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EU Green Deal leidt tot kaalslag
Nederlandse agrarische sector
DEN HAAG - Actievoerders tijdens een boerenprotest. De boeren zijn het niet eens met het stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal.

Fotografie: Lex van Lieshout | ANP

Rypke Zeilmaker, Ido Dijkstra
De Europese Green Deal die vorig
jaar is gesloten onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans
(PvdA), leidt ertoe dat 10 procent van
de Nederlandse landbouwgrond uit
gebruik moet worden genomen. Dat
blijkt uit een ‘quick scan’ van het
Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) die geen m
 edia-aandacht heeft
gehad. Het stikstofbeleid van het kabinet, dat zich richt op het o
 pkopen van
landbouwgrond, lijkt te zijn i ngegeven
door deze eis van de Green Deal.
De Green Deal beoogt de EU
‘klimaatneutraal’ te maken. Een
onderdeel is de Biodiversiteitsstrategie. Deze blijkt grote gevolgen te
hebben voor de Nederlandse landbouw. Het PBL bracht op 31 maart
een studie uit, die laat zien dat tot

“L A N D B O U W
BEWUST
KAPOT
GEMAAKT”

150.000 hectare landbouwgrond
moet worden opgekocht voor ‘natuurontwikkeling’ of ‘agrarisch natuurbeheer’. Ook moet 30 procent
van het land– en zeeoppervlak onder
natuurbescherming gaan vallen. Dit
gaat de belastingbetaler 30 miljard
euro kosten. De ‘quick scan’ is op
21 april behandeld door de Vaste Kamercommissie voor Landbouw.
De cijfers uit de ‘quick scan’
blijken exact overeen te komen met
de inzet van het Nederlandse stikstofbeleid. Onder de Stikstofwet
wil het kabinet voor zo’n 30 miljard euro aan landbouwgrond opkopen. Op dit beleid komt steeds
meer kritiek. Uit interne correspondentie van het Ministerie van LNV,
onthuld via een nieuw Wob-verzoek, blijkt dat wetenschappers en
politici al in 2020 wisten dat het

rekenmodel waarop het stikstofbeleid
berust, Aerius, wetenschappelijk
onverdedigbaar is. Topambtenaren
zochten contact met landsadvocaat
Pels Rijcken voor advies toen bleek
dat het volgens de Commissie Hordijk
niet mogelijk is wetenschappelijk te

Nederland wordt
afhankelijk van
buitenland

verdedigen dat een boerenbedrijf
een natuurgebied op kilometers
afstand negatief beïnvloedt. Dat is wel
de aanname achter het uitkoopbeleid

én achter de ‘Stikstof top 100’ die het
kabinet in april uitgaf, waarin veel
boerenbedrijven worden genoemd.
Volgens milieuadviseur Sjaak van
Schaik, staat de top 100 vol met fouten
en wordt hij uitsluitend gebruikt om
“politiek draagvlak te creëren voor
het krimpbeleid”. De Friese boerin en
gemeenteraadslid Nynke Koopmans
(BVNL), waarschuwt dat het huidige
beleid tot “een ongekende kaalslag”
in de agrarische sector zal leiden.
“Banen verdwijnen en onze kwetsbare en steeds duurder wordende voedselvoorziening komen verder onder
druk te staan”, zegt zij tegenover
De Andere Krant. “Nederland wordt
afhankelijker van het buitenland. Ik
denk dat ze ons land als landbouwnatie bewust kapot maken.”
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Hartstilstanden sterk gestegen door vaccinaties
Van onze redacteur
In Israël is het aantal acute hartaandoeningen en hartstilstanden in
de leeftijdsgroep van 16 tot 39 jaar
met 25 procent gestegen in de eerste
vijf maanden van 2021, vergeleken
met 2019 en 2020. De toename kan
in verband worden gebracht met de
vaccinatiecampagnes in die periode.
Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van onder meer MIT en de
Ben Gurion University, gepubliceerd op
28 april 2022 in het toonaangevende
wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De onderzoekers onderzochten de
“unieke dataset” van de Israel National Emergency Medical Services, dat
noodoproepen van burgers behandelt.
Zij constateerden een toename van
25 procent in noodoproepen v
 anwege
hartaandoeningen onder jongeren en
jongvolwassenen. Vervolgens onderzochten zij of er een verband kon
worden gelegd tussen het grote aantal
hartaandoeningen en Covid-19 en met
de eerste en tweede ronde van de
mRNA-vaccinaties. Zij vonden geen
verband met Covid-19, maar wel met
de injecties.

“Onze bevindingen zijn reden tot
zorg over door vaccinaties veroorzaakte cardiovasculaire bijwerkingen”,
schrijven de wetenschappers. “Ze
onderstrepen bovendien het reeds bewezen oorzakelijke verband tussen
de vaccins en myocarditis (hartspierontsteking), een veelvoorkomende
oorzaak van hartstilstand bij jonge
mensen.” De bevindingen sluiten aan
bij de vele berichten over hartproblemen onder professionele sporters. Het
verband tussen de mRNA-vaccinaties
en myocarditis was al eerder wetenschappelijk aangetoond en wordt al

vermeld in de bijsluiters van Pfizer
en Moderna. Het is nu voor het eerst
dat wetenschappers een direct verband laten zien tussen de injecties
en plotselinge hartproblemen. Bij de
officiële instanties zoals het Lareb,
EUDRAvigilance in de EU en VAERS
in de VS zijn al vele tienduizenden
sterfgevallen gemeld in verband
met de coronavaccinaties en enkele
miljoenen zware bijwerkingen. De
dramatische conclusies van het Nature-artikel hebben in de reguliere
media geen aandacht gehad.
f go.nature.com/3MRAEA7
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INTERVIEW SCHRIJVER TOMAS ROSS
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In de Metaverse leven onze
avatars voor ons
Illustratie: Wilfred Klap

De bekende thriller-auteur Tomas Ross publiceerde in 2003,
een jaar na de moord op Fortuyn, het ‘faction’-boek De zesde
mei, waarin hij schrijft dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst
(BVD, tegenwoordig AIVD) betrokken was bij de moord op
Pim Fortuyn. Nu, twintig jaar later, denkt hij er nog precies
hetzelfde over. Hij legt uit waarom.

Tomas Ross nog steeds overtuigd:
geheime dienst was betrokken bij
moord op Fortuyn
Lietje Perizonius
Sta je nog steeds achter wat je destijds
hebt geschreven over de moord op
Fortuyn?
“Ik denk er nog precies hetzelfde
over. Het boek is sinds deze maand
weer leverbaar. Ik heb er geen letter
aan veranderd.”
Wat zouden mensen die zich er niet
in verdiept hebben, toch echt moeten
weten?
Dat er een jarenlange aanloop aan
de moord op Fortuyn voorafging en
dat de echte toedracht erna in de
doofpot is gestopt. De feiten laten
dat duidelijk zien. Daar is in de tussentijd niets aan veranderd. Zo werd
Volkert van der Graaf (die voor de
moord werd veroordeeld – red.) bijvoorbeeld al jarenlang gevolgd door
de BVD. Hij werd namelijk al in 1996
samen met een compagnon verdacht
van de moord op milieuambtenaar
Chris van der Werken. Dit werd nooit
bewezen, maar omdat hij toen al
bekend stond als een milieuactivist
die geweld niet schuwde, werden
hij, die compagnon en de vereniging
VMO die ze samen hadden opgericht
steeds goed in de gaten gehouden.
Een paar maanden voordat Fortuyn
in 2002 vermoord werd, werd er

Fotografie: Freek van Asperen | ANP Kippa

een telefoongesprek afgeluisterd.
De herkomst van de sprekers k
 lopte
met de vestigingsplekken van
Volkert en die van de VMO. Drie
cruciale zinnetjes, daar ging het om.
“Hij moet dood!” “Ssst. We kunnen
worden afgeluisterd!” “Ik bedoel
natuurlijk: monddood.” Dit werd
gepubliceerd na de dood van Fortuyn in het eindrapport over de beveiliging. Van de twee mannen van
wie ze dachten dat het hun stemmen waren, was bekend dat ze een
bloedhekel hadden aan Fortuyn. Het
was niet gek dat de BVD hen bleef
volgen. Fortuyn had wel beveiliging
aangevraagd, maar niet gekregen.
De BVD moet evenwel geweten hebben dat Volkert een pistool kocht en
daarmee aan het oefenen was geslagen in de bossen bij Wageningen.

een halve en een hele meter van
achter Fortuyn meerdere schoten op
hem hebben gelost. Maar... op de
foto van de stervende Fortuyn zie je
alleen een witte doek met een beetje
bloed erop op zijn kale schedel. Dat
rijmt volgens experts op geen enkele manier met een dergelijk kaliber.
Van zó dichtbij zou daarmee minstens de helft van de schedel zijn
weggeblazen. Dat was niet het geval.

Er speelden op de dag van de moord
meerdere verdachte feiten, allemaal
heel zorgvuldig uitgeplozen door
mijn grote vriend Theo van Gogh.
Zoals politieagenten die opdoken
op plekken waar ze nooit geweest
zouden zijn als ze die dag niets hadden verwacht. Dat heb ik in mijn
boek allemaal laten zien. Maar nou
het meest ongerijmde. Volkert zou,
volgens het politierapport met een
Firestar Para 9 mm, vanaf tussen

Wel waren er getuigen die bij een
elektriciteitshuisje een monteur
bezig hadden gezien. Dicht bij een
zevende huls. Een huls schiet bij
een schot maximaal zo’n anderhalve meter weg. De zes hulzen
van de zes schoten van Volkert
lagen op de te verwachte plekken, achter Fortuyn. Eén huls lag
bij het elektriciteitskastje en was
verwrongen. Die lag zo’n tien meter vóór Fortuyn. De zevende huls.

3

Kwam die uit een geweer van de
‘monteur’, die nooit getraceerd is?
Dat lijkt wel heel waarschijnlijk.
Wat waren de motieven, waarom
moest Fortuyn dood?
Ten eerste moest voorkomen
worden dat hij nog in leven zou zijn
tijdens de verkiezingen, in de pelingen zou hij 28 Kamerzetels krijgen.
Maar hij was ook heel uitgesproken

Voormalig hoofd BVD
vertelde dat het dossier
Fortuyn ‘kwijt’ was

geweest in zijn verzet tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter
(JSF). “Geen denken aan tijdens
mijn regering. Geef die miljarden
liever aan de zorg en het onderwijs.”
Maar het koopcontract voor de JSF
zat al in de pen en in Nederland was
er al voor miljoenen in geïnvesteerd.
De JSF moest het kroonjuweel worden van Defensie.
Als je er dus als geheime dienst van
op de hoogte was dat een radicale
milieuactivist van plan was Fortuyn
te liquideren en je wilde de zekerheid hebben dat dat ook zou slagen,
waarom zou je dan die amateur van
een Volkert niet een handje helpen
door een scherpschutter als monteur
bij dat elektriciteitshuisje te zetten?
Ik heb het nooit kunnen verifiëren
maar in één van de twee autopsierapporten zou hebben gestaan dat er
één uitschotwond aan de achterkant
van Fortuyns schedel zat. Dat was het
dodelijke schot geweest. De zes andere uitschotwonden bevonden zich
aan de voorkant van zijn lichaam. Dat
was logisch, Volkert schoot immers
van achteren.
Volkert was de perfecte zondebok die
bovendien ook nog meteen gearresteerd kon worden. Ook het complot
was perfect. De parallel met de moord
op Kennedy aan wie Fortuyn zich zo
graag spiegelde, viel meteen op.
Kreeg je veel reacties of misschien zelfs
tegenwerking na de publicatie van
boek en film?
Veel van de LPF’ers waren het
er n atuurlijk mee eens. Behalve
Mat Herben dan, die dreigde met
een proces omdat Theo van Gogh
beweerde dat Herben als infiltrant
van de MIVD of van defensie Fortuyn

had bespioneerd en daarom bij de
LPF had gezeten. Verder werden
we gehoord door de toenmalige
commissaris Kees Sietsma. Die zat
in de c
 ommissie die het eindrapport maakte over de b
 eveiliging van
Fortuyn. Sietsma luisterde geduldig,
maar na afloop zei hij er niets van
te geloven. Politie hè.
Over de beveiliging hadden we het
ook nog met nr. 3 van de L
 PF-lijst,
toen Tweede Kamerlid, later Europarlementariër Jimmy Janssen van Raay
en ook uitgebreid met Theo’s vader,
oud-ambtenaar bij de BVD. Ze v
 onden
het allemaal heel aannemelijk.
De filmproducent van Theo’s
d ocumentaire, Gijs van de Westelaken heeft later ook nog met
Theo’s vader gesproken en ook met
de politie, met Tweede Kamerleden
maar ook met oud-BVD-ers. Van die
laatsten wilde niemand ook maar
enige openheid van zaken geven.
Ook saillant is dat ik het er zelf l ater
nog over heb gehad met mijn buurtgenoot wijlen Arthur Docters van
Leeuwen, voormalig hoofd BVD. Ik
vroeg hem naar het dossier Fortuyn.
Hij zei dat hij dat niet kon geven,
omdat het ‘kwijt was’! De voormalige
minister van Binnenlandse Zaken
Bram Peper, onder wiens ministerie
de BVD viel, weigerde ook categorisch
vragen te beantwoorden.
Maar Theo’s vader, die de dienst
goed kende - hij had er per slot
zelf gewerkt - gaf later aan dat hij
het er mee eens was, dat het niet
anders kon dan dat de veiligheidsdienst BVD betrokken was geweest
bij de moord. ¾

Bestsellerauteur Tomas Ross (1944)
schreef tientallen misdaadromans
– veelal een mengeling van feiten
en fictie – en een aantal kinderen jeugdboeken. Zijn vader was
verzetsman in de oorlog en één
van de oprichters van de BVD na
de oorlog. In 2003 schreef hij De
Zesde Mei over de raadselen rond
de moord op Fortuyn, dat kort geleden weer opnieuw is uitgegeven.
Filmmaker Theo van Gogh verfilmde het boek in 2004 onder de titel
‘06/05’. De première heeft hij niet
meer meegemaakt: Van Gogh
werd op 2 november van dat jaar
vermoord. Jeroen Pauw heeft later
een documentaire gemaakt voor
BNN over de moord op Fortuyn,
gebaseerd op de gegevens uit het
boek van Ross.

Techbedrijven zijn druk bezig de infrastructuur voor
de Metaverse op te zetten: een wereld die het fysieke
en digitale laat samensmelten. Het project klinkt
nog als een script van een megalomane futuristische
Hollywoodblockbuster, maar de fundering is al gelegd.
Ido Dijkstra
De ‘opvolger van het internet’ gaat
ons leven nog dit decennium drastisch veranderen, voorspelt Metadirecteur Mark Zuckerberg. In video’s
en artikelen in de Harvard Business
Review wordt de werkvloer van de
toekomst uit de doeken gedaan.
In een gelikt promofilmpje van Meta
– sinds oktober 2021 de nieuwe naam
van Facebook – geeft de techgigant
een vooruitblik. Een fris ogende jongeman drentelt door zijn eigen fysieke huis met een (echte) kop koffie. In
een handomdraai v
 erandert hij zijn
leefruimte in een d
 igitale kantoorwe-

reld, inclusief virtuele collega’s. “De
coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat
mensen op afstand zijn gaan werken.
Hoewel het een gemis is om geen
collega’s om je heen te hebben, is
op afstand werken een blijvertje”,
vertelt de voice-over.
Thuiswerken en tegelijkertijd op
kantoor zijn – in de nabijheid
van deze collega’s – dat kan in de
Metaverse, hoewel net iets anders
dan we nu gewend zijn. In deze
nieuwe realiteit, smelten de fysieke en virtuele (3D-)wereld samen.
Pushpak Kypuram, directeur van
techbedrijf NextMeet dat meebouwt
aan de Metaverse, geeft uitleg in

Ultieme beleving met een brainchip
Veel mensen zullen huiverig zijn om de Metaverse-wereld binnen te stappen.
Daarom zullen er aanvankelijk verschillende instapniveaus zijn. De meest
laagdrempelige variant om toegang te krijgen is via een desktopcomputer of
mobiel apparaat en projecties via augmented reality – een via de computer
gegenereerde visuele toevoeging. Gebruikers kunnen dan hun avatar kiezen
of ontwerpen en gebruiken vervolgens toetsenbordknoppen of een joystick
om door de ruimte te navigeren. Een intensere ervaring is mogelijk met
een 3D-bril en lichaamssensoren, die het kunnen laten lijken alsof je door
een echte wereld loopt, maar nog steeds zonder ingrijpen in het lichaam.
De verwachting is dat de Metaverse van de toekomst optimaal beleefd kan
worden door mensen die bereid zijn een brainchip in hun hersenpan te laten
zetten om de zogenaamde brain-computer interface tot stand te brengen.
“De Metaverse zal werken met extended reality (XR)-technologieën. Deze
omvatten virtual reality (VR), augmented reality (AR) en brain-computer
interfaces (BCI), die samen de toekomst van de Metaverse en de menselijke
ervaring zullen vormgeven”, staat te lezen in het artikel ‘Three technologies
that will shape the future of the metaverse – and the human experience’
van het World Economic Forum.

Harvard Business Review, het tijdschrift van de prestigieuze Harvard
Business School, dat de CEO’s van
de toekomst opleidt. “Met NextMeet
kunnen digitale avatars – een online
versie van jezelf – in realtime in en
uit virtuele kantoren en vergaderruimten stappen, naar een virtuele helpdesk lopen, een presentatie
geven vanaf het virtuele podium,
ontspannen met collega’s in een
netwerklounge of ronddwalen in
een conferentiecentrum of bij een
tentoonstelling met een aanpasbare
avatar.”
De geschetste vergezichten klinken
als een filmscript, à la The Matrix, Tron
of Surrogates. Het hersenspinsel van
Mark Zuckerberg is echter serieuze
business. Hij noemt de Metaverse al
‘de opvolger van het internet’. Niet
voor niets hebben techreuzen als
Meta, Apple, Microsoft en Google
honderden miljoenen in het project
gestoken. Naast deze usual suspects
zijn er nog eens tientallen techbe
drijven – veel afkomstig uit de game
wereld – die de infrastructuur voor
de Metaverse verfijnen. Zo ontwikkelt PixelMax, een in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde start-up, zogenaamde ‘bump in’-ervaringen.
Mededirecteur Shay O’Carroll: “We
ontwerpen welzijnsgebieden zoals
bossen of aquaria. Ook de maan is
een optie. In deze gebieden kunnen sessies gehouden worden, zoals
meditaties of cursussen. Met fraaie
avatars kun je collega’s daar in

realtime zien, wat weer kan resulteren in mooie ontmoetingen op de
virtuele werkplek. Bezoekers kunnen
ook zelf functies toevoegen aan de
Metaverse, zoals de mogelijkheid om
afhaalmaaltijden of andere artikelen
in de virtuele omgeving te bestellen
en op de fysieke locatie – bijvoorbeeld
thuis – te laten bezorgen. Net als op
de fysieke werkplek, kun je in de
Metaverse rondlopen en een panoramisch overzicht van de kantoorvloer
krijgen. Zo kun je zien waar collega’s
zijn en wie er beschikbaar is voor een
snelle babbel”.

“We ontwerpen
welzijnsgebieden zoals
bossen. Ook de maan is
een optie.”

Andrew Sands, de tweede directeur
van PixelMax, voegt eraan toe dat
de ‘ultieme visie’ van het bedrijf is
om meerdere virtuele werkplaatsen
aan elkaar te koppelen. “We zijn
momenteel bezig om samen met
veertig grote bedrijven in Manchester (Engeland) een grote virtuele
werkplaats te creëren. We willen
werknemersavatars in staat stellen
te bewegen tussen de productie – en
de ontwerpwereld. Ook willen we het
mogelijk maken dat een avatar bijvoorbeeld een concert kan bijwonen
in Roblox en Fortnite (twee online
games die ook in Metaverse geïntegreerd worden – red.). We willen
gemeenschapsvorming, gesprekken
en interacties realiseren.”
Het begrip collega krijgt in de Meta
verse een geheel nieuwe dimensie.

Naast de digitale ik van echte collega’s, komen op de virtuele werkvloer
ook digitale collega’s te werken. Dit
zijn door kunstmatige intelligentie
aangedreven bots, ontworpen door
het bedrijf UneeQ, een internationaal technologieplatform dat gefund wordt door onder andere IBM,
Vodafone, Deloitte en BMW. Denk
bijvoorbeeld aan Rachel, de altijd
actieve hypotheekadviseur. Deze
‘werknemers’ met artificiële intelligentie zullen grotendeels het zware
werk in de Metaverse doen, waardoor
de ‘echte mensen’ meer tijd vrij hebben voor “productievere taken met
toegevoegde waarde”, beschrijft Harvard Business Review. Ook de digitale
Albert Einstein zal op de werkvloer
rond kunnen lopen. “Je kunt aanspraak maken op zijn kennis. Vraag
hem alles over zijn leven en werk”,
staat op de site van UneeQ.
Aangezien de Metaverse mede opgebouwd wordt door bedrijven die
zich tot nu toe toegelegd hebben op
gaming, zal het fenomeen gamified
learning een belangrijke plek innemen. In de Metaverse zijn we blijkbaar ook nog niet van de virushysterie verlost. O’Carroll van PixelMax:
“De game wordt de leeractiviteit.
In de medische wereld kunnen we
gamified-technologieën gebruiken
om laboratoriumtechnici op te leiden.
In deze setting kunnen we oefenen
wat te doen als een virus uitbreekt in
verschillende groepen en hoe je dan
een virtuele PCR-testmachine moet
bedienen, waarna je trainingsresultaat wordt vastgelegd. Voor de politie, brandweer, medisch personeel
werkt PixelMax aan games die fysieke training combineert met strategieën om het team aan te sturen.”
Het is slechts een kleine greep uit wat
de Metaverse te bieden heeft. Het staat
nu nog in de kinderschoenen, maar
de commitment is groot en er gaan
nu al miljoenen in om. Het kan dus
snel gaan. “De computerinfrastructuur en stroomvereisten voor een
volwaardig werkende Metaverse zijn
formidabel. Wel brengt het project
een wirwar van regelgeving en HRnalevingsproblemen met zich mee,
bijvoorbeeld rond potentiële risico’s
van verslaving of onaanvaardbaar
gedrag zoals pesten of intimidatie in
de virtuele wereld. Duidelijk is dat de
werkplek er dit decennium al heel
anders uit gaat komen te zien. Het
hybride werken is in de coronacrisis
in een stroomversnelling geraakt en
heeft ons anders doen denken over de
aard van werken. De Metaverse biedt
ondernemingen de mogelijkheid om
de balans tussen hybride en werken
op afstand te herstellen, om de spontaniteit, interactiviteit en het plezier
van werken en leren in teamverband
te herwinnen, terwijl de flexibiliteit,
productiviteit en het gemak behouden
blijven”, concludeert Harvard Business
Review. 
Bronnen
•
•
•
•
•
•

bit.ly/werk-in-metaverse
bit.ly/toekomst-metaverse
bit.ly/digitale-mens
bit.ly/home-of-extended-reality
pixelmax.com
hbr.org
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BOERIN EN RAADSLID NYNKE KOOPMANS STRIJDT TEGEN OVERHEIDSBELEID

“Er komt een ongekende kaalslag
in de landbouw”
Boerin Nynke Koopmans uit Tytsjerk ziet al jaren met lede
ogen aan hoe de overheid met haar beleid “de agrarische
sector de vernieling in helpt”. Nu ongekende prijsstijgingen
een feit zijn en voedseltekorten opdoemen, doet de Friezin
opnieuw een poging om collega’s en bevolking wakker te
schudden. “Volgens de overheid zijn niet vliegtuigen, auto’s
en fabrieken, maar grasetende, melkproducerende koeien een
bedreiging voor het leven op aarde.”
Ido Dijkstra
De 50-jarige Nynke Koopmans
runt samen met haar man en drie
kinderen een melkveehouderij met
zeventig koeien in een dorpje nabij
Leeuwarden. Het familiebedrijf
fatsoenlijk nalaten voor haar kroost
gaat niet lukken als de overheid de
huidige destructieve koers voortzet,
vertelt ze. De Friezin constateert al
een jaar of twintig dat ‘Den Haag’
met zijn “steeds veranderende en
onnavolgbare beleid de agrarische
sector kapotmaakt”. Bewust, is haar
conclusie, als boerin en politica.
In 2010 werd Koopmans raadslid in
de gemeente Tytsjerksteradiel en in
2015 zelfs Statenlid voor de VVD. “Ik
wilde wat doen voor de boeren en
zei: geef mij de portefeuille landbouw maar. Daar heb ik verstand
van. Destijds was ik in de veronderstelling dat de VVD het beste voorheeft met de boerenondernemers.”
Gaandeweg kwam ze erachter dat
de VVD een uitvoeringsinstantie
van Brussel is. “Vanaf het moment
dat ik mijn mond opentrok over de
stikstofleugen, werd het werken
me onmogelijk gemaakt binnen die
partij.”
Toen de regeringspartij op 4 oktober
2019 de ‘stikstofbrief’ van minister Carola Schouten onderschreef,
besloot Koopmans de banden met
de VVD door te knippen. Inmiddels
is ze politiek actief voor BVNL, de
partij van Wybren van Haga. Vorige week wilde ze samen met collega-boerin Irene van der Marel en
konijnenhouder Henk Oonk – beiden bekend van ‘het stikstofkarretje’ – het vraagstuk bespreken
met gedeputeerde Klaas Fokkinga
van de Provincie Friesland. Die liet
het op het laatste moment afweten,

omdat hij er lucht van had gekregen dat er pers op af zou komen.
“Als ze inhoudelijk ‘on the record’
antwoord moeten geven, dan haken ze af. Het beleid valt namelijk
niet te onderbouwen.” Het gesprek
met Fokkinga werd uiteindelijk een
protestbijeenkomst.
Nynke, waarom sta je op de barricaden?
“Ik zie dat het op deze manier niet
lang meer goed gaat. Als het beleid
van de overheid niet gestopt wordt,
gaat er een ongekende kaalslag komen in de agrarische sector. Boerenbedrijven worden in rap tempo
uitgekocht of gaan over de kop. Banen verdwijnen en de toch al kwetsbare voedselvoorziening – we hebben hooguit voor elf weken voorraad
– ligt onder vuur. De prijzen rijzen
al de pan uit en het dreigt alleen
maar erger te worden. Dit komt door
het beleid van de overheid dat aantoonbaar gebaseerd is op leugens.”
De media en politiek vertellen ons dat
we een enorm stikstofprobleem hebben.
Hoe kom jij erbij dat dit niet zo is?
“Omdat ik me erin heb verdiept en
de feiten ken. Het stikstofbeleid is
gebaseerd op modellen, niet op metingen. Ze gebruiken het rekenmodel
Aerius, maar dat is aantoonbaar niet
betrouwbaar (zie kader). Er wordt
ook nog eens zeer selectief data ingevoerd. De hier nabijgelegen militaire vliegbasis Leeuwarden wordt niet
eens meegenomen in Aerius, omdat
ze nog geen milieuvergunning heeft.
Vanaf het moment dat Carola Schouten op 4 oktober 2019 de beruchte
stikstofbrief presenteerde, zijn duizenden boeren de dupe van wanbeleid geworden. Volgens de overheid
zijn niet vliegtuigen, auto’s en fabrieken, maar grasetende, melkproducerende koeien een bedreiging

Commissie Hordijk verklaart model ongeschikt
Het Aerius-model waarmee het ministerie van VWS rekent om het stikstofbeleid te bepalen, is onnauwkeurig en onwetenschappelijk. Dat concludeert niet alleen Nynke Koopmans, maar blijkt onder andere uit vier
validatiestudies die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek. Ook de Commissie
Hordijk heeft het model “ongeschikt verklaard om depositieberekeningen
mee uit te voeren voor lokaal beleid”. Wob-onderzoeker Marc van der Vegt
spendeerde er deze week op Twitter een draadje aan. Ambtenaren schrijven
dat “de motivatie om de rekenkundige drempel niet aan te passen, vooral
beleidsmatig en juridisch gemotiveerd is, waarbij vraagtekens gezet kunnen
worden bij de juistheid van de gehanteerde juridische randvoorwaarden.”
De conclusie van Van der Vegt: “De stikstofcrisis is – net als vele andere
dossiers – een rekencrisis. Rekenmodellen en complexe programma’s zijn
schimmige tools om bepaald beleid door te duwen”.
Het volledige ‘draadje’ is te vinden op Twitter: bit.ly/stikstofbeleidrekenmodel-klopt-weinig-van

voor het leven op aarde. Ze hebben
zonder bewijs de schuld in de klompen van de boeren geschoven. Onze
regering hanteert 140 keer strengere
stikstofnormen dan in Duitsland. Ze
jagen de boeren bewust van het land
af en op die grond bouwen ze vervolgens windturbines, woonwijken,
zonneparken en industrie.”

