te vangen. 

Om nog maar te zwijgen van het mens-
beeld. Men heeft niet zo’n hoge pet op van 
u. U bent een ‘hulpeloos’ hersenwezen, 
dat zichzelf heel wat vindt. Maar in ge-
drags- en communicatiewetenschaps-
kringen weet men beter. Leest u maar 
mee. Het komt uit een overheidsstuk over 
gedragsbeïnvloeding: “Mensen denken 
van zichzelf dat ze alles bewust en wel-
overwogen doen, maar wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat we meer 
dan tachtig procent van onze keuzes on-
bewust maken.”

Nu is het aardige van de topsport en top-
sporters dat zij het levende bewijs zijn 
van het tegendeel. Zij spotten met deze 
‘hulpeloze’ gedrags- en communicatie-
wetenschappers. Met elke topprestatie 
leveren zij bewijs van hun ongelijk. Ik 
heb op deze plek er al eerder op gewezen 
dat in godsverstandelijke kring de mens 
zoveel meer is dan zijn hersenpan. Ieder 
mens beschikt over twee ‘naturen’: stof 
én geest. 

Of zoals de grote Hermes Trismesgistus 
het omschreef: “De mens is een groot 
wonder, een eerbiedwaardig en eer-
waardig wezen. Hij gaat over in de natuur 
Gods, als ware hij zelf een God. (…) Wat 
een gelukkige synthese is de mens! Hij 
heeft (..) iets goddelijks in hem.” 

Topsporters zijn het bewijs van zijn ge-
lijk. Zij laten zien waartoe goddelijke 
wezens in staat zijn en over welk enorm 
werkelijkheidscheppingspotentieel zij 
beschikken. 

Dat brengt ons weer terug bij de taal. Meer 
specifiek bij de sportverslaggeving die 
verslag doet van de prestaties van deze 
‘godmensen’. Sportverslaggevers zijn de 
‘evangelisten’ van onze tijd. Net als de 
Bijbelse evangelisten verslag deden van 
het wonderbaarlijke geesteswerk van 
Jezus, doen sportverslaggevers iets ver-
gelijkbaars. Ook zij doen verslag van wat 
de geest aan wonderlijke werken vermag. 

Niet dat sportverslaggevers dat zelf zo 
zien. Ik heb sommigen van hen er wel 
eens op gewezen dat zij verslag doen 
van geestelijke prestaties. Daar willen ze 
echter niets van weten. Wel te begrijpen. 
Immers ook zij zijn lid van de weten-
schaps-geloofsgemeenschap en zingen 
bij elke hoogmis uit volle borst de brei-
naria’s mee. 

Wie echter de gebruikte metaforen, sym-
bolen en woordkeuze van de sportverslag-
gevers bij grootse sportprestaties leest of 
hoort, en zich rekenschap geeft van een 
aloude, godsverstandelijke leeswijzer die 
stelt dat “de waarheid kwam niet naakt in 
deze wereld, maar gekleed in symbolen en 
afbeeldingen. Men ontvangt de waarheid 
op geen enkele andere manier”, ontdekt 
dat sportverslaggevers wel degelijk, zij 
het onbewust, boodschappen en inzichten 
noteren uit geestelijke contreien. 

Ik heb er de afgelopen jaren een kleine 
studie van gemaakt. Met als insteek de 
vraag welke boodschappen en inzichten 
vanuit geestelijke contreien worden ge-
communiceerd via de topsport. In de ko-
mende bijdragen neem ik u mee op reis. 
Om deze taal van sporters en verslag-
gevers te decoderen en te onderzoeken 
welke boodschappen, juist in dit kritieke 
tijdsgewricht, ons vanuit de onzichtbare 
wereld van de geest aangereikt worden. 
Gaat u mee op reis? 

De verborgen boodschappen 
van topsport (1)Van wie is de aarde?

Kunnen mensen eigendom claimen op stukjes van de aarde? Dat is best 
wel een belangrijk vraagstuk. De meeste oorlogen gaan er over. Maar ook 
veel andere brandende kwesties hangen ermee samen: immigratie, handel, 
milieubeleid, klimaatbeleid.

Op dit moment is de aarde eigendom van zo’n 200 staten. Die claimen de 
rechtmatige eigenaar te zijn over ‘hun’ grondgebied. Maar waar berusten die 
claims op? Op veroveringen uit het verleden. Sinds wanneer is verovering, het 
recht van de sterkste, de basis voor een legitieme morele of juridische claim?

Neem de Amerikaanse staat. Een paar honderd jaar geleden is een stel 
Europeanen naar Amerika vertrokken en hebben daar een regering opge-
zet, die het eigendom heeft geclaimd over een gigantisch gebied. Die claim 
dwingt zij met geweld af. Wat is daar rechtmatig aan? Voor andere staten 
geldt eenzelfde verhaal.

Kunnen mensen überhaupt eigendom claimen op land? Niemand ‘creëert’ 
land, het is er. Je zou dus kunnen aanvoeren dat de aarde ‘van iedereen’ is, of 
eigenlijk: van niemand. Het probleem is dat mensen de aarde nodig hebben 
om een bestaan op te bouwen. Als je geen eigendom kunt claimen over de 
plek waar je woont, kun je ieder moment worden verjaagd.

De 17e-eeuwse Britse filosoof John Locke had een ingenieuze oplossing: 
hij stelde dat degene die zijn arbeid “mengt” met het land, eigendom over 
dat land kan claimen. Hij voegde daar wel een belangrijke voorwaarde aan 
toe: er moest genoeg goed land overblijven voor iedereen. 

