DEANDEREKRANT.NL | E-MAIL VIA: INFO@DEANDEREKRANT.NL | REDACTIE@DEANDEREKRANT.NL

WEEKEDITIE | 30 APRIL-7 MEI 2022 | NR. 16

Paniekverhalen over klimaat
kloppen al vijftig jaar niet
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Peter Baeten

Doemverhalen over klimaat en
milieu zijn al meer dan vijftig
jaar dominant. Maar steeds
blijken de alarmerende voor
spellingen niet uit te komen.
Intussen neemt wereldwijd
het aantal slachtoffers door
orkanen, overstromingen en
hittegolven spectaculair af.
Op 22 april was het voor de 53e keer
Earth Day, de Dag van de Aarde. Earth
Day bestaat sinds 1970 en sinds die
tijd regent het sombere toekomst
voorspellingen vanuit de weten
schap en de milieubeweging over de
toestand van de aarde. Wat is er daar
tot nu toe van uitgekomen?
In 1970 verklaarde de Nobelprijs
winnende bioloog George Wald van
Harvard University: “De beschaving
komt binnen vijftien tot dertig jaar
ten einde tenzij we onmiddellijk actie
ondernemen tegen wat de mensheid
te wachten staat.” In datzelfde jaar
noteerde de beroemde bioloog Paul
Ehrlich van de al even prestigieuze
Stanford University: “In het komen
de decennium neemt de sterfte toe
totdat minstens 100 tot 200 miljoen
mensen per jaar van de hongerdood
omkomen.”
Het ging bij die eerste Earth Day
overigens vooral over overbevol
king, voedsel en milieuvervuiling en
niet over de opwarming van de aarde.
Integendeel. in 1970 was klimaatver
andering wel een issue, maar toen
ging het nog om de afkoeling van de
aarde, die al twintig jaar aan de gang
was. De zorgen over een mogelijke big
freeze waren destijds vrij algemeen.

ALARMERENDE
PROGNOSES
K O M E N N IE T U IT

Sommige wetenschappers voorspel
den een heuse nieuwe ijstijd, zoals
Chief Scientist dr. Ichtiaque Rasool
van Nasa en de invloedrijke klimaat
hoogleraar Stephen Schneider van
Stanford, die in 1971 voorspelden
dat er een temperatuurdaling van
zes graden aan zat te komen, mede
door luchtvervuiling.
Het ijstijdverhaal raakte snel in
de vergetelheid en een nieuw doem
scenario begon aan een opmars. In
1989 waarschuwde Noel Brown,
directeur van het UN Environment
Program, dat “complete naties weg
gevaagd zouden kunnen worden
door zeespiegelstijging als we de
trend van global warming niet vóór
het jaar 2000 keren”. Hij zei ook dat
“overstromingen van kustgebie
den en misoogsten een exodus van
eco-vluchtelingen zouden creëren”
en dat het veranderende klimaat zou

leiden tot een terugkeer van Dust
Bowl-omstandigheden in de graan
gebieden van de VS en Canada.

Dalai Lama en Paul
McCartney in 1991:
“Nog 5000 dagen om
de aarde te redden”

Hij had wellicht geluisterd naar
onze eigen koningin Beatrix die bij
haar kersttoespraak in 1988 zei:
“Langzaam sterft de aarde en wordt
het onvoorstelbare – het einde van

het leven zelf – toch voorstelbaar.”
De Dalai Lama, Paul McCartney en
Robert Redford deden in 1991 ook
een duit in het zakje: “De mensheid
heeft nog 5000 dagen om de aarde te
redden. De aftakeling van de laatste
resten natuur en van sommige expo
nenten geschiedt in een exponenti
eel tempo.” Prince Charles zei in juli
2009 dat we nog 96 maanden hadden
om de aarde te redden. In februari
2020 had hij het over de tien jaar die
nog over waren. Maar in november
2020 zei hij dat er helemaal geen tijd
meer te verliezen was.
Hoewel de temperatuur op aarde
volgens satellietmetingen nog geen
halve graad is gestegen sinds 1979,
komt aan het doemdenken geen
einde.
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Nieuw geld is controlemiddel
Ido Dijkstra
Er is een nieuw soort geld op komst,
en dat is al veel dichterbij dan de
meeste mensen beseffen. In negen
landen bestaat het al en in veertien
landen, waaronder China, Rusland en
Oekraïne, wordt er mee geëxperimen
teerd: de Central Bank Digital Curren
cy (CBCD). Nederland doet nog niet
mee, maar de Nederlandsche Bank
heeft al laten weten dat het graag een
leidende rol wil spelen als het zover is.

De CBDC – die wellicht de Diem zal
worden genoemd – is een digitale
munt, maar het is iets heel anders
dan de digitale pinbetaling die we
kennen, of de bitcoin. De revolutie
zit hem erin dat overheden willen dat
we overstappen van een decentraal
systeem, waarbij banken geld uitge
ven en burgers het privaat bezitten,
naar een centraal geleid systeem, dat
volledig onder controle komt te staan
van de autoriteiten. “In de plannen
staat dat het geld straks geprogram

meerd kan worden”, stelt de Britse
schrijver Maajid Nawaz. Volgens
financieel specialist en voormalig
Amerikaans staatsecretaris Catherine
Austin Fitts wordt met de CBDC een
“financieel controlesysteem” opge
tuigd. Privacy bestaat dan niet meer.
“Als ze willen dat jij geen pizza meer
koopt, koop jij geen pizza meer.”

 Overheden heel ver met invoering
revolutionair nieuw betaalmiddel P. 3
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Sommigen zijn meer gelijk dan anderen
Fotografie: Kues

Toine Rongen
In mijn tien jaar lidmaatschap kreeg ik
alleen tijdens de lockdowns een derge
lijk verzoek. Vanwege de maatregelen
mochten we toen alleen buiten, op het
parkeerterrein, los gaan op de bokszak
ken, maar niet met geschreeuw dat het
spookvirus over de buurt zou kunnen
verspreiden. Inmiddels botvier ik gelukkig
weer met een tiental boksmaatjes mijn
frustraties van me af onder leiding van
onze inspirerende trainer.
Geen beter ventiel voor de frustraties van
het dagelijkse getob. Vooral als niemand
minder dan Rico Verhoeven in dezelfde
sportzaal meetraint. Want het centrum
waar ik train is ook de favoriete trai
ningslocatie van de wereldkampioen
kickboksen. Soms geeft hij me hoogst
persoonlijk aanwijzingen waarmee ik
mijn imago van de ‘Vliegenmepper van

cameraploegen met bekende presenta
toren om Rico te interviewen. Maar voor
Humberto Tan, Hélène Hendriks, komiek
Jandino (Jullian Asporaat), v
 oormalig
topschaatser Koen Verweij, en oudvoetbalinternational Orlando Engelaar
maken we geen knieval. Blijkbaar is de
BN’er die net voor mij is gearriveerd
echter van een bijzondere categorie. “Een
hele grote Nederlander Toine, doe rustig
aan s.v.p.”, zegt de fitnessschool-eige
naar op de parkeerplaats. “No problem”,
zeg ik. Ik ben geen handtekeningjager en
met selfies heb ik niks.
Pal na binnenkomst staat onze trainer
me al op te wachten. Met de wijsvinger
verticaal op zijn lippen sist hij me toe:
“Rustig, rustig Toine!” Dat maakt me
wel wat nieuwsgierig naar deze held. In de
ontvangstruimte zie ik aan de bar een bab
belende blonde jongen zitten, tijd om hem
te herkennen krijg ik echter niet, want

“Who the fuck is die beroemdheid
die nu al een dik uur de bar bezet
waar wij normaliter nog even
lekker bijkletsen?”

Zevenbergen’ kan afschudden. Alleen al
zijn blik zet je in de overdrive.
Dat vind ik niet alleen. Regelmatig
komen BN’ers naar het sportcentrum om
speciaal door hem aangepakt te worden.
Ook verschijnen tijdens onze trainingen

de trainer spoort mij direct aan door te
lopen. De andere leden van het boksclub
je en ik mogen niet in onze kleedkamer
plaatsnemen waar Rico Verhoeven en
deze BN’er zich straks zullen verkle
den. We dienen de trap te nemen naar de
sportzaal op de tweede verdieping.