“Niet vliegtuigen
zijn vervuilend maar
koeien?”

Wat is hiervan de reden volgens jou?
“Ik hoorde in 2012 al over de plannen van de EU om Nederland tot een
grote stad te maken. De voedselpro-

Beeld: Nynke Koopmans

ductie moet verplaatst worden naar
het Oost-Europese achterland, naar
Polen, Roemenië en Oekraïne. Gevolg is dat Nederland in zijn voedselvoorziening afhankelijk wordt
van Europa. Ik heb sterk het vermoeden dat ze ons land als landbouwnatie met opzet kapotmaken,
want anders is niet te verklaren dat
Nederland als een van de weinige
landen zo’n afwijkend beleid heeft.
Alsof ons landje door zich te houden
aan strenge normen het zogenaamde wereldwijde stikstofprobleem kan
oplossen. Waanzin. Het stikstofprobleem is bewust gecreëerd. En elke
maand komen er nieuwe idiote regels vanuit Brussel bij om de boeren
verder af te knijpen.”
Ervaar jij ook dat de gemiddelde burger
zich er niet zo druk om maakt?
“Ja, al denk ik dat het voortkomt uit
onwetendheid. De meeste mensen
weten blijkbaar niet waar het voedsel vandaan komt. Zonder boeren
geen voedsel. De mensen zijn blijkbaar druk met vakantie of de kaars
van Johan Derksen. Vorig weekend
hebben we de beelden van Schiphol
gezien, waar zeventigduizend mensen nog even voor 90 euro naar een
zonovergoten bestemming wilden
vliegen. Zullen die mensen echt
geloven dat vee de oorzaak is van
het zogenaamde stikstofprobleem,
in plaats van al die vliegtuigen? Die
mensen weten ook niet dat Schiphol wordt ontzien in de berekeningen. De uitstoot rond het vliegveld

wordt tot op een bepaalde luchtlaag
gemeten en vluchten van buitenlandse maatschappijen nemen ze
niet eens mee in het model. Aerius
is echt kolder. Met wetenschap heeft
het niks te maken. Op basis van dat
rekenmodel krijg je vergunningen.
Zonder vergunning mag je niet produceren. Zo werkt het.”
Waarom komen de boeren dan niet
massaal in opstand?
“Er is nog altijd een soort gelatenheid. Vrijwel iedereen is het erover
eens dat het beleid niet deugt, maar
er zijn er maar weinig die geloven dat
we er levensbedreigend slecht voorstaan. Blijkbaar hebben we het nog
te goed. Dat geldt voor de hele samenleving. Zullen we wel in opstand
komen als de schappen leeg blijven?
Dan is het eigenlijk al te laat.”
Is er nog wel hoop? Je komt niet voor
niets in actie toch?
“Vanuit de ‘wakkere hoek’ is er de
wil om in actie te komen. Een grote
groep truckers is bijvoorbeeld bereid de boeren te helpen. Zij zien
namelijk wel in dat er straks niks te
transporteren valt als boeren geen
voedsel meer produceren. Maar ze
hebben de boeren en ook de bevolking nodig om echt een vuist te
maken. Het is echt tijd dat mensen
gaan beseffen: samen in opstand
komen of samen ten onder gaan.
Als de overheid de voedsellijnen beheerst, zijn we als bevolking volledig
te controleren.”
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Stikstofminister Christianne van der Wal gebruikt valse
gegevens voor de berekening van ammoniakuitstoot in haar
Stikstof Top 100, constateren diverse milieu-adviseurs en
gemeentelijke milieuambtenaren tegenover de Andere Krant.
Het vermoeden bestaat dat Van der Wal de Top 100 gebruikt
om de uitkoop van veehouderijen door de Kamer te krijgen.
DEN HAAG - Actievoerders tijdens een boerenprotest. De boeren zijn het niet eens met het
stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal. Fotografie: Lex van Lieshout | ANP

ST IK ST OF TO P 10 0
LI EG T OV ER UI TS TO OT
BO ER EN BE DR IJ VE N
Rypke Zeilmaker
Stikstofminister Christianne van der
Wal presenteerde afgelopen maand
voor de Tweede Kamer twee lijsten waarop de 100 bedrijven zouden staan, die de meeste ammoniak
(NH3) en stikstofoxiden (NOx) uitstoten. Maar ook na herziening van
fouten in een eerdere versie van de
top 100, blijkt dat Van der Wal veel
te hoge emissies opgeeft.
Dat constateert Sjaak van Schaik,
die voor het in Barneveld gevestigde
Westrenen Advies boeren begeleidt
bij de aanvraag van stalvergunningen. Van Schaik stelt dat de Stikstof
top 100 (voor ammoniak) “bedoeld
lijkt voor onjuiste maatschappelijke
beeldvorming en het creëren
van politieke draagkracht om de
veehouderij uit te kopen”.
Van Schaik stelt dat in de top 100
een aantal agrarische bedrijven
staat, waar “exorbitant hoge emissies” aan zijn toegekend. In werkelijkheid is er in de gemeentes waar
zijn adviesbureau stalvergunningen aanvraagt nergens zo’n bedrijf
bekend. Dat blijkt wanneer je de
toegestane emissies in stalvergunningen vergelijkt met wat Van der
Wal opgeeft.
Volgens de Kamerbrief van Van der
Wal zijn die vastgesteld op basis van
de website Emissieregistratie van
het RIVM en Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). Maar betrokkenen constateren dat opgegeven
emissies structureel hoger zijn dan
bekend uit de verleende vergunningen. Van Schaik: “Als wij dit al weten
over deze gemeentes, hoe zit het dan
met de rest van de lijst?” Hij spreekt
over het “kweken van sentiment” om
politiek draagvlak te bouwen voor het
stikstofbeleid.
Als voorbeeld van valse emissiegegevens in de top 100, noemt Van Schaik
een in de top vermelde legkippenfarm in de Gemeente Putten. “Per

zogenaamde ‘dierplaats’,
dus per kip, mag een bedrijf
volgens de wet in een traditionele stal 125 gram ammoniak via
kippenpoep ‘uitstoten’. Bij nieuwe
stallen nog 55 gram per legkip. In
Van der Wals top 100 staat een legkipbedrijf in Putten opgegeven dat
bijna 30 duizend kilo emissies zou
veroorzaken. Dat zou betekenen dat
hier 240 duizend kippen in een traditionele stal zouden staan.” Maar
dat bedrijf bestaat niet, aldus Van
Schaik. De maximale emissie in bij
Van Schaik bekende vergunningen
bedraagt 13 duizend kilo. Ook een in
de top 100 vermeld bedrijf uit Barneveld zou met veel te hoge emissies in
de lijst staan.
Arjan Bossenbroek, adviseur Buitengebied van de Gemeente Barneveld
en Marijke Wolbers van de Omgevingsdienst Noord Veluwe bevestigen
Van Schaiks analyse.
De afwijkingen zijn niet beperkt tot
Putten en Barneveld. Ook in a
 ndere
op de lijst vermelde gemeentes zijn
in de top 100 vermelde emissies veel
hoger dan die op de vergunningen

Het RIVM meet niet
aan de bron van het
bedrijf. Ze gebruiken
een rekenmodel

van bedrijven. Dat bevestigt Roel Cox,
milieuspecialist voor de gemeente
Horst aan de Maas in Limburg. De
milieuambtenaar werkte eerder in
een vergelijkbare functie als Van
Schaik, als milieuadviseur voor Bergsen Advies bij veehouders in de regio
rond Venray. In de top 100 staan drie
varkensbedrijven uit zijn gemeente,
waarvan de opgegeven emissies sterk

afwijken van wat in de vergunningen
staat.
Volgens Cox zou de afwijking veroorzaakt kunnen zijn, doordat het
RIVM van verouderde gegevens gebruik maakt. Dit zou komen doordat ambtenaren in een – wettelijk
niet verplicht – registratiesysteem
zouden hebben gekeken hoeveel
ammoniak veehouderijen uitstoten, het ‘Web BVB.’ Dat systeem is
in vier provincies bij de ambtenarij
in gebruik – in Limburg, Gelderland,
Overijssel en Noord-Brabant. Hierin
staan de waarden die bij een laatste
milieucontrole door een ambtenaar
zijn geconstateerd. De provincie
Overijssel heeft die gegevens al sinds
2011 niet meer bijgewerkt. Die provincie komt meermaals voor in de top
100 van Van der Wal, zoals met een
veehouderij in Haaksbergen.
Stikstofminister Van der Wal presenteerde begin april een e
 erste
versie van de twee lijsten van de
Stikstof Top 100. Die moest zij al
meteen intrekken, toen bleek dat
haar informatiebron, het RIVM,
te hoge emissies had toegekend
aan bekende boerenbedrijven. De
discussie ging toen over de vraag
welk stalsysteem de boeren zouden
gebruiken. Het RIVM meet namelijk niet aan de bron van het bedrijf
hoeveel ammoniak ze uitstoten. Ze
gebruiken een rekenmodel met
grondstofstromen, en schatten de
uitstoot aan de hand van het type stal.
Wanneer een boer de stal moderni
seert, kan dat al 50 procent of meer
in de uitstoot schelen. Bij de eerste
lijst had het RIVM met een verouderd staltype gerekend. Door die
foutieve schatting kwamen reeds
gemoderniseerde bedrijven in de op
100. Hoe het RIVM en PBL de nieuwe
lijst hebben berekend, durven zowel
Cox als Van Schaik niet met zeker
heid te zeggen. De expert op dit
terrein voor RIVM en PBL, Marian
van Schijndel is tot 14 mei niet bereikbaar voor commentaar. 

PIETER STUURMAN

Kwakzalverij
Afgelopen najaar deelde de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)
haar jaarlijkse Meester Kackadorisprijs uit aan het Artsen Covid
Collectief (ACC). Volgens VtdK heeft deze artsenorganisatie ‘het
medisch beroep in diskrediet gebracht door stelselmatig het nut van
de reguliere aanpak van de covidpandemie’ in twijfel te trekken. De
Vereniging wijst erop dat adviezen en meningen van het collectief
‘sterk afwijken van de in de beroepsgroep voorgestane succesvolle
aanpak’. Het is ‘niet denkbeeldig’ dat daardoor dodelijke slachtoffers vallen, zo stelt de vereniging. Kort gezegd vindt VtdK dat de bij
ACC aangesloten artsen kwakzalvers zijn, en dus geen deel uitmaken
(of zouden moeten uitmaken) van de medische beroepsgroep.
Wat is kwakzalverij? VtdK geeft op haar website een uitgebreide
definitie. Samengevat komt het neer op het “beroepsmatig medisch
handelen of het geven van medisch advies, dat niet gefundeerd is op
toetsbare, logische en empirisch houdbare theorieën, en dat actief
onder het publiek verspreid wordt, zonder degelijke toetsing op
effectiviteit en veiligheid”.
VtdK stelt dus onomwonden dat de reguliere medische aanpak
van de pandemie ‘succesvol’ is geweest. Daarop valt meer dan een
beetje af te dingen. Want de enige toegestane medische aanpak
heeft bestaan uit de vaccinaties. Andere behandelingen werden
immers niet toegepast of werden verboden. Voor het gemak vergeet
VtdK te vermelden tot welke ‘successen’ die vaccinaties dan geleid
zouden hebben. Het is immers al een tijd bekend en ook bevestigd
dat deze mRNA-vaccins geen bescherming bieden tegen besmetting.
Daarnaast is uit een omvangrijk Deens wetenschappelijk onderzoek, onder leiding van dr. Christine Benn gebleken dat de Pfizer
en Moderna ‘vaccins’ géén effect hebben (gehad) op sterfte door
corona. Wel er is inmiddels een recordaantal meldingen van ernstige
bijwerkingen en sterfte als gevolg van de injecties opgetekend door
de officiële instanties. Om in de woorden van VtdK te spreken: het
is ‘niet denkbeeldig’ dat daardoor dodelijke slachtoffers vallen.
Sterker nog: dat is inmiddels bewezen. Dus, op welk ‘succes’ kan
die ‘reguliere medische aanpak’ dan bogen, beste VtdK?

Vereniging tegen Kwakzalverij is
berucht om haar intolerante houding
tegenover alternatieve geneeswijzen

Bovendien vindt VtdK dat die ‘reguliere’ aanpak nou juist niet
onder kwakzalverij valt. Terwijl die aanpak toch op bijna alle punten
volledig aansluit bij de door VtdK gegeven definitie daarvan. Zo is
het bijvoorbeeld volkomen onlogisch om niet-kwetsbaren, zoals
jongeren, in te spuiten met stoffen die ze niet nodig hebben, maar
die wel ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Daarnaast blijkt uit
de empirisch vastgestelde cijfers dat de massale injectiecampagne
meer schade dan goed gedaan heeft. Verder heeft er een ongekende
propagandacampagne plaatsgevonden om deze injecties onder het
publiek te verspreiden, zonder dat ze eerst volgens de geldende
procedures waren getest en goedgekeurd. Uitgaande van de eigen
definitie van VtdK is de ‘reguliere’ vaccinatiecampagne dus de meest
grootschalige vorm van kwakzalverij ooit.
Verder beweert VtdK dat het Artsen Covid Collectief v
 oornamelijk
bestaat uit alternatieve genezers, zoals homeopaten. Dat is een
uiterst merkwaardige conclusie, aangezien ACC geen namen
vrijgeeft van haar deelnemers. VtdK kan dus onmogelijk weten
welke specifieke artsen zich eraan verbonden hebben en wat hun
specialisaties zijn. Het lijkt er dus sterk op dat deze a
 nti-kwakzalvers
informatie uit hun duim zuigen, en zonder toetsing onder het
publiek verspreiden. Iets waarvan ze anderen dus beschuldigen.
Nou is de Vereniging tegen de Kwakzalverij berucht om haar
intolerante houding naar iedere geneeswijze die afwijkt van wat zij
de enige juiste aanpak vindt: het voorschrijven van de producten
van de farma-industrie. Dit ondanks het feit dat het gebruik van die
producten (medicijngebruik) doodsoorzaak nummer 3 is in
N ederland. Over ‘niet-denkbeeldige’ dodelijke slachtoffers
gesproken… De agressieve aanvallen op iedere arts die het waagt
om ook maar iets verder te kijken dan het toedienen van een pil of
injectie, hebben tot meerdere processen geleid, en in sommigen
gevallen heeft de rechter een rectificatie opgelegd. Desondanks blijft
VtdK verbeten jagen op alles dat in het vaarwater van Big Pharma
dreigt te komen. Ik ben benieuwd wie hun sponsors zijn… 
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Kabinet werkt succesvol
medicijn HCQ bewust tegen
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Renaissanceschool wil geen politieke
thema’s in het klaslokaal

Fotografie: Amlanmathur

“VACCINATIE
ENIGE UITWEG”
CORONACRISIS
De Nederlandse overheid heeft vroegtijdige behandeling
van coronapatiënten met (hydroxy)chloroquine (HCQ)
structureel tegengewerkt, hoewel er goede resultaten
waren geboekt met het goedkope, patent-vrije medicijn.
Karel Beckman
De inspectie joeg op artsen die HCQ
wilden voorschrijven, ministers
bemoeiden zich persoonlijk met het
aanpakken van huisartsen, terwijl
nieuw onderzoek naar de behandelmethode door het kabinet actief werd
tegengewerkt.
Dit blijkt uit e-mailcorrespondentie
van overheidsfunctionarissen die
is onthuld na een Wob-verzoek
eind december vorig jaar. De Wob-
documenten worden sinds enkele
maanden geanalyseerd door vier
burgerjournalisten en gepubliceerd op
Twitter en op de s ubstack-website van
Daniël van der Tuin. We hebben hier
in deze krant al regelmatig a
 andacht
aan besteed.
De jongste onthullingen hebben
betrekking op HCQ, een malaria
medicijn dat in 1934 is ontwikkeld

door Bayer, en dat ook wordt g
 ebruikt
bij auto-immuunziekten waaronder reuma. Al aan hetbegin van de
coronapandemie p ubliceerden
wetenschappers positieve resultaten
met HCQ, zoals de beroemde Franse
hoogleraar Didier Raoult, een e
 xpert
op het gebied van infectieziekten.
Vrijwel meteen na de publicatie van
Raoult in april 2020 laat de I nspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al
weten dat huisartsen en apothekers
het reumamedicijn HCQ niet
p reventief mogen voorschrijven,
schrijft Van der Tuin. HCQ zou “geen
bewezen werking” hebben.
Opmerkelijk is dat terwijl de
inspectie HCQ verbiedt, de overheid
achter de schermen druk bezig is om,
via het bedrijf Centrafarm, vanuit
India een grote hoeveelheid HCQ naar
Nederland te halen. Meer dan dertig
landen zijn op dat moment bezig om

aan HCQ te k
 omen. V
 erslagen van het
RIVM onthullen dat deze instantie
op zeker moment over een voorraad
beschikt die 
b edoeld is voor
coronapatiënten. Het Ministerie van
Volksgezondheid (VWS) legt zelfs een
voorraad aan van 1 miljoen tabletten
“als één van de kritische geneesmiddelen tegen het coronavirus”.
Op 13 mei 2020 publiceert Raoult
met een team van 35 onderzoekers
een nieuw onderzoek onder ruim
1000 coronapatiënten, waarbij 92
procent van de patiënten geneest op
basis van vroege behandeling met
HCQ en azitromycine. De conclusie
is dat de therapie veilig en effectief
is. Als op 20 mei activist en schrijver
Frank Ruesink minister Hugo de
Jonge vraagt om HCQ en a ndere
methodes mee te nemen in het overheidsbeleid, antwoordt De Jonge
dat “vaccinatie echt het enige is dat

helpt”. Het is niet duidelijk, stelt Van
der Tuin, waarop de minister deze
overtuiging baseert. “Wel wordt
er rond die tijd in Den Haag flink
gelobbyd door de farmaceutische
industrie.” Er w
 orden megadeals
gesloten met v
 accinfabrikanten, en
Melinda Gates van de Bill & M
 elinda
Gates F
 oundation belt op 26 april
2020 met premier Mark Rutte om
de door haar gesponsorde Inclusieve
Vaccin Alliantie te 
p romoten.
Bill Gates is grootbelegger in de
vaccinsector en grootfinancier van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
Op het h
 oogtepunt van de w
 ereldwijde
vaccinatiecampagne, schrijft Van der
Tuin, maken de vaccinfabrikanten
Pfizer, BioNTech en Moderna $100
miljoen winst per dag.
In de Tweede Kamer dienen T
 hierry
Baudet en Wybren van Haga op 20 mei
2020 een motie in om o
 nderzoek te
laten doen naar de werking van HCQ
bij corona. Deze motie krijgt alleen
steun van PVV. Minister De Jonge
bestempelt het als een “kwakzalvermotie”. De Jonge: “Baudet vraagt
of ik bereid ben om hydroxychloroquine beschikbaar te maken voor
vroegtijdige behandeling, ‘Haaidroksieklorookwin’, zoals p
 resident
Trump dat zegt. Nou, dat ben ik niet.
Ik vind het ook niet dat het aan de
politiek is om experimentele toepassing van geneesmiddelen aan te
prijzen. Het CBG stelt dat de werkzaamheid nog onvoldoende is aangetoond.” De Jonge verwijst vervolgens
naar een klinische studie, maar uit
de Wob-documenten blijkt dat die
studie helemaal niet bestaat.

De Jonge
bestempelt het als
“kwakzalvermotie”

“Rond die tijd wordt er ook een
persconferentie voorbereid”, meldt
Van der Tuin, “waarin vragen worden
verwacht over hydroxychloroquine.

Het ministerie heeft dan de v
 olgende
tekst voorbereid: ‘de werkzaamheid
van hydroxychloroquine is nog onvoldoende aangetoond volgens de
gezondheidsinstituten. Het gebruik
brengt echter wel risico’s met zich
mee. Het advies is daarom hydroxychloroquine alleen toe te passen bij
coronapatiënten als onderdeel van
een klinische studie en alleen voor
bepaalde patiënten in het ziekenhuis’.
Deze studie gaat dus over laattijdige
behandeling van coronapatiënten en
niet over vroegtijdige behandeling.”
Dan gebeurt er nog iets opmerkelijks: er verschijnt een studie in twee
topvakbladen, The Lancet en The New
England Journal of Medicine, waaruit zou blijken dat HCQ niet werkt.
Wereldwijd wordt daarop onderzoek
naar HCQ stilgelegd. Een week later
wordt het onderzoek, dat bekend
wordt onder de naam Surgisphere,
echter ingetrokken: het blijkt te berusten op fraude. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, is nooit
opgehelderd.
In Nederland krijgt huisarts Rob
Elens landelijke bekendheid doordat hij HCQ met succes toepast. De
Inspectie heeft het direct gemunt op
Elens, die achter de schermen door
overheidsfunctionarissen “Dokter E.”
wordt genoemd. Hoewel De Jonge eerder beweerde dat het niet de taak is
van de politiek om medicijnen voor te
schrijven, wordt de I nspectie v
 anuit
het kabinet verzocht op te t reden
tegen huisartsen die niet in de pas
lopen met de richtlijnen, zo blijkt
uit de Wob-documenten. De Jonge
wil persoonlijk een nota ontvangen
over huisarts Elens. Begin augustus
zegt De Jonge in de Tweede Kamer
dat er nog altijd “zorgen” zijn over
“bijwerkingen” van HCQ. De strategie
van het ministerie is er op gericht
om “draagvlak” te creëren voor het
overheidsnarratief dat v
 erkondigt dat
vaccinatie de enige uitweg uit de crisis
is, concludeert Van der Tuin.
Rob Elens is op dit moment
b etrokken bij het Teleartsen

Genootschap en Zelfzorgcovid19,
organisaties van huisartsen die
nog altijd worden vervolgd door de
Inspectie vanwege het voorschrijven
van middelen als HCQ en het Nobelprijswinnende middel ivermectine.