Intuïtief klopt dit. Iedereen vindt het redelijk dat de sinaasappels 
in de Spaanse boomgaard van de Spaanse boer zijn, en niet van jou. 
Maar Locke vergat een beetje dat mensen zijn geëvolueerd in groepen. We 
hebben ook iets nodig als de commons – gemeenschappelijke grond die we 
met elkaar delen. Volgens ‘anarchistische’ denkers was gemeenschappe-
lijk eigendom van land de norm voordat de staat ontstond en zich alle land 
toe-eigende. 

Het gemeenschappelijke principe impliceert dat particulier eigendom van 
land voorwaardelijk is. Je kunt eigenaar worden van land, maar je medemensen 
mogen eisen stellen aan hoe jij dat gebruikt. Redelijke eisen op milieugebied 
bijvoorbeeld. Of recht van overpad.

Het probleem met het huidige model is dat de staat niet hetzelfde is als de 
bevolking. De Nederlandse staat is niet hetzelfde als het Nederlandse volk, 
of de bevolking van Nederland, hoewel staatsfunctionarissen ons dat wel 
graag willen doen geloven natuurlijk. Dit betekent dat de machthebbers in 
de staat de feitelijke eigenaren zijn van het land, en de rest van de bevolking 
niets heeft in te brengen. Vraag maar aan de boeren. 

Onze machthebbers stellen natuurlijk dat ze democratisch zijn gekozen 
en ons dus ‘vertegenwoordigen’. Daar valt nogal wat op af te dingen. Vraag 
ook maar aan de boeren. Maar zelfs als je aanneemt dat ons democratisch 
bestuur het volk vertegenwoordigt, dan is nog de vraag wat de juiste omvang 
moet zijn van het land dat wordt bestuurd. Waarom zou dat ‘Nederland’ 
moeten zijn? Waarom niet Friesland, Groningen, Drenthe, enzovoort? In 
grotere landen (zoals Oekraïne) is die vraag nog prangender. Hoe kleiner 
het gebied dat onder een democratisch bestuur valt, hoe beter de bevolking 
immers wordt vertegenwoordigd.

De grote liberale denker Ludwig von Mises schreef in zijn boek Liberalism 
(1927): “Wanneer de inwoners van een bepaald gebied, of het nu om een enkel 
dorp gaat of een regio of een aantal op elkaar aansluitende regio’s, bekend 
maken, op basis van een vrijwillige volksraadpleging, dat ze niet langer bij 
de staat willen horen waar ze op dat moment deel van uitmaken, maar een 
eigen staat willen vormen of bij een andere bestaande staat willen horen, 
dan horen hun wensen te worden gerespecteerd. Dit is de enige praktische 
en effectieve manier om revoluties en burgeroorlogen en internationale 
oorlogen te voorkomen.”
Of, zoals verwoord (en vervolgens vergeten) in de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsverklaring (1776), enigszins vrij vertaald: “Wanneer een rege-
ringsvorm de grondrechten van mensen schendt, heeft het volk het recht 
die regeringsvorm  te veranderen of af te schaffen en een nieuwe regering 
in te stellen, in een vorm die hun het meest geschikt lijkt om die rechten te 
waarborgen.” 

KAREL  BECKMAN

Terrorisme-financier 
Bert Koenders: schandvlek 
voor Universiteit Leiden
Eric van de Beek

Rechtsfilosofe Raisa Blommestijn 
heeft aangifte gedaan wegens laster 
tegen hoogleraar Wim Voermans van 
de Universiteit Leiden. Die laatste had 
haar een “schandvlek” genoemd voor 
de universiteit. Dit omdat ze op tele-
visie had gezegd dat boerenbedrij-
ven moeten verdwijnen om plaats 
te maken voor de huisvesting van 
asielzoekers. In 2020 was het eme-
ritus-hoogleraar Paul Cliteur die een 
standje kreeg van de universiteit. Dit 
omdat hij zich niet had gedistanti-
eerd van antisemitisme en racisme in 
appgroepen van de jongerenafdeling 
van Forum voor Democratie. 

Stil bleef het al die tijd rond Bert 
Koenders, die in 2019 een aanstel-
ling als hoogleraar vrede, recht en 
veiligheid kreeg. Noch vanuit de re-
guliere media, noch vanuit de uni-
versiteit klonken kritische geluiden. 
Dit ondanks het feit dat Koenders als 
minister van Buitenlandse Zaken ge-
wapende groeperingen in Syrië heeft 
gesteund, waarvan er ten minste één  
door het Openbaar Ministerie als ter-
roristisch wordt beschouwd. Waarom 
heeft het Openbaar Ministerie geen 
vervolging tegen hem ingesteld? 

In 2015 besloot toenmalig minister 
Koenders “de gematigde gewapende 
oppositie” in Syrië te bevoorraden 
met Toyota pickup-trucks, nacht-

kijkers, communicatieapparatuur en 
overig ‘niet-dodelijk’ materieel. De 
oppositie had volgens hem de steun 
hard nodig om overeind te blijven in 
de strijd tegen de Syrische regering 
en de terroristen van ISIS en Al Nusra. 
“Assad moet weg”, zo zei hij.