Daar krijgen we van de trainer het ver
zoek deze training niet te luidruchtig
met gepuf en geblèr te ondergaan. Na
afloop kunnen we wel douchen, maar
zo snel mogelijk. “Jij woont toch hier in
de buurt, kun je thuis douchen”, hoorde
ik nog. Maar ik hield me Oost-Indisch
doof.
Ineens transformeert mijn nieuwsgie
righeid in ergernis. Who the fuck is die
beroemdheid die nu al een dik uur de bar
bezet waar wij normaliter na het dou
chen nog even lekker bij kletsen? Een
maal in recordtempo gedoucht en om
gekleed loop ik via de ontvangstruimte
naar buiten. Ik herken hem. Op 14 mei
2017 opende hij de score in het beslis
sende duel met Heracles toen hij met een
strakke rechtse de bal in de bovenhoek
torpedeerde en de bomvolle Kuip liet
ontploffen. Met zijn hattrick op nota
bene zijn allerlaatste wedstrijd als prof
voetballer beitelde hij zijn naam in de
marmeren clubhistorie.

 TIPS EN TRUCS VOOR DIGITALE PRIVACY (1)

Daarna is het wat bergafwaarts
gegaan met de 104-voudige Oranjeinternational. Zijn vervolgcarrière als
trainer wil niet vlotten, hij is bovendien
gescheiden, was recent betrokken bij wat
gok-incidenten en geeft zo nu en dan
commentaar in de studio op belangrijke
wedstrijden. Vanwege de botox-behan
delingen aan zijn gezicht herkende ik hem
niet direct. Terug op de parkeerplaats, bij
mijn auto, schiet de zin uit George Or
wells Animal Farm te binnen: “Iedereen
is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk
dan de ander”. Deze wijsheid – waar we
tegenwoordig dagelijks mee worden ge
confronteerd in politiek en media – werd
pal voor mijn neus bewaarheid. De ‘volks
held’ legde mij en mijn trainingsmaten
met zijn wensen letterlijk het zwijgen op.
Bij deze mijn belofte: dat lukt geen BN’er
meer, ook al heet hij Dirk Kuijt. 

Patrick Savalle
Advertenties zijn vervelend omdat ze je
leven duurder maken. Onbewust word je
op een instinctief, dierlijk niveau van je
brein geprikkeld tot ‘onrust-aankopen’.
Nog vervelender zijn de onzichtbare ‘web
trackers’ die worden gebruikt door Big
Tech om je te ‘mind controllen’.
Dat werkt als volgt. Vrijwel alle websites
bevatten stukjes code die zorgen dat jouw
browser gegevens doorgeeft aan onder
meer Facebook, Google en Apple wanneer
je de pagina opent. Zo volgen ze je over
het web. Al deze gegevens – jouw surf
gedrag – worden vervolgens gevoed aan
een kunstmatige intelligentie die daar pa

Al deze
gegevens
worden
gevoed aan
kunstmatige
intelligentie

tronen in kan ontdekken. Die patronen
zeggen wat over jou en zijn geld waard.
Maar hier stopt het niet. Door nu onge
merkt de inhoud van jouw sociale media
streams anders te filteren, veranderen
ook ongemerkt jouw maatschappelijke
voorkeuren, emoties en wereldbeeld, en
die kunstmatige intelligentie heeft al snel
in de gaten hoe jij met gerichte verande
ringen kunt worden gemanipuleerd.
Omdat jullie waarschijnlijk liever niet
worden gemanipuleerd door Big Tech,
geef ik deze week een tip hoe je deze zo
genaamde feedback-loop kunt verbreken
en ook veel advertenties kunt blokkeren,
want beide zijn op dezelfde technologie
gebaseerd. De truc is te zorgen dat de

GELD ZAL
STRAKS GEEN
PRIVAAT BEZIT
MEER ZIJN
Een digitale munt, gecontroleerd door de centrale bank – oftewel de
overheid. Het is een kwestie van tijd voor het zover is. De Central Bank
Digital Currency (CBDC) is al in negen landen actief en nog eens veertien
naties zijn met pilots gestart, blijkt uit de CBDC-tracker van The
Atlantic Council. Een mogelijke naam heeft het ding ook al: de Diem.
Critici waarschuwen voor verlies aan privacy en vrijheid: “Het is geen
geld, het zijn vouchers. De overheid kan bepalen wat jij ermee doet.”
Ido Dijkstra
In 1988 was de eerste pintransactie
in Nederland een feit. Langzaamaan
zijn digitale betalingen de dominante
stroom geworden in het betalings
verkeer. Toch werd volgens de
Betaalvereniging Nederland vorig
jaar nog altijd ruim twintig procent
van de transacties – in totaal 5,67
miljard – met contant geld voldaan.
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Blokkeer spionagenetwerken
met een ‘ad blocker’

ken aan hun overlords. Er zijn hiervoor
meerdere methodes. De bekendste is de
ad blocker-plugin voor jouw browser, die
je in de app store van de browser kunt
activeren. Deze verwijdert trackers en
advertenties voordat jouw 
b rowser
ze activeert. Goede ad blockers zijn
Ghostery, Ad Block Plus en uBlock Origin.
Sommige browsers zoals brave.com
hebben blockers ingebouwd.
Browser plugins werken redelijk, maar
nadelen zijn het notoir hoge geheugen
gebruik, beperkte blokkeringsmogelijk
heden en het feit dat ze alleen maar voor
de betreffende browser werken. Niet voor
internetverkeer van andere applicaties.

tering op al het internetverkeer van
en naar je computer of telefoon nog voor
dat het de browser of applicatie bereikt,
zodat alle applicaties in één keer zijn be
veiligd. Dat kan met adguard.com dat ik
zelf ook gebruik, ook op mijn telefoon.
Nadelen zijn er ook: hoe meer filtering
je instelt, hoe meer bijwerkingen er zijn
waardoor sommige websites niet meer
goed werken. Echter, zolang je nog wer
kende facebook of andere ‘social buttons’
(voting, bookmarking, login) hebt, ben je
niet veilig. Jouw keuze. ¾

3

Overheden heel ver met invoering
revolutionair nieuw betaalmiddel
Fotografie: stLegat

Direct na het parkeren, pal voor het
sportcentrum, stapt de eigenaar op me af.
“Toine”, zegt hij, “wil je straks binnen heel
en ik bedoel heel, heel rustig doen”. Rustig
doen behoort niet echt tot mijn favoriete
bezigheden, maar op dringend verzoek ben ik
wel tot rust te manen. Wat is er aan de hand?
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Bank Digital Currency, oftewel een
digitale munt die uitgegeven wordt
door de centrale bank – lees: de
overheid. Deze digitale ‘munt’, kan
niet omgezet worden in contant geld,
dat uiteindelijk helemaal verbannen
moet worden. De meest voorkomende
naam die nu circuleert: de Diem.
Wie goed heeft opgelet, heeft
opgemerkt dat de wereld – zeker ook
Nederland – voor deze ontwikkeling
wordt klaargestoomd. Het aantal
pinautomaten is in een paar jaar tijd
gehalveerd naar ongeveer 4900. Er
komen steeds meer pinkassa’s, de

drempel voor pinbetalingen is ver
laagd en steeds meer winkels willen
geen cash meer.

was de eerste, de VS staan op het punt
te volgen en Europa heeft zich er ook
al voor uitgesproken.”

De grootste economen reppen bij
het verdergaande digitaliseren van
de financiële wereld al tijden van
“een gigantische verandering van
het economische systeem”. Dit zei de
invloedrijke Amerikaanse econoom
Pippa Malmgren eerder dit jaar bij de
World Government Summit in Dubai.

De partijen die deze transitie inge
zet hebben, wijzen (uiteraard) op de
voordelen. Zo zegt Tobias Adrian,
financieel adviseur van het IMF: “In
landen met veel inwoners die geen
bankrekening hebben, zou CBDC
kunnen helpen de financiële inclusie
te verbeteren, vooral als ze worden
gecombineerd met digitale identifi
catiesystemen. CBDC kan potentieel
betalingssystemen kostenefficiën
ter, concurrerender en veerkrachtiger
maken. En CBDC kan worden gebruikt
om internationale betalingen te
verbeteren, die nu vaak traag, duur
en moeilijk toegankelijk zijn.”