VWS erkent foute weergave oversterfte op coronadashboard
Peter Baeten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vier
maanden lang een verkeerde oversterftegrafiek op het coronadashboard
geplaatst. Dat blijkt uit onderzoek van Anton Theunissen van de website
Virusvaria.nl. De grafiek gaf sinds eind december 2021 een minder
extreem beeld van de oversterfte in Nederland in 2020-2022 dan in
werkelijkheid het geval was.
Theunissen ontdekte dat de marges die
nog als ‘normaal’ worden beschouwd
voor de sterfte per week, eind d
 ecember
2021 ineens werden opgerekt in de grafiek
op het dashboard. De bandbreedte van wat
nog als ‘normaal’ werd gezien, ging plots
van 188 naar ongeveer 500 sterfgevallen
per week Daardoor leek het alsof de over-

sterfte veel minder vaak ‘uitzonderlijk’
hoog was. O
 nderzoeker Maurice de Hond
claimde dat “oversterfte wordt weggemoffeld”. Het ministerie erkent dat de
grafiek een onjuist beeld gaf, maar stelt
dat dit te wijten was aan een “technische
fout”.
“Door een technische fout is sinds eind
2021 het blauwe gebied van de grafiek

over oversterfte op het dashboard te
breed getoond”, zegt woordvoerder Robin
Middel van het ministerie van VWS. “De
fout is eind 2021 ontstaan bij het i nladen
van de prognoses die het CBS één keer
per jaar maakt van de sterfte van het
volgende jaar en heeft met terugwerkende
kracht effect gehad op de gehele grafiek
(maart 2020 tot h eden). Omdat een
landelijke bandbreedte

toen ontbrak in
de data, hebben we de bandbreedtes van
de veiligheidsregio’s samengevoegd.
Daar is een fout in de berekening van
de boven– en ondergrens van de gehele
grafiek ontstaan, die we niet hebben opgemerkt. De fout is op 2 mei onder onze
aandacht gebracht via een tweet van
Maurice de Hond, die suggereerde dat

“Het gaat
om een
technische
fout”
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VWS deze fout met o
 pzet heeft gemaakt
om veel weken met oversterfte weg te
moffelen. Het gaat echter om een technische fout. Het CBS heeft wel altijd de goede bandbreedte g
 epubliceerd. Op 3 mei,
de dag nadat de fout bij het dashboard
bekend is geworden, is de grafiek voor de
gehele periode met t erugwerkende kracht
aangepast.” (https://coronadashboard.
rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte)
Onderzoeker Ruben van Gaalen van het
CBS bevestigt de lezing van het ministerie. Oversterfte blijft hoe dan ook een
heikel onderwerp. Van Gaalen verwacht
dat het RIVM in juni met nieuwe cijfers
komt over oversterfte, deze keer tevens
in relatie met de vaccinatiestatus. 

‘DEGELIJKE’ BASISMETHODES MET
KUNST, MUZIEK,
FILOSOFIE EN
NATUUR
komt aan de ontwikkeling van het
kind. Follow the Money heeft dit
onlangs onderzocht en kwam tot de
conclusie dat de zwakste schakels in
het onderwijs de schoolbesturen zijn.

Forum voor Democratie (FVD), de partij van Thierry
Baudet, is bezig met het oprichten van enkele basisscholen onder de naam Renaissancescholen. Met name
D66 is kritisch op het initiatief. D66 maakt zich al langer
druk over de oprichting van de vele particuliere scholen die
sinds de coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt. De
Andere Krant komt binnenkort met een speciaal themanummer
over onderwijs.
Barbara Le Noble
De Renaissanceschool, die per kind
ongeveer twee- of driehonderd euro
per maand zal kosten, wil vooral
minder politiek in de klas, zo blijkt
uit de plannen van FVD. De c
 ulturele
en individuele ontwikkeling van kinderen zal g
 estimuleerd w
 orden met
‘degelijke’ basismethodes en kunst,
muziek, filosofie en natuur. De afgelopen jaren w
 orden in N
 ederland
steeds meer z
 ogeheten B3-scholen
gestart. Deze zelfstandige scholen
krijgen geen subsidie van de overheid, maar staan wel onder algemeen
toezicht van de onderwijsinspectie.

D66-Kamerlid Paul van M eenen
maakt zich zorgen over de
‘v eiligheid’ van kinderen op de
nieuwe scholen. Van Meenen trok
onlangs in een uitzending van
Op1 ten strijde tegen Ralf Dekker,
FVD-Statenlid en bestuurslid van
het Renaissance Instituut, het
wetenschappelijke instituut van
FVD. De D66 politicus noemde het
‘heteronormatieve denken’ van de
partij een gevaarlijk experiment.
Dekker op zijn beurt legde uit waarom
de particuliere scholen in zijn ogen
nodig zijn. “Wij v
 inden dat er veel
te veel politiek zit in de basisschool.
Kinderen m
 oeten kunnen kennis-

maken met de w
 ereld, zo a-politiek
mogelijk. Het t weede punt is dat meer
aandacht voor basisvaardigheden
nodig is en het belangrijkste is
misschien wel dat onze scholen
kleinschalig zullen zijn.”

“Een basisschool is
niet de plek waar
seksualisering plaats
zou moeten vinden”

De grootschaligheid is een belangrijk
punt waarover in de uitzending niet
werd gesproken maar dat ook heel
relevant is. Het probleem van veel
scholen in het huidige systeem is
dat ze ‘top-down’ bestuurd worden
waardoor een rapportage- en toets
cultuur ontstaat, die niet ten goede

Terug naar de uitzending en de
discussie aan tafel. “Is op deze scholen
iedereen welkom?” vroeg presentator
Tijs van den Brink. “Jazeker, op onze
scholen wordt niet gediscrimineerd
en iedereen is w
 elkom”, was het antwoord van Dekker. “Maar niet iedereen kan driehonderd euro per maand
betalen, dus het wordt een elitaire
school”, stelde de presentator.
“Aangezien het in eerste instantie
een niet door de overheid gefinancierde school zal zijn, ontkomen we
daar helaas niet aan”, aldus D
 ekker,
die ook meldde dat de procedure aanvraag om B1 school – een ‘gewone’
school – te worden zo spoedig mogelijk wordt gedaan.
Kamerlid Van Meenen bleef herhalen
dat onderwijs “goed en veilig” moet
zijn en stelde dat de veiligheid van
kinderen niet gegarandeerd kan
worden in de Renaissancescholen.
Het was niet helemaal duidelijk
waar hij dat op baseerde. Ook Dekker, die het hele gesprek kalm en
ontspannen bleef, in tegenstelling
tot de verbeten ogende Van Meenen,
vroeg zich af hoe de D66’er toch tot
de conclusie kwam dat de school
‘onveilig’ zou zijn en herhaalde zijn
standpunt. “We gaan kinderen niet
lastigvallen met woke gedachtengoed, want een basisschool is niet
de plek waar seksualisering plaats
zou moeten vinden.” Van Meenen

antwoordde zichtbaar geagiteerd: “Op basis van wat
u hier zegt en ook g
 ezien het
schofferende taalgebruik van uw
partijleider (Baudet – red.) die
scheldwoorden als ‘homo’ en
‘pisnicht’ heel normaal vindt!”
Vervolgens kwam er een provocerende tweet van Thierry
Baudet voorbij waarin te lezen
was dat de 4- en 5-jarigen op de
Renaissancescholen Latijn en Grieks
moeten l eren, dat jongens van meisjes worden gescheiden en dat de kinderen een uniform moeten dragen.
De tweet was ironisch bedoeld, maar
de grap leek de meeste mensen te
ontgaan. ¾

Onderwijsspecial
De Andere Krant
Op 11 juni komt De Andere Krant
met een Onderwijsspecial. We besteden dan aandacht aan verschillende onderwijsexperts, concrete
praktische oplossingen, visies
over onderwijs, indoctrinatie op
school en bestaande scholen met
nieuwe onderwijsvormen, zoals
Agora en Democratische school.
Ook worden de kinderen zelf
gehoord, hoe kijken zij bijvoorbeeld
naar scholen en kansenongelijkheid? Wat is er nodig voor de toekomst? Welke vaardigheden zijn
belangrijk? Hoe ziet de school van
de toekomst eruit? Inlichtingen:
barbaralenoble@hotmail.com

 TIPS EN TRUCS VOOR DIGITALE PRIVACY (2)

Omzeil EUSSR censuur met een
VPN-verbinding
Patrick Savalle
Het is hard gegaan de laatste jaren met
onze internetvrijheden want het is niet
overdreven te stellen dat we in de EU
nu Chinees internet hebben. D
 iverse
volkomen legitieme nieuwssites worden
geblokkeerd door de Europese internet
service providers (ISP’s) vanwege de
sancties die de EU onder druk van de
Amerikaanse deep state moet opleggen
aan Rusland, als onderdeel van de
economische oorlog die de VS tegen
Europa en Rusland voeren.
Wij gaan onze informatievoorziening
natuurlijk mooi niet laten censureren
en daarom leg ik jullie deze week uit
hoe je met een eenvoudige tool dit soort

Stel je VPN
in op ZuidKorea en je
kunt gewoon
Russia Today
bekijken

censuur kunt omzeilen. Deze tool is de
zogenaamde VPN en moet om meerdere
redenen eigenlijk gewoon altijd worden
gebruikt. Met een VPN kun je blokkades
door jouw ISP (of werkgever) omzeilen.
Omdat de ISP zonder die VPN gewoon
kan zien naar welke website jij wilt
browsen, kunnen ze specifieke websites
tegenhouden. De truc is dus te zorgen
dat jouw ISP dat niet kan zien en dat is
precies wat de VPN doet.
Met een VPN loopt jouw i nternetverkeer
fysiek weliswaar nog via de ISP maar kan
die het niet meer filteren. De VPN is als
het ware een a
 fgeschermde tunnel van
jouw computer naar de VPN-provider.
Pas daar kan worden gezien naar welke website jij bladert. Hun s
 ervers ver-

binden jouw browser dan gewoon door.
Plastisch gesteld komt al jouw internetverkeer pas aan het einde van de VPN
tunnel ‘bovengronds’. Kies dus in de VPN
configuratie een server op een locatie
waar de blokkades niet gelden. Voorbeeld: Russia Today wordt geblokkeerd
in de EU. Stel je VPN in op – willekeurig voorbeeld – Zuid-Korea, dan kun je
Russia Today gewoon bekijken.
Goede VPN’s zijn die van nordvpn.
c o m e n p r i v a t e i n t e r n e t a c c e s s .
com hoewel dat laatste een Israëlisch
b edrijf is, wat de facto een onderdeel van de Fiveyes is (de mondiale
spionageclub). Een goede VPN-provider
gebruikt het zogenaamde Wireguard
protocol, heeft snelle servers op vele

locaties in de wereld en doet z’n
werk o
 nmerkbaar. De v
 oorkeur
gaat uit naar een provider in een
p rivacy r especterende jurisdictie. Ik
gebruik zelf protonvpn.com maar die
geeft regelmatig problemen. Want enig
o ngemak geeft een VPN wel, vooral met sommige video-c onferencing
pakketten en dat soort d
 ingen wil het
wel eens niet werken en moet je de
VPN tijdelijk uitzetten.
Voor een VPN abonnement betaal je
ongeveer 40 euro per jaar en dan mag je
het op al je apparaten installeren. Zelfs
op je router en smart tv als je weet hoe
dat werkt. Als bonus doen de meeste
VPN-tools ook aan Ad-blocking. ¾

SAMEN LEVEN
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Leg zelf een ‘No Dig’
eetbare tuin aan

VOOR HET NIEUWE SAMENLEVEN

Hartstochten –
Dans je vrij

Therapeutisch wandelen
tussen bomen en struiken
Rouwverwerking en coaching in de natuur. Het vertellen van
je verhaal lucht op en maakt de zwaarte lichter. Het verhaal
dat wordt uitgesproken, glijdt zo van je schouders de aarde in.
De aarde heeft daar alle ruimte voor. De natuur heelt en helpt
je balans te hervinden. Het vertellen van je verhaal bevrijdt.
Uitgesproken woorden geven een verhaal een plek. Je wordt
gehoord, gezien en serieus genomen. Je kunt je verhaal loslaten.
In de natuur kun je letterlijk en
figuurlijk lucht geven aan je verhaal.
Wandelcoach Diny Neplenbroek (65)
voelde al jong intuïtief aan wat een grote
rijkdom de natuur voor ons is. In 2002
overleed haar oudste zoon plotseling op
23-jarige leeftijd. Ze leerde te leven met
dit onnoemelijke verlies en vond daar
tevens kracht in. De natuur was daarbij
een grote steun. Neplenbroek kiest voor
haar gesprekken daarom niet voor een

statische, therapeutische ruimte, maar
voor de helende omgeving van de natuur.
De wandelingen duren ongeveer één uur.
Mocht je niet in staat zijn te wandelen
of wil je jouw verhaal graag op een eigen
plek vertellen, dan zoekt ze daar samen
met jou een oplossing voor.

f Amstelveen � € 35
f mijnverhaalvertellen.nl

Gun jezelf een heerlijke vrije dansavond met fijne mensen of ontdek
hoe je door persoonlijke coaching,
meditatie en dans weer in verbinding
komt met jezelf en jouw hartenergie.
Laat het denken los en leer leven
vanuit ontspanning en innerlijke
rust tijdens deze hartstocht met
de IJveer XI, een bewust ‘zijn’boot. Muziek & silent disco
door M
 artyn Zij en georganiseerd door Marjolijn, die
gelooft dat het l even draait
om bewustwording en dat
je van binnenuit kunt werken aan een meer liefdevolle,
bewuste en bezielde versie
van jezelf. Maak 
v erbinding
met jezelf en word deel van de
Hartstocht-community.

f Amsterdam � 13 mei
f 20.15 - 00.00 � € 20
f hartstochten.nu/dans-je-vrij/

het zelf mogen gaan doen. Dat we weg
mogen lopen van het huidige systeem
om samen een wereld te creëren die
zó aantrekkelijk is, dat mensen vanzelf aan zullen 
s luiten. Tijdens de
‘Onafhankelijkheidsdagen’ zullen verschillende sprekers hun missie, visie
en ook zorgen delen op het gebied van
economie, internet, voeding en energie.
Tevens gaan ze in op de verschillende
oplossingen die bij kunnen dragen aan
het creëren van meer autonomie en onafhankelijkheid en zijn er verschillende
interactieve workshops.

BOEK VAN DE WEEK

Lachworkshop

Radicale transformatie:
energetische detox
voor de ziel

Dompel jezelf onder in een flow van
g egrinnik, gelach en gebulder om je
weerstand, geluksgevoel, welzijn en d
 iepe
verbondenheid met jezelf en anderen een
boost te geven. Lachen om iets grappigs
kan iedereen. Lachen z
 onder reden,
‘lachen om het lachen’ brengt je op een
heel bijzondere manier in beweging en
dat kun je ervaren in deze workshop. Een
lachworkshop is een workout die tot ontlading en diepe ontspanning kan leiden.
Tijdens de workshop wordt van iedereen een actieve houding verwacht. Maar
wees gerust, het geheel wordt begeleid
en wanneer de deelnemers zin hebben in
actie dan wordt het een dolle boel.

Radicale transformatie is het antwoord op de verwarring van deze tijd. Het laat
ons afstand doen van ingesleten patronen, triggers en overtuigingen. Het is
een radicaal nieuw verhaal over wie wij ten diepste zijn. Hoe we stap voor stap
kunnen veranderen: onszelf en daarmee ook de wereld. Het is een echt werkboek,
met nieuwe basisvaardigheden die we niet op school leren. Want een mooie,
duurzame en rechtvaardige wereld begint bij jezelf. Om precies te zijn: met
werken aan jezelf. Het Deep Liberation Process pakt het lijden bij de wortels
aan, zodat niet alleen jij, maar de hele planeet er voorgoed van verlost wordt!

f Auteur: Langston Kahn
f Prijs: € 25 � bit.ly/radicaletransformatie

Introductielezing –
Een andere kijk op
gezondheid
Na jaren onderzoek hebben Alice de
Heus (holistisch begeleider), Marien
van Os (adem- en leefstijlbegeleider),
Saskia Bosman (medisch bioloog) en Jan
de Kock (holistisch w
 aardenverbinder)
vanaf 2020 hun natuurlijke kwaliteiten
samengevoegd. Zij hebben onderzocht
wat bewust-zijn betekent voor onze
vitaliteit. Zo ook hoe we dat kunnen
m eten, over kunnen brengen en

ervaren wat bewust-zijn en vitaal-zijn
is. Door middel van een bodyscan en
een bloedbeeldanalyse krijg je inzicht
in de v
 italiteit van je lichaam maar
ook van de blokkades die een optimale
vitaliteit in de weg staan. Via de unieke
‘preventie- en herstel methode’ kunnen
deze blokkades opgelost worden.

Hoe ziet deze dag eruit? In de ochtend
wordt er een eetbare-planten-wandeling
door de tuin gemaakt. Je zult veel e
 etbare
planten tegenkomen, waarvan je nog niet
wist dat ze eetbaar zijn. Daarna wordt
uitgelegd hoe je zelf een eetbare tuin
kunt aanleggen en hoe je het jezelf gemakkelijk maakt, omdat je niet hoeft
te spitten. In de middag gaan we aan
de slag met de aanleg van een ‘NoDig’ tuin, die we ook die dag nog inzaaien. Aan het einde van
de middag worden er
planten en zaden

uitgedeeld. Je krijgt een superleuk planten- en zadenpakket mee
naar huis ter waarde van 25 euro, die
onmisbaar zijn in je eigen Eetbaar
Paradijs, alsmede een pdf met de praktische kennis over de No-Dig methode.
De dag is inclusief lunch, thee, koffie
en een sapje.

f Dalfsen � 11 mei 10.00-15.30
f € 75 � bit.ly/eetbaar-paradijs

f Amsterdam � 13 mei � 18.00 20.00 � € op donatiebasis
f www.lepeltjelepeltje.com/
workshops-evenementen/

Thrive: What on Earth
will it Take?
De film Thrive is een onconventionele documentaire die de sluier oplicht
van wat er werkelijk gaande is in onze wereld, door de stroom van het geld
te volgen. Zoals zo vaak wordt veel duidelijk door deze ‘follow the money’tactiek en wordt de wereldwijde consolidatie van de macht in bijna elk
aspect van ons leven blootgelegd.
Samen met doorbraken in de wetenschap, bewustzijn en activisme biedt Thrive
echte oplossingen en geeft ons de kracht om met ongekende en gedurfde strategieën ons leven en onze toekomst terug te winnen. Aan het woord komen bekende
revolutionaire denkers zoals Duane Elgin, Nassim Haramein, Steven Greer, Adam
Trombly, Brian O’Leary, Vandana Shiva, John Gatto, John Robbins, Deepak Chopra,
David Icke en Catherine Austin Fitts. Thrive is meer dan een documentaire die relevant is voor de tijd waarin wij nu leven, het is meer dan een goed onderbouwd en
alarmerend inzicht in wie er nu werkelijk bepalen hoe de wereld werkt. Het is een
recept en blauwdruk voor hoe wij, ieder van ons, kunnen bloeien op een manier
zoals alles in de natuur dat doet. Gemakkelijk, natuurlijk en met een uitdijende
elegantie. Alleen al om deze reden is Thrive het kijken waard.

f www.thrivemovement.com/the_movie

f Tiel � 15 mei � 13.00 - 17.00
f € 10 (vooraf) / € 15 (aan de deur)
f Aanmelden: samen@vrijbetuwe.nl

Peter Vereecke staat in Vlaanderen
bekend als de ‘complotburgemeester’.
De ex-burgemeester van de g
 emeente
Evergem heeft echter filosofie gestu
deerd en was docent Latijn. In zijn
presentatie beschrijft hij hoe hij sinds
2000 l angzaamaan ‘wakker’ geworden
is. Op humorvolle wijze beschrijft hij
zijn voornaamste inzichten en laat zien
binnen welk kader de gebeurtenissen op
het wereldtoneel begrepen en p
 ositief
beleefd kunnen worden. Alles wordt
rijkelijk doorspekt met humor, muziek
en videofragmenten, zodat men niet
alleen met een verruimde blik op de
wereld en het leven huiswaarts keert,
maar vooral ook goedgemutst.

f Valthe (nabij Emmen, Drenthe)
f 14 mei � 13.00-15.30 � € 20
inclusief 2 consumpties
f Aanmelden: ericenjohanna@
gmail.com

Verder vooruit in de tijd

3-daagse Smoothie
Challenge
Mike Verest en Gretha Martina van het
gezondheidsplatform leefbewust.nu
hebben een missie: “Nederland het
gezondste land ter wereld maken én
een bijdrage leveren aan de
genezing van vele z
 iekten”.
Ze o
 rganiseren een 3
 -daagse
Smoothie C hallenge waar
iedereen gratis aan mee
kan doen. D
 etox in drie
dagen je lichaam, geef het
een gezonde start en krijg
meer energie. Een Great Reset, maar dan in de
ware 
b etekenis van het
woord. Meld je aan en je
krijgt meer dan vijftig gezonde
detox-recepten, toegang tot het platform en begeleiding.

f Online � 13-15 mei � Gratis
f bit.ly/gezondnu

Kennismakingsdag
Homeopathie, maak kennis
met het vak homeopathie

Workshop heerlijke & gezonde
chips maken van wilde
planten

De mars van de menselijke
verbinding van Samen voor
Nederland

f 21 mei � Amsterdam
f bit.ly/kennismakinghomeopathie

f 27 mei � Amsterdam
f www.eigenkrachtvoer.nl/
agenda

f 5 juni � Leeuwarden,
f nederlandinverzet.com
� Heb je tips? Mail naar:
agenda@deanderekrant.nl

INTERVIEW

Beter in de Buurt verbindt voor een eerlijkere wereld
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 samenleving. In De Andere Agenda schenken
wij aandacht aan de verschillende mensen, organisaties
en initiatieven die samen bouwen aan het Nieuwe Samen
Leven. Dit keer over Beter in de Buurt, een digitaal
platform voor verbinding van vraag en aanbod.
Beter in de Buurt bestaat uit
een kernteam van zeven bevlogen 
m ensen die het platform
aan het opbouwen zijn. Eén van
de leden is Berber Pieksma, een
g epensioneerd huisarts in haar
67e levensjaar. In de 35 jaar als
huisarts heeft zij veel gezien en
geleerd over het huidige (zorg)
systeem. “Je bent tegenwoordig
alleen maar bezig met papieren,
je komt helemaal niet meer toe
aan het echte werk. Ik was zeer
ontevreden over het b
 estaande
systeem”, vertelt zij. Vorig jaar
kwam zij Paul Hager tegen op een
‘geheime verzetsbijeenkomst’ in
Spijkenisse. “Paul is de visionair
achter Beter in de Buurt”, legt
Pieksma uit. “Hij is zelf al vijftien
jaar ontevreden over het bestel en
had zes jaar geleden een digitaal

platform ontwikkeld om de zorg
te verbeteren: Zuster in de Buurt.
Zijn idee was vraag en aanbod in de
zorg te verbinden, maar dit werkte
te goed en hij liep tegen problemen met zorgverzekeraars aan.”
Pieksma vervolgt: “Paul zijn motto
is: ‘De wereld om je heen is een
creatie van jezelf’, en dus besloot
hij zijn platform uit te breiden.
Hieruit is Beter in de Buurt vorig
jaar ontstaan.”
Beter in de Buurt wil graag onder
steuning bieden aan mensen
die hechten aan een a
 utonome
s amenleving, gebaseerd op

een e
erlijk, niet-hiërarchisch
economisch model. Het speciaal
hiervoor ontwikkelde digitale
platform moet eraan bijdragen
dat vragers en aanbieders elkaar
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Heb je helemaal geen groene vingers en wil je toch graag nog
deze zomer eten uit eigen tuin? Dat hoeft helemaal geen probleem
te zijn. In deze praktische workshop leer je hoe een ‘No-Dig’ tuin
kunt aanleggen van 10 m2, volgens de ‘eetbaar paradijs methode’.

Army of Love - Onaf- Goedgemutst
hankelijkheidsdagen door Vlaamse exSteeds meer mensen voelen dat we
burgemeester

f Schipluiden � 13 & 14 mei 10.00 17.00 � € 65 / € 110 (2 dagen)
f armyoflove.nl/product/deonafhankelijkheidsdagen/

Sjamanen bevinden zich altijd onder ons. Je ziet
ze niet, maar ze zijn er wel. Ze vormen de brug tussen het
ongeziene en de huidige, voor velen verwarrende realiteit. Langston
Kahn is een sjamaan die in New York woont. Hij schreef dit pittige
werkboek vol sjamanistische oefeningen en oude kennis, waarmee we
op weg kunnen naar emotionele en spirituele volwassenheid. Kahn
maakt gebruik van het ‘Deep Liberation Process’, dat is gebaseerd op
de tijdloze wijsheid van de sjamanistische traditie. Met behulp van
visualisaties komen we tot een energetische detox van onze ziel.
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 unnen vinden en op een veilige,
k
betrouwbare manier diensten
kunnen aanbieden en afnemen. Het
doel is met mensen, initiatieven
en organisaties gezamenlijk een
i deale samenleving te creëren.

“We willen los van de hiërarchie
en het b
 ankensysteem. Terug naar
autonomie en zelfvoorzienendheid”, zegt Pieksma.
Ze hebben daarvoor een aantal praktische fundamenten neergezet: een
gedegen automatiseringssysteem
dat de basis vormt van het digitale
platform, e
 ducatie in de vorm van
webinars en evenementen en een
netwerk van specialisten op allerlei
gebieden. Het is de bedoeling dat
aanbieders hun werkzaamheden zelf
volledig kunnen vormgeven op de
manier zoals zij dat voor zich zien
en doordat het platform hen een
groot deel van de b
 ureaucratische
rompslomp uit handen neemt,
er meer r uimte is om vanuit de
eigen-kracht te werken. Door te
verbinden met mensen die allemaal
hun eigen expertise en ervaring
hebben, is het veel gemakkelijker
kennis te delen waardoor ideeën
en verlangens zich gemakkelijker
kunnen m
 anifesteren in de realiteit en de opbouw van de nieuwe
samenleving versneld wordt.