Pas in september 2018, vijf maan-
den nadat Koenders’ opvolger Stef 
Blok het steunprogramma had beëin-
digd omdat er bijna niets meer over 
was van de ‘gematigde gewapende 
oppositie’, werd duidelijk waar het 
kabinet drie jaar lang mee bezig was 
geweest. Dagblad Trouw en actuali-
teitenprogramma Nieuwsuur onthul-
den de namen van 9 van de 22 strijd-
groepen die sinds 2015 door de Ne-
derlandse regering waren gesteund. 
Daaronder was Jabhat al-Shamiya, 
ook wel genoemd Levant Front, een 
organisatie die het Openbaar Minis-
terie (OM) beschouwt als ‘salafis-
tisch’, ‘jihadistisch’ en ‘crimineel 
met terroristisch oogmerk’. Ook was 
steun verleend aan groepen die nauw 
samenwerkten met terreurgroepen, 
alsook aan groepen die zich volgens 
mensenrechtenorganisaties schuldig 
hadden gemaakt aan oorlogsmisda-
den en misdaden tegen de mense-
lijkheid. Plus: er waren Nederlandse 
hulpgoederen terechtgekomen bij 
Al Qaida en mogelijk ook bij ISIS. 
Deze en overige informatie hadden 
Trouw en Nieuwsuur verkregen via 

Wob-verzoeken en ook door zelf 
contact op te nemen met strijdgroe-
pen in Syrië.
Tot op heden heeft het OM geen 
strafrechtelijk onderzoek ingesteld 
naar de direct verantwoordelijken: 
Koenders (PvdA) en diens politieke 
opvolgers Halbe Zijlstra (VVD) en Stef 
Blok (VVD). Zij zetten zijn Sy riëbeleid 
voort. Dit terwijl Syriëgangers die er-
van verdacht werden aan de zijde te 
hebben gestreden van het door deze 
ministers gesteunde Jabhat al-Sha-
miya bij terugkomst in Nederland 
meteen gearresteerd en berecht wer-
den. Het OM leek aanvankelijk niet uit 

te sluiten Koenders, Zijlstra en Blok 
strafrechtelijk te vervolgen. Officier 
van Justitie Ferry van Veghel had 
namelijk in een interview verklaard 
dat niet alleen de actieve deelname 

aan terreurgroepen strafbaar was, 
maar ook het op enigerlei wijze fa-
ciliteren ervan. Het OM laat echter 
desgevraagd weten geen redenen te 
zien een strafrechtelijk onderzoek in 
stellen. Dit omdat, zo verklaart een 
woordvoerder, “het kabinet de be-
vindingen van Trouw en Nieuwsuur 
nooit heeft bevestigd. Sowieso 
moet je niet alles geloven wat in de 
krant staat”. Dat het kabinet Jabhat 
al-Shamiya heeft gesteund is echter 
boven alle twijfel verheven. Het blijkt 
uit documenten van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, die dank-
zij de Wob-procedure van Trouw en 
Nieuwsuur naar voren zijn gekomen 
en uit interviews van deze media met 
een commandant van de strijdgroep 
en met vele andere betrokkenen.

Het verweer van minister Blok aan 
de Tweede Kamer was dat de Neder-
landse regering Jabhat al-Shamiya 
niet als terreurgroep beschouwt 
omdat deze niet voorkomt op de 
sanctielijsten van de EU en de VN.  
Dat mag zo zijn, maar het OM denkt 
daar dus met goede redenen anders 
over. Zo publiceerde Amnesty In-
ternational in juli 2016 een rapport 
getiteld Torture was my punishment, 
waarin geconstateerd werd dat Jab-
hat al-Shamiya martelde, ontvoerde, 
standrechtelijke executies uitvoerde 
en sharia-rechtbanken leidde, waar 
op afvalligheid de doodstraf staat.

“Regering heeft 
de plicht de 
internationale 
rechtsorde te 
bevorderen”

Het kan minister Blok en zijn voor-
ganger Zijlstra mogelijk niet verwe-
ten worden dat zij niet wisten van 
de mensenrechtenschendingen van 
Jabhat al-Shamiya en de wens van 
deze groep een kalifaat te stichten. 
Bovendien was het Blok, die, een 
maand na zijn aantreden, alle steun 
aan gewapende groepen stopzet-
te. Maar Koenders, die het Syrische 
steunprogramma in gang zette, was 
wel een gewaarschuwd man. Amnes-
ty had hem het rapport Torture was 
my punishment persoonlijk onder de 
aandacht gebracht en verzocht hem 
zijn invloed aan te wenden om landen 
die de groep op dat moment steun-
den te vragen de hulp direct te staken. 
Amnesty wees daarbij niet alleen op 
steun in de vorm van wapens, maar 
ook op logistieke steun. Koenders gaf 
hier geen gehoor aan. Een jaar later, 
in 2017, begon hij zelf met het leve-
ren van logistieke hulp aan Jabhat 
al-Shamiya.

Het was niet alleen de steun van het 
kabinet aan een terroristische orga-
nisatie die Amnesty onaangenaam 
verraste. Uit onderzoek van Trouw 
en Nieuwsuur bleek bovendien dat de 
Sultan Murad Brigade tot de ontvan-
gers van Nederlandse hulpgoederen 
had behoord. Deze groepering werkte 
nauw samen met Al Qaida en was be-
trokken bij diverse mensenrechten-
schendingen en oorlogsmisdaden, 
waaronder het ongericht raketten 
afvuren op een woonwijk in  Aleppo, 
waarbij 83 burgers omkwamen, on-
der wie 30 kinderen. Verder bleek 
het kabinet tenminste drie groepen 
te hebben gesteund die nauw sa-
menwerkten met het door het OM 
als ‘terroristisch’ bestempelde Ah-
rar al-Sham.