Benadrukt moet worden dat de CBDC
iets heel anders is dan de digitale be
talingen die we nu doen met ons geld.
De revolutionaire verandering zit
hem in de overstap van een gedecen
traliseerd naar een gecentraliseerd
bankensysteem. Waar nu commer
ciële banken – zoals ING, Rabobank
of ABN Amro – het geld van de bur
gers beheren, zal straks de centrale
bank de bankzaken controleren.
In Nederland is dat de Nederland
sche Bank, die sinds 1948 maar één
aandeelhouder heeft: de staat. Het is
de bedoeling dat de euro, de dollar
en de pond op (korte?) termijn wor
den ingeruild voor de CBDC. Het is
denkbaar dat de commerciële ban
ken zullen opgaan in de centrale
banken. Malmgren: “Wat ik zie, zijn
supermachten die een digitale munt
introduceren en controleren. China

“Central bank digital
currency is geen geld,
maar een voucher”

Aan de gigantische risico’s die een
gecentraliseerd digitaal systeem met
zich meebrengen, wordt voorbijge
gaan. Malmgren, adviseur van de
Amerikaanse regering, w
 aarschuwt:

“Geld zal straks geen privaat bezit
meer zijn, maar gecontroleerd
worden door deze supermachten.
Daardoor ontstaat een ingewikkelde
balans tussen de macht van de staat
in relatie tot de burgers.”
De Britse schrijver, politicus en
activist Maajid Nawaz schrok zich
een ongeluk na het lezen van het
voornemen tot CBDC. “In de p
 lannen
staat dat het geld geprogram
meerd kan worden”, zegt hij in een
interview met p
 odcaster Joe Rogan.
“Ze kunnen straks je geld zo instellen
dat je het alleen uit kunt geven aan
wat de overheid noodzakelijk vindt
voor jou. Het gaat dus helemaal niet
om geld, maar om vouchers.”
Catherine Austin Fitts, v
 oormalig
politica die werkzaam was in de
regering van Bush senior, doet in een
gesprek met interviewer Del Bigtree
een spreekwoordelijke duit in het
zakje: “Er zullen straks geen andere
munteenheden meer zijn. Het is
enkel een financieel controlesysteem
dat wordt opgetuigd. Als zij willen dat
je geen pizza meer koopt, dan koop
jij geen pizza meer. Zo kunnen ze de
CBDC programmeren. We moeten
het noemen zoals het is: een sla
vensysteem”. Zij verwacht dat dit
CBDC-systeem leidend gaat worden.
“Of ze bijvoorbeeld Bitcoin ook toe

DNB: ‘Nederland geschikte
proeftuin’
De Atlantic Council is belast
met het in kaart brengen van de
ontwikkelingen rond de CBDC. De
internationale denktank laat op de
website www.atlanticcouncil.org/
cbdctracker zien hoe ver de wereld
al gevorderd is met de implementatie van een digitale munt. In
negen landen werken ze er al mee:
Nigeria, de Bahama’s en zeven
landen in het oostelijk Caribisch
gebied. In veertien landen, inclusief China, Rusland en Oekraïne,
is men een pilot begonnen die
voorbereidt op een mogelijke volle
lancering. Er zijn nog eens tientallen landen waar onderzoeken
lopen, waaronder Nederland.
De Nederlandsche Bank publiceerde in april 2020 een rapport.
“De DNB verduidelijkte dat het
mandaat voor CBDC-uitgifte bij de
ECB (Europese Centrale Bank) ligt,
maar stelt: als binnen het eurosysteem het besluit moet worden
genomen te experimenteren met
een meer concreet type CBDC,
zijn we klaar om een leidende rol
te spelen. Nederland is een geschikte proeftuin voor zo’n experiment.” Van de 91 landen die flirt(t)
en met de digitale munt, hebben
slechts Ecuador en Senegal een
‘nee’ verkocht. Alle landen die nu
meedoen aan het project van de
Atlantic Council vertegenwoordigen in totaal 90 procent van
het wereldwijde bruto nationaal
product, oftewel alle in een land
geproduceerde goederen en
diensten in een bepaalde periode.

laten? Ik betwijfel het. Volgens mij
gebruiken ze het nu als prototype om
te zien hoe je een digitale munt moet
invoeren.”
Agustin Carstens van de Bank for In
ternational Settlements (BIS), de bank
voor de nationale centrale banken, is
duidelijk: “Met cash weten we niet wie
er vandaag een biljet van 100 dollar of
100 peso gebruikt. Het grote verschil is
dat bij de CBDC de Centrale Bank wel
absolute controle heeft om te bepalen
hoe geld gebruikt gaat worden. We
hebben ook de technologie om dat af
te dwingen. Die twee dingen maken
het verschil met het cashsysteem
zoals we dat nu hebben”. 

Bronnen
• Pippa Malmgren tijdens het
World Government Summit,
maart 2022.
bit.ly/Pippa-Malmgren
• IMF:
bit.ly/digital-technology-imf
• Maajid Nawaz bij Joe Rogan:
spoti.fi/3Mr9YWE
• Catherine Austin Fitts bij Del
Bigtree: bit.ly/CAF-the-highwire
• Agustin Carstens van de Bank
for International Settlements
BIS): bit.ly/about-cbdc-control
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Alterntief staatsbestel als redding
voor de democratie

Alarmerende voorspellingen
blijken steeds niet uit te komen

M IN D E R
P A R TI J M AC H T,
MEER BURGERB E TR O K K E N H E ID
en Oekraïne (2016). Voor een
referendum wordt een drempel
van 300.000 handtekeningen op
geworpen. Driekwart was al bepaald
vanuit Brussel. Het totale pakket was
voor gewone burgers niet te door
gronden. Veel stemmers dachten:
‘De regering is voor: dan ben ik te
gen!’ De regering heeft vervolgens
enkele regeltjes veranderd en het
zonder nieuw referendum alsnog
geaccordeerd. Zonder referendum
is het referendum afgeschaft. Is dat
democratisch?
Fotografie: Tobias Asser

Ido Dijkstra
Rients, je beweert dat we geen democratie zijn. We hebben toch stemrecht?
We mogen eens in de vier jaar
stemmen op partij-slaafse carrière
politici. Deze partijtijgers conforme
ren zich aan alle partijstandpunten,
totdat de partijen aanschuiven voor
coalitiebesprekingen. Dan moeten er
ineens compromissen worden ge
sloten. Dat betekent in de praktijk:
gedane verkiezingsbeloftes breken,
oftewel kiezersbedrog. Beloftes inle
veren voor macht, zonder de kiezers
daarover te raadplegen. Is dat demo
cratisch? Ook sluiten partijen elkaar
uit omwille van diezelfde macht. De
PVV wordt door alle partijen buiten
gesloten. De SP en de VVD sluiten el
kaar uit. FvD wordt niet serieus geno
men en vaak het woord in de Kamer
ontnomen. Is dat in het belang van de

miljoenen kiezers die hun stem aan
deze partijen hebben gegeven? Steeds
meer mensen voelen zich niet meer
vertegenwoordigd, raken gedesillu
sioneerd. Gevolg: ze stemmen niet
meer. Dit betreft inmiddels miljoe
nen. Is dat democratie? De grondwet
ontstond ooit ondemocratisch. Alle
partijpolitieke benoemingen zijn
uiterst ondemocratisch. We leven in
een schijndemocratie, een particra
tie. Dankzij alle compromissen voert
de regering regelmatig minderheid
standpunten uit als meerderheidsbe
sluiten, waarbij bijvoorbeeld Brussel
vaak (mee)beslist.
Heb je daar voorbeelden van?
Legio. Neem de corona-idiotie. Twee
jaar lang heeft het kabinet het volk
allerlei maatregelen dictatoriaal op
gelegd. Of het referendum betreffen
de het associatieverdrag tussen de EU

Hoe gaat jouw Alternatief Staatsbestel
het anders doen?
Na invoering van het AS-systeem
stem je op een volksvertegenwoor
diger met een eigen uniek privépro
gramma. Dat kan grotendeels over
eenkomen met een partijprogramma,
aangevuld met eigen nuances, om
dat niet alle kandidaten het met alle
partijstandpunten eens kunnen zijn.
Partijen zijn grondwettelijk niet no
dig, maar democratisch gezien niet

Kiezers komen uit
bij een programma
dat het dichtst bij de
eigen wensen ligt

te verbieden. AS ontdoet partijen
van macht door partijpolitieke be
noemingen te beëindigen. Partijen
krijgen binnen AS slechts een onder
steunende functie, in plaats van een
allesbepalende. Kiezers komen via
een aantal elkaar beconcurrerende
stemwijzers uit bij een programma
dat het dichtst bij de eigen wensen
ligt. Elke kandidaat die de kies
drempel haalt, krijgt een zetel in