De organisatie bestaat uit
vier pijlers: Vitaliteit, Educatie, Voeding en Diensten
in de Buurt. Vitaliteit in
de Buurt is het platform
voor m
 ensen die gespecialiseerd zijn en willen
werken in de zorg. Via het
platform kunnen zorgaanbieders en zorgvragers elkaar gemakkelijk vinden
en een overeenkomst aangaan waarbij beide de regie behouden over de vorm
waarvoor ze kiezen. En bij
de onderwijstak Educatie
in de Buurt kunnen
onderwijsaanbieders zich
bijvoorbeeld v erbinden
met o
 uders die een onderwijsvorm
zoeken die ze niet v
 inden in het
aangeboden staatsonderwijs.
De voordelen zijn evident. Het
platform voor Vitaliteit in de Buurt
verzorgt bijvoorbeeld alle administratie, waardoor er kwalitatieve
zorgtijd overblijft voor de cliënt.
De zorgverlener kan zelf de prijs
en de manier van betalen bepalen
en de zorgvrager kiest de zorgvorm en de zorgverlener zelf uit.
Zo kan er ook een p
 ersoonlijke
band tussen beiden worden opge-

bouwd. Dat is een vorm van een
eerlijke economie, waarbij mensen zelf de a
 utonomie b
 ehouden
over hoe ze willen dat hun eigen
(werk)leven eruitziet, zonder dat
er iets van bovenaf wordt opgelegd. Pieksma legt uit: “Het is een
stamcel organisatie, van de basis naar de top in plaats van andersom. Dit geeft mensen kracht
en werkt besmettelijk op een
positieve manier”. G
 eïnteresseerd?
Op de website is veel informatie
en uitleg te vinden. Ook is er een
wekelijkse webinar en kun je je
aanmelden als aanbieder of vrager.

f beterindebuurt.nl

SAMEN LEVEN
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WE KUNNEN HET ZELF (29)

JAN SAAL OVER GELD, WAARDE EN BEWUSTZIJN

De Tien Stadia omtrent
Genocide…

“Elk mens moet de mogelijkheid
krijgen zich te ontwikkelen”
Volgens Ing. Jan Saal dwingen de huidige crises in de
maatschappij ons om een nieuw licht te werpen op de manier
waarop wij denken over economie, geld en waarde. Daar
doorheen speelt de vraag hoe bewust wij zelf zijn van onze rol
hierin als mens en de manier waarop wij waarde hechten aan
geld. Door de materialistische manier waarop momenteel de
economie werkt heeft geld een dominante plaats. Dat zorgt
voor scheefgroei en toenemende maatschappelijke problemen.
Anja Veerman

Via lezingen in het land legt Jan
Saal uit hoe je een andere kijk op
geld en waarde kunt krijgen door
drie begrippen te hanteren: koopgeld, leengeld en schenkgeld. Hij
adviseert mensen elke dag 5 minuÉén van zijn ideeën voor het ten te mediteren op deze woorden.
realiseren van een vernieuwende en “Er verandert dan wezenlijk iets in
helende economie is dat banken er het bewustzijn, een keerpunt in het

RECEPT VOOR TEMPURA
BLOEMKNOPPEN

denken over geld”, stelt Saal. “Een
ontwikkelingsweg van egoïsme naar
altruïsme, afstappen van het idee dat
er altijd geldtekort is. Via de geldcirculatie gaat koopgeld van de één

lenen of te schenken, heeft elk mens
dagelijks invloed op de economie,
meestal zonder zich bewust te zijn
hoe alles met elkaar samenhangt
en wat de gevolgen zijn - ook voor
het milieu. Voor Saal is daarom de
grondhouding zo belangrijk. Voor
elk mens moet de mogelijkheid er
zijn zich verder te kunnen ontwikkelen. “Opleidingen in economie
zijn te veel gefocust op winst maken. Voor mij gaat het erom dat geld
en waarde verschillende dingen zijn.
Waarde is veel belangrijker dan geld.
Waarde geven aan een product of
dienst is een scheppende bezigheid.
Je ziet de ander. Als je een betere
wereld wilt, dan moet je je bewust
worden dat elke handeling gevolgen
heeft, positief of negatief.”

“Je ziet hoe momenteel met geweld
wordt gepolariseerd, met het gevaar de ware verbinding niet meer
te zien en daardoor ook niets positiefs meer aan die andere kant.
Door ons bewust naar de toekomst
te richten kunnen we komen tot
wat we willen, ontdekken met wie
we samen kunnen werken om het
tij ten goede te keren. Voor nieuwe
gemeenschappen hebben we nieuwe inzichten nodig. Door een andere
kijk op geld, economie en menszijn
kunnen we de werkelijkheid vanuit
een hoger bewustzijn gaan zien.”

handvol bloemknoppen
2 eidooiers
55 gram bloem
3,5 dl ijskoud water (ijsblokjes erin!)
olie

naar de ander en een aangeschaft
product of een dienst kan alleen
maar waardevol zijn als mensen
er waarde aan hechten. Als je alleen maar waarde hecht aan dingen
die voor jezelf belangrijk zijn en je
geeft een ander steeds te kort, dan
ontstaat er armoede. Leengeld gaat
over het eigendomsrecht, schenkgeld geeft geen schuldverhouding.
Door leengeld of schenkgeld maak
je doelstellingen en ambities van
mensen mogelijk.”

De Plukagenda – Gewone Margriet

Maak een luchtig beslag van eidooiers,
bloem en water. Het beslag mag best
dun zijn, en klontjes zijn ook geen probleem. Maar de juiste temperatuur van
de olie, 180 graden, in een frituurpan
of een diepe pan met dikke bodem is
belangrijk. Frituur steeds kleine porties, zodat de olie niet teveel afkoelt en
het beslag ook weinig vet opneemt.
Haal de bloemknoppen snel door
het beslag, zodat je een dun, krokant
laagje krijgt. Doe ze kort in de olie tot
ze goudbruin zijn, en laat uitlekken op
keukenpapier. Direct serveren zodat
het nog knapperig is. Eventueel met
een (Vietnamees) dipsausje.

Vroeger werd de gewone margriet, Leucanthemum
vulgaire, die alweer volop bloeit in
weilanden, akkers, op braakliggend
terrein, ook wel Witteganzenbloem
genoemd; de bloei begon namelijk als
de jonge ganzen de wei in kwamen.
Op 24 juni werden er kransen van
gevlochten en op de daken gegooid;
dit zou de rieten daken beschermen
tegen blikseminslag en brand. Tijdens
de Middeleeuwen werd het vooral bij
ademhalingsproblemen en verwondingen,
in oliën, zalven en siropen gebruikt.
De gewone margriet, hoogte 20-90 cm, is een
overblijvende plant die van een warme standplaats houdt.
De gegroefde, licht behaarde, rechtopgaande,
harde stengel is zelden vertakt. De stengelbladeren zijn zittend, spatelvormig en gekarteld.
Het bloemhoofdje, doorsnee 3-6 cm, heeft witte
lintbloemen en gele buisbloemen in het midden.
Bloeitijd is van april tot augustus, en ’s winters
resteert een compact bladrozet.

De verwilderde kleine margriet is
oorspronkelijk een tuinplant,
hij bloeit eerder dan de gewone
margriet en heeft bloemhoofdjes
van ong. 2 cm. De grootbloemige
margriet staat vooral in tuinen.
Verzamel het jonge blad in
maart en april, voor de bloei,
de bloemknoppen en de bloemen tijdens de bloei. De wortels tussen september en maart,
en het bladrozet van november
tot maart.
Naast het frituren of paneren van de
bloemknoppen, de smaak doet denken
aan courgette, kunnen ze ook rauw gegeten worden, of ingelegd in azijn als
kappertjes. De lichtzoete bloemen zijn
een leuke decoratie op taarten, salades,
desserts.
Het jonge blad, een beetje scherp en bitter, en
het rozet, kan in soepen, eiergerechten, als spinazie, groentepuree, rauw in salades en gefrituurd. Wortels gekookt of gebakken, hebben
een raapachtige smaak.
De gewone margriet wordt ook door paarden,

Ik heb lang geaarzeld wat mijn bijdrage voor deze week zou kunnen zijn en ik heb
gekozen voor de Tien Stadia omtrent Genocide. Die heb ik niet bedacht: die heb ik van
Dr. Gregory Stanton en zijn ‘Genocide Watch’. Ik hoop, smeek (mijn overheid) en
bid met jullie, dat het nooit zover zal komen, maar nogmaals, de angst om mijn
hart is actueel. Denk bij het verder lezen iets groter dan over wat zich binnen onze
landsgrenzen afspeelt. Er is een ontwikkeling wereldwijd gaande en wij, in ons land,
hebben nauwelijks nog zeggenschap over hoe het hier toegaat en zal toegaan. Dit
zijn de tien stadia:
1

Door te kopen of te verkopen, door
belasting te betalen en door geld te

Belinda van Doorn

In de afgelopen weken mocht ik één van de prachtigste
effecten van een homeopatisch medicijn meemaken.
Ik zag een wonder voor mijn ogen afspelen. Na 40 jaar werken had ik opnieuw
de tranen van geluk in mijn ogen en de
rillingen van blijdschap op mijn rug. Nóg!
Daarover wil ik niet schrijven. Ik wil schrijven over de vrijheid waarin ik wil leven teneinde
dat steeds maar te mogen meemaken. Dat fantastische moment dat ik in een lijdend organisme
het zelfgenezend vermogen aangesproken
zie worden, waarna volmaakte harmonie
en rust ontstaat en een moeder, ook met
tranen van vreugde, naar haar slapende
tweeling kan kijken.
Het vertrouwen dat mij die vrijheid gegund
zal blijven heb ik niet
meer. Mijn vertrouwen in mijn overheid, die ik inmiddels als een vijand ervaar, is
geheel verdwenen.

Tijdens zijn lezingen en op zijn
website www.jansaal.nl gaat Jan
Saal uitgebreid in op diverse maatschappelijke onderwerpen. 

Benodigdheden
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Deze week (met 4 en 5 mei) draagt het thema ‘Herdenken, Vrijheid en Bevrijding.’
Reeds twee jaar voel en ervaar ik dagelijks de dreiging van verregaande onvrijheid.
Hugo de Jonge’s ‘Elke wijk, elke deur, elke arm’ heb ik als een persoonlijke bedreiging
ervaren en het gevoel is nog steeds niet weg. Het is nu rustig op het vaccinatie-front
(aardig woord), maar het kan zomaar een ‘stilte voor de storm’ zijn, een storm die in
alle heftigheid in het najaar kan losbarsten en, erger nog dan voorheen, mijn vrijheid
zeer ernstig zal beperken.

Onze sterke positieve kracht is
onze menselijke kracht. Elk mens
doet ertoe, ook al verschillen we.

“Waarde is veel
belangrijker dan
geld”

schapen en geiten gegeten, levert stuifmeel en
nectar aan vlinders, zweefvliegen, hommels,
en bijen. Wol en andere stoffen kan men ermee
verven, dit levert een gele, bruine kleur op.
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.
De gewone margriet bevat: looistoffen, etherische olie.
Toepassing: samentrekkend, hoestverlichtend,
koortswerend.
Tegen griep, keelontsteking, het sap tegen neusbloedingen en verwondingen. Het afkooksel
van de bloemen uitwendig voor schrale handen,
wondjes, zweren en blauwe plekken.
Gebruik spaarzaam, ivm pyrethrine, een insecticide die in de plant zit.

f Er is nog plek voor de wildplukwandeling
van 8 mei in Amsterdam van
12.00 - 14.00 uur. Kosten: 10 euro
(kinderen 2,50) Aanmelden kan via:
wildeplukwandelingen@protonmail.com

M A A RT E N VA S B I N D E R

ARJEN PASMA

Beeld: Jan Saal

Jan Saal, werkzaam onder de naam
Helecon, is geboren in 1947 in Amsterdam en studeerde aan de HTS
werktuigbouwkunde, materiaalkunde en bedrijfseconomie. Hij was al
8 jaar werkzaam in de techniek in
Nijmegen toen zijn vrouw hem meenam naar een avond van een werkgroep o.l.v. een antroposofisch arts.
“Dit werd een keerpunt in mijn leven”, vertelt Saal. “Ik wist niets van
antroposofie en was heel praktisch
ingesteld, maar deze kennis sprak
mij gelijk aan en bracht mij geheel
nieuwe inzichten. Ik werd penningmeester van de werkgroep en tijdens
de zoektocht naar een financiering
voor een nieuw initiatief ging ik
anders naar geld kijken. De grootste
vergissing is dat zowel de overheid
als banken hun beleid richten op
veel winst en wij ons daarin laten
meezuigen. Zo gericht zijn op winst
is een roversmentaliteit en hiermee
leven we nu.”

alleen zijn om beleid te realiseren.
Saal schreef hier een stuk over en besprak het met mensen die vanuit de
antroposofie het initiatief voor Triodos Bank aan het opstarten waren.
“Op hun advies las ik boeken vanuit
de antroposofie over geld en economie. Ik verbond mij als vrijwilliger
aan de bank en daarna als kredietmedewerker. In 1992 ben ik als zelfstandige verder gegaan in initiatiefkunde: mensen helpen bij het goed
doorlopen van de verschillende fasen
tijdens het tot stand brengen van een
initiatief en dat gecombineerd met
hoe geld werkt in de maatschappij.
Geld neemt in onze economie een
merkwaardige en dominante plaats
in, toch kan het uit zichzelf niets
veroorzaken. Geld werkt alleen maar
in een relatie tussen mensen.”
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Classificatie. Mensen worden gescheiden in groepen: ‘wij en zij’. Je kunt tegenstellingen zelf bedenken en je kunt er aan toevoegen dat er (in geval van corona)
gevaccineerde mensen en vaccinvrije mensen zijn. Ik hoor bij de laatste groep.
2 Mensen krijgen een stempel. Mensen worden gedwongen zich te identificeren.
Er is van alles in de maak wat gekoppeld wordt aan iets in je telefoon en zonder
een ‘zwart’ vinkje heb je een probleem: geen geld, geen toegang, beperking van
bewegingsvrijheid.
3 Discriminatie. Mensen beginnen te ervaren dat zij systematisch gediscrimineerd
worden. Voor mij: ik kan niet meer reizen, winkels worden voor mij verboden
terrein, ik mag de schouwburg niet meer in.
4 Ontmenselijking. Mensen worden vergeleken met dieren, ongedierte of ziekten.
Alles wat ik in mijn leven heb ontwikkeld aan visie op ziekte en gezondheid is
(inmiddels) geridiculiseerd en verdacht gemaakt. Het RVIM heeft mij gekwalificeerd als een man met gevaarlijke ideeën. Er is een aria in de Mattheuspassion:
“Was hat er denn Übels getan?” Ga met mij mee naar mijn patiënten en zeg mij
wat daar de onzin (het wappie-gehalte) is.
5 Organisatie. De overheid organiseert speciale groepen: een ambtelijk apparaat
(politie, militairen, romeo’s, boa’s) om het beleid te bekrachtigen en uit te voeren.
Tijdens uiterst vreedzame demonstraties hebben ook mijn vrouw en ik moeten
rennen voor ons leven.
6 Polarisatie. De overheid verspreidt massaal propaganda om de bevolking op te
zetten tegen de groep. Een jaar lang hoorde ik in alle nieuwsuitzendingen en
Ster-reclames de drang me te laten injecteren met een stof waarvan de veiligheid uiterst twijfelachtig blijkt te zijn. In de familie is grote tweespalt ontstaan.
7 Voorbereiding/Uitvoering. Hoge boetes worden opgelegd (ook aan artsen) en een
begin van een officiële actie om mensen te ‘verhuizen’, hen te deporteren, is in
gang gezet. In China is dit dagelijkse uitvoering en in Australië zijn kampen voor
vaccinvrije mensen ingericht.
8 Vervolging en onderdrukking. Begin van moord, diefstal van eigendom, slachtingen, moordpartijen. Lees de kranten, luister goed en focus je op het monetaire
systeem, plannen voor afschaffen van contant geld zijn verregaand.
9 Uitroeiing. Gehele uitroeiing van de groep. Specifiek wordt hier de term ‘uitroeiing’ gebruikt en niet ‘moord’, omdat de groep niet meer wordt beschouwd als
‘menselijk’. Het is niet de eerste keer dat bevolkingsgroepen worden ‘ausradiert’
en ‘niemand nog weet hun plaats’.
10 Ontkenning. De overheid ontkent dat zij een misdaad heeft begaan (Neurenberg
proces, Turkse overheid over de ‘Armeense Kwestie’, het huidige beleid).
Ik eindig met een coupletje uit mijn avondgebedje van vroeger:
“Zorg voor de arme kindertjes, Heer ,
en herstel de zieken weer.
En voor alle mensen saâm
bid ik u in Jezus’ naam. Amen.”

� 
Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en
homeopaat.
� 
Dit is deel 29 in een serie columns met
als thema: We kunnen het zelf.

Billen deel II
Mijn vorige column ging over het ritueel op de vuurpot in het Mexicaanse dorp Pebvil, waarmee de cacique (het opperhoofd) door het volk werd
gedisciplineerd.
Het verhaal gaat echter verder en laat zien hoe een dictatuur aan de top
onvermijdelijk leidt tot dictatuur aan de basis.
De Mexicaanse dictator Don Porfirio Diaz, die van 1876 tot 1911 aan de
macht was, liet zich elke vier jaar herkiezen door diegenen die hem steunden. Anderen hadden geen stemrecht. Don Porfirio had dan ook nooit op de
vuurpot gezeten. Hij beschouwde zichzelf als de beste en grootste staatsman
ter wereld en vond het vanzelfsprekend dat hij steeds werd herkozen. Zoals
zo vaak werd deze gedachte ook gekoesterd door de door hem benoemde
gouverneurs, ministers, burgemeesters, politiecommissarissen en ingenieurs,
die op hun post bleven zitten totdat ze doodgingen.
Zo ook in Pebvil, waar Don Abelardo regeringssecretaris was. Daar manipuleerde hij Don Amalio, de laatst gekozen cacique, die helaas een probleem
had. Hij was alcoholist, waarschijnlijk de reden dat deze slapjanus de zit op
de vuurpot had kunnen doorstaan.
Don Abelardo beloofde hem een goed stuk vruchtbaar land, als hij zou doen
wat de regering vroeg. Met zo’n stuk land zou zijn volk heel blij zijn. Daarom
stemde hij er mee in, belastingen te accepteren en de mannen naar de Caobab
bossen te sturen, waar ze dwangarbeid moesten verrichten. De cacique kon
dat doen, omdat hij de absolute macht had over de stam.
Meestal waren de caciques intelligente mannen, die goed konden onderhandelen, zodat de eisen van de regering redelijk bleven, maar Don Amalio
gehoorzaamde aan de roep van brandewijn, die hem ruimschoots werd verstrekt door don Abelardo.
Dat alles werd niet gewaardeerd door zijn volk dat al een volgende kandidaat had klaarstaan, die het tegenovergestelde was van Don Amalio. Deze
kandidaat, Don Navidad, viel echter in het geheel niet in de smaak van Don
Abelardo, de secretaris, die het via de gouverneur voor elkaar kreeg dat de
president een decreet uitvaardigede dat Don Amalio cacique zou blijven.
Enkele maanden gebeurde er niets, tot op 1 januari de dag van de installatie
van de nieuwe cacique uit het niets tienduizenden Indianen op het dorpsplein
voor het gemeentehuis verschenen, die de scepter eisten van Don Amalio.
Die verzocht om eerst met de secretaris te mogen spreken. Dat mocht. Hij
kreeg twee uur de tijd om de scepter in te leveren.

DAARNA VOLGDEN DE
HOOFDEN, ARMEN,
BENEN EN DE ROMP
VAN DON AMALIO
Al feestvierend wachtte de menigte op zijn terugkomst. Na twee uur
was het zover. De secretaris had Don Amalio uit angst uit zijn kantoor
gezet en hem opdracht gegeven, dat het decreet van de president moest
worden opgevolgd. Aldus vertelde Don Amalio het aan de Indianen, en trok
zich vervolgens terug in het gebouw waar hij zijn kantoortje had. Zijn vrouw
en kinderen hadden zich daar ook al verschanst.
Het feestgedruis hield ineens op. Doodstil werd het en men maakte zich
gereed om te vertrekken, als het teken daartoe werd gegeven.
Plotseling maakte zich een groep jonge mannen met machetes los uit menigte. Zij behoorden tot de stam van de nieuw benoemde cacique Don Navidad.
In enkele seconden waren ze de trap opgeklommen die leidde naar het vertrek
van Don Amalio en trapten de deur in. Als eerste werd de scepter naar beneden
geworpen in de handen van de nieuwe cacique. Daarna volgden de hoofden,
armen, benen en de romp van Don Amalio, zijn vrouw en zijn kinderen.
Don Navidad zwaaide enkele malen met de scepter en het volk brak in
gejuich uit. Het was de laatste overwinningskreet van een volk, dat wist wat
er zou volgen. Binnen een half uur was iedereen verdwenen in het oerwoud
dat zich tegenover het plein uitstrekte.
Het plein lag er weer verlaten bij en niets herinnerde aan de menigte die
daar enkele ogenblikken geleden nog was samengekomen.
Dat dit uiteindelijk niet goed afliep, zal niemand verbazen. Keihard sloeg
de dictatuur terug tegen een opstand die ze zelf had uitgelokt. Dat staat
beschreven in deel 4-6 van de Caobab cyclus. Gruwelijke moordpartijen en
slavernij waren het gevolg. Een stam die vele honderden jaren in vrede en
welvaart had geleefd, was opgeofferd aan corruptie en winstbejag.
Momenteel leven we in een tijd, waarin de volkswoede elk ogenblik kan
uitbarsten. Als dat gebeurt, zal het ook de regering zijn, die het heeft uitgelokt.
De uitkomst van zo’n opstand is onzeker, maar de laagste regeringsvertegenwoordigers, zoals burgemeesters, zullen de eerste slachtoffers zijn, ook
al denken ze dat ze onkwetsbaar en onfeilbaar zijn. Wie een volk zijn door de
eeuwen heen verworven vrijheid en welvaart afpakt, zal uiteindelijk moeten
smeken om genade. (Bron: Regierung – B. Traven) 
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Fotografie: John Thys | AFP

OOG OP CENSUUR

Petitie
Wij
burgers en ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden,
constateren
¡ dat Assange zonder veroordeling vastzit;
¡ het proces nooit ontvankelijk was, aangezien de VS op onrechtmatige wijze informatie van en over Assange en zijn
advocaten hebben verzameld en ontvreemd;
¡ er geen criminele daad is, nu de enige 'hacking' getuige bekend heeft te hebben gelogen;
¡ Assange beschuldigd wordt van activiteiten die onderdeel
zijn van de journalistiek en uitgeverij;
¡ een politieke gevangene is en dus niet mag worden
uitgeleverd.
en verzoeken
¡ dat de leden van het Kabinet en de Tweede kamer zich uitspreken tegen de uitlevering van Julian Assange en Priti Patel
en Boris Johnson erop wijzen dat:
¡ Assange niet aan de VS mag worden uitgeleverd (UNCAT
art.3); UC Global Assange in opdracht van de VS bespioneerde
en bestolen heeft, het proces dus onrechtmatig is;
¡ Assange per direct in vrijheid gesteld moet worden en zich,
met zijn gezin, in een land van zijn keuze kan vestigen.
f bit.ly/stop-uitlevering-Julian-Assange

De nauwe banden van Big Tech met
Amerikaanse veiligheidsdiensten
Sinds de oorlog in Oekraïne censureren of ‘shadow-bannen’
de grote Amerikaanse tech-platforms als Google, YouTube,
Facebook, Twitter en Instagram op grote schaal uitlatingen die
pro-Russisch zouden zijn en kritisch op de Oekraïense regering.
Dat is geen toeval: de banden tussen de tech-bedrijven en de
Amerikaanse overheid en veiligheidsdiensten zijn al jaren
innig, zo blijkt uit een overzichtsartikel van Alan Macleod op
de nieuwswebsite Mintpress News. Volgens Macleod gebruikt
de regering in Washington Amerikaanse Big Tech-bedrijven
doelbewust om haar buitenlandse beleid te ondersteunen.
Karel Beckman

“Assange, Julian Paul,
uitlevering VS”
Djamila le Pair
Het is woensdag 20 april 2022.
Locatie: Westminster Magistrate’s
Court, Londen. Om 10:15 uur zal de
zoveelste rechtszitting in het p
 roces
van Julian Assange beginnen. Het is
een formaliteit, een processtap die
wij in Nederland niet kennen. Het
hoger beroepsvonnis, dat u
 itlevering
van Assange aan de VS mogelijk
maakt, moet vandaag opgenomen
worden in de stukken van de oorspronkelijke r echtszitting. Zoals de
rechter later zal uitleggen: de eerdere afwijzing van rechter Baraitser
om Assange uit te l everen, zal vandaag omgezet w
 orden in goedkeuring. Vervolgens zal het besluit aan
Home Secretary Priti Patel worden
voorgelegd om door haar, vanaf 18

mei 2022, verworpen danwel onderschreven te worden. Tot de 18e heeft
de verdediging – en allen die zich
zorgen maken om de precedentwerking van deze zaak – de tijd om
argumenten in te dienen om Patel te
bewegen de uitlevering te blokkeren.
Op een klein bordje met namen,
naast de deur van de rechtszaal, lees
ik: “Assange, Julian Paul, Extradition U.S.”. De woorden verbergen de
twaalf jaar durende martelgang van
de man die klokkenluiders een veilig
platform bood, vanuit de overtuiging
dat burgers het recht hebben te weten welke misdrijven overheden in
hun naam begaan.
De deur zwaait open en via een
draaikolk van bezoekers beland ik in
de rechtszaal. In de beklaagdenbank
zit een man die duidelijk niet Assange

is. Een rechtszaak te vroeg. De zitting sluit laat en de rechter, Chief
Magistrate Senior District Judge Paul
Goldspring, heeft aangegeven om
11:00 uur een andere afspraak te hebben. Assange resten slechts twintig
minuten.