Strafrechtadvocaat Geert-Jan 
Knoops heeft erop gewezen dat in 
de Grondwet staat dat de regering de 
plicht heeft de internationale rechts-
orde te bevorderen. En aangezien het 
erop lijkt dat het kabinet Rutte in 
strijd hiermee heeft gehandeld, heb-
ben de verantwoordelijke bewinds-
lieden mogelijk een ‘ambtsmisdrijf’ 
gepleegd. De vervolging voor een 
ambtsmisdrijf kan alleen in gang 
worden gezet bij koninklijk besluit 
of op verzoek van de Tweede Kamer. 
Maar van die mogelijkheid is noch 
van koninklijke zijde, noch vanuit 
de Tweede Kamer gebruik gemaakt. 
Er was alleen een motie van fractie-
voorzitter Thierry Baudet van Forum 
voor Democratie, waarin de regering 
werd opgeroepen het OM te verzoe-
ken een strafrechtelijk onderzoek in 
te stellen naar minister Blok en diens 
voorgangers op Buitenlandse Zaken. 
Die motie werd ontraden door Blok en 
de Kamer handelde overeenkomstig 
door in meerderheid tegen de motie 
te stemmen. Zo ontkwamen Koenders 
en zijn opvolgers op Buitenlandse 
Zaken aan gerechtelijke vervolging. 

Op 2 maart 2020 reikten de auteur 
van dit artikel en de Syrisch-Neder-
landse Hanan Shamoun een petitie 
uit aan het College van Bestuur van 
Universiteit Leiden waarin werd op-
geroepen Koenders van zijn leerstoel 
te lichten. Aan die oproep werd geen 
gehoor gegeven. Decaan Erwin Mul-
ler van de Faculteit Governance and 
Global Affairs volstond met de schrif-
telijke mededeling dat de universiteit 
Koenders had aangesteld als hoogle-
raar “conform het benoemingsbeleid 
van de Universiteit Leiden”. 

Voormalig minister Bert Koenders steunde een groepering in 
Syrië die het Openbaar Ministerie als terroristisch beschouwt. 
Niettemin stelde de Universiteit Leiden hem aan als hoogleraar 
voor vrede, recht en veiligheid. Onderzoeksjournalist Eric van de 
Beek vindt dat uiterst discutabel.

STEUN AAN TERRORISTISCHE GROEPEN MOGELIJK AMBTSMISDRIJF

HANS S IEPEL

RECHT OP 
AFSCHEIDING IS 
ENIGE MANIER OM 
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Veilig en anoniem chatten, 
dat kan nog niet 

 TIPS EN TRUCS VOOR DIGITALE PRIVACY (9)
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In een bijdrage van ruim zes minuten constateerde presentator Rowan Dean 
deze week op Sky News Australia terecht dat Nederland onder leiding van 
Mark Rutte afglijdt naar een dictatuur. De wijze waarop D66’er Paul van 
Meensen triomfantelijk Gidi Markuszower het woord ontnam omdat hij sprak 
over een ‘enge ministersploeg’ illustreert de Nederlandse totalitaire ambities. 

Een Kamervoorzitter die politieke tegenstanders het woord ontneemt is de 
afgelopen jaren helaas geen uitzondering. Vera Bergkamp legde regelmatig 
sprekers van het Forum voor Democratie maar ook Wybren van Haga het 
zwijgen op bij het gebruik van het woord ‘tribunalen’ of vergelijkingen met 
de jaren ’30. Dit is een enge ontwikkeling.

Een Kamerlid geniet tijdens parlementaire vergaderingen de in artikel 71 van 
de Grondwet vastgelegde strafrechtelijke en civielrechtelijke onschendbaar-
heid. Een vergelijkbare regeling bestond al sinds 1588 in de Republiek der 
Nederlanden. Het uitgangspunt is dat parlementariërs alle ruimte moeten 
hebben om vrijelijk en ongehinderd hun mening te geven ook als er sprake 
is van belediging of smaad. Dit is noodzakelijk om de controlerende functie 
ten aanzien van het handelen van de regering te kunnen vervullen. Het zou 
daarbij in strijd zijn met de trias politica als een rechter de meningsvrijheid 
van de wetgevende macht beoordeelt. 

Kamerleden hebben daarmee echter geen onbeperkte uitingsvrijheid. 
Sinds 1919 bestaan er tuchtrechtelijke bevoegdheden waarmee de voor-

zitter van de Tweede Kamer sancties kan opleggen op basis van een regle-
ment van orde. Het gevaar hiervan is dat sommige Kamerleden misschien 
beter af zouden zijn bij de rechter. De voorzitter bepaalt nu zonder kennis 
van wettelijke normen de toelaatbaarheid van uitingen terwijl er geen be-
roepsmogelijkheden openstaan. Ordemaatregelen kunnen daarmee hard 
ingrijpen in de taakuitoefening van een parlementslid. Deze bedreiging van 
de parlementaire vrijheid groeit doordat veranderende politieke fatsoens-
normen bepalen wat toelaatbaar is. 

De roep om verdergaande beperkingen zou een groeiend gevoel van onbe-
hagen over de verruwing van het parlementaire debat zijn. Kamervoorzitter 
Vera Bergkamp kwam daarom op 11 februari 2020 met de nota Gedrag en 
Omgangsvormen tijdens Debatten in de Tweede Kamer. Volgens dit stuk mag 
een Kamerlid in beginsel ongehinderd zijn of haar standpunten naar voren 
brengen, ook als deze provocerend of shockerend zijn zolang er raakvlak-
ken zijn met het beleid of functioneren van verantwoordelijke personen of 
instanties zolang er geen sprake is van ‘een evidente ordeverstoring’. In de 
praktijk geeft deze schijnbaar ruime norm de oppositie weinig ruimte.