de Tweede Kamer met een duidelijk
omschreven mandaat voor vier jaar,
waar in principe niet van afgeweken
wordt. Het kan ook in de gemeente
en provincie doorgevoerd worden.
Niet personen, maar programma’s
zijn de inzet van verkiezingen. Coa
litiegekonkel voor vier dichtgetim
merde jaren in achterkamertjes is
uit den boze. Per politiek item kan
een volksvertegenwoordiger bij een
meerderheid of een minderheid ho
ren. Programmadiscipline neemt bij
AS de plaats in van de huidige wur
gende fractiediscipline. Carrièrepo
litici maken plaats voor echte volks
vertegenwoordigers. Als een nieuw
thema wordt geagendeerd dat niet
in de privéprogramma’s is beschre
ven – bijvoorbeeld de installatie van
5G – volgt er een bindend minire
ferendum per parlementariër naar
de achterban. De voor- en nadelen
worden Kamerbreed onderschre
ven en gaan naar alle achterbannen.
Elke achterban kan dan via een Di
giD-achtig systeem laten weten wat
het wil. Zo ontstaat automatisch
meer burgerbetrokkenheid.
Waar komen de bewindslieden
vandaan?
Vakinhoudelijke kanjers kunnen
zich aanmelden of worden ge
zocht. Uit een lijstje van minimaal
vijf personen kiezen de 150 Tweede
Kamerleden – vrij van fractiedisci
pline – steeds de beste. Je krijgt dan
partijonafhankelijke toppers die de
(top)ambtenaren op de betreffen
de departementen vakinhoudelijk
de baas zijn. Als een minister niet
doet wat de Kamermeerderheid wil,
moet hij/zij het beleid aanpassen of
opstappen. Het kabinet valt dan dus
niet. Per departement komen meer
dere staatssecretarissen. Op Onder
wijs bijvoorbeeld eentje voor basis-,
voortgezet, universitair en eentje
voor alternatief onderwijs. Eens in
de vier jaar op een vaste dag zijn er
verkiezingen omdat kabinetten niet

meer vallen. Bewindslieden blijven
ver van onzinnige verkiezingsperi
kelen. Zij zorgen voor continuïteit.
Hoe werkt de Eerste Kamer in jouw
alternatief bestel?
Senatoren moeten op basis van wets
kunde en -kennis benoemd worden.
De Senaat gaat wetten beoordelen
op juistheid, haalbaarheid en of ze
niet tegenstrijdig zijn met bestaande
wetten, waardoor een Constitutioneel
Hof ontstaat en a
 rtikel 120 kan ver
dwijnen (het artikel dat rechters ver
biedt nieuwe wetten aan de grondwet
te toetsen). Tevens kunnen mazen
vroegtijdig worden gerepareerd.
Het klinkt mooi, maar utopisch.
Die reactie krijg ik vaker. Dat klopt
als het niet wordt opgepakt. Daarom
nodig ik iedereen uit te participeren.
Alleen dan kan het slagen. Tot nu toe
negeren de mainstream media en
alle politieke partijen dit systeem,
omdat AS de kettingzaag zet aan de
stoelpoten van het politiek establis
hment. Utopia bestaat niet, maar AS
is haalbaar. Churchill zei ooit: “Onze
democratie is geen goed systeem,
maar ik ken geen beter”. Met AS is dat
er wel. Zelfs de trias politica wordt
partijonafhankelijk in ere hersteld.
Volksvertegenwoordigers (de wetge
vende macht – red.) zijn vrij van par
tijdictaten. Bewindslieden (uitvoe
rende macht – red.) worden parti
jonafhankelijk benoemd. En rechters
(controlerende macht – red.) moeten
partijvrij worden aangesteld. Waar
lobbyisten nu regelmatig slechts één
bewindspersoon manipulerend be
naderen, moeten ze in het AS-sys
teem 76 Kamerleden bewerken die
niet te bewerken zijn, omdat ze een
commitment hebben met hun ach
terban. Perfect zal het niet zijn, maar
waarom zouden we tevreden zijn met
een zeer magere 3 terwijl een stevige
7 mogelijk is?
Waar staan we in 2029, als we twee
verkiezingen achter de rug hebben?
Als deze pluchen revolutie van de
grond komt, hebben we in 2029 een
beter functionerende democratie:
deskundiger en transparant. Als een
nieuwe partij (bijvoorbeeld De 1e
Demokritische Volksbeweging) of
bestaande partijen als FVD, BBB, SP
en De Piraten met AS als speerpunt
meerdere Kamerzetels scoren, zullen
andere partijen onder druk van hun
kiezers moeten volgen. AS geeft ook
ontevreden kiezers weer perspectie
ven. Wie weet welke landen volgen. Ik
heb de idealistische hoop dat AS de
politiek gaat opschonen. Zoals het nu
gaat, stevenen we af op een onaan
vaardbare nieuwe wereldorde. Als het
zo doorgaat als nu, zijn we straks on
derdeel van het vierde Duitse Rijk met
Brussel als de nieuwe Groot-Duitse
hoofdstad. Of nog erger. 

Office (het Britse KNMI) en Sir Bob
Watson, Chief Scientist van de We
reldbank en voorzitter van het IPCC,
het bekende klimaatpanel van de
Verenigde Naties.
Zeespiegelstijging is ook een po
pulair rampenscenario onder we
tenschappers en milieu-activisten.

“De apocalyptische boodschap is
volkomen verkeerd en leidt tot paniek”

dat kinderen niet eens meer zouden
weten wat sneeuw is. In 2006 zei Vi
ner dat het Middellandse Zeegebied
binnen twintig jaar te warm zou zijn
om vakantie te vieren.
Diverse gerenommeerde weten
schappers, zoals Jay Zwally van
Nasa, professor Peter Wadhams van
Cambridge, professor David Barber
en professor Wieslaw Maslowski,
voorspelden rond 2007 dat er binnen
enkele jaren geen ijs meer zou zijn in
het noordelijk poolgebied.
Het Pentagon kwam in 2004 met
een rapport over klimaatverande
ring met de volgende voorspelling:
“In 2007 zullen zware stormen
kustverdedigingen breken en grote
delen van Nederland onbewoon
baar maken. Steden zoals Den Haag
zouden moeten worden verlaten”.
Het Pentagon voorspelde verder dat
belangrijke graanschuren zoals het
Amerikaanse midwesten binnen tien
jaar zouden worden getroffen door
rampzalige droogte. B
 angladesh zou
onbewoonbaar worden door zeespie
gelstijging. In Europa zou het vreemd
genoeg drie graden kouder worden
door veranderende weerspatronen.
Dit rapport werd onderschreven door
topwetenschappers als de Duitse
hoogleraar en overheidsadviseur
John Schellnhuber, Sir John Hough
ton, directeur van de Meteorological

J ames Hansen van Nasa – de man die
als geen ander ‘het broeikaseffect’
op de kaart zette in het Amerikaanse
Congres – schreef in 1988 dat New
York binnen veertig jaar onder water
zou staan. Eilanden als de Maledi
ven in de Stille Oceaan roepen al jaren
dat ze in de oceaan zullen verdwij
nen, maar blijven wel vliegvelden en
hotels bouwen. De Verenigde Naties
voorspelden in 2005 dat er binnen
tien jaar 50 miljoen klimaatvluchte
lingen zouden zijn, onder meer door
zeespiegelstijging.
In Nederland stelde het KNMI eind
2021 nog dat we in ons land tot 2100
wel 1,2 tot 2 meter zeespiegelstijging
zouden kunnen krijgen. Dit terwijl
metingen van het onomstreden insti
tuut Deltares laten zien dat er aan de
Nederlandse kust de laatste honderd
jaar geen énkele versnelling van de
zeespiegelstijging is te merken. De
zeespiegel stijgt al zeker sinds 1890
in een constant tempo van zo’n 19
centimeter per eeuw.
Ook de meeste andere klimaatin
dicatoren geven niet veel reden tot
zorgen. De officiële rapporten van
het VN Klimaatpanel IPCC bieden
weinig tot geen bewijs voor een toe
name van orkanen, overstromingen,
droogte en hittegolven in de wereld,
of voor een versnelling van de zee
spiegelstijging. Veel eilanden in de

Stille Zuidzee worden groter in plaats
van kleiner. Opmerkelijk is ook dat
sneeuwval op het noordelijk halfrond
sinds 2000 eerder iets is toegenomen
dan gedaald. Wel is er redelijke over
eenstemming dat de temperatuur
wereldwijd ongeveer een graad is
gestegen sinds 1870.
De bekende Deense klimaateco
noom Bjørn Lomborg, geen kli
maatscepticus, concludeerde onlangs
in een opinieartikel: “Een halve eeuw
al klinken voorspellingen dat mens
en aarde ten dode zijn opgeschreven
als er niet snel en drastisch wordt
ingegrepen. Ze hadden het allemaal
bij het verkeerde eind. Kunstmati
ge deadlines stellen om aandacht te
krijgen, is een van de meest voor
komende milieutactieken, maar de
apocalyptische boodschap is volko
men verkeerd en leidt tot paniek”.
Lomborg constateert dat onderzoek
inmiddels aantoont dat veel jongeren
aan ‘eco-angst’ lijden.
Volgens Lomborg zouden we er
beter aan doen te investeren in on
derzoek op het gebied van energie
en ons daarnaast meer richten op
adaptatie, dus ons beter wapenen
tegen de (mogelijke) gevolgen van
klimaatverandering in de toekomst.
Dat betekent betere dijken, betere
weersvoorspellingen en dergelijke.
Met die adaptatie zijn we nu al erg
succesvol. En dat is misschien wel
het krachtigste tegenargument voor
alle doemverhalen over klimaatver
andering van de laatste vijftig jaar.
Lomborg toont aan (zie grafiekje) dat
het aantal dodelijke slachtoffers van
klimaatgerelateerde rampen (over
stromingen, orkanen, droogtes en
hittegolven) wereldwijd met meer
dan 95 procent is gedaald in de laat
ste honderd jaar. De extreme daling
is grotendeels een gevolg van het feit
dat we rijker en inventiever zijn ge
worden. Dit simpele feit lijkt echter
niet door te dringen tot de media. 