Assange mag niet
fysiek aanwezig
zijn bij zijn eigen
rechtszittingen

Julian Assange, politiek gevangene
“Assange, Julian Paul, Extradition U.S.”
is de onwerkelijke samenvatting van
een rechtsproces, dat op 11 augustus
2010 begon met een werkbezoek aan
Zweden. Twee Zweedse dames, die
vrijwillig en onafhankelijk van elkaar
het bed met Assange delen, maken
zich vervolgens zorgen om aids en
stappen gezamenlijk naar de politie met de vraag of het mogelijk is
Assange een test te laten afnemen.
Tegen de wens van de vrouwen in
wordt al snel van bovenaf besloten er
een verkrachtingszaak van te maken.
Assange vraagt gehoord te worden
en stelt zijn vertrek uit. Op 31 augus-

tus ontkent hij de beschuldigingen
tegenover de Zweedse politie. Als
zijn navragen onbeantwoord blijven,
reist hij door. Een arrestatiebevel volgt
direct, maar wordt wegens disproportionaliteit weer ingetrokken. De
hoofdofficier van justitie wordt ingezet. Zij vaardigt op 20 november
een internationaal arrestatiebevel uit.
Begin december meldt Assange zich
vrijwillig bij de Britse politie. Hij wordt
vastgezet, maar acht dagen later op
borgtocht vrijgelaten.
Op 24 februari 2011 beslist de rechter
dat Assange aan Zweden mag worden
uitgeleverd. Via het brede internatio-

nale netwerk van IT-experts waarover
Assange beschikt, komen signalen
dat de VS hem willen ontvoeren.
Assange vlucht in juni 2012 naar de
Ecuadoriaanse a mbassade, waar
hij asiel aanvraagt, dat hem op 16
augustus door president Correa wordt
verleend. Op 20 augustus kondigt de
Britse overheid aan Assange geen
veilig transport (safe passage) naar
Ecuador te kunnen g aranderen,
mocht die overwogen worden.
Drie jaar later verjaart de Zweedse
aanklacht van aanranding. Begin
2016 concludeert de VN dat de Britse
en Zweedse regeringen Assange on-

Op een scherm aan de rechterzijwand is hij plots zichtbaar. A
 ssange
zit in de blauwe kamer van Her
M ajesty’s Belmarsh Prison. Drie
rode stoeltjes vormen een bank.
Assange zit, voor de kijker, op de
rechter stoel, in wat lijkt op een
spijkerbroek, wit overhemd, grijze blazer en rode das. Zijn gezicht
kunnen we niet zien: dat wordt
bedekt door het beeldframe van de
rechtszaal waarin we onszelf zien.
Fysiek bij zijn eigen rechtszittingen
aanwezig zijn, wordt Assange sinds
januari 2021 geweigerd. De pers
heeft sinds 2019 geen foto’s meer
van hem kunnen nemen en ook de
huwelijksfoto van hem en Stella
Moris, op 23 maart dit jaar, mag
niet openbaar worden gemaakt.
Judge Goldspring is voorkomend.
Of ‘Mister Assange’ hem kan horen en zien? Of Assange begrijpt dat
hij, de rechter, een formaliteit moet
uitvoeren waarop hij geen invloed
heeft? Gevraagd naar zijn geboortedatum, blijft het even stil. Heeft
Assange moeite zich de datum te
herinneren, hapert de verbinding,
of wordt deze bewust vertraagd om
te kunnen ingrijpen, mocht censuur
‘nodig’ zijn?
Goldspring vraagt iemand het
scherm aan te passen. A ssange
noemt zijn geboortedatum en
klinkt v
 ermoeid. Het beeld van de
rechtszaal verschuift naar linksonder. A
 ssange is nu helemaal,
hoewel niet scherp, te zien: wit
haar, witte baard, beide niet lang,
niet kort.

rechtmatig van zijn vrijheid beroven.
Het is november 2016 als Assange eindelijk door een Zweedse aanklager in
de VK wordt ondervraagd. De maand
erop verkrijgt hij de Ecuadoraanse nationaliteit en in mei 2017 sluit Zweden
de verkrachtingszaak. Het tij lijkt te
keren voor Assange, ware het niet dat
Rafael Correa de verkiezingen verliest. Zijn opvolger, Lenín Moreno, zal
twee jaar later voor zijn rol in de zaak
Assange beloond worden met een
IMF-lening van ruim 4 miljard dollar.
Achter de schermen bereidt de
Amerikaanse regering een eigen
zaak tegen Assange voor, waarbij de
Amerikaanse Espionage Act wordt ingezet en hacking als misdrijf wordt
toegevoegd.
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Claire Dobbin, aanklaagster voor
de VS, leest bijna vriendelijk op hoe
het proces verlopen is. 10:58 uur.
Assange’s advocaat Mark Summers
erkent dat de rechter niet anders
kan dan het vonnis doorsturen.
Maar hij vraagt Goldspring toe
te voegen dat er, sinds de laatste
zitting, nieuwe feiten zijn. Waarschijnlijk doelt hij, onder andere, op
de beroerte die A
 ssange tijdens de
oktoberzittingen kreeg, nota bene
terwijl James Lewis, advocaat van
de Amerikaanse r egering, hem ervan
beschuldigde kwalen te simuleren.
Goldspring klinkt verontschuldigend als hij Assange nogmaals
vraagt of hij begrijpt dat er nu
geen oordeel mag worden uitgesproken. Het blijft stil. Goldspring
haast zich Assange te wijzen op zijn
recht hoger beroep aan te vragen.
De beslissing daarover kan echter
pas worden g
 enomen, nadat Patel
een besluit over de uitlevering heeft
geformuleerd. De u
 itzonderingen op
de borgtocht blijven gehandhaafd:
Assange blijft gevangen in afwachting van Patels besluit. Dan bedankt
Goldspring Assange en zegt dat hij
mag gaan. Assange blijft. “All rise!”
Weg is Goldspring. 11:05 uur.
Assange schuift naar de m
 iddelste
stoel en steunt zijn hoofd met b
 eide
handen. Assange, Julian Paul, is een
politieke gevangene, die ‑ volgens
UNCAT art. 3 ‑ niet u
 itgeleverd
mag worden. De nog weifelende 
j ournalisten moeten de zaal
verlaten. A
 ssange zal, wederom, met
zijn advocaat overleggen. 

Eind januari 2018 vragen Assange’s
advocaten het VK het arrestatiebevel
in te trekken, dat geweigerd wordt.
Hopend dat Assange vrijwillig zal
vertrekken, maakt Moreno het verblijf van Assange zo onaangenaam
mogelijk. Assange blijft.
Op 11 april 2019 heft Moreno het asiel
op, waarna de Metropolitan Police
de Ambassade binnenvalt. Een bliksemproces volgt, en Assange belandt
diezelfde dag in Her Majesty’s Belmarsh Prison. De VS starten vrijwel
onmiddellijk hun eigen uitleveringscircus,waardoor, ironisch genoeg,
steeds meer overheidsmisdaden aan
het licht komen. Mensen monddood
maken, is niet de waarheid knevelen.

Google maakte onlangs bekend dat
websites die de oorlog in Oekraïne “exploiteren, goedkeuren of bagatelliseren”
geen geld meer kunnen verdienen aan
advertenties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om websites die “beweren dat de
slachtoffers van de oorlog verantwoordelijk zijn voor hun eigen tragedie of
claims dat Oekraïne zijn eigen burgers
aanvalt”. Youtube heeft soortgelijke
‘Community Richtlijnen’ uitgevaardigd
– het platform verbiedt min of meer inhoud die ingaat tegen de officiële Amerikaanse berichtgeving over Oekraïne.
MacLeod noemt een groot aantal voorbeelden van uitlatingen over de oorlog
die zijn verboden of verwijderd, en van
websites die nauwelijks nog te vinden
zijn in de zoekresultaten of op andere manieren worden tegengewerkt

(shadow-banning).
Dit beleid is niet nieuw. Eind 2016,
na de verkiezing van Donald Trump,
publiceerde de organisatie PropOrNot een lijst met meer dan tweehonderd websites die werden beschuldigd
van “Russische propaganda”. Dat
betrof zowel ‘linkse’ sites als MintPress News, Truthout en Truthdig als
rechts-libertarische media als Antiwar.
com en het Ron Paul Institute. Begin
2017 lanceerde Google, mede op basis
van de gegevens van PropOrNot, Project
Owl: een volledige herziening van zijn
algoritme, zogezegd om ‘fake news’
tegen te gaan. MintPress News raakte
hierdoor 90 procent van zijn bezoekers
kwijt, schrijft Macleod.
PropOrNot bleek later te zijn gecreëerd door Michael Weiss, een ‘senior
fellow’ van de pro-Navo denktank
The Atlantic Council, die mede wordt

gefinancierd door Amerikaanse wapenfabrikanten. Deze organisatie is
uiterst actief in het beïnvloeden van
het internetverkeer. Facebook begon
in 2018 een partnership met The Atlantic Council, waarbij het de denktank
de taak gaf te bepalen wat wel en niet
betrouwbare informatie is. The Atlantic Council wist ook toegang te krijgen
tot het zeer p
 opulaire netwerk Reddit:
een directeur van de Council, Jessica
Ashooh, werd in dezelfde tijd Beleidsdirecteur bij Reddit.
Twitter heeft een partnership met
denktank ASPI (Australian Strategic
Policy Institute), dat eveneens door de
Amerikaanse defensie-industrie wordt
gefinancierd. Twitter heeft in opdracht
van ASPI honderdduizenden accounts
verwijderd, uit landen als China en
Rusland. V
 orig jaar verklaarde Twitter
nog dat het honderden accounts had
verwijderd “vanwege het ondermijnen
van geloof in de Navo-alliantie”.
Topmensen uit Silicon Valley werken
regelmatig voor de Amerikaanse defensie. Zo was Eric Schmidt, voormalig
topman van Google en Googles moederbedrijf Alphabet, tevens voorzitter
van de Defense Innovation Advisory
Board van het Amerikaanse ministerie van Defensie, die het Amerikaanse
leger helpt bij het ontwikkelen van cyberwapens. Dat de banden tussen Big
Tech en het Amerikaanse veiligheidsapparaat innig zijn, bewijst ook een
brief die eind april werd gepubliceerd

door voormalige directeuren van de CIA
Michael Morell en Leon Panetta en de
voormalige Director of National Intelligence James Clapper. Zij gaan daarin
in op plannen van de mededingingsautoriteiten om de Big Tech concerns op
te breken vanwege hun marktmacht.
De veiligheidsexperts waarschuwen
dat dit heel onverstandig zou zijn.
Het zou “de mogelijkheden van de

Topmensen uit
Silicon Valley werken
regelmatig voor
Amerikaanse defensie

Amerikaanse technologie-platforms
om tegengas te geven aan het Kremlin
beperken”. De VS hebben de macht van
hun technologiesector nodig om ervoor
te zorgen dat het wereldwijde ‘narrative
of events’ (het geopolitieke narratief)
wordt gevormd door de VS en niet door
zijn ‘buitenlandse tegenstanders’. 

f Alan Macleod, An Intellectual
No-Fly Zone: Online Censorship
of Ukraine Dissent Is Becoming
the New Norm, 25 april 2022,
Mintpress News

De verzwegen massamoord in Odessa
Van onze redacteur

Op 2 mei 2014 verloren 48 mensen
onder de meest gruwelijke omstandigheden hun leven in en nabij het vakbondsgebouw in Odessa. De meesten werden levend
verbrand. Er is niemand aansprakelijk gesteld en de daders lopen
nog steeds vrij rond. De westerse
media hebben er niet over bericht.
Om de slachtoffers niet te vergeten vond afgelopen weekend in
Den Haag een herdenking plaats
van de tragedie met een oproep
aan Nederlandse media er alsnog
over te berichten.
Radicalen van de (in Rusland verboden)
groep Rechtse Sector en de groep Maidan-zelfverdediging, vielen op 2 mei
2014 een tentenkamp aan op Kulikovo
Polye in Odessa, waar vreedzame demonstranten handtekeningen aan het
verzamelen waren voor een referendum
over de federalisering van Oekraïne en
het toekennen van de status van Russisch als staatstaal. De demonstranten
zochten hun toevlucht in het vakbondsgebouw, maar de neonazi’s omsingelden
het gebouw en staken het in brand. Volgens officiële cijfers van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken

stierven 48 mensen, de meesten werden
levend verbrand in het gebouw. Degenen
die erin slaagden te ontsnappen, werden
alsnog nagejaagd en afgemaakt door de
radicalen. In 2022, acht jaar later, zijn de
daders nog steeds niet berecht.
Zondag 1 mei vond in Den Haag een
herdenking plaats ter gelegenheid van de
achtste verjaardag van de Odessa-tragedie van 2 mei 2014, net als elk jaar sinds
2015. Landgenoten en bezorgde Nederlanders herdachten de slachtoffers wiens
naam, leeftijd en doodsoorzaak een voor
een voorgelezen werden. Voor de achtste
keer werd een beroep gedaan op de media om deze gebeurtenis in Nederland uit
de doofpot te halen. Een van de eerdere
keren was de bijeenkomst zelfs bijgewoond door iemand die zelf ook in het
vakbondsgebouw vast had gezeten maar
had weten te ontsnappen.
Sommige deelnemers met kennis van
zaken verbaasden zich over het feit dat
mensen in een vrij land als Nederland
niet bereid lijken te zijn de eenvoudigste
feiten te accepteren die afwijken van wat
hen op televisie wordt voorgespiegeld.
Nederland is niet het enige land waar
deze herdenking plaatsvond. In tientallen steden wereldwijd worden de slachtoffers van de tragedie herdacht. ¾

f Zie: Sonja van den Ende, De dwaze
moeders van Odessa, 2017
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STRIJD OM AZOVSTAL-STAALCOMPLEX GAAT OOK OM NEON, ESSENTIEEL
VOOR FABRICAGE COMPUTERCHIPS

Alle aandacht gaat uit naar olie en gas, maar er dreigt een
andere grondstoffencrisis door de oorlog in Oekraïne: in neon en
helium. Deze edelgassen zijn noodzakelijk voor de productie van
halfgeleiders voor computerchips. Oekraïne en Rusland leveren 90
procent van de wereldwijde vraag naar neon, een bijproduct van
staalfabricage. Als Rusland het Azovstal-staalcomplex volledig in
handen krijgt en de productie weer opstart, komt 95 procent van
de wereldwijde vraag naar neon uit Rusland en China.
Sander Boon,
Geotrendlines
Helium is een extreem schaars gas dat
bovendien niet kan worden hergebruikt.
Het grote publiek denkt bij dit gas aan
de kinderballonnen die er mee kunnen
worden opgeblazen. Helium is echter
onmisbaar bij de fabricage van halfgeleiders. Het wordt ook gebruikt als cruciaal element in raketbrandstof, in de
defensie-industrie en in de luchtvaart.
Kleinere hoeveelheden worden gebruikt
in MRI-apparaten en in decompressietanks in de duikwereld.
Er is maar een klein aantal plekken waar
helium op een natuurlijke wijze in de
aarde is opgeslagen, goed voor zo’n 20
procent van de totale heliumproductie.
Het meeste wordt gefabriceerd als bijproduct bij traditionele gaswinning. Er
is nog een derde manier waarop helium
wordt geproduceerd, in het laboratorium.
Maar dat kost ongeveer 14 miljoen dollar
per kilo, aldus Stefano Marani, de CEO
van een natuurlijke heliumopslagplaats
in Zuid-Afrika.
Neon is zo mogelijk nog schaarser dan
helium. Hoewel de meeste mensen neon
kennen van de neonreclame en de lichtgevende polsbandjes bij e
 venementen, is
ook dit edelgas cruciaal voor de fabricage
van halfgeleiders. Het is een gas dat
wordt gewonnen als bijproduct bij de
fabricage van staal. Voor die productie
van staal worden grote hoeveelheden
lucht uit de atmosfeer gehaald, dat wordt
gescheiden in 21 procent zuurstofgas
en 78 procent stikstofgas. Het wordt
gescheiden, omdat gebruik van zuurstofgas bij de verwerking van ijzererts in
staal cruciaal is. Het staal wordt daarmee
sterker en stabieler dan als zuurstofgas
en stikstofgas gezamenlijk worden gebruikt. Het staal wordt dan minder sterk
en is dan onderhevig aan corrosie.
Zoltan Pozsar, financieel analist bij de
Zwitserse bank Credit Suisse, over de
schaarste van neon: “Staalfabrieken
doen aan luchtsplitsing op industriële schaal. Hoe groter de staalfabriek,
hoe meer luchtsplitsing er plaatsvindt,
en hoe meer luchtsplitsing er plaatsvindt, hoe meer neongas er wordt
geproduceerd. Omdat neon slechts 0,002
procent uitmaakt van de lucht om ons
heen, hebben we veel luchtsplitsing
nodig om op industriële schaal neon te
kunnen produceren”. Neon is dus maar
beperkt aanwezig in de atmosfeer en
vormt ook nog eens een klein onderdeel
van de resterende 1 procent als bijproduct van de scheiding van zuurstofgas en

stikstofgas. Het vergt grote staalfabrieken die heel veel lucht uit de atmosfeer
moeten halen om de productie van neon
rendabel te maken. In Oekraïne en in
Rusland staan de grootste staalfabrieken
ter wereld. Het zijn overblijfselen uit de
Sovjet-tijd. Alleen in een centraal geleide
economie was het mogelijk zulke grote
complexen op te zetten. In het westen
was een vergelijkbare omvang niet commercieel rendabel. De grootse staalfabrikant bevindt zich in Marioepol, het
Azovstal-complex. Het is het strijdtoneel
van hevige gevechten tussen Rusland en
het Oekraïense leger.
Nu Rusland op het punt staat het complex in te nemen, is de levering van
neon aan het westen in het geding.
Pozsar stelt dat het Azovstal-complex bewust is gekozen als geopolitiek doel van Poetin: “Op deze kaart
van de Financial Times, waarop de
gebieden onder Russische 
c ontrole
in Oekraïne zijn aangegeven, is een
bijna perfecte overlapping te zien – de
Russische controle over Zuid-Oekraïne
betekent in feite een Russische controle
over de Oekraïense staalfabrieken... en
bij uitbreiding de Russische controle
over de luchtafscheidingscapaciteiten
in Oekraïne!”
Oekraïne produceerde in 2014 in twee
staalfabrieken 90 procent van de
mondiale vraag naar neon. Hoewel
China sindsdien de neonproductie

flink heeft opgevoerd, wordt het Oekraïense aandeel in de wereldhandel nog
altijd geschat op 50 tot 70 procent. Als
Rusland het Azovstal-complex volledig
in handen krijgt en de productie weer
opstart, dan komt 95 procent van de wereldwijde vraag naar neon uit Rusland
en China. Het is een geopolitiek gegeven
waar het westen mogelijk onachtzaam is
geweest. De westerse wereld kijkt dus
aan tegen een enorm tekort aan neon.

Er is nu al een tekort
aan halfgeleiders. Een
nieuwe belemmering
kan de industrie
ingrijpend verstoren.

Maar ook de levering van helium staat
op de tocht. De productie van helium was
in aanloop naar de inval van Rusland in
Oekraïne al op z’n retour. Al jarenlang
komt de helft van de vraag uit opslag
en die raakt uitgeput. Bovendien is op
meerdere plekken in de wereld door
incidenten de aanlevering van helium
in de problemen gekomen. Izabella
Kaminska, voormalig journalist van de
Financial Times, zette deze incidenten in

een analyse op haar website The Blind
Spot op een rij.
In 2018 beleefde de wereld de eerste
heliumschok. De grote heliumopslag in
de VS die door de Amerikaanse overheid
vanaf de jaren ’20 was aangelegd, maar
vanaf de jaren ’90 werd vrijgegeven aan
de markt, bleek door de grote vraag veel
eerder leeg te zijn dan ingeschat. Het
zorgde voor bijna een v
 erdriedubbeling
van de heliumprijs. In januari 2021
b leken twee compressoren die het

nog resterende heliumgas oppompten
tegelijk defect, waardoor 15 procent van
de wereldwijde vraag is uitgevallen. Het
duurt mogelijk nog tot dit najaar voordat het heliumgas weer kan worden
geleverd.
Vlak voor de uitval van de c
 ompressoren
in de heliumopslag in de VS was er
een explosie in de nieuwe Russische
gascentrale Amur, waardoor levering
van heliumgas aan de rest van de wereld
voor tenminste zes maanden moest
worden uitgesteld. Op 18 februari, een
paar dagen voor de Russische inval in
Oekraïne, sloot ook de heliumproductie
van Qatar. Hoewel de procent zegt dat de
sluiting gepland was wegens onderhoud
van de installatie, kreeg Kaminska uit
betrouwbare bron te horen dat ook hier
sprake is geweest van een onverwacht
groot incident.
Hoewel olie- en gaslevering uit Rusland
dus de headlines in de media d
 omineren,
is het komende tekort aan helium en
neon van mogelijk groter belang. Er is
nu al een groot tekort aan halfgeleiders
door de aanvoerproblemen als gevolg
van de westerse en Chinese lockdowns.
Een nieuwe belemmering in de productie
ervan kan al snel ingrijpend verstorend
werken voor de industrie en de reële
economie. Bovendien geeft het Rusland
en China een geopolitiek sterke hand in
de omgang met westerse sancties. ¾

f Bron Zoltan Pozsar: ‘Commodity
Chokepoints and QT’:
f bit.ly/commodity-chokepoints
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De strijd in Oekraïne
toont: Europees leger
nog ver weg

WILLEM FREDERIK ERNÉ
Fotografie: Bumble-Dee

Westerse computerindustrie stevent af op
neoncrisis door Oekraïne-oorlog
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Terwijl in Oekraïne de Russische legers hun geplande offensieve
scenario niet zonder onvoorziene moeilijkheden uitvoeren, zoeken
de lidstaten van de Europese Unie nog altijd naar een adequaat
militair antwoord. Er klinken pleidooien voor een Europees leger, maar
de bestaande Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van
defensie laten zien dat de integratie moeizaam verloopt.
Bas van der Plas
Duitsland kondigde na de Russische invasie op
27 februari aan dat het gehoor gaat geven aan
het uit 2014 daterende officiële verzoek van
de Navo aan haar lidstaten om hun militaire
uitgaven te verhogen tot ten minste 2 procent
van het jaarlijkse Bruto Binnenlands Product
(BBP). Tot dat moment was men in Duitsland
niet verder gegaan dan 1,3 procent van het
BBP te besteden aan het defensiebudget. Op
dezelfde dag werd ook een enorm pakket van
100 miljard euro (het dubbele van het defensiebudget van 48 miljard euro) beschikbaar
gesteld om het leger te moderniseren.
In Frankrijk deed het rapport van 17 februari
Rapport d’information (…) sur la préparation à la
haute intensité, opgesteld door de parlementaire Nationale Defensiecommissie, aanbevelingen voor de strategische heroriëntatie van het
Franse leger op een totale oorlog. Voorstellen tot
verhoging van het militaire budget voor landmacht, luchtmacht en marine, voorbereiding
voor de aanleg van munitievoorraden, maar ook
prognoses van massale burgerslachtoffers bij
een eventuele grootschalige oorlog zijn in het
rapport opgenomen. Sinds begin maart gebruikt
de onlangs herkozen Franse president Emmanuel Macron deze argumenten om een forse
verhoging van het legerbudget aan te kondigen,
waardoor op korte tot middellange termijn een
sterke militarisering in Frankrijk kan worden
verwacht. Vele miljarden euro’s zullen worden
besteed bij de Franse bedrijven Dassault, Nexter,
Safran, Thales, Airbus, die tot het militair-industrieel complex behoren.
Naast deze militaire ontwikkelingen in
Duitsland en Frankrijk komt ook de vraag van
integratie van de legers op het grondgebied van
de EU weer aan de orde. In het Europese beleid
van Frankrijk was dit de laatste jaren steeds
een speerpunt, waarin het land evenwel jarenlang geïsoleerd heeft gestaan. Het European
Rapid Reaction Corps, ook wel Eurocorps genaamd, is anders dan de naam doet vermoeden
niet verbonden aan de EU, maar bestaat uit 5
permanente leden (Duitsland, België, Spanje,
Frankrijk, Luxemburg). Daarnaast is er nog
het Scaf (Système de combat aérien du futur),
een project dat Frankrijk, Duitsland en Spanje
sinds 2017 heeft samengebracht om tegen 2030
een geïntegreerd luchtgevechtssysteem te ontwikkelen. Dat levert echter gespannen onderhandelingen op tussen de deelnemende landen
over de verdeling van contracten, en wordt ook
in twijfel getrokken door de aankondiging in
maart 2022 van de aankoop door Duitsland
van 35 F-35 toestellen van de Amerikaanse
producent Lockheed Martin. Bondskanselier

Olaf Scholz verklaart evenwel dat de Scaf “een
absolute prioriteit is voor Europa”. In maart
2022 nam Dassault uiteindelijk de beslissing
om de productie van de Scaf te starten zonder
een definitieve overeenkomst met Duitsland.
Hetzelfde deed Airbus Helicopters, dat niet
wachtte op de goedkeuring van de groep om
te starten met de modernisering van de Tiger-
aanvalshelikopters en het eerste contract van
4 miljard dollar afsloot met Spaanse bedrijven.
Daarnaast is er binnen de EU nog de Pesco
(Permanent Structured Cooperation), een permanente samenwerking die meer verwijst naar
militaire coördinatie dan naar de integratie van
legers. Pesco speelt een grotere tactische rol,
bijvoorbeeld bij ‘antiterroristische’ expedities,
dan strategische.