Het is inmiddels als Kamerlid niet eenvoudig in het parlement de politieke 
realiteit te beschrijven zonder een ordeverstoring te veroorzaken. Want hoe 
noem je een regering die zonder een uitzonderingssituatie noodbevoegdheden 
naar zich toetrekt? Zoals Markuszower terecht opmerkt, is dat ‘eng’, een 
woord dat volgens de Van Dale een synoniem is voor ‘angst veroorzakend’. 
Welke andere woorden had Markuszower dan moeten gebruiken? De regering 
is ‘onplezierig’? ‘Onprettig’? En wat doe je als je als parlementslid constateert 
dat de regering misdrijven tegen de menselijkheid pleegt, maar je mag het 
woord ‘tribunaal’ niet noemen, zeg je dan ‘dat keur ik af’? Of ‘dat is niet leuk’? 

Nee, het is meer dan ooit noodzakelijk dat parlementsleden zich duidelijk 
blijven uitspreken. Op 1 maart 1939 noemde Kamerlid Ruijter de NSB-fractie-
voorzitter Rost van Tonningen een ‘landverrader’. Een juiste omschrijving 
voor Kamerleden die de grondrechten van de bevolking met voeten treden. 
Helaas deed hij dit na afloop van de vergadering. De strafrechter veroordeelde 
Ruijter tot een geldboete.  

permanentere opsluiting zal pas worden 
overgegaan wanneer ze herhaaldelijk en 
tegen alle gerechtelijke uitspraken in, 
weer terugkeren naar hun in beslag ge-
nomen boerderij. 

Het zou van mij dan ook heel goedkoop 
zijn de Stalinistische tijd erbij te slepen. 
Misschien dat ik in privékring wel eens 
heb besproken hoe elk zichzelf installe-
rend totalitair bewind begint met ontei-
gening van de grond, alsook met ontwa-
pening van de burger. Maar om dat soort 
gedachten te uiten en dan ook nog in een 
krant, nee, dat gaat me absoluut te ver.

Gelukkig heb ik mijn schrijvelarij pri-
ma onder controle. Zo heb ik mijzelf een 
tijdje geleden heel volwassen tot de orde 
kunnen roepen toen ik een stukje wilde 
afsluiten met: “Beter een kaars in je kut 
dan Johan Derksen”. Overigens wil ik met 
dit voorbeeldje van zelfcensuur zeker niet 
Johan Derksen met Stalin vergelijken. Be-
halve de snorren, weet ik ook echt niet of 
Stalin van voetbal en/of de blues hield. 

Maar genoeg over Stalin want het laatste 
waar ik op uit ben is  de zogenaamde stik-
stofbestrijding en de daarop gebaseerde 
grondonteigening te koppelen aan wat 
Stalin deed. 

Eén ding wil ik wel kwijt: je zou denken 
dat het beter is, de veehoudende boeren 
nog even te laten zitten waar ze zitten. 
Mocht de nood aan de man  komen - je 
weet maar nooit met oorlogen, brand-

Saskia van Orly

Er is de laatste tijd veel te doen over stikstof en boeren. 
Om daar niet over te columneren is zoiets als mijn man 
betrappen met de buurvrouw - in ons eigen bed - en dan 
zeggen: “Sorry, stoor je niet aan mij, hoor, ik haal alleen 
maar even een shirtje uit de kast!”

stofgebrek, transport problemen en dus 
voedselschaarste - dan kan er eventueel 
tijdelijk aan landbouw gedaan worden. 
De zuivelboeren zullen dan zelf ook wel 
snappen dat er meer vraag is naar bloem-
kool dan aan de zoveelste liter niet meer 
te exporteren melk. Zelfs Stalin, al was 
het dan een wrede massamoordenaar, be-
greep wel dat er geboerd moest worden, 
alleen dan in de sovchoze- en kolcho-
ze-vorm. Het was in die tijd geen vetpot, 
maar gegeten werd er wel. 

Jeetje, nou heb ik het toch weer over die 
Stalin. Ik krijg een Fawlty Towers-achtig 
don’t mention the war-gevoel en het is 
echt beter dat ik hier stop.

Vooral omdat ik bang ben dat ik in een 
onbewaakt ogenblik ook nog de tweet 
van Suzan te Pas erbij sleep. Wie dat is? 
Ze is tekstredacteur bij de UVA en dit is 
een extract uit een tweet van haar van 
afgelopen week:

“Paar keer schieten op de knieën, want 
deze boeren zijn terroristen. Qua geweld 
net zo erg als IS. Deze jankboeren zullen 
er op korte termijn allemaal aangaan”.

Gelukkig zal Suzan binnenkort wel wor-
den opgepakt wegens Stalinistische op-
ruierij. Als er nou iets in dit land is dat niet 
wordt getolereerd, is het wel ‘aanzetten 
tot geweld’.

Een leuke uitsmijter voor dit stukje heb 
ik niet. In plaats daarvan wil ik met name 
alle boerenlezers een hart onder de riem 
steken.  Blijf positief gestemd en laat 
Remkes onder géén beding je stalin. Eh, 
stal in. 

“Jankboeren gaan er 
allemaal aan!”

M ijn Amerikaanse vriendin Lucy 
zou zeggen: “Denial is not just 
a river in Egypt”.