f Bronnen onder meer: A Short
History of Climate Alarm!
Global Warming Policy Forum,
2021

Aantal sterfgevallen wereldwijd door klimaat- en niet-klimaatcatastrofes, 1920-2018
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Gemiddeld aantal doden per jaar (x miljoen)

“Nederland is een kiezersbedriegende partijdictatuur”, stelt Rients Hofstra.
“De burger stemt wel, maar heeft in werkelijkheid niks te zeggen. Dat moet en
kan anders.” De auteur uit Almere zet in vijf politieke romans zijn Alternatief
Staatsbestel (AS) uiteen. Een systeem waarin de 150 volksvertegenwoordigers
met een uniek privéprogramma de kiezers dienen in plaats van hun politieke
partij. Een utopie, krijgt hij vaak te horen. En hoewel bekende mensen als
professor Bob de Wit (Society 4.0) en theatermaker George van Houts zijn idee
aanprijzen, wordt hij door het establishment vooralsnog genegeerd. Hoe ziet
zijn plan eruit en hoe kansrijk is het?

Dr. David Viner, vooraanstaand we
tenschapper bij het Climatic Research
Unit van de University of East Anglia,
verklaarde in een interview met de
krant The Independent in maart 2000
dat sneeuwval in het Verenigd Ko
ninkrijk binnen enkele jaren een zeer
zeldzaam fenomeen zou worden en
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Meer info
• alternatiefstaatsbestel.nl
• 1dv.nl
• rientshofstra.nl/
pluchen-revolutie

 Klimaatgerelateerde sterfgevallen – Overstromingen, droogtes, stormen, bosbranden,
extreme temperaturen
Niet-klimaatgerelateerde sterfgevallen – Aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen

Bron: Bjørn Lomborg

Malafide bestuur
Deze week werd in de media aangekondigd dat we in het najaar re
kening moeten houden met nieuwe lockdowns. Dit omdat Nederland
“niet goed is voorbereid”. De ic-capaciteiten zijn niet opgeschaald,
er is niets gedaan aan het tekort aan zorgpersoneel, niet geïnves
teerd in betere ventilatie van scholen etc. Allemaal zaken die voor de
hand zouden liggen als aanpak van het vermeende virusprobleem,
maar die door de regering niet geregeld zijn. Ondanks de gigantische
uitgaven (meer dan 100 miljard euro) aan de coronacrisis, zijn de
meest elementaire preventiemogelijkheden genegeerd. Het is als
de brandweer die het gebouw ontruimt, maar het niet nodig vindt
de brand te blussen waardoor de bewoners op straat blijven staan,
maar die dan wel de rekening presenteert aan diezelfde bewoners.
Zolang er geen preventieve maatregelen getroffen worden, blijven
constructieve oplossingen dus uit, en blijft er steeds een aanleiding
bestaan voor nieuwe lockdowns. En dat terwijl die voor de hand lig
gende maatregelen slechts een fractie gekost zouden hebben van de
lockdowns. Het lijkt er dus sterk op dat de regering helemaal geen
uitweg wil. Dat de lockdowns niet worden ingezet als oplossing maar
als bedoeling. Dat het vermeende probleem niet mag worden opgelost.
Als een logische aanpak stelselmatig wordt vermeden en als er
steevast gekozen wordt voor de meest schadelijke en minst effectieve

Het lijkt er dus sterk op dat het
vermeende probleem niet mág
worden opgelost

aanpak, dan is er op een moment geen andere conclusie meer mo
gelijk dan dat we te maken hebben met een volledig onbetrouwbare
overheid. Een overheid die opzettelijk schade wil toebrengen aan
de samenleving en daarbij onverschillig is over het leed dat ze de
bevolking aandoet. Een overheid die kennelijk een andere agenda
heeft dan ze beweert te hebben.
Ik ben dan ook erg benieuwd hoe de bevolking zal reageren als Rutte
en consorten in september weer iedereen willen opsluiten. Gaan we
dan opnieuw braaf mee? Hoever kan een openlijk malafide regering
gaan voordat het volk haar de rug toekeert? Voordat het opmerkt
dat het blijven volgen van destructieve orders een heilloze weg is?
We hebben dan twee keuzemogelijkheden: of we gaan gewoon leven
met virussen, of we besluiten dat onze ‘volksvertegenwoordigers’ ons
helemaal niet vertegenwoordigen, en dat we ze daarom geen auto
riteit meer toekennen. Want waarom zouden we ons laten besturen
door bestuurders die ons keer op keer de verkeerde kant opsturen?
Zou je ook steeds in dezelfde bus stappen als die je steevast naar de
verkeerde bestemming brengt?
Maar ons opnieuw in een destructieve lockdown laten dirigeren,
zonder enig uitzicht op een constructieve oplossing, zou voor ie
dereen met een grammetje gezond verstand toch onaanvaardbaar
moeten zijn. Hopelijk zal het volk eindelijk de verantwoordelijkheid
nemen zich te bevrijden van het probleem dat veel bedreigender is
dan welk virus dan ook: malafide bestuur.
En daarvoor hoeven we echt niet met hooivorken richting het Bin
nenhof te trekken. Gewoon het collectief negeren van de kwalijke
bevelen is voldoende. Want het zou voor iedereen inmiddels duidelijk
moeten zijn dat lockdowns geen enkele bescherming bieden tegen
virusinfecties, zoals uit talloze wetenschappelijke studies gebleken is,
maar dat ze wel de samenleving ontwrichten, de economie (waarvan
we allemaal afhankelijk zijn voor ons levenshoud) ondermijnen, en
zelfs de volksgezondheid schaden.
Als we klaarblijkelijk niet meer kunnen rekenen op een enigszins
verstandig overheidsbeleid, dan zit er niks anders op dan ons eigen
verstand te gaan gebruiken en zelf zorg te gaan dragen voor een
leefbare samenleving. En dat begint met het buitenspel zetten van
de elementen die aansturen op de vernietiging daarvan.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de regeringen van deze
wereld hierop aansturen. Dat ze hun beleid dusdanig idioot, onlogisch
en schadelijk maken, dat er eindelijk eens een collectieve golf van
verontwaardiging ontstaat. Zou het aansturen op volkswoede mis
schien de bedoeling zijn? Om het volk te motiveren het heft veel meer
in handen te gaan nemen (democratie betekent immers ‘geregeerd
door het volk’)? Of zou het bedoeld zijn als aanleiding om openlijk
de oorlog te verklaren aan de bevolking, en de massale onvrede ver
volgens met ongeremd geweld te pareren? De tijd zal het leren. 
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MOGEN SOCIAL MEDIA CENSUREREN OF MOETEN ZE NEUTRAAL ZIJN?

MOORD OP PIM FORTUYN

De rijkste man op aarde, Elon Musk, eigenaar van Tesla en SpaceX, koopt misschien wel
het meest invloedrijke sociale medianetwerk ter wereld: Twitter. Kan Musk de trend van
steeds verdere inperkingen van de vrijheid van meningsuiting keren?