Macron gebruikt deze
argumenten om een
forse verhoging van het
legerbudget aan te kondigen

In het algemeen moet geconstateerd worden
dat de initiatieven om de EU-legers te integreren vastlopen in de tegenstellingen tussen de
lidstaten. Die zijn vooral merkbaar in het verschil tussen de positie van Frankrijk, dat als
eerste Europese militaire macht, en enige kern
macht in de EU, een bevoorrechte plaats zou
kunnen claimen in een hypothetisch Europees
leger, en de positie van Duitsland, dat vooral
gericht is op een militair bondgenootschap met
de Verenigde Staten in het kader van de Navo en
niet zit te wachten om zich achter een Franse
militaire leiding te scharen.
Het falen van de pogingen een Europees leger te vormen bleek maar weer eens toen, naar
aanleiding van de Russische inval in Oekraïne, Brussel zich in paniek via de Navo tot de
VS richtte als de enige macht die in staat zou
zijn te voorkomen dat in de nabije toekomst de
Russische militairen zich in een offensief op het
westen zouden richten. De militaire inzet van
Europese staten vond dan ook plaats onder de
vlag van de Navo. Navo secretaris-generaal Jens
Stoltenberg zei dat de lidstaten 40.000 soldaten
hebben geleverd op bevel van de alliantie, en
herinnerde eraan dat de VS 100.000 soldaten
op Europees grondgebied hebben. ¾

Wob-gate
zwartmaken (overg. […], (m.betr.t. personen) een slechte naam bezorgen
[…].
De Wet openbaarheid van bestuur, de Wob, regelde de openbaarmaking
van informatie door de Nederlandse overheid. Iedere burger kon informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan
opvragen. Dat bestuursorgaan diende zo’n verzoek binnen vier weken te
beantwoorden. Die termijn kon in geval van grote drukte met vier weken
worden verlengd. De wet stelde dat overheidsinformatie altijd openbaar
was, met uitzondering van persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie en stukken die concurrentiegevoelige informatie van
bedrijven bevatten, maar hierop waren conform eerdere uitspraken van
rechters en het Verdrag van Aarhus uitzonderingen mogelijk.
Toen ‘corona’ begin 2020 losbarstte, rezen onmiddellijk talloze vragen over de wetenschappelijke en maatschappelijke onderbouwing van
het overheidsbeleid in dezen. Journalisten, maar ook burgers, dienden
Wob-verzoeken in om antwoorden op die vragen te krijgen. Toen na
acht weken nog vrijwel geen enkel verzoek beantwoord was, werd de
minister die de meeste vragen op zijn bordje had gekregen, Hugo de
Jonge van Volksgezondheid, op het matje geroepen om uitleg. “Er zijn
zoveel Wob-verzoeken,” zei hij, “dat ze onmogelijk allemaal binnen de
gestelde termijn beantwoord kunnen worden.”

H E T L IE F S T Z O U
IK D E P L E G E R S
VA N WO B -G ATE
OF
Wakkere burgers roken onraad.
Natuurlijk waren er veel
Wob-verzoeken, maar als ministeries
extra mensen konden aannemen om kritische Nederlanders te volgen en het leven zuur te maken,
en als ze miljarden konden uitgeven aan nutteloze, ja zelfs schadelijke
zogenaamde medicijnen, dan kon VWS ook wel een aantal tijdelijke
krachten inhuren om aan haar democratische verplichting te voldoen.
De wappies wisten bijna zeker dat de antwoorden net zolang vertraagd
zouden worden totdat de gehoorzaamheidstraining die corona was, haar
doel bereikt had en de beerput die door de antwoorden opengetrokken
zou gaan worden dat doel niet meer kon frustreren.
En ja hoor, na gedegen speurwerk van een groep onversaagde journalisten
en analisten blijkt dat Hugo de Leugenaarsleerling en zijn leermeester,
Mark de Leugenperfector – eigenlijk het hele kabinet – het Nederlandse
volk in de
hebben. En dat doet pijn. Niet alleen hebben de ministers over veel zaken keihard gelogen, ze hebben van de Wob de ‘Wet
openlijk bedrog’ gemaakt. Als extra scherp zout in een al zwerende wond,
hebben ze ontelbare passages
, zodat essentiële zaken, waarschijnlijk ook zaken die men verplicht is openbaar te maken, onleesbaar
werden. Hulde aan de mensen die Wob-gate desalniettemin aan de kaak
hebben weten te stellen. Want het is echt niet
om te begrijpen
als drie van vier
. En wat blijkt? Alle overheden flikken
dit. Een gemeente heeft er zelfs 4.100 euro per maand voor over als je
acht uur per dag gaat zitten zwartlakken. Ik stel voor van “zwartlakker”
een scheldwoord te maken van de ergste categorie, iets als
of
, of nog erger:
.
De daden van De Jonge, Rutte, Olongren en eigenlijk iedereen die Wob-gate veroorzaakt heeft, zijn dermate mis, dat we terug zullen moeten grijpen
op oude bestraffingen, zoals
of
, om volgende én huidige
generaties te laten zien dat je
als je de democratie aan je
laars lapt en het volk bedriegt. Het liefst zou ik de plegers van Wob-gate
of
, maar dan zou ik me tot hun niveau verlagen. Maar ik
voeg ze wel dit toe: “Jullie zijn
!”
Afgelopen 1 mei 2022 is de Wet openlijk bedrog vervangen door de WOO,
de Wet Open Overheid. Het zal wel een verbetering zijn, maar tegen
bewindslieden die wetten negeren, is geen
gewassen. (Ja ja, ik
weet wel hoe je dat woord spelt). ¾

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

Heilige graal natuurkunde:
De Verenigd-Veld-theorie
Al eeuwenlang wordt er door natuurkundigen gezocht naar de zogenaamde Unified Field Theory,
ofwel een Verenigd-Veld-theorie. De reden hiervoor is dat er op dit moment twee fundamentele
theorieën zijn in de natuurkunde. De relativiteitstheorie van Einstein beschrijft de kosmos op
macroniveau, het domein van de sterren en planeten. Daarnaast is er de kwantumfysica, die de
kosmos op microniveau beschrijft, het domein van de (sub)atomaire deeltjes.
Jeroen Arents
Los van elkaar werken deze theorieën
heel goed, maar wanneer je ze samenvoegt
werken ze niet meer. Eén van de twee, of
beiden, moet dus fout zijn of er ontbreekt
ergens een cruciaal stuk informatie. Het
levensdoel van vele wetenschappers is geweest dit missende stuk te vinden om zo
de natuurkunde te verenigen.
Einstein veranderde de toekomst
van de mensheid toen hij een v
 erband
l egde tussen ruimte en tijd in zijn

r elativiteitstheorie. Toch was zijn

belangrijkste werk nog niet af toen hij
stierf. Op zijn sterfbed vroeg hij om
zijn bril, potloden en vergelijkingen en
zocht hij naar een theorie van alles om
de fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar te verenigen. Nassim
Haramein, een zelfbenoemd wetenschapper en medeoprichter van de Resonance
Science Foundation, liet zich inspireren
door Einstein, die zei dat geometrie de
sleutel is tot een unificatietheorie voor
het universum. Haramein ontwikkelde
al op negenjarige leeftijd de basis voor
een hyperdimensionale t heorie van alles.
Hij zat in de bus van school naar huis
toen hij een ‘visioen’ kreeg waarin hij
zag dat alles in de kosmos een bol was,
van minuscuul kleine bolletjes zoals onze

cellen, tot enorm grote bollen zoals de
sterren en planeten.
Gedurende zijn leven ontdekte hij dat
specifieke geometrische vormen aan de
basis liggen van ieder creatieproces. Na
tientallen jaren onderzoek kwam hij tot
de ontdekking dat er een energetische
stroom is in de natuur die alle protonen,
subatomaire deeltjes, in het universum
met elkaar verbindt. Dit alles vormt de
basis van zijn ‘Holographic Mass Theory’ waarin hij beschrijft hoe alles in
de kosmos een ‘bolletje’ is, of eigenlijk
een zwart gat, maar dan niet zoals we
geleerd hebben wat zwarte gaten zijn.
In natuurkundige termen gezegd is alles volgens Haramein een ‘U4 Bubble’.
Van het allerkleinst meetbare bolletje,
de zogenaamde ‘planck-schaal’ tot de
grootste sterren en hele melkwegen, alles
is zo’n ‘U4 bubble zwart gat’ en deze zijn
op de schaal van het proton, de kern van
atomen, allemaal met elkaar verbonden.
Via een feedback-feedforward-mechanisme informeren deze ‘bubbles’ elkaar
met betrekking tot hun relatieve positie,
richting en snelheid. Alles is één.
De huidige natuurkunde houdt zich
volgens Haramein alleen bezig met de
fysieke materie en meetbare e
 nergie,
welke in de kosmos zo’n 4 procent
u itmaakt van alle energie die er is.

De resterende 96 procent wordt door
wetenschappers ‘donkere materie’ en
‘donkere energie’ genoemd, wat e
 igenlijk
hetzelfde is als zeggen dat ze geen idee
hebben wat het is en daarom geven ze er
maar een vage naam aan. “De realiteit
zoals wij die observeren is slechts een
heel klein deel van wat er gaande is”,
aldus Nassim Haramein, “en het deel
dat we niet zien heeft een gigantische
impact op dat deel van de natuurkunde
dat we wel zien”.
De theorie van Haramein brengt wetenschap en oude spirituele kennis nader
tot elkaar en zet feitelijk het huidig paradigma (dat uitgaat van afgescheidenheid) volledig op zijn kop. De nieuwe
inzichten van Haramein geven de hedendaagse wetenschap de mogelijkheid
om door te ontwikkelen, waar deze anders vastloopt. Volgens Haramein komt
dit omdat de huidige wetenschap alles
vanuit afgesloten systemen bekijkt, alsof
dat wat bekeken wordt in een doos zit.
Maar alles is altijd verbonden met elkaar
en je kunt dus niets los van elkaar zien.
Wanneer we dit beseffen wordt ineens
alles duidelijk. ¾

f Voor een volledige uitleg van de
theorie van Nassim Haramein zie:
bit.ly/verenigd-veld
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Beeld: Remco Reiding

DEZE FAMILIES
HADDEN IN AL DIE
JAREN GEEN IDEE
VAN HET LOT VAN
HUN GELIEFDEN

Bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding na de Tweede
Wereldoorlog ligt het accent doorgaans op de offers die aan westerse
geallieerde zijde zijn gemaakt. Minder bekend is de kapitale bijdrage
die soldaten uit de voormalige Sovjet-Unie leverden bij het verslaan van
nazi-Duitsland. Een deel van deze oorlogsslachtoffers ligt begraven op
het Sovjet Ereveld in Leusden. Slachtoffers die met hulp van onderzoeker
en journalist Remco Reiding na vele jaren van onophoudelijk speurwerk,
eindelijk een gezicht hebben kregen. “Het belangrijkste is dat we recht
doen aan de slachtoffers.”

Op het Sovjet Ereveld krijgen
gesneuvelde Sovjet-soldaten
weer een gezicht
Claire van den Berg

M

aar liefst 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie l iggen
sinds de Tweede Wereldoorlog
begraven op het Sovjet Ereveld in
Leusden, nabij Amersfoort.
Van geïnterneerde krijgsgevangen uit
Oezbekistan, Georgië en Rusland, tot
een jonge Oekraïense vrouw die als
dwangarbeidster het leven liet en
wiens identiteit vorig jaar eindelijk
ontrafeld is: voor al deze slachtoffers
biedt het Sovjet Ereveld een laatste
rustplaats.
Lange tijd werd er nauwelijks naar de
graven omgekeken, laat staan dat de
identiteit van veel van deze soldaten
bekend was. Bovendien waren het
overledenen wiens familie nooit op
de hoogte gesteld was van het feit dat

ze al sinds 1948 op het Sovjet Ereveld
in Nederland begraven liggen.
Toen Remco Reiding 24 jaar geleden,
nadat hij net zelf via een uitwisselingsprogramma van de School voor
Journalistiek tien dagen in Moskou
geweest was, lucht kreeg van het
bestaan van deze begraafplaats, besloot hij hier wat aan te doen. Nadat het hem gelukt was om in 2000
voor het eerst de identiteit van twee
soldaten te achterhalen, kregen de
grafstenen voor het eerst een gezicht.
Het maakte dan ook diepe indruk
toen hij afreisde naar de Krim en de
nabestaanden van de twee Sovjetmilitairen hoorden wat er met vader was
gebeurd.
Remco: “Tot dan toe hadden deze
families in al die jaren geen idee
van het lot van hun geliefden. Groot

was dan ook de verbazing, om niet
te zeggen shock, toen ik opeens
op hun stoep stond. Het is niet te
o nderschatten hoe wezenlijk het
voor nabestaanden is, na al die jaren
van onwetendheid, dit hoofdstuk af
te kunnen sluiten. Eindelijk weten ze
met zekerheid dat hun vader hen niet
in de steek had gelaten en ver weg van
huis een nieuw leven begonnen was,
maar in de oorlog is omgekomen en
in Nederland begraven ligt.”
De reis bleek het startpunt voor de
oprichting van zijn Stichting S
 ovjet
Ereveld. Met de stichting wordt niet
alleen cultuurhistorisch erfgoed
beschermd, ook wordt met hulp van
tal van betrokkenen gepoogd de vele
honderden gesneuvelde soldaten te
identificeren en nabestaanden in
te lichten. “Een monnikenwerk”,
zo vertelt Remco. “Niet zelden is

C I TA AT

“Het is gevaarlijk om gelijk te hebben in
zaken waarin de gevestigde autoriteiten
ongelijk hebben.” � Voltaire (François Marie Arouet)

“Het is moeilijk om dwazen te bevrijden van de
ketenen die ze vereren”  19

de naam op de grafzerk onleesbaar
geworden of is de naam verbasterd.
En als je eenmaal de juiste naam
g evonden hebt, dan is het dikwijls nog een hele klus om de juiste
persoon hieraan te koppelen.”
Bijna een kwart eeuw later zijn meer
dan 250 soldaten geïdentificeerd,
waarvan 223 families opgespoord
zijn.
Afgelopen maand kwam een kleindochter voor het eerst een bezoek
brengen aan het graf van haar opa.
Ze nam deel aan de herdenking van
de fusillade van 77 Sovjetsoldaten op
9 april 1942. Remco: “Dat was zeer
emotioneel. Op precies deze plek
werd op de kop af tachtig jaar geleden
haar Oeigoerse opa uit Kazachstan,
net als 76 andere krijgsgevangenen,
door de Duitsers geëxecuteerd en in
een kuil geworpen. En dat zonder
enig medeweten van nabestaanden.”
Door de oorlog in Oekraïne zien de
geplande herdenkingen er dit jaar
wel iets anders uit. “Diplomaten
hebben we dit jaar niet uitgenodigd.

Door de Duitsers
geëxecuteerd en in
een kuil geworpen.
En dat zonder enig
medeweten van
nabestaanden.

Uit geen enkel land. Het is lastig om
gezamenlijk iets te organiseren nu
de verhoudingen zo gebrouilleerd
zijn. Ik wil me in ieder geval verre
van het conflict houden. De jaarlijkse herdenking in de vorm van de Dag
van de Overwinning op 9 mei, zoals
die ook in Rusland en veel voormalige
Sovjetrepublieken wordt georganiseerd, zal dit jaar daarom bij ons soberder van aard zijn dan voorgaande
jaren. Het b
 elangrijkste zal hoe dan
ook intact blijven, en dat is dat we de
slachtoffers blijven eren. De slachtoffers die enorme offers gebracht hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het is niet toevallig dat de namen van
veel van deze gesneuvelde Sovjetsoldaten zo lang onbekend zijn gebleven. Zoals zo vaak geschiedt na een
oorlog, vergeten mensen de ellende
liever. Maar dat wij in Nederland onze
vrijheid voor een aanmerkelijk deel
te danken hebben aan de offers die
de Sovjetsoldaten gemaakt hebben,
valt niet te ontkennen.” ¾

Kees van der Pijl:
oorlog in 2014 al
begonnen  18

Oliver Stone: met
docu’s oorlog
voorkomen  19

Paul Cliteur over
vrijheid van
meningsuiting  21

Michiel Koperdraat:
de Bijbel anders lezen
 22
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INTERVIEW PROF. KEES VAN DER PIJL

AMERIKAANS FILMMAKER OLIVER STONE IN BEELD

“Het Westen verzwijgt de achter
gronden van de Oekraïne-oorlog”

“Ik wil met mijn Oekraïne-documentaires
voorkomen dat de wereld explodeert”

DE OORLOG
IS AL IN 2014
BEGONNEN

Dienaar van het Volk. Het tv-station is
eigendom van de oligarch K
 olomoyskyi.
Die bezit tevens de P
 rivatbank ( inmiddels
genationaliseerd), Ukrainian Airlines en
een reeks van bedrijven. Hij heeft drie
nationaliteiten: Oekraïens, C
 ypriotisch
en Israëlisch. Zijn gasbedrijf Burisma
is het grootste van Oekraïne, waarvan
overigens de belangrijkste reserves onder
de Donbas liggen. Kolomoyskyi heeft
Hunter Biden, zoon van de president,
in de directie van Burisma g ehaald
en via diens gelekte laptop is veel
informatie over de deals van B
 urisma
openbaar g
 eworden. De bijnaam van
die laptop is The laptop from hell omdat
die het p
 residentschap van Joe B
 iden
kan bedreigen. Kolomoyskyi was ook
gouverneur van Dnipro en wordt gezien
als de patroon van Zelensky. Z
 elensky
is een marionet. Hij dook wel op als
miljonair in de Panama papers, maar
hij is geen oligarch zoals Kolomoyskyi.

Beeld: Kees van der Pijl

Volgens Kees van der Pijl, oud-hoogleraar politieke economie en
internationale relaties, bevindt het “westerse systeem” zich in een
“existentiële crisis”. De berichtgeving over de Oekraïne-oorlog is
volkomen eenzijdig zegt Van der Pijl, die werkt aan het boek De slag om
Oekraïne. “In het huidige klimaat wordt alles geloofd.”
Ab Gietelink

P

rof. Kees van der Pijl (1947), oud-
hoogleraar politieke economie en
internationale relaties, voormalig
docent aan de Universiteit van Amsterdam
en de 
U niversity of 
S ussex, volgt
oost-west-relaties al zijn hele l oopbaan.
In 2018 schreef hij een gezaghebbend boek
over ‘MH17 en de geopolitieke context’,
dat door zijn controversiële inhoud niet in
Nederland werd uitgegeven, maar wel in
diverse andere talen. In 2021 publiceerde
hij over de coronacrisis het boek Pandemie van de Angst, waarin hij diepgaand
onderzoek doet naar de oorsprong van de
pandemie en de rol daarin van p
 artijen als
de WHO en het World E
 conomic Forum. In
dat boek gaat hij ook in detail in op de door
de VS g
 esponsorde biolabs in Oekraïne.
Van der Pijl werkt inmiddels alweer aan
een nieuw boek: De slag om Oekraïne. We
vragen hem naar zijn visie op het conflict.
Hoe kon de Oekraïne-oorlog ontstaan?
Na de instorting van Sovjet-Unie in
1991 is de Navo tegen alle afspraken in
gaan uitbreiden tot de grenzen van het
eigenlijke Rusland. De nationalistische
staatsgreep in Oekraïne van 2014, hier
bekend als de Maidanrevolte, leidde tot
de afscheiding van de p
 ro-Russische Krim
en de Donbas, die sindsdien in o
 orlog zijn
met het O
 ekraïense leger. Daarbij zijn de
afgelopen jaren 14.000 mensen omgekomen. De oorlog is dus al in 2014 begonnen,
maar dat wordt door de media verzwegen.
Heeft de Navo actief aangestuurd op oorlog?
De tweede secretaris-generaal van de
Navo, Lord Ismay, deed de beroemde
uitspraak “De Navo is er om Amerika erin
te houden, Duitsland eronder en Rusland

eruit”, en dat is de kern. De VS hebben
steeds meer greep op de Navo gekregen
voor hun militair-industrieel complex.
De Navo is de militaire arm van het
Atlantisch politiek-economisch blok en
dat is economisch in diepe crisis sinds
2008. Op dit moment staat het einde van
de ‘petrodollar’ op de agenda. Rusland
eist betaling van grondstoffen in roebel
en dat is zeer ten nadele van de dollar. We
spreken over een westers systeem in een
existentiële crisis. We zitten na 300 jaar
in de fase van ontbinding.

“De Navo is er om
Amerika erin te houden,
Duitsland eronder en
Rusland eruit”

Zo wordt dat hier niet door iedereen gezien.
Door het uitvallen van de politieke
oppositie en het zwijgen van de media
zijn we heel slecht ingelicht over wat
er allemaal speelt. In 2019 heeft Zelensky gezegd: wij gaan 3 miljard dollar
mislopen als de gaspijpleiding Nordstream 2 in b
 edrijf wordt genomen en
dan zullen wij ons leger niet meer kunnen
betalen. Twee dagen voor de Russische
inval schortte Duitsland de opening van
de pijplijn op. Nu eist Rusland roebels
voor zijn gas, want door sancties heeft
Moskou niets meer aan dollars en euro’s.
Hoe zie jij de slag om Marioepol en de rol

Regisseur Oliver Stone op een persconferentie van 26 april 2022 in Barcelona.
Fotografie: David Zorrakino | Europa Press | ABACAPRESS.COM

van het Azov-bataljon, dat door Rusland
als neo-nazistisch wordt gezien?
Het is tegenwoordig een regiment en het
meest bekende N
 azi-legeronderdeel.
Zij hanteren de wolfsklem als symbool.
Het lijkt een beetje op een hakenkruis en
was het teken van SS-divisie Das Reich
in de Tweede Wereldoorlog. Mariopoel
was niet gediend van de staatsgreep van
2014 en na een demonstratie hebben
ultran ationalistische e enheden van
het Oekraïense leger daar in mei 2014
een bloedbad aangericht. De R
 ussische
inname wordt daar zeker door een a
 antal
inwoners als een b
 evrijding g
 ezien.
Marioepol is onderdeel van de brede band
van Russische gebieden in het oosten
en zuiden die in 1922 bij de vorming
van de Sovjet-Unie zijn toegevoegd aan
Oekraïne. De door Rusland gecontroleerde
grensgebieden en de Donbas zijn Russisch
gezinde gebieden.
Hoe kijk je naar de biolabs in Oekraïne?
Dankzij de Bulgaarse journaliste Dilyana
Gaytandzhaiva weten we hier nu veel
van. Het Pentagon betaalt een a
 antal
A merikaanse bedrijven w aaronder
Metabiota die de labs runnen, ook in
G eorgië. Omdat de activiteiten zijn

g eprivatiseerd vallen ze buiten de

jurisdictie van het Amerikaanse congres
en de overheid. Het zijn bio war-labs die
liggen aan de grenzen met Rusland, China,
Iran en in Afrika. Ze hebben onder meer
onderzoek gedaan naar DNA van Russen
en Chinezen en hun g
 evoeligheid voor bepaalde virussen en bacteriën om etnisch
specifieke biowapens te ontwikkelen.
Wat is de rol van Zelensky?
Hij is een beroepskomediant, die veel
geld heeft verdiend in de televisieserie

Hij is verkozen met 73 procent van de
stemmen.
Ja, maar op basis van een programma van
vrede met Rusland.
Wat denk je over de berichtgeving rond
Boetsja en Kramatorsk?
Mensen worden hier gek gemaakt
met Oekraïne. In zo’n mediaklimaat
wordt alles geloofd. De Russen hebben zich teruggetrokken uit Boetsja en
de burgemeester heeft dat lachend als
overwinning gevierd. Pas twee dagen
later kwam het Oekraïense S
 afaribataljon
in de stad en kondigde aan dat ze
collaborateurs en pro-Russen zouden
straffen. Iedere dag komen berichten
naar buiten over 
o nthoofdingen en
m artelingen door n ationalistische
Oekraïense bataljons. Sommige burgemeesters, die onderhandelden met de
Russen in het belang van hun stad zijn
vermoord. Ik vrees dat de Russen nooit
meer uit de Oekraïne wegkunnen. In het
Engels heb je de uitspraak, If you break
it, you own it.
Hoe ziet de toekomst eruit?
De eerste geopolitieke consequentie is het
einde van de petrodollar en het t erugkeren
naar een soort g
 ouden s
 tandaard. In de
oorlog zelf wordt naar mijn mening het
Syrische model beoogd. Assad heeft met
Russische steun de oorlog gewonnen,
maar heeft nooit meer volledige controle
over het grondgebied gekregen. De uitkomst zal zijn dat Oekraïne

nooit meer
een eenheidsstaat kan zijn, waarvan ook
de Donbas deel uitmaakt. Het Westen wil
die oorlog tot het einde toe volhouden om
Rusland te laten bloeden.
Het Westen beseft toch wel dat we zonder
deal in een neerwaartse spiraal komen?
Dat lijkt mij ook. Maar Biden heeft gezegd
“Poetin is een oorlogsmisdadiger”. In
Joegoslavië werd in de jaren ’90 ook alle
overleg met Milosevic uitgesloten omdat men hem als oorlogsmisdadiger aanmerkte. ¾

Oliver Stone waarschuwde al in 2019, met de must-see
filmdocumentaire Revealing Ukraine, dat Amerikaanse
bemoeienis met Oekraïne tot oorlog zou leiden. Hoe krijgt
Stone het toch steeds voor elkaar om actuele films met eeuwig
heidswaarde te produceren?
Toine Rongen
Met een energiek gebrachte opeen
stapeling van beelden, namen, jaartallen en intriges brengt Revealing
Ukraine, de opvolger van Ukraine on
Fire (2016), de k
 ijker naar de donkere tijden van het O
 ekraïne van na
de onafhankelijkheid in 1991. Hoop
op een gouden t oekomst v
 ervloog
vanaf toen in een 
s chrikbarend
hoog tempo. Corruptie ondermijnde
de jonge d
 emocratie, die in het
Sovjet-tijdperk treinen, vrachtwagens, ruimteraketten, v
 liegtuigen en
vliegdekschepen p
 roduceerde en op
grote schaal delfstoffen als steenkool
won, maar daarna volledig instortte.
Bijna 8 miljoen Oekraïners verlieten
gedesillusioneerd het land. De daarop
volgende bemoeienissen v
 anuit
het Westen deden het volk van de
regen in de drup b
 elanden. Westerse
geheime diensten en p
 olitici zaaiden verdeeldheid door bevolkings
groepen tegen elkaar op te zetten. Dit
mondde uit in de M
 aidan-revolutie
(2013/14), de door de VS gesteunde
staatsgreep die het land in de greep
van de A
 merikanen bracht. Stone toont o
 nder meer onthutsende
beelden uit februari 2014 toen sluipschutters vanuit hoge gebouwen in
Kiev op het volle Maidan-plein 45
demonstranten en veertien politieagenten doodden en een tachtigtal
verwondden. De zoektocht naar de
ware identiteit van de schutters duurt
jaren en polariseert de samenleving.
Zeker als er aanwijzingen blijken te
zijn dat de daders in opdracht van
pro-westerse machten uit Georgië
zijn ingevlogen om met deze massamoord zoveel mogelijk chaos te veroorzaken. Ook laat Stone zien hoe de
corrupte praktijken van de Open Society van miljardair George Soros en
die van de toenmalige A
 merikaanse
vice-president Joe Biden met zoon
Hunter het land naar de rand van de
afgrond brachten.