Omdat ze alles van me kunnen zeggen 
maar niet dat ik een wegkijker ben, ga ook 
ik er dus iets van zeggen. (Zeker omdat 
terwijl ik dit stukje schrijf - het is 5 juli 
11 uur ’s avonds - er op boeren geschoten 
wordt!) 

Het leed van de bedreigde boer wordt 
dusdanig professioneel uitgemolken dat 
een zuivelboer er nog jaloers op is. Tege-
lijkertijd wordt het boerendrama zwaar 
gecompenseerd door op hetzelfde podium 
waar het geëtaleerd wordt, een expert te 
presenteren. Een die met discutabele ‘fei-
ten’ korte metten maakt met de emotie 
van de boer. De stikstof-normering in 
Duitsland en België wordt daarbij wij-
selijk uit het verhaal geweerd of op de-
magogische wijze weggemoffeld. Het is 

de sentimentalisering van de boer. Wat 
overblijft is het beeld van een reactionai-
re egoïst, een klimaatontkenner die coûte 
que coûte zijn bedrijf wil voortzetten en 
niet schroomt om daar de hele wereld mee 
naar de kloten te helpen.

Bewust laat ik elke vergelijking met de 
Stalinistische tijd voor dit stuk onbespro-
ken. Die nogal treurige periode waarin 
miljoenen Russische boeren vermoord 
werden - dit vanwege hun verzet tegen 
de onteigening - is natuurlijk een no go 
area. Als elke referentie aan de Tweede 
Wereldoorlog al reden is tot levenslange 
canceling, kan ik Stalin en zijn activiteiten 
al helemáál beter in zijn graf laten rusten.

Daarbij komt dat we hier in een beschaafd 
land wonen waar niet gestalineerd wordt. 
Boeren in ons land die weigeren op te rot-
ten, zullen waarschijnlijk alleen even voor 
de goede orde worden gearresteerd. Tot 

Patrick Savalle

Hoeveel chat-apps hebt u in gebruik? Ik 
heb er heel wat. Privé gebruik ik voor-
namelijk Signal en Whatsapp, en zakelijk 
momenteel veel Slack en Mattermost. Te-
legram doe ik niet aan, maar is in mijn 
kringen ook heel populair. Daarnaast ge-
bruik ik sporadisch de personal messa-
ging van Instagram en Twitter. Facebook 
heb ik niet en de Google of Apple chat 
gebruik ik nooit maar die staan wel stan-
daard op mijn telefoons. Heel onhandig 
allemaal want totdat de industrie wordt 
gedwongen een open protocol te gaan 
gebruiken, zijn het allemaal zogenaam-
de ‘walled gardens’. Gesloten netwerken 
waarvan de gebruikers alleen maar on-

derling kunnen communiceren en niet 
met gebruikers van andere netwerken. 

Een ideale chat-app is end-to-end en-
crypted zodat alleen de deelnemers van 
een chat kunnen lezen wat er wordt 
gezegd, niemand anders, ook niet de 
beheerders van de betrokken servers of 
netwerken. En om te controleren of fa-
brikanten de waarheid spreken, moet de 
code van de app inzichtelijk zijn, ‘open-
source’. Een ideale chat is ook decen-
traal - zonder centrale server - zodat er 
niet een centraal punt is waarlangs alle 
gesprekken verlopen. Op zo’n centraal 
punt kan worden bijgehouden met wie 
mensen praten en hoe lang, zogenaamde 
metadata. Op zo’n centraal punt kunnen 

gebruikers ook worden verbannen en 
kunnen gesprekken worden tegenge-
houden. Tenslotte moet het mogelijk 
zijn anoniem te registreren, dus zeker 
zonder telefoonnummer of e-mail. 

Dus end-to-end versleuteld, inzichte-
lijk, decentraal en anoniem. Daarmee 
vallen alle genoemde chats af. Telegram 
is niet end-to-end encrypted waardoor 
alle gesprekken op de servers zijn te le-
zen. Nooit gebruiken. Er is een ‘secret 
mode’ maar die kan niemand vinden en 
werkt niet in groepchats. Daarom valt 
ook Facebook chat af. En Google chat. En 
Apple chat. Whatsapp is wel end-to-end 
encrypted maar behalve dat dat oncon-
troleerbaar is, verzamelt Whatsapp net 

als de eerder genoemde chat-apps 
wel metadata. De meest gebruikte 

chat-apps zijn dus niet volledig veilig of 
anoniem. Bovendien willen we weg van 
big tech, toch? 

Van alle mainstream chat-netwerken is 
Signal voorlopig de beste keuze. Het is 
altijd end-to-end encrypted, het is (deels) 
open-source maar niet anoniem en wel 
nog steeds centraal. Ik gebruik zelf veel 
Matrix/Element, dat voldoet wel aan alle 
eisen maar bijna niemand gebruikt het. 
Want dat is het grootste probleem: de 
adoptie. Technologie kan nog zo mooi 
zijn, zonder gebruikers verdwijnt het 
weer. Het wachten is op een doorbraak. 
Aan u de keuze om daarbij te helpen. 

MR.  JEROEN POLS

OPEN BRIEF AAN MARK RUTTE

Oekräine is niet 
onze oorlog
 “M aar worden we niet een oorlog 

ingerommeld, die niet per se 
de onze is?” vroeg een jour-

nalist aan u op de persconferentie van 17 
juni vlak na de Navo-top in Madrid. Zelfs de 
media, die u in crisistijd altijd trouw volgen, 
beginnen nu blijkbaar te sputteren. 