“Laten wij waken over de
vrijheid van het spreken”

Met overname Twitter door Elon Musk laait
strijd om vrijheid van meningsuiting op
Fotografie: Piter2121

Ab Gietelink
Krijgen Donald Trump, en ook de onlangs
gecensureerde PVV-leider Geert Wilders,
hun Twitter-accounts terug? De censuur
op social media is heftiger dan ooit –
mede met dank aan westerse regeringen,
die zware druk uitoefenen op Big Tech om
onwelgevallige meningen te onderdruk
ken. In een recent publiek vraaggesprek
met journalist Chris Anderson van TED
geeft Elon Musk aan dat hij van plan is
de censuur bij Twitter af te schaffen. Hij
zegt zich te willen onthouden van oor
delen over de vraag of een bericht ‘mis
leidende informatie’ of ‘desinformatie’
bevat. Musk formuleert ‘vrijheid van me
ningsuiting’ als een gedraging: “Iemand
die je niet leuk vindt, sta je toe iets iets te
zeggen wat je niet leuk vindt”. Het lijkt
een afgeleide van Voltaire’s fameuze uit
spraak, ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar

Censuur op internet neemt hand
over hand toe
Youtube, Facebook en andere social media passen censuur toe bij het ‘schenden
van de community richtlijnen’, waaraan
sinds mei 2020 ‘Covid-19-richtlijnen’ zijn
toegevoegd. Verwijdering vindt bijvoorbeeld plaats bij beweringen, ook van
artsen en gerespecteerde wetenschappers, dat er werkzame medicijnen tegen
Covid-19 bestaan of dat de Covid-vaccins
schadelijk zouden zijn. Met de oorlog in
Oekraïne is de internet-censuurmachine in overdrive gegaan. De wereldwijd
bekende correspondent van de Asia
Times Pepe Escobar en voormalig VN-wapeninspecteur Scott Ritter zijn slechts
twee van de vele critici van het wester-

ik zal mij volledig inzetten voor uw recht
het te zeggen’. Het is natuurlijk de vraag
of de miljardair dat zal blijven toepassen
als er via Twitter scherpe kritiek op zijn
Tesla auto’s of ruimtevaartbedrijf SpaceX
komt, maar in het verleden heeft Musk
kritiek op zijn producten altijd aanvaard.
Elon Musk is net als oud-president Do
nald Trump een fervent twitteraar. Trump
werd tijdens zijn presidentschap de be
kendste twitteraar ter wereld en had aan
het einde van zijn presidentschap ruim 88
miljoen volgers. Voor Trump was Twitter
niet alleen een hobby, maar een nieuwe
manier van persoonlijk en transparant
bestuur. Trump regeerde deels via Twitter
en wat je verder ook van hem vindt, het
valt niet te ontkennen dat hij zo een nieuw
democratisch verantwoordingsmodel in
troduceerde. Voorbij woordvoerders en
‘interpreterende’ journalisten vertelde
hij in zijn eigen woorden het mondiale

se buitenlandse beleid die de afgelopen
dagen van Twitter werden verwijderd. De
‘linkse’ oorlogscriticus Chris Hedges is een
van de velen die van Youtube werden verbannen. In Nederland werd Robert Jensen
van Spotify gegooid. Het gaat om mensen
die geen andere zonde begaan dan een
afwijkende mening hebben over ‘Oekraïne’.
De algoritmen van Google zorgen ervoor
dat kritische media als Mint Press News,
Global Research Canada en Truthout, of
een organisatie als Doctors-4-Covid-Ethics,
nauwelijks meer te vinden zijn. Google
blokkeert momenteel zelfs alle aan Rusland gerelateerde media wereldwijd. In
Europa zijn Russische zenders als Russia
Today en Sputnik compleet van het internet verwijderd. De Pullitzer-prijswinnende
‘progressieve’ journalist Glen Greenwald

publiek over zijn werkzaamheden, maar
ook over zijn politieke overwegingen,
voor- en afkeuren.
Na de bezetting van het Capitool op 6
januari 2021 werd de oud-president van
de Verenigde Staten beschuldigd van ‘op
ruiing’ met tot gevolg dat hij een ‘perma
nente schorsing’ kreeg op diverse sociale
netwerken, waaronder Twitter. Musk was
toen een van de mensen die daartegen
protest liet horen. Krijgt Trump met de
overname van Twitter zijn account terug?
Gezien zijn eigen sociale-media-initiatief
‘Truth social’ is het overigens de vraag
of Trump zijn account weer intensief wil
gebruiken.
De wereldwijde ban van de Trump-
accounts was een schokkende gebeurte
nis, die pijnlijke vragen opwerpt bij het
grondrecht op vrijheid van meningsui
ting. Willen we een wereld waarin ano
nieme medewerkers van sociale netwer
ken achter beeldschermen iedere burger,
inclusief de gekozen president van de
Verenigde Staten, kunnen censureren?
Dreigt daarmee niet een mondiale ‘waar
heidsoorlog’ op basis van verdenkingen
en kwaadaardige interpretaties?
Jack Dorsey, de oorspronkelijke op
richter van Twitter, is daarom enthousi
ast over de machtswisseling. Hij noemt
Twitter ‘zijn enige probleem en grootste
spijt’. “Het bedrijf is nu in handen van
Wall Street en adverteerders”, twittert
Dorsey en hij vindt “het bedrijf van de
beurs halen een goede stap”. Eigenlijk
vindt hij dat Twitter een publiek goed zou
moeten zijn, maar multimiljardair Musk
acht hij voor de vrijheid van meningsui
ting het beste alternatief.
Het lijdt geen twijfel dat de belangrijkste
sociale-mediaplatforms Youtube, Face
book, Linkedin en Twitter – en zoekma
chines als Google – op dit moment een
enorme censuur uitoefenen, die met de
dag erger lijkt te worden (zie kader).
Volgens sommigen gaat het om parti
culiere bedrijven die het recht hebben te
bepalen welke content ze plaatsen. Maar
gezien hun machtige positie als platforms
lijkt het redelijker ze als doorgeefluiken te
beschouwen, net als bijvoorbeeld kabel
maatschappijen. In augustus 2020 voer

schreef onlangs: “Als je toegang wil tot
nieuws, informatie of een perspectief dat
tegen het dominante Navo-beleid ingaat,
zul je grondig moeten zoeken”.
De vraag is waarom Big Tech zo bang is
voor dissidente geluiden. Het heeft deels
te maken met de vrees voor het verlies aan
advertentie-inkomsten en misschien ook
met de wens politiek correct te zijn. Maar
er is ook zware druk van de overheid. Regeringen, ook westerse, hebben ontdekt
dat zij via Big Tech grote invloed kunnen
uitoefenen op het publieke debat. In de
VS is de regering Biden in mei 2021 gestart
met een campagne om alle coronakritische
geluiden van de social media te krijgen,
waarbij werd gedreigd met het inzetten
van ‘antitrust’-beleid, dat wil zeggen, het
opbreken van de monopoliepositie van

Google
blokkeert
wereldwijd
alle aan Rusland gerelateerde media

den huisarts Rob Elens en ikzelf met steun
van de actiegroep Viruswaarheid een kort
geding tegen Google/Youtube vanwege de
verwijdering van twee video-interviews
die wij hadden gemaakt voor het mediaka
naal Café Weltschmerz. Daarbij erkende de
voorzieningenrechter dat Google gezien
haar ‘bijna-monopoliepositie’ gebonden
was aan de vrijheid van meningsuiting. In
augustus 2021 spanden Tweede-Kamer
lid Wybren van Haga en internetzender

De schorsing van Donald
Trump op Twitter
was een schokkende
gebeurtenis

Blckbx een soortgelijke zaak aan tegen
Google/Youtube. Een andere voorzienin
genrechter oordeelde toen dat eisers met
de aanmaak van een Youtube account zelf
akkoord waren gegaan met de gebruiks
voorwaarden van Youtube en dat het
platform binnen haar ‘Covid-19-beleid’
video’s mocht verwijderen. Deze rechter
legitimeerde dus de censuurpraktijk van
de sociale-mediabedrijven.
De implicaties zijn groot. Programma
makers en eigenaren van mediakanalen
worden door hun afhankelijkheid van de
social media gedwongen tot bedenkelij
ke vormen van zelfcensuur. Het wachten
is nu op een bodemprocedure of regel
geving vanuit de politiek om de vrijheid
van meningsuiting te herstellen. Probleem
daarbij is dat de overheid zelf zware druk
uitoefent op de tech-bedrijven om cen
suur uit te oefenen (zie kader).
Met Elon Musk lijkt er in ieder geval voor
Twitter ruimte te komen voor uitoefening
van het grondrecht op vrijheid van me
ningsuiting. 