Hoewel Revealing Ukraine al in
2019 is opgenomen, is het brandend
actueel. Stone voorspelt namelijk de
huidige oorlog. Het is ook een documentaire die ingaat tegen het dominante narratief dat door de westerse
media over Oekraïne wordt verspreid.
Niet voor niets is Revealing Ukraine,
net als Ukraine on Fire, inmiddels
niet meer via de gebruikelijke kanalen te downloaden. De waarheden die
door de reguliere media niet of amper worden opgepakt, tasten blijkbaar te diep in de onderbuik van de
machtselite.
Dat is niet voor het eerst in Stones
carrière. Zijn eerdere speelfilms, zoals Salvador (1986), Wall Street (1987),
JFK (1991), Natural Born Killers (1994),

Nixon (1995), W. (2008) en documentaires over Fidel Castro, Commandante (2002), South of the Border (2009),
Snowden (2016) en niet te vergeten
The Putin I nterviews (2017) zijn een
kwelling voor die elite. Wel overlaadt
hij soms de kijker met i nformatie. De
Nederlandse j ournalist Willem Oltmans die S
 tone leerde kennen toen
hij een rolletje speelde in de speelfilm
over de moord op John F. Kennedy,
zei daarover ooit: “Oliver doet erg
zijn best om te bewijzen dat niet alle
Amerikanen politiek dom zijn”.
Rode draad in Revealing Ukraine is
een interview in een sjiek hotel met
een in Oekraïne beroemd echtpaar.
Zij is Oksana M
 archenko, een
televisieproducente voor Oekraïense
en Russische t elevisiezenders. Zij
stelt vast dat ze ondanks s
 uccessen
met onder meer The Voice of Ukraine
zonder opgave van reden kort voor
de ontmoeting direct ontslagen is. Ze
weet zeker dat dit komt o
 mdat haar
man sinds 2014 op de VS-sanctie-

lijst staat en in de jaren nadien kritiek op het toenmalige pro-westerse
bewind had geuit. Haar echtgenoot
is oligarch Viktor Medvedchuk, leider van de grote oppositiepartij De
Partij voor het L
 even. De z
 akenman,
jurist en politicus was dit jaar op
12 april wereldnieuws toen het
Z elensky-bewind hem oppakte

vanwege landverraad.
Medvedchuk was van 1998 tot 2002
lid van het Oekraïense parlement,
was de belangrijkste minister onder
president Leonid Koetsjma (20022005) en is innig bevriend met Poetin. Medvedchuk profileert zich in het
Stone-interview als een voorstander
van een sterke, onafhankelijk natie
met behoud van de traditioneel sterke culturele en economische banden
met Rusland. “Oekraïne produceerde
onder het Sovjet-bewind enorm veel
steenkool. Vandaag importeren we
duurdere steenkool uit Zuid Afrika
en de VS. Het is de wereld volledig
op zijn kop”, zegt hij. Stones reactie
bestaat uit een zorgelijke blik, alsof hij de oorlog van vandaag al voor
zich ziet.
“Waarom bent u zo in Oekraïne
geïnteresseerd”, vraagt Oksana aan
Stone. “Rusland, de VS, dat zijn grote
landen, grote politiek maar ineens

Stone meldde zich
vrijwillig bij het leger
om in Vietnam te
vechten

Oekraïne, vanwaar die interesse?”
“Omdat”, reageert Stone, “ik een
burger van de wereld ben. Ik diende
als militair in de Vietnamoorlog. Ik
ben sindsdien begaan met oorlog en
vrede.”
Stone is geboren in 1946 als
zoon van een New Yorkse joodse

beurshandelaar die als militair
op D-Day (1944) in Normandië
landde en tijdens de bevrijding van
Frankrijk een katholieke Française
ontmoette. Hij groeide op in de VS
tijdens de Koude Oorlog, studeerde
aan de elitaire Yale University, waar
hij s
 tudiegenoot was van George W.
Bush. Hij geloofde aanvankelijk in de
Dominotheorie, de hoeksteen van de
Amerikaanse buitenlandse p
 olitiek
van destijds. Als Zuid-Vietnam o
 nder
het communistisch geweld zou bezwijken dan vallen gegarandeerd naburige landen als dominostenen om.
Stone meldde zich vrijwillig bij het
Amerikaanse leger om Zuid-Vietnam
te bevrijden van de communistische
Vietcong. Als Vietnam-veteraan
kampte hij met een Post Traumatisch
Stress Syndroom (PTSS) en raakte
verslaafd aan cocaïne. In de jaren
’80 schreef hij het scenario voor de
gangsterfilm Scarface (1983), mede
als therapie om af te kicken, wat hem
na diverse kliniekopnames lukte.
Om zich ook van zijn PTSS te verlossen, maakte hij de Vietnam-films
Platoon (1987) en Born of the Fourth of
July (1990). Met de twee Oekraïne-
documentaires s telde de tot het
boeddhisme bekeerde Stone zichzelf een groter doel. “Ik wil niet dat
mijn land o
 pnieuw dit militaristische pad opgaat”, zegt hij tegen het
Oekraïense e
 chtpaar. “Ik wist niets
van jullie land tot ik ‘mister’ Poetin
interviewde. Ik leerde veel over jullie
land en maakte daarom Ukraine on
Fire en nu ontmoet ik jullie. Ik doe dit
allemaal omdat ik wil voorkomen dat
de wereld straks in een ‘hot war’ verzeilt en explodeert.” ¾

f Revealing Ukraine en Ukraine
on Fire zijn met Nederlandse
ondertiteling te zien op
www.blckbx.tv

“

“Het is moeilijk om dwazen te bevrijden
van de ketenen die ze vereren”

V

oltaire (1694-1778) was een
pseudoniem van François Marie
Arouet, een Frans schrijver, sati
ricus, filosoof en vrijdenker. Voltaires
werk speelde een belangrijke rol in de
Franse Verlichting. Zijn gedachtegoed
kenmerkte zich door een vooruitstrevend humanisme, rationalisme en felle
kritiek op onrecht en de kerk. De Duitse
filosoof Goethe stelde zelfs dat Voltaire
de aanjager was geweest van de Franse
Revolutie, die elf jaar na zijn dood begon, omdat hij de oude banden van de
mensheid zou hebben losgeweekt.
Voltaire had felle kritiek op dogma’s
en godsdienst. Hij geloofde wel in God,
maar zag deze als een horlogemaker die
de wereld in gang had gezet en zich daarna niet meer met de aarde bemoeide. Zijn
uitspraken waren over het algemeen relativerend en satirisch. “Als het een kwes-

tie van geld is, is iedereen van hetzelfde
geloof.” Hij legde de nadruk op de rede en
redelijkheid: “Als we het absurde geloven
zullen we wreedheden begaan.”
Voltaire daagde regelmatig de gevestigde orde uit en kwam op voor de
mensenrechten. De kern van zijn gedachtegoed komt wellicht het duidelijkst naar
voren in diens beroemde werk Candide of
Het Optimisme. Daarin valt hij op spottende
wijze de uitspattingen van naties – door
kolonialisme, oorlogsvoering en slavernij – aan en uit hij kritiek op de wreedheden van personen en instanties: “De
wereld is één groot toneel, waar altijd
hetzelfde treurspel onder verschillende
namen wordt opgevoerd”. Waarbij “de
overwinnaar steeds het recht aan zijn zijde heeft”. Over geschiedenis zei hij: “De
geschiedenis is een fictie waarover we het
eens zijn”. Zijn standpunt is dat het indi-

vidu niet de
standaard
instanties
of denkbeelden van kerk
en overheid moet navolgen, maar
zijn of haar eigen gezonde verstand
moet gebruiken. Hij neemt het daarbij
op voor de mensheid, en keert zich tegen het oude regime en haar misdadige
verbond van de aristocratie en kerk tegen de arme mensenmassa. Zijn werk
is daarmee nog steeds actueel. Eén van
zijn bekendste quotes: “Het is gevaarlijk
om gelijk te hebben in zaken waarin de
gevestigde autoriteiten ongelijk hebben”, is hier een goed voorbeeld van.
De huidige tijd bewijst dit door hoe onze
regering met andersdenkenden omgaat. Tijd voor wat gezond verstand zou
Voltaire zeggen.¾
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TWEE GRONDRECHTEN OP DE WEEGSCHAAL

KA R E L B E C K M A N

Friendly Society 2.0
In Nederland zijn sinds het begin van de coronacrisis talrijke lokale groepen
opgericht, veelal geïnspireerd door Bob de Wits visie van Society 4.0, gebaseerd
op decentrale vrijwillige samenwerkingsverbanden. Wat niet iedereen weet, is dat
in voorgaande eeuwen dergelijke gemeenschappen ook hebben gefloreerd, totdat
ze werden verdrongen door de nationale verzorgingsstaat.
In Groot-Brittannië had je de Friendly Societies, in de VS Fraternal Societies. Het
waren clubs waarin met name arbeiders zich hadden verenigd, om elkaar te helpen
bij ziekte, werkloosheid en andere tegenslagen. De verbazingwekkende geschiedenis
van deze Friendly en Fraternal Societies is vrijwel geheel vergeten. Als het over het
‘kapitalisme’ gaat in de 19e eeuw worden altijd de uitwassen belicht. Geen toeval. De
voorstanders van centralisme doen het graag voorkomen alsof een bureaucratische
welvaartsstaat nodig is om voor mensen te zorgen. De Societies bewijzen het tegendeel.
De Friendly Societies waren bepaald geen marginaal fenomeen. Ze waren veel
groter dan de vakbonden. In 1910 hadden 9 miljoen mensen in Groot-Brittannië
een vorm van verzekering middels de Friendly Societies. In de VS was op zeker
moment 30 procent van de mannelijke bevolking lid van een Fraternal Society,
waaronder veel immigranten en zwarten. De groepen zorgden niet alleen voor
uitkeringen aan weduwen, wezen en werklozen, maar kochten ook gezamenlijk
medische diensten in – tot ergernis van de medische stand die het geen pas vond
dat artsen ‘onder de prijs’ moesten werken.
De Friendly Societies moesten heel lang opboksen tegen de gevestigde machten. De
Britse regering beschouwde ze als illegale samenzweerders en de Kerk veroordeelde
ze als ketters (lees: concurrenten), hoewel veel groepen religieus geïnspireerd waren.
Mede door deze tegenwerking en het gebrek aan juridische status, ging er ook het
nodige mis bij de Societies, die door eenvoudige ambachtslieden en arbeiders werden beheerd en behoorlijk complexe verzekeringssystemen moesten ontwikkelen.
Niettemin bleven ze tegen de klippen op groeien. De lokale verenigingen, die
veelal samenkwamen in pubs, maakten deel uit van steeds grotere overkoepelende
ordes, met prachtige namen, zoals de National Independent Order of Oddfellows,
de Ancient Order of Foresters en de Order of Druids. De grootste ‘lokale’ branch
was de Manchester Unity of the Independent Order of Oddfellows. Deze had in 1851
al 229.049 leden, twintig jaar later, in 1870, maar liefst 442.575. (Er was ook een
Friendly Society van geheelonthouders, maar die bereikte nooit meer dan 13.800
leden.) De onstuitbare groei van de Societies noodzaakte het Britse parlement
uiteindelijk om ze te erkennen en een juridische status te geven. Premier William
Gladstone (1809-1898) moest op zeker moment toegeven: “Friendly Societies
zijn zo’n belangrijk en kenmerkend fenomeen in de Engelse samenleving… dat
iedere geschiedenis van dit land, en zijn bevolking... niet compleet zou zijn als
de Societies erin zouden ontbreken”.
In de VS bereikten de Fraternal Societies hun hoogtepunt aan het begin van de 20e
eeuw. “Amerika in die tijd bood een duizelingwekkend scala aan Fraternal S
 ocieties”,
schrijft historicus Roderick T. Long. “Sommige richtten zich op b
 epaalde etnische
of religieuze groepen, andere niet. Vele boden entertainment en een sociaal leven
voor de leden, of ze deden vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Sommige ‘broederlijke’ gemeenschappen bestonden geheel uit vrouwen. Het soort diensten waar
leden uit konden kiezen varieerde ook enorm, maar het basispakket was bijna altijd
een levensverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en iets dat ‘lodge
practice’ werd genoemd, een gezamenlijk contract met een arts of artsenpraktijk.”
De opkomst van de nationale verzorgingsstaat in het begin van de 20e eeuw luidde
het einde in van de Societies. In plaats van vrijwillige samenwerkingsverbanden,
werden verzekeringen een zaak van politici, bureaucraten – en lobbyclubs van
verzekeraars, farmaceuten en artsen. De verzorgingsstaat bracht wellicht materiële
zekerheid, maar leidde ook tot meer afhankelijkheid en controle, en verlies van
zelfredzaamheid en sociale verbanden. Zoals de contemporaine Britse historicus
John Frome Wilkinson schreef: “De oorsprong van de Friendly Society beweging
was deels sociaal, maar meer dan dat: hij was moreel. De Friendly Societies toonden
aan dat eenvoudige mensen in staat waren zichzelf te verbeteren”.
Tijd voor de Friendly Society 2.0! ¾

HANS SIEPEL

Intellectuele oerknal

E

en paar jaar geleden was hij even
hot. De Nederlandse theoretisch
fysicus Erik Verlinde stond in het
middelpunt van de aandacht. O
 mdat hij
het onwrikbaar wetenschappelijk dogma van de oerknal ter discussie stelt.
Maar daar bleef het niet bij. Hij poneerde ook ideeën over zwarte gaten
en donkere energie, die het fundament
van het wetenschappelijk mens- en
wereldbeeld ter discussie stellen. Reden
genoeg om aan te schuiven bij diverse
praatprogramma’s.
Maar zoals alles in onze o
 ppervlakkige
en vluchtige 24-uurs nieuwsfabrieken,
was hij ook weer even snel uit het
nieuws. Het is tekenend voor de
intellectuele armoe van onze tijd. Zijn
hypothesen zouden tot een groots en
meeslepend intellectueel en filosofisch
debat hebben moeten leiden.
Immers zijn gedachten over de oerknal
en donkere materie impliceren niet
minder dan een intellectuele o
 erknal.
Met zijn inzichten in de hand is het
f undament waarop de wetenschap

rust, dat alles stoffelijk van aard is,
onhoudbaar. Verlinde is ervan overtuigd
dat de onzichtbare donkere energie, die
meer dan 90% uitmaakt van de kosmos,
niet-stoffelijk is en daarom onzichtbaar
is.
Hij gaat nog verder door te stellen
dat deze onzichtbare energiestroom
onze wereld wel degelijk beïnvloedt.
Dit in tegenstelling tot wat de reguliere
wetenschap volhoudt. Ze gaan zelfs in
elkaar over. Nog sterker: Verlinde stelt
dat onze stoffelijke wereld ooit ontstaan
is uit deze onstoffelijke wereld. En laten
de oude wijzen dat nu ook beweren!
Velen realiseren zich het waarschijnlijk
niet. Maar ons mens- en wereldbeeld,
zoals bijvoorbeeld de evolutieleer van
Darwin, is gefundeerd op de aanname
dat alles stoffelijk is. Ook het mensbeeld
rust daarop. De gedachte dat de mens

Naschrift interview Jordy Zwarts

Illustratie: Maninblack

In het interview van Fiona Zwart met Jordy Zwarts van de Nationale Bond tegen
Overheidszaken in de Andere Krant nummer 12 (2022), wordt verwezen naar
een rechtszaak die Zwarts voerde in 2018. Die zou gaan om een zaak “tegen de
verplichte zorgverzekering”, zo meldden wij. Zwarts zegt in het interview: “(…)
ik wilde helemaal geen verplichte zorgverzekering, ik ben hier immers nooit een
contract mee aangegaan. (…) De rechter heeft mij in het gelijk gesteld”.
Lezers zouden hieruit kunnen afleiden dat de rechter heeft gesteld dat het niet
verplicht is om een zorgverzekering te hebben in Nederland. De zaak betrof echter
niet de verplichting tot het hebben van een zorgverzekering in het algemeen, maar
de specifieke zorgverzekeringsovereenkomst die Zwarts zou hebben gehad met
zorgverzekeraar VGZ. De zaak was aangespannen door VGZ. De rechter oordeelde
dat VGZ niet kon aantonen dat zij een overeenkomst met Zwarts had gesloten
en stelde de gedaagde, Zwarts, op dit punt in het gelijk. De rechter sprak daarbij
echter geen oordeel uit over “de verplichte zorgverzekering” in het algemeen.
De gerechtelijke uitspraak vindt u hier: bit.ly/uitspraak-zorgverzekering

zijn brein is en geen onstoffelijke ziel
heeft, staat of valt met dit fundament.
Alle r eden dus, zo zou je zeggen, voor
een groots meeslepend debat.
Maar nee. Onze intelligentsia en
het gros van onze hedendaagse filosofen wentelen zich liever in het bad
van het eigen gelijk, in plaats van een
oprechte en onbevooroordeelde drang ‘de
waarheid’ te zoeken. Ook als deze ‘waarheid’ de eigen opvattingen en wetenschappelijke dogma’s ter discussie stelt.
De stand van de hedendaagse filosofie
en intelligentsia heeft alle kenmerken
die ooit, duizenden jaren geleden, zijn
geprofeteerd door de mythische figuur
Hermes Trismesgistus.
“Maar sprekend in profetie zeg ik nu
dat in de toekomstige tijden niemand
filosofie zal beoefenen met toewijding
en zuiverheid van hart. Degenen die
vol wrok en onedelmoedig van aard
zijn, zullen proberen te voorkomen dat
mensen het onschatbare geschenk van
onsterfelijkheid ontdekken. F
 ilosofie
zal vertroebeld raken, waardoor ze
moeilijk te bevatten wordt. Ze zal worden v
 erbasterd door valse speculatie. Ze
zal verstrikt raken in verbijsterende wetenschappen zoals rekenkunde, muziek
en meetkunde.
Ik voorzie dat in toekomstige tijden
schrandere intellectuelen het denken van
mensen zullen misleiden. De zuiveren
zullen als krankzinnigen worden gezien
en de onzuiveren als wijs worden geëerd.
De gek zal moedig verklaard worden en
de verdorvene als goed worden gewaardeerd. Kennis van de onsterfelijke ziel
zal worden bespot en ontkend.”
Deze profetie doet perfect recht
aan de huidige ‘state of mind’ van de
mainstream wetenschap en filosofie. Hermes heeft gelijk gekregen. Met
name op het punt van onze onsterfelijke ziel. Stelt u zich het voor hoe de
samenleving zou veranderen als er geen
twijfel is over ieders onsterfelijkheid. Als
de d
 oodsangst als fake nieuws wordt
gerubriceerd.
Maar zoals gezegd, het mainstreamkoor
van wetenschappers, filosofen en media
wil daar niet aan. Dat als gevolg d
 aarvan
slachtoffers vallen: het zal ze wat. Wie
kennisneemt van de reguliere GGZ-zorg
die weet dat daar de ziel niet bestaat
en die weet ook hoe groot het aantal
slachtoffers is.
Zo ook in de zorg voor mensen met
dementie. In het dementieproces van
mijn moeder, waarover ik in 2007 het
boek Stemmen van de ziel – Vergeten
waarheid van dementie schreef, laat ik
zien dat mensen met dementie niet
slechts een hersenaandoening hebben. Dementie schept ook ruimte aan
‘de stem van de ziel’, die gehoord wil
worden. Zo bezien is dementie dan niet
alleen aftakeling, maar ook betekenisvol.
Daar wil Alzheimer Nederland niets van
weten. Toen ik hen ooit benaderde met
de vraag deze andere kijk op dementie o
 nder de aandacht te brengen, kreeg
ik een ontluisterend antwoord. Een
positieve kijk op dementie brengt geen
geld in het Alzheimer-laatje voor wetenschappelijk onderzoek. Waarvan akte! ¾

Twitter schorst het account van Geert Wilders wegens zijn kritiek op de islam. Het is slechts één
voorbeeld van hoe de vrijheid van meningsuiting onder druk staat door de bescherming van religie.
Het Europese Hof van Justitie oordeelde eerder zelfs dat kritiek op de islam niet zonder meer is
toegestaan. Professor Paul Cliteur brak bij zijn recente afscheidsrede aan de Universiteit Leiden
een lans voor het recht op geestelijke vrijheid.

Paul Cliteur: bescherming van religie
schendt vrijheid van meningsuiting
Sid Lukkassen
Op vrijdag 22 april sprak professor Paul
Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de
rechtswetenschap (een soort filosofische
inleiding in het recht) zijn afscheids
rede uit op de Universiteit L
 eiden,
waar hij vanaf 1984 heeft 
g ewerkt.
Sinds de m
 oorden op Pim Fortuyn
(2002) en Theo van Gogh (2004) hield
hij zich doorlopend bezig met vrijheid
van expressie, integratieproblematiek
en de scheiding van kerk en staat –
onderwerpen die met die moorden samenhangen en ook met het gedachtegoed van de vermoorde personen.
Cliteur publiceerde ongeveer veertig
boeken en heeft in de loop der jaren
duizenden rechtenstudenten ingeleid in
het recht en de filosofische vragen rond
het recht. In zijn afscheidsrede betoogde
Cliteur dat wij de plicht hebben om op
te komen voor vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst. Dit is de b
 asis
van de vrijheid van meningsuiting.
De vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst beschermt niet zomaar ‘een
mening’, maar een coherent geheel
van ideeën dat aan meningsvorming
ten grondslag ligt. Ook presenteerde
hij twee voorbeelden die volgens hem
gerechtelijke dwalingen zijn, en waaruit
wij kunnen leren dat de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst tegenwoordig bedreigd worden.
Het eerste voorbeeld is een r echtszaak
die begon in Oostenrijk, en in 2018
eindigde bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg: E.S.
vs. Oostenrijk. Daarbij werd een vrouw,
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, veroordeeld
omdat zij tijdens een lezing de islamitische profeet Mohammed associeerde
met pedofilie. Deze uitspraak lieten de
Oostenrijkse rechters niet onbestraft.
Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens oordeelde in 2018 in E.S. vs.
Oostenrijk dat de veroordeling door de
Oostenrijkse rechters geen s
 chending
opleverde van Sabaditsch-Wolffs vrijheid
van m
 eningsuiting. Het Hof wil n
 amelijk
onder de vrijheid van religie laten v
 allen
dat moslims niet mogen worden beledigd, maar niét dat moslims moeten gedogen dat anderen hun religie
bekritiseren.
De tweede zaak – ook bij het Europese
Hof – was De Wilde vs. The Netherlands
(2021), waar een pastafari, een lid van
de Kerk van het Vliegend Spaghetti
monster, het recht opeiste om met
een vergiet als hoofddeksel op de foto
te mogen voor een rijbewijs. Met een
hoofddoek mag dat. Waarom dan niet
de hoofddeksels van haar kerk? Haar
verzoek werd a
 fgewezen omdat het
pastafarisme v
 olgens de r echters “geen
serieuze religie” zou zijn. En omdat het
pastafarisme geen serieuze religie was,
kon De Wilde zich niet beroepen op de
godsdienstvrijheid van art. 9 EVRM.
De voorbeelden bewijzen volgens
C liteur dat de vrijheid van denken

gevaar loopt en dat rechterlijke instan-

ties discrimineren: sommige religies
krijgen bescherming (de officiële godsdiensten), andere niet (de religie van de
pastafari’s). De Wilde kreeg geen erkenning voor haar religie, omdat deze naar
het oordeel van het Hof niet “serieus”
zou zijn.
Cliteur wijst erop dat de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst niet
alleen religie beschermt, maar ook
verandering van religie en kritiek op
religie. Hoewel men daar in het W
 esten
tegenwoordig (sinds de Verlichting)
nauwelijks moeite mee heeft, geldt dat
niet voor de wereld buiten het W
 esten.
Verandering van religie, kritiek op
religie, afvalligheid van religie, het
beschimpen van religie is met name in
de islamitische wereld een zwaar vergrijp. Deze gevoeligheden vinden nu ook

Waarom mag een lid van
de Kerk van het Vliegend
Spaghettimonster niet
met hoofddeksel op foto?

in de Westerse wereld in toenemende
mate e
 rkenning. Ook bij rechterlijke
instanties, zoals het E
 uropese Hof in
Straatsburg. Men lijkt moslims niet te
durven bruuskeren, waarschijnlijk in
het licht van eventuele aanslagen, die
het gevolg zouden kunnen zijn. Denk
onder meer de aanslag op Charlie Hebdo
(2015) en de rellen rond de Mohammed
cartoons in de Jyllands-Posten (2005).
Aan ironische sceptici als pastafari’s –
waarvan de staat niets te vrezen heeft
– worden rechten juist onthouden.
Cliteur komt op voor wat hij noemt de
‘apostasieclausule’. Die is neergelegd in
Artikel 18 van de Universele V
 erklaring
van Rechten van de Mens (1948) en
Artikel 9 van de Europese Verklaring
van Rechten van de Mens (1950). Hij
benadrukt dat een religie ook op een
nieuwe manier moet kunnen worden
voortgezet. Godsdienstvrijheid veronderstelt niet alleen het in vrijheid kiezen
van een religie: ook binnen een religie
moet er vrijheid zijn om bestaande dogma’s ter discussie te stellen (ketterij en
blasfemie) en een religie zelfs helemaal
te verlaten (apostasie).
Art. 18 UVRM en art. 9 EVRM, waarin
hetzelfde staat, geven ons een universeel
recht op vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst. Op deze proclamaties volgt
de zin: “This right includes freedom to
change his religion or belief.” Inherent
aan de vrijheid van religie en geloof,
is de vrijheid om van religie of geloof
te veranderen.
Cliteur stelt dat de uitspraak van
het Hof die gelovigen wil beschermen
t egen kritiek op hun religie nogal

gezocht is. Sabaditsch-Wolff beledigde

geen moslims maar sprak haar eigen
achterban toe. Bovendien verwees ze
naar de feiten, de islamitische b
 ronnen,
die zelf zeggen dat Aïsha 6 jaar oud
was toen Mohammed als vijftiger met
haar huwde en 9 toen hij het huwelijk
consumeerde. Het komt er dus op neer
dat er geen kritiek meer op het handelen
van Mohammed mag worden gegeven,
omdat hij zó b
 elangrijk is voor moslims,
dat kritiek op hem persoonlijk krenkend
is voor moslims en hierom strafbaar.
De twee zaken roepen volgens C
 liteur
veel vragen op. Kan een w ereldlijke
o verheid het zich toe-eigenen, te

bepalen wat wel of niet geldt als een
‘ernstige’ religie? Is dat niet aan de
gelovigen zelf? Komt die competentie
wel aan een o
 verheid toe binnen de
scheiding van kerk en staat? En waarom zouden scherts, humor en ironie niet
de kernwaarden kunnen zijn van een
geloof? Cliteur verwelkomt deze waarden
juist binnen religies, als antwoord op
de terreur door godsdienstfanatici, in
het bijzonder het jihadistisch terrorisme. Tevens is ‘ernst’
een zeer protestants
criterium, waarmee
nieuw a
 antredende religies worden beoordeeld
door een lens die in culturele
zin het product is van een
protestantse geschiedenis.
Dit is discriminerend tegenover meer luchtige religies.
Desalniettemin achten de
Nederlandse Raad van State
en het E
 uropese Hof waarbij
in beroep werd gegaan tegen
de Nederlandse rechterlijke
instantie, het pastafarigeloof
“provocerend” en “niet serieus”. H ierom b enadrukt
C liteur de waarde van de
apostasieclausule: die behelst dat de overheid moet
waarborgen dat een g
 elovige
– eventueel via ketterij – kan
overgaan op een ander geloof. Met andere woorden:

kritiek op religies verdient bescherming,
zelfs als sommigen dit als provocerend
e rvaren. Jezus en 

M ohammed zijn
immers op deze wijze begonnen, aldus
Cliteur. Ook Jezus en Mohammed waren
‘ketter’, ‘provocerend’ en ‘beledigend’
voor anderen.
Cliteur concludeert dat het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens
simpelweg vlucht voor de p
 roblematiek
rond de fanatici binnen de islam. “Het is
geen oplossing die hier gevonden wordt
– het is een overgave.” Hij roept rechters
op vrijdenkers te blijven b
 eschermen,
zoals het Hof zelf aangaf te zullen doen
in een zaak uit 1993 (Kokkinakis vs.
Greece), toen het benadrukte dat de
apostasieclausule van grote betekenis
was voor “atheïsten, agnosten, sceptici
en de onverschilligen”. ¾

f U kunt Sid Lukkassen steunen via
BackMe: sidlukkassen.backme.
org, zie ook het recente boek van
Erik Wouters, Strafbaarstelling
van religieuze belediging.