“Die oorlog daar, is de onze,” antwoordde 
u geïrriteerd. “We moeten de gevolgen daar-
van ook in onze portemonnee dragen. Dat 
moeten we doen voor onze eigen veiligheid 
en vrijheid.” 

U drukt op de angstknop om de Nederlandse 
bevolking over te halen offers te brengen voor 
de Oekraïne-oorlog. De Navo veroorzaakt 
met haar ‘Russische roulette’ strategie ech-
ter een dramatische escalatie van de oorlog, 
waarmee vreedzame oplossingen uit zicht 
verdwijnen. 

U toont zich binnen het Navo-gezelschap 
een op oorlog gerichte ‘hardliner’ door het 
complexe politieke en historische krachten-
veld populistisch te reduceren tot het pro-
bleem van één persoon: Poetin. Jammer voor 
u is dat de visies van de Russische president 
worden gedeeld door het grootste deel van 
de Russische politici, intelligentsia en media. 
Zij krijgen van meerdere kanten uit de wereld 
begrip, inclusief van vele kanten in Europa. 
De reden daarvoor is eenvoudig. In Oost-Oe-
kraïne wonen en werken voornamelijk Rus-
sischtalige en Russisch gezinde burgers. 

Hoewel de media aanvoelen dat de stra-
tegie van confrontatie door de Navo Europa 
dieper in de oorlog zuigt, ontbreekt in het 
debat een kritische analyse. Die begint bij 
het einde van de Koude oorlog in 1989 en de 
herhaalde beloften aan Rusland dat de Navo 
‘geen inch’ oostwaarts zou expanderen. 
Sinds 1999 zijn de gemaakte afspraken door 
de Navo steeds weer geschonden en werden 
veertien landen in Oost-Europa ingelijfd. De 
Amerikanen stationeerden ondertussen een 
reeks van geavanceerde wapensystemen in 
Oekraïne en stuurden aan op Navo-lidmaat-
schap van dat land. Vanaf 2008 heeft Poetin 
bij herhaling aangegeven dat dit voor Rusland 
onacceptabel is. 
Het EU-Oekraïneverdrag was in 2014 de inzet 
van de Maidanrevolte die uitliep op een ge-
welddadige staatsgreep en afzetting van de 
gekozen president Janoekovitsj. De Krim en 
de Donbas-‘Oblasten’ scheidden zich daarna 
af en de Oekraïense regering begon met bom-
bardementen op de nieuwe Volksrepublieken. 
Uw vijand Poetin heeft zich daarna jarenlang 
ingezet om de Minskakkoorden te laten wer-
ken. Uw vriend Zelensky heeft gefaald zijn le-
ger terug te trekken en Donetsk en Loegansk 
haar autonomie binnen Oekraïne te gunnen, 
zoals in die akkoorden was afgesproken. On-
der dreiging van een nieuw Oekraïens militair 
offensief in de Donbas erkende Rusland na 
acht jaar de Volksrepublieken en besloot tot 
de ‘bevrijding’ van die gebieden. 
“Wanneer wij zouden laten gebeuren dat 
Poetin Oekraïne kan bezetten, wat is het vol-
gende? Uiteindelijk is dat een directe bedrei-
ging voor onze veiligheid,” stelde u dreigend 
op de persconferentie. Sorry meneer Rutte, 

uw veronderstelling dat Rusland het plan 
had heel Oekraïne te bezetten en zelfs allerlei 
andere landen inclusief Nederland, is onbe-
wezen en misleidende retoriek. Niet alleen 
omdat de Russische leiding dat categorisch 
ontkent, maar ook omdat het haar belang 
niet is om gebieden te bezetten, waar ze geen 
steun van de bevolking heeft. Uw uitspraak 
miskent ook dat Rusland wel degelijk scherp 
onderscheid maakt tussen Navo-staten en 
niet-Navo-staten. 
“Het is cruciaal dat Poetin wordt tegenge-
houden. Dat Oekraïne dit wint. Dat wij al-
les doen hen daarin te ondersteunen omdat 
wij anders zelf in gevaar komen,” vervolgt 
u uw betoog. De internationale rechtsor-
de kan volgens u en de uwen niet toestaan 
dat de ‘territoriale integriteit’ van een land 
wordt geschonden. Dat klinkt mooi, maar is 
schijnheilig. De pijnlijke waarheid is dat het 
Westen de afgelopen decennia het interna-
tionaal recht bij herhaling heeft geschonden. 
Het Westen bombardeerde zonder mandaat 
Joegoslavië (1999). Het had een bijzonder 
zwak mandaat voor de ‘speciale operatie’ in 
Afghanistan (2001). Het schond internatio-
nale rechtsregels in de ‘speciale operaties’ 
in Irak (2003), Libië (2011) en Syrië (2011). 
Nederland stond met uw steun altijd te trap-
pelen om militair mee te mogen doen aan 
deze mislukte operaties. In 2010 stelde de 
commissie Davids, die onderzoek deed naar 
de Nederlandse rol in Irak, formeel vast dat 
de Nederlandse regering schuldig was aan 
het schenden van internationale rechtsre-
gels, het breken van territoriale integriteit 
en het uitvoeren van oorlogsmisdaden door 
het voeren van een illegale oorlog. 
Nu verklaren de westerse grootmachten zich 
solidair met de corrupte staat Oekraïne en 
zenden wapens. “Nederland loopt daarin 
voorop,” verklaart u parmantig. Uw wa-
penleveranties sorteren echter desastreuse 
effecten. 
De westerse sanctieoorlog ontploft in ons 
gezicht. Nederland weigert Russische olie 
en grondstoffen in de haven van Rotterdam 
toe te laten. Nederland weigert tevens als een 
van de weinige Europese landen een roebel- 
betaalrekening te openen bij Gazprom in 
Moskou, waarna de gasleveranties stopten en 
de gasprijs steeg. U duwt uw volk dieper een 
economische crisis in en vertelt ons dat we 
moeten offeren voor een oorlog in Oekraïne. 
Wat vinden de Nederlanders daar zelf eigen-
lijk van? We zullen dat nooit zeker weten, 
want u houdt niet van volksraadplegingen. 