bedrijven als Twitter en Facebook als
zij geen gehoor zouden geven aan de
instructies van de regering. De minister
van Volksgezondheid (Surgeon General)
Vivek Murthy heeft onlangs geëist dat de
tech-bedrijven vóór 2 mei de individuele
namen doorgeven van ‘bronnen van desinformatie’. De New Civil Liberties Alliance
in de VS is hierom een rechtszaak gestart
tegen de staat.
In Nederland toonden de inmiddels
bekende Wob-documenten aan dat de
overheid nauw samenwerkt met tech-bedrijven om dissidente geluiden in de kiem
te smoren. De EU heeft een heus bureau
dat ‘desinformatie’ opspoort en gaat zogenaamde ‘betrouwbare flaggers’ aanstellen om het internet te bewaken (zie
artikel op pagina 15 van deze krant). 
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Twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn is wat betreft de
tolerantie voor andersdenkenden weinig veranderd. Het
huidige establishment in Nederland heeft opnieuw een klimaat
gecreëerd waarin het normaal is om volksvertegenwoordigers
te demoniseren. Tegengeluid wordt afgedaan als extreem en
populistisch, bij gebrek aan inhoudelijk verweer. De lessen van
Fortuyn blijken nog steeds niet geleerd.
Barbara Le Noble
Als Forum voor Democratie kamerlid
Gideon van Meijeren tijdens een corona
debat waarschuwt voor de gevolgen van
grondrechteninperking en de glijdende
schaal vergelijkt met het antisemitische
klimaat in de jaren ’30, valt de hele Twee
de Kamer over hem heen. Krantenkoppen
als “FVD tart Kamer door coronatijdperk
te vergelijken met Tweede Wereldoorlog”
voeden de publieke opinie en dragen bij
aan de demonisering van een politieke
partij. Genuanceerde argumenten, waar
men op inhoudelijk niveau een goed
debat over had moeten voeren, worden
door zogenaamd emotionele en ge
schokte Kamerleden onder de deken van
deugdelijkheid gestopt. Deze politici zijn
waarschijnlijk vergeten hoe hun colle
ga’s twintig jaar geleden zelf geen enkele
moeite hadden ongepaste vergelijkingen
met de Tweede Wereldoorlog te maken
toen het Pim Fortuyn betrof.
Nadat zijn partij de gemeenteraadsver
kiezingen in Rotterdam had gewonnen,
lag nieuwkomer Fortuyn in 2002 op koers
om een daverende entree te maken in de
Tweede Kamer. Het partijprogramma van
de Lijst Pim Fortuyn was gericht op een
reorganisatie van de collectieve sector.
Fortuyn wilde een einde maken aan de
achterkamertjespolitiek en het ‘old boys

“De eerste aanslag
op Fortuyn was
karaktermoord”

network’. Wat Fortuyn, Wilders en Baudet
gemeen hebben is dat zij met hun optre
den veel mensen tegen zich in het har
nas jagen. Fortuyn zei daarover: “Ik denk
dat dit twee kanten zijn van één medaille.
Mensen hebben bij mij zelden lauwe ge
voelens. Er zijn veel mensen die met mij
weglopen en er zijn er even zovelen die
mij haten. Dat lijkt mij een uitstekend
uitgangspunt voor duidelijke politiek”.
De duidelijke manier van communiceren
van Fortuyn sprak het volk aan. Dergelijke
politici worden denigrerend ‘populisten’
genoemd, maar is een populist niet ge
woon iemand die de stem van het volk
vertegenwoordigt?
De politiek en media in Nederland heb
ben Pim Fortuyn stelselmatig omschre
ven als ‘extreem-rechts’ en ‘iemand die
groepen tegen elkaar opzet’. In het NRC
verscheen, notabene op 6 mei 2002, de
dag van de moord, een artikel waarin ge
refereerd werd aan Pim Fortuyn, waarin

stond: “Deze dagen symboliseren de her
oprichting van het vrije Nederland waarin
je mag zeggen wat je wilt, geloven wat je
wilt, ongeacht huidskleur en nationaliteit.
(..) dat we ons hier de xenofoben en ra
cisten van het lijf wensen te houden. Het
is een grote schande dat we zestig jaar
na dato een politicus daaraan moeten
herinneren”.
Journalist Matty Verkamman om
schreef Fortuyn in dagblad Trouw als
“een man met de intelligentie van Hitler
en de charme van Heinrich Himmler”.
Politici zoals Thom de Graaff (D66), Paul
Rosenmöller (Groen Links) en Melkert
schilderden Fortuyn af als een pleitbe
zorger van het nazisme. De Graaf, te
genwoordig vice-president van de Raad
van State, citeerde zelfs uit het dagboek
van Anne Frank: “Ik hoop maar één ding,
dat deze haat van voorbijgaande aard zal
zijn”, waarna de link werd gelegd naar
vermeende fascistische plannen van For
tuyn. Bas Eenhoorn van de VVD vergeleek
Fortuyn met Mussolini.
Los van de vraag of Fortuyn über
haupt in een links of rechts hokje kon
worden ingedeeld, dergelijke omschrij
vingen doen iets op onbewust niveau.
En in hoeverre doet de toevoeging ‘ex
treem-rechts’ recht aan de mens, poli
ticus en intellectueel die blijk gaf van een
grote bewondering voor socialist Joop den
Uyl en notabene Marxisme doceerde aan
de Universiteit van Groningen?
De parallellen met vandaag dringen
zich op. Met name FVD wordt voortdu
rend geframed als extreem-rechts. Rob
Jetten (D66) bestempelde Baudet als ra
cist, getuige zijn tweet op 11 februari 2011:
“Door in Brabant samen te werken met
Forum legitimeert de VVD het racisme
van Baudet.” Het partijkantoor van FVD
in Amsterdam werd daarna beklad. Op
de voordeur stond ‘fascist’ geschreven
en er was een spandoek opgehangen
met de namen van Baudet en Poetin
en een hartje ertussen. “Het past
in een patroon van bedreigingen,
demonisering en hatelijkheden”,
reageerde Baudet.
Kan deze demonisering op de
zelfde manier eindigen als des
tijds? Toen actievoerders Pim
Fortuyn een zelfgemaakte taart in
zijn gezicht gooiden bestaande uit
braaksel en uitwerpselen, richtte een
zichtbaar geëmotioneerde Fortuyn
zich tot de toenmalige minister-presi
dent Kok en zei: “U bent minister-pre
sident van alle Nederlanders. Dus ook
mijn minister-president. Wij willen een
inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren
zonder demonisering”. In een interview
met Robert Jensen verklaarde Fortuyn
waarom hij zo geraakt was door het
taartincident: “De Nederlandse re
gering helpt mee een klimaat te cre

ëren van demonisering van mijn persoon
en als mij straks wat gebeurt dan zijn zij
medeverantwoordelijk. Dan kunnen ze
zeggen, wij hebben die aanslag niet ge
pleegd, nee maar ze hebben wél het kli
maat gecreëerd. En dat moet stoppen”. De
visionair die zinspeelde op zijn eigen lot.
Vijf dagen na de moord, op 11 mei, schreef
Paul Frentrop, tot voor kort senator voor
FVD, in Trouw: “De eerste aanslag op For
tuyn was karaktermoord”.
Bij het standbeeld van de politicus in
Rotterdam staat op de sokkel het op
schrift: Loquendi Libertatem Custodiamus,
wat betekent: “Laten wij waken over de
vrijheid van het spreken”. Die uitspraak
is actueler dan ooit. 

Het jaar van Fortuyn
De afgelopen weken was de NPO serie ‘Het jaar van Fortuyn’
op televisie te zien. Hoewel de serie knap gemaakt is, overheerst na afloop toch een gevoel dat er iets niet klopt, omdat het de politieke tegenstanders van Fortuyn zijn die als
het ware in ere zijn hersteld. Ad Melkert, de getergde PvdA
politicus, is dankzij het acteertalent van Ramsey Nasr bijna
een held geworden. Wim Kok wordt in de serie neergezet als
bedachtzaam en wijs staatsman terwijl hij in die tijd bekend
stond om zijn chagrijnige en onbenaderbare persoonlijkheid.
Het geromantiseerde verhaal – met Mat Herben als verteller,
integer gespeeld door Fedja Huet – geeft desondanks een
mooi inkijkje in de drijfveren van de betrokkenen, waardoor je
als kijker vanuit verschillende perspectieven getuige bent van
de dilemma’s, politieke belangen en de rol die media hebben
gespeeld rondom Fortuyn.

Militaire dienstplichtbrief
tijdens Oekraïne-oorlog
leidt tot commotie
Alle 17-jarige Nederlanders ontvingen afgelopen week een brief van het ministerie
van defensie, die daarin aankondigde dat ze werden ingeschreven voor de mili
taire dienstplicht. De brief leidde, vanwege de oorlog in Oekraïne, tot de nodige
commotie. Moeder Annette schrijft: “Wat is dit voor onzin! Mijn zoon schrikt zich
rot”. Haar tweet ging viraal en kreeg massale bijval.
Ab Gietelink
Daar tegenover waren er ook reacties die aange
ven dat de brief niets nieuws is en al jaren wordt
gestuurd. Dat is waar. Minister van Defensie
Ollongren herinnert de jongeren eraan dat
er in Nederland nog steeds militaire dienst
plicht bestaat. De brief vermeldt dat sinds
1997 de ‘opkomstplicht’ voor mannen en
vrouwen tussen 17 en 45 jaar is ‘opge
schort’, maar dat regering en parlement in
‘uitzonderlijke situaties’ kunnen beslui
ten om jongeren op te roepen tot militaire
dienstplicht. Nieuw is dat er sinds 1 januari
2020 tevens dienstplicht bestaat voor jonge
vrouwen en krijgen ook zij het schrijven.
De onzekerheid is gegroeid omdat
twee jaar coronabeleid heeft geleerd
dat het individu steeds minder be
schermd wordt door burgerrech
ten en steeds ondergeschikter aan
staat en gemeenschap lijkt te wor
den. Net als de coronamaatregelen in
de ‘gereedschapskist’ zijn geplaatst, is
de militaire opkomstplicht ‘opgeschort’
en kan deze door de overheid op ieder
willekeurig moment weer in werking
worden gesteld.
Het Ministerie van Defensie probeert
op haar website de zorgen te temperen

met de mededeling dat het over “uitzonderlijke
situaties” gaat en dat er momenteel “geen ka
zernes, instructeurs, uniformen en voertuigen”
voor dienstplichtigen zijn.
De dienstplicht werd in het Koninkrijk Holland
in 1810 ingevoerd als gevolg van Napoleontisch
autocratisch internationalisme. Het recht om
het leven van haar burgers gedwongen in te zet
ten en op te offeren, bevestigt de soevereiniteit
van nationale staten.
In de Middeleeuwen bestond er voor horigen
in tijd van oorlog reeds een vorm van ‘heren
dienst’, maar in de moderne tijd vanaf 1500 wer
den oorlogen hoofdzakelijk uitgevochten door
beroepsmilitairen, die zich ‘verhuurden’. Pas in
de Napoleontische tijd en door het opkomend
19e eeuwse nationalisme introduceerden Euro
pese naties de dienstplicht. In Nederland werden
na een wetswijziging 95.000 dienstplichtigen
de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog
(1945-1949) ingestuurd. In de jaren 70 kwam
er een ‘Wet gewetensbezwaarden’, waarmee
gewetensbezwaarde dienstplichtigen vervan
gende dienstplicht konden doen. Na het einde
van de Koude Oorlog in 1989 werd in 1997 de
opkomstplicht opgeschort. De zorg van critici
is dat Europese landen in reactie op de Oekra
ïne-oorlog terugvallen in een ‘nieuwe koude
oorlog’, waarmee ook de militaire opkomst
plicht weer in beeld zou kunnen komen. 

SAMEN LEVEN

DE ANDERE KRANT | 30 APRIL-7 MEI 2022 | NR. 16

8

DeAndereAgenda

Nieuwe Wereld
Ondernemers

VOOR HET NIEUWE SAMENLEVEN

Pianist Martin Oei:
verbinden met muziek
De Nederlandse pianist Martin Du Ping Oei (1996) won vanaf zijn
twaalfde talloze prijzen, maakte op zijn veertiende zijn eerste
plaat en vormde tussen 2012 en 2018 een duo met de Nederlandse
meesterpianist Daniel Wayenberg (1929-2019). De coronamaat
regelen van 2020 en 2021 vormden voor Martin Oei een grote uitdaging, maar hij vond slimme manieren om hier mee om te gaan.
“Ik was helemaal niet gelukkig met de
maatregelen en de QR. Ik verwerp ze en
heb persoonlijk nooit een QR laten zien
omdat ik mij dan direct medeplichtig zou
maken aan d
 iscriminatie. Wat b
 etreft
mijn eigen concerten was het m
 oeilijker
volledig principieel te zijn en ik heb e
 erlijk
gezegd wel een paar optredens gegeven
met QR voor bezoekers. Maar ik ben al
meteen op zoek gegaan naar alterna
tieven. Zo heb ik verschillende muzikale
middagen en avonden g
 eorganiseerd, bij
mij thuis en bij andere mensen. Op deze

manier konden we blijven samenkomen.
Muziek verbindt, zonder discriminatie, en
is voor iedereen toegankelijk. Dat vond én
vind ik belangrijk. Ik heb ervoor gekozen
met hulp van anderen een eigen weg uit te
stippelen, zodat ik zonder QR kan spelen.
Daarbij wil ik me vooral concentreren op
het verbinden. Het is belangrijk om te
kijken wat er wel mogelijk is en op die
manier hopelijk anderen te inspireren.”

f Meer informatie:
martinoei.nl/agenda

Mini-cursus
Wildplukken

Ligconcert 432 Hertz
– Martine Nijenhuis

Het hele jaar door is er eten in
de natuur te vinden: bladeren,
bloemen, bessen, noten,
vruchten, wortels enz.
Vroeger deden de mensen niet
a nders: ze trokken de natuur in
en verzamelden voedsel
om hiervan hun maaltijd te
bereiden. Leer welke planten je
kunt eten tijdens deze w
 andeling.
Inclusief hand-out over hoe te
verzamelen, waar op te letten. Begeleid
door B. van Tongeren, gediplomeerd
natuurgids. Max. 14 personen.

Een heerlijk ontspannen ligconcert met
ontroerende muziek en s
 pontane viool
improvisaties t erwijl je o
 ntspannen ligt
op een c
 omfortabel matje. Daarnaast is
er aandacht voor bevrijdende lichaams
ontspanning, g
 eleide meditaties en een
helend klankbad van klankinstrumen
ten en intuïtieve zang. Dit alles samen
brengt je vanzelf thuis bij de liefde en de
stilte in jezelf. Na afloop wordt er water
gedronken, opgeladen met de l iefdevolle
energie van dit concert. Deze speciale
avond vindt plaats in JOY, een sfeervolle
ruimte waar je je snel thuis voelt.

f Amsterdam
f zondag 8 mei � 12.00 - 14.00 uur
f € 10 (kinderen € 2,50)
f bit.ly/buurtboerderij-onsgenoegen

f Koedijk � zondag 8 mei � 20.0022.00 uur
f € 30 � bit.ly/ligconcert-MartineNijenhuis

The Bowery zingt
over het echte leven
The Bowery is een Nederlandse
band, opgericht in 2016. De naam is
gebaseerd op het verhaal van een
district met dezelfde naam in New
York. Wat begon met een prachtig
idee van een luxe buurt met veel
bars en theaters ging al snel
bergafwaarts.
Er ontstonden bendes en het werd
een puinhoop. “Lijkt een beetje op de
aarde”, zegt zanger Rokus. “Het was
ooit de b
 edoeling zo mooi te zijn, maar
de bewoners hebben er zelf een zooitje
van gemaakt.” De nummers van The
Bowery gaan over het echte leven, zoals
velen het kennen: puur en met een rauw
randje. Over twijfel, pijn en verdriet. Maar
ook over hoop en geloof.
f Rehobothschool �Gees (Drenthe)
f zaterdag 7 mei �20.00 - 22.00 uur
f € 15 �bit.ly/optredenthebowery

BOEK VAN DE WEEK

De Biologie van de
Overtuiging
Is het mogelijk met je gedachten je genen, je DNA, te
beïnvloeden? Dr. Bruce Lipton is celbioloog, universitair ouddocent en wetenschapper en heeft onderzoek gedaan naar de manier
waarop cellen informatie ontvangen en verwerken. Zijn onderzoek laat
zien dat het leven van de cel niet primair door de genetisch imprint
wordt bepaald, maar vooral door de fysieke en energetische omgeving.
Hiertoe behoren ook onze gedachten en overtuigingen.
Onze genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd
door onze waarnemingen, onze gedachten en overtuigingen. Dit betekent dat
wij als mens zowel een postitieve als een negatieve invloed kunnen hebben op
de manier waarop ons leven verloopt. In dit intrigerende boek toont Lipton aan
dat overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op
genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.
Zijn uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een grote doorbraak in
de nieuwe wetenschap. Door bewustwording kunnen we ons bewustzijn trainen.
En daarmee hebben we een sleutel in handen om zelf de controle te verkrijgen over
de vorm waarin ons leven – en daarmee ook de wereld – zich kan m
 anifesteren
in onze werkelijkheid.

f Auteur: Bruce H. Lipton
f Prijs: € 25 (inclusief verzending)
f ISBN: 9789020213478 �bit.ly/biologievandeovertuiging
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Afsluitend kun je elkaar leren kennen en
ervaringen en ideeën uitwisselen tijdens
een geheel verzorgde borrel. Word onder
deel van de nieuwe samenleving en help
deze met elkaar op te bouwen!

f Schipluiden � 10 mei, 17.00-22.00
f € 35/€ 60 (+ diner)
f https://welkom.keuzevrijbijmij.nl/
nieuwe-wereld-ondernemers/

f Zoom � 3 mei � 20.00 � Gratis

Cursus eetbare wilde
planten
Tijdens deze cursus leer je onder meer
eetbare en giftige planten herkennen
en planten in families indelen waar
door herkenning van eetbare planten
gemakkelijker wordt. Tevens kunnen
we de gevonden eetbare wilde planten
verwerken in heerlijke gerechten en k
 oken
op kampvuur. Eten