Beeld: Paul Cliteur

GEDICHT

Vrij

I

k heb het recht – zonder toeters en
bellen – in ’t leven te staan.
Het einde tegemoet te treden zoals
ik verkies.
Ik heb het recht languit op mijn gezicht
te gaan.
Om zelf te bepalen hoe ik verlies.
Ik heb recht op mijn verdriet.
Over ongedane zaken in het verleden en
pijn in het verschiet.

Mijn welbevinden is aan mij en zeker
niet iets wat bij de Ander ligt.
Dus alstublieft geen ongevraagd advies
of dwingelandij.
Het is aan mij mijn geluk te vinden, mijn
geboorteplicht.
Daarom het verzoek: bemoei je niet met
mij en laat mij met mijn dromen vrij.

Jarich Nieuwland
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Emo-dombo’s met
wetenschapsweerzin

De Bijbel als versluierde handleiding
OPINIE
Wat in de Bijbel staat beschreven, heeft voornamelijk een innerlijke
betekenis, schrijft musicus en filosoof Michiel Koperdraat. Het is een
handleiding voor wat een mens moet doen en laten om zich innerlijk
én in de wereld te ontwikkelen – versluierd opgeschreven omdat het
is bestemd voor de mens die naar deze kennis op zoek is.
Michiel Koperdraat

I

n een vorige editie van De Andere
Krant schreef Hans Siepel over de
Passion. Hierin, maar ook bijvoorbeeld in de Mattheus Passie van Bach, hoe
geniaal gecomponeerd ook, gaat het over
de Jezus-story. De Bijbel zit vol symboliek,
wonderen en gelijkenissen en dit geldt
dus ook voor het paasverhaal. Gelijkenissen vertellen iets dat achter het fysieke
verhaal verborgen ligt: een onderliggende
laag van leerstellingen die in de tijd van
Christus (en de eeuwen daarna) niet zomaar kon worden verteld. De esoterische
leer was daarom versluierd opgeschreven.
Deze was bestemd voor hen die hiernaar
op zoek waren en dus ‘vruchtbare grond’
Fotografie: Agsandrew

waren voor diepere inzichten en scholing. De Evangeliën zijn oorspronkelijk
beschrijvingen van de mogelijke transitie
in de mens als individu. Een leerschool om
uit te stijgen boven de verdeeldheid en
het geweld van ons huidige zijnsniveau.
Al het beschrevene heeft voornamelijk
een innerlijke (psychologische) betekenis. Dit werd door de eeuwen heen steeds
minder begrepen, waardoor de betekenis
van deze innerlijke evolutieleer verloren
is gegaan in de reguliere religie, mede
door het ‘sloopwerk’ dat kerkvaders vanaf
de vierde eeuw op deze teksten hebben
uitgevoerd. Wat is overgebleven is slechts
het (Paas)verhaal met onbegrepen symboliek, wonderen en gelijkenissen en die
nu dus ook jaarlijks op een platte manier
wordt weergegeven in de straten van Nederland.
Maurice Nicoll (1884–1953),
een Schotse psychiater, auteur
en leraar en vooral bekend om
zijn psychologische duiding
van de Bijbelgelijkenissen,
schrijft in zijn boek De Nieuwe
Mens over een werkelijke transitie in onszelf: “Achter al het
verschijnen en verdwijnen van
de uiterlijke vormen van religie
is er steeds een brede, volledig
ontwikkelde stroom van Weten
geweest, altijd hetzelfde en altijd gericht op hetzelfde doel:
het opwekken, innerlijk doen
groeien en evolueren van de
mens tot een hoger niveau in

zichzelf. De mens is nog niet voltooid in
zijn evolutie”. Je kunt ook zeggen: groeien naar een innerlijke staat van eenheid
en wérkelijk volwassen worden. De in
de Bijbel genoemde wedergeboorte gaat
over deze innerlijke duurzame staat van
geest die door innerlijke ontwikkeling
wordt waargemaakt. Met het koninkrijk
der hemelen wordt een geestelijke staat
van bevrijding, onthechting en zelfrealisatie bedoeld. Maar de mens heeft in zijn
huidige staat helaas nogal wat pretentie
en verbeelding, waardoor hij deze mogelijke ontwikkeling ontkent, niet wenst
aan te vangen of slechts heel wispelturig,
of meent deze reeds te hebben gerealiseerd. Dit geldt voor iedereen, ook voor
ons ‘wappies en snappies’.
‘Bekering’ staat voor een radicale verandering van denken, voelen en zien. En
dit kan dan leiden tot waar geloof en vervolgens tot wedergeboorte. Waar geloof
(i.p.v. kleingelovigheid) staat voor het inzien van een nieuwe realiteit. De echte realiteit. Waar geloof staat niet alleen voor
een zekerheid die boven elk op zintuigen
gebaseerd bewijs uitstijgt, maar ook voor

Je kunt ook zeggen:
groeien naar een
innerlijke staat van
eenheid en wérkelijk
volwassen worden

een overtuigd zijn van innerlijke mogelijkheden vóórdat we die hebben gerealiseerd. Daarom kan ‘alleen geloof redden’.
En dit heeft dus niks met religie te maken.
Waar geloof is veel meer dan alleen het
geloven van spirituele uitgangspunten of
het geloven dat een leermeester waarheid
spreekt. Als je je realiseert dat het leven
bedoeld is om je innerlijk te ontwikkelen
is dit de voorbode van waar geloof.

Je ziet aan die ‘slapende apostelen’ in
het Hof van Getsemane dat goede intenties zomaar weer verdwenen kunnen
zijn en een innerlijk ontwikkeling niet
zomaar waargemaakt. Liggende apostelen die gaan slapen op het moment dat
hun leermeester groot gevaar loopt? Vergeet het maar! Slaap en liggen staan voor
onbewustheid en het terugvallen in een
lagere geestelijke staat vol identificaties,
angst, verzet en conflict: onze ‘gewone’
staat van geest met eigenzinnige willetjes,
afkerigheid en frustratie over ‘wat is’.
Mijn overtuiging is dat ze in werkelijkheid zullen hebben gediscussieerd, over
hoe Jezus te redden, over hoe soldaten af
te troeven, over hoe de strijd aan te gaan,
of over vluchten. Ze kwamen door stress
terug in het ego-bewustzijn van gewone,
niet-bekeerde mensen. Ze vielen van hun
geloof. Logisch dat Jezus daarover onthutst was, na al die jaren van lessen en
het voorbeeld geven. Na al die jaren van
‘training’ vallen ze als het er écht om gaat
wákker te blijven terug in de staat van wakende slaap, terug in ego-bewustzijn. Zo
is dit paasmoment veel beter te begrijpen,
want als je meester in groot gevaar is, ga
je niet even ‘een dutje doen’!
De tegenwoordig zo genegeerde en
onbegrepen Bijbel is in feite een handleiding voor wat een mens te doen en te
laten staat op het gebied van innerlijke
ontwikkeling én in de wereld. Versluierd opgeschreven omdat men niet moet
‘zaaien op stenige grond’. 

Onverwachts, maar zeker interessant:
ik mocht meerdere studenten geneeskunde begeleiden. Toekomstige artsen.
Ze kwamen verdeeld over de afgelopen
tijd twee weken meedraaien op de afdeling. Om praktijkervaring op te doen als
eerstejaars studenten. Ze legden mij uit
dat ze tot nu toe volledig op school zaten.
Dus boeken lezen en leren voor examens.
Ze keken ernaar uit om de dingen in het
echt mee te maken.
Ik vond het de uitgelezen kans om
allerlei vragen te stellen en was bijvoorbeeld benieuwd wat hun motivatie
was om arts te willen worden. En wat
ze van de opleiding tot nu toe vinden.
Het was mooi om te zien dat ieder een
ander idee had over wat voor soort arts ze
wilden worden later. Ik heb zoveel gezien
en gehoord, dat is teveel om hier op te
schrijven. Eén van hun zei bijvoorbeeld:
“Weet je wat het rare is? Iedereen wil
trauma-arts worden. Acute situaties de
hele dag. Of op een SEH-afdeling werken.

Maar mij niet gezien. Lijkt me niks aan.
Ik wil juist meer contact met de mensen
en gaan puzzelen van wat er precies met
de patiënt aan de hand is. En die dan zien
opknappen. Niet dat ik mensen hooguit
twee dagen zie en ze dan weer naar een
andere afdeling worden doorgestuurd.
Maar laat ze maar mooi. Meer kans voor
mij op coschappen op een andere afdeling, die veel interessanter zijn.”
Ik vond het fijn om te zien dat haar focus lag bij het contact leggen met mensen! Soms grapte ik wat tussendoor, als
ik ze voorstelde bij de zorgvragers op
de afdeling. Ik zei de naam en daarna:
“Een student geneeskunde. Zij gaat mij
in de toekomst opdrachten geven wat ik
moet doen”. Ergens is dat wel zo, maar
ik heb ze allemaal wel meegegeven dat
wij als personeel de oren en ogen van
de arts zijn. Wij bellen tijdig , omdat wij
de zorgvrager kennen en een onderbuik
gevoel hebben. Een ‘niet pluis’-gevoel.
Dit telt nog niet zo lang mee als punt
in de scorelijst van het EWS (Early Warning System). Daarbij zijn verschillende

waarden gekoppeld aan punten . En bij 3
punten of meer moet er een arts worden
gebeld. Ik heb al meerdere keren ondervonden dat het meetellen van het ‘niet
pluis’-gevoel ervoor zorgde dat ergere
situaties werden voorkomen.
Met een andere student ging ik de wekelijkse controles uitvoeren. Bij navragen wilde ze graag leren hoe dit moet,
maar vond het spannend dus ik bood
haar aan om mee te kijken. Ik legde uit
dat de bloeddruk, hartslag, temperatuur,
ademhalingsfrequentie en het zuurstofgehalte worden gemeten. Dit wordt elke
week gedaan als een soort ijkpunt. Als
er tussendoor wat gebeurt, dan zijn deze
waarden een nulpunt. Ook bij opname
worden deze controles gedaan, maar
dan voor drie dagen achter mekaar en
twee keer per dag. Sommige zorgvragers
vinden dit wel heel veel en vragen mij
of het overgeslagen mag worden. Daarin
respecteer ik altijd de keuze van de zorgvrager. We kunnen niemand dwingen.
Het was prachtig om mee te maken hoe
ze al snel over haar zenuwen heen stapte
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Saskia van Orly

Wij bellen
tijdig, omdat
wij de zorg
vrager kennen
en een
onderbuikgevoel hebben

en zelfs een gezellig praatje maakte met
de mensen. Ik gaf aan de meting wel op te
schrijven, te interpreteren en in te voeren.
Ze is tenslotte bij ons voor een snuffelstage van twee weken en heeft nog genoeg
coschappen in het verschiet liggen.
Aan het eind moesten ze een verslag
maken. Het gekke was, het ging niet
over hoe ze de twee weken hadden ervaren, maar alleen over de feitelijke gebeurtenissen. Dus nam ik er de tijd voor
zodat ze dit mondeling konden uitwisselen. De conclusie? “Aan het einde van
de dag ben ik kapot. Ik kan nog net even
wat eten en val daarna meteen in slaap.
Waarom wilde ik ook alweer arts worden? O ja, om de mensen te helpen.” We
voelden de ernst hiervan, maar konden
er gelukkig ook om lachen! 

Omdat het in N’s ogen ‘wezenloze tikschaap’ de gore moed had getoond om...
l jaren voordat de C
 ovid-crisis ja, hier komt het…te twijfelen of ze haar
 ilde laten vaccineren…
losbarstte en we het nieuwe- vierde kind wel w
normaal-retro-fascisme officieel installeerden, werden kritische Je hoeft geen groot psycholoog te zijn om
vragen over vaccinatie afgedaan als het te begrijpen dat N. haar eigen kudde
getroebleerde gedachtengoed van een mentaliteit projecteerde op iemand die
paar complottheoristen… emo-dombo’s blijk gaf van datgene wat een schaap
met wetenschapsweerzin. De kleinste nou juist níet doet, namelijk twijfelen
uiting van twijfel was genoeg om hele en vragen stellen. Dat N. ook nog zover
volksstammen in de lynch-modus ging om ter vergelding voor de openlijke
te z etten. Logische vragen mochten twijfel, Bijsters ongeboren kind vast wat
niet worden gesteld. Vooral niet aan kinkhoest toe te wensen, is griezelig
columnisten, lui van wie je altijd ergens veelzeggend. Pauline Bijster is tenslotnog hoopt dat ze opinie máken in plaats te geen geradicaliseerde complotdenker
van er gedwee achteraan te rennen.
die handgranaten bij het RIVM naar binnen gooit. Zij vroeg zich slechts hardop
Waar kritiek klonk op RIVM en haar af in hoeverre de farma-industrie met
vaccinatiebeleid, waren alle stukjes- haar maffia-praktijken een uitzondeschrijvers plotseling verenigd in een ‘kill ring maakt voor het fenomeen ‘vaccins’.
and attack’ modus.
Alle sjoemelarij met data en verregaande
controle op overheden zou immers wel
Een paar schrijnende voorbeelden. Er- eens nadelige gevolgen kunnen hebben
gens in 2016 presteert kamerlid A. voor de gezondheid van haar kind.
Nanninga het in het AD om Paulien
Bijster – columniste van de Happinezz Waar Nanninga behalve het b
 ezigen
– neer te zetten als ‘wezenloos tikschaap van woedende schofferingen en brain-
met irrationele wijvenquatsch. Een dom- shaming – da’s weer eens wat anders
me muts, oliedomme mama met kul- dan fat-shaming – nog wat a
 chterhaalde
koek’. N. noemt de Happinezz-redactie argumenten aanvoert om haar s tandpunt
‘gewetenloze rondpompers van k
 walijke kracht bij te z
 etten, trekt een andere
misinformatie’.
columnist, Leon 
V erdonschot, het
d emoniseren/criminaliseren van de

twijfel-vaxxer naar een volgend level.
Hij stelt in een van zijn Nieuwe Revue-
stukjes van 2018: “P recies, zo zijn
de anti-vaccinatiegekkies. Want dat
zijn het, gekkies. Gevaarlijke g
 ekkies.
S amenzweringsidioten, vermomd
als kritische consumenten. Er is een
g evaarlijke combinatie gegroeid van
weerzin tegen de macht van ‘Big Pharma’
en een verlangen om over je eigen
lichaam te beschikken in de overtuiging
dat instituten, ook wetenschappelijke,
niet te vertrouwen zijn.”
Geen woord werd geschuwd om Bijster
af te schilderen als een verachtelijk sujet Gevaarlijke gekkies die wantrouwend
dat nog minder respect verdient dan een zijn naar ‘Big Pharma’. De aanhalingsterrorist. En waarom….?
tekens suggereren dat de naam onrecht

A

Fotografie: Levente Gyori

“Iedereen wil trauma-arts worden”
Sheridah van der Meulen

WEZENLOOS
TIKSCHAAP, EEN
DOMME MUTS,
OLIEDOMME MAMA
MET KULKOEK

Michiel Koperdraat is musicus, muziekdocent en filosoof. Hij vertelt graag over
wat van belang is op het gebied van
innerlijke ontwikkeling d.m.v. lezingen, workshops en studiedagen. Hij gaf
jarenlang leiding aan praktische-filosofiegroepen. zelfkennis.nu universana.nl
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Precies, zo zijn de antivaccinatiegekkies. Want
dat zijn het, gekkies.
Gevaarlijke gekkies

doet aan een club die zo onschuldig is als
de plaatselijke tennisvereniging. Blijkbaar is er een aantal essentiële zaken aan
V’s aandacht ontsnapt.

Hij is het überschoothondje van het
consultatiebureau, dat
weer slaafje is van het
RIVM

Daaronder valt zeker de fatale conclusie
van een belangrijk symposium in
E ngeland, in april 2015. Het thema
besloeg het fundament van de m
 edische
wetenschap: ‘De reproduceerbaarheid
en betrouwbaarheid van biomedisch
onderzoek’. Iedereen met enig gezag
was er aanwezig. Medische academici, CEO’s van farmaceutische bedrijven en veel (hoofd)redacteuren van de
grote medische vakbladen. Toen Richard H
 orton, hoofdredacteur van The
Lancet, na afloop de bijeenkomst samenvatte, was die verpletterend voor de
reputatie van de medische wetenschap
in het algemeen: “The idea has risen
that something has gone fundamentally wrong with one of our greatest human creations. Science has taken a turn
towards darkness”.
Net zo veelzeggend was de uitspraak
van Dr. Marcia Angell, voormalig
hoofdredacteur van the New England
Journal of Medicine: “It is simply no
longer possible to believe much of the
clinical research that is published, or to
rely on the judgment of trusted physicians
or authoritative medical guidelines”.
Om de implicatie van deze uitspraken
ten volle te beseffen is er enige werke-

lijke interesse vereist in het reilen en
zeilen van de gezondheidswetenschap,
alsook in de manier waarop de industrie
deze b
 etaalt en grotendeels aanstuurt.
Dat V. die interesse in hoge mate mist,
bleek uit het verdere verloop van zijn
opiniestuk: “Er is een gevaarlijke combinatie gegroeid van de weerzin tegen
de macht van ‘Big Pharma’.” Weerzin
ervaren vindt V. dus al helemaal een no
go area. Niet Big Pharma is gevaarlijk
en weerzinwekkend… nee, het gevaar
schuilt in de weerzin van de geschrokken
burger tégen de macht van Big Pharma.
Hoewel zowat onmogelijk, het kan
a ltijd nog een tandje erger. Jamal

O uariachi, columnist voor Trouw.

Hij is het über-schoothondje van het
consultatiebureau, dat weer het s
 laafje
is van het RIVM, het assistentje van
het ministerie, dat op haar beurt weer
v olledig naar de pijpen danst van…
j awel, de farma-industrie. Zich de
longen uit het lijf schreeuwend dat
vaccinatie verplicht moet worden, lijkt
Ouariachi een van de meest enthousiaste
pionnen van het retro-fascisme. Zijn
belangrijkste b
 ijdrage hieraan is het
totale gemak waarmee hij korte metten
maakt met artikel 11, het grondwettelijke
recht op lichamelijke integriteit. Dat doet
hij in 2017 in Trouw. Je zou zeggen dat
ik het verzin maar als hij zich uitlaat
over antivaxers die eerst een paar vragen
beantwoord willen zien, vóórdat zij hun
kinderen laten inspuiten, rolt dit uit zijn
pen: “Staan ze te wapperen met Artikel
11 van de Grondwet, maar daar valt heus
wel een mouw aan te passen”.
Een mouw passen, aan de grondwet? Ik
kan zo een paar behoorlijk ver gekomen
dictators noemen die hier door Jamal als
zielige amateurtjes worden weg gezet.
Gelukkig ben ik geen Nanninga want
anders zou ik zijn kinderen een paar
vaccinatie-bijwerkingen toewensen waar
het RIVM geen brood van lust. Toch wens
ik ze liever het allerbeste, met zo’n vader
is het leven al zwaar genoeg. 

GOED IN BEELD
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SERIE ‘RECHTE RUG’

Hans & Paul Nienhuis (118), logistiek medewerker / schoonmaker
Hans (links, 59) en Paul (rechts, 59) zijn een ééneiige tweeling. Paul is de oudste,
onverwacht kwam Hans er een kwartier later achteraan. Moeder Lucie hadden ze
bijna niet gekend, tijdens de bevalling lag ze tot aan haar oren in het bloed. De
in de haast opgeroepen gynaecoloog gaf haar een stomp in de maag waardoor
ze gelukkig niet zonder moeder zijn opgegroeid.

W

e hadden een gelukkige
jeugd in Weesp. Speelden
altijd buiten, hutten bouwen,
schaatsen, fikkie stoken. We houden
allebei van fotografie, dat komt door
onze vader, met een Rolleiflex heeft hij
onze hele jeugd vastgelegd. Als zesjarige
jochies stonden we in de doka de bak
met 
o ntwikkelaar heen en weer te
schommelen tot er een beeld verscheen,
magie was dat. We k
 onden goed leren,
maar hadden geen ambitie. Uiteindelijk
haalden we ons havodiploma, maar hadden geen idee wat we wilden worden. In
Deventer gingen we de nieuwe opleiding
Milieukunde volgen, zaten we tussen de
linkse kliek, het b
 eviel niet en na een
jaar zijn we gestopt. Paul was bezig met
dienstweigeren en ging daarna werken
bij One Hour Photo. In 2019 kochten we
samen onze huidige woning met geld dat
we hadden gespaard.
Begin jaren negentig, kort na de val van
de Muur, ging Paul naar Roemenië met
een bus vol hulpgoederen. Hans deed
allerlei uitzendbaantjes. “Wij zijn beide
non-conformistische simplisten die met
weinig tevreden zijn, dat zit in de familie, simpele mensen die er voor elkaar
waren en elkaar hielpen. Natuurlijk had
vader graag gezien dat wij twee doctorandussen waren geworden, maar hij
had er vrede mee hoe wij waren en zijn
geworden. “Het enige dat eigenlijk telt
is een goed mens zijn en anderen nooit
bewust benadelen,” was een gevleugelde
uitspraak van hem. Dat is wat ons ook
aantrekt in Roemenië. Daar is het leven simpel en puur, al moet je armoede
natuurlijk niet verheerlijken, maar als
het leven moeilijk is dan voel je dat je
leeft. Mensen bezitten er nog basisskills
die wij in het Westen verleerd zijn en
binnenkort wellicht weer nodig hebben.
Simpele dingen als inzouten, wekken,
brood bakken en zelf dingen repareren
in plaats van iets nieuws te kopen.
Corona doorzagen we snel. Wij
l etten erg op lichaamstaal, tijdens

de p ersc onferenties hadden we pijn
in de buik van het lachen. Het is een
“verschrikkelijk” virus maar om ons
heen viel niemand dood neer. Het klopte
niet. Via de Wob-verzoeken komt steeds
meer aan het licht. Maar het moet nog
slechter gaan in het land voordat ook
de ‘deugmensen’ deze zwendel gaan
erkennen. Het is een schande wat er
allemaal is gebeurd. Onze moeder van
82 is twee jaar van haar laatste levensjaren kwijt. Ze is niet gevaccineerd. Ze
keek naar de foto van onze overleden
vader. “Nee Lucie, jij gaat die prik niet
nemen”, had hij gezegd. “Liefde eindigt
niet met de dood.” 

Fotografie: Tobias Asser | Tekst: Ad Nuis
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