Hoe brengen 
we het Oekraïne 
conflict dan wel tot een oplos-
sing? Het is tijd voor realisme 
en een scheidingsregeling. Tijd 
voor diplomatieke oplossingen 
in het belang van uw eigen volk, maar ook 
in het belang van de verschillende bevol-
kingsgroepen in  Oekraïne. Het is tijd om in 
te zien dat een splitsing van Oekraïne niet 
alleen onafwendbaar is, maar tevens het fun-
dament vormt voor een wenselijk en duur-
zaam toekomstperspectief.

Ab Gietelink

Illustratie:  Lucky2084

“Paar keer schieten op de knieën, 
want deze boeren zijn terroristen. 
Qua geweld net zo erg als IS”

Technologie 
kan nog zo 
mooi zijn: 
zonder 
gebruikers 
verdwijnt het 
weer

We zullen dat nooit zeker 
weten, want u houdt niet 
van volksraadplegingen

‘ENG’ IS EEN WOORD 
DAT VOLGENS DE VAN 
DALE EEN SYNONIEM 
IS VOOR ‘ANGST 
VEROORZAKEND’



Steffanie Maria Kruts (32), tussen banen in

Steffanie heeft lieve, warme ouders. Misschien wel te lief. Haar vader heeft Spaans 
bloed, haar moeder zigeunerbloed. Wellicht is het een verklaring voor haar strijd-
lust. Ze heeft een jongere broer van 22 jaar. De lagere school vond ze niet leuk, 
maar wel leerzaam. Vooral het vak geschiedenis, ze wilde altijd weten hoe dingen 
in elkaar zaten. 
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Ik was al heel jong bezig met vragen, 
waar komen we vandaan, waarom ge-
beuren de dingen zoals ze gebeuren. 

Ik geloof in iets goddelijks, maar niet in 
religie. Mensen worden via het geloof te-
gen elkaar uitgespeeld, het is een middel 
om verdeeldheid te zaaien. Ik ben heel 
gevoelig, ga altijd op mijn intuïtie af. Na 
het vmbo heb ik mbo horeca gedaan. Maar 
het liefst wilde ik met dieren werken, ze 
verzorgen en beter maken. Ik had destijds 
een veel te romantisch beeld, de praktijk 
was natuurlijk heel anders. Ook dieren 
worden ziek en gaan dood. Je kunt niet 
iedereen beter maken.

Op mijn eenentwintigste zakte ik bewus-
teloos neer. Ik had een zware burn-out. 
Drie jaar later werd ik op mijn verjaardag 
weer ernstig ziek. Ik had een hartslag van 
146, mijn alvleesklier werkte niet goed. Ik 
ben er doodziek van geweest en sta nog 
steeds onder controle. In 2016 wilde ik 
beginnen met een opleiding in het toe-
risme en kreeg tegelijkertijd een relatie. 
Mijn vriend had traditionele ideeën, hij 
wilde niet dat ik ging werken of studeren. 
Ik was ineens huisvrouw en moeder van 
zijn dochtertje. Dat het coronaverhaal niet 
klopte had ik onmiddellijk door. Mond-
kapjes, testen en vaccineren was de enige 
oplossing. Mijn intuïtie vertelde mij dat 
het leugens waren, alles werd via propa-
ganda de mensen door de strot geduwd. 
Mijn ex-vriend geloofde er wel in, het is 
niet de reden voor onze scheiding, maar 
het heeft er wel aan bijgedragen. 

In september 2021 ging ik naar een de-
monstratie in Den Haag, ik had genoeg 
van “optochtje” lopen met een gele pa-
raplu. Ik zag hoe een oudere man werd 
belaagd door de politie. “Waar is dit nu 
voor nodig”, riep ik. Binnen de kortste 
keren stonden er zes opgefokte agenten 
om mij heen. Korte tijd later ging ik fil-
men voor Onrecht TV waar ook Max en 
Eline voor filmden. Zij zijn in mijn ogen 
onterecht veroordeeld voor de fakkelactie 
bij het huis van minister Kaag. Gelukkig 
is Max weer vrij. Het OM heeft een voor-
beeld willen stellen om actievoerders af te 
schrikken. Inmiddels ben ik gestopt met 
filmen, ik ben er niet geschikt voor. Op 
het moment dat mensen klappen krijgen 
stop ik met filmen. Ik kan niet de kille toe-
schouwer zijn, bovendien schiet je met 
geweld filmen in je eigen voet. Geweld 
schrikt veel demonstranten af. Ik ben 
een paar keer opgepakt en heb boetes 
gehad. Deze manier van demonstreren 
is misschien wel uitgewerkt. Ik ben aan 
het nadenken over nieuwe tactieken om 
bewustwording te creëren, ook wil ik weer 
meer mijn intuïtie volgen. Ik moet aan het 
werk met dieren. 

SERIE   ‘RECHTE  RUG’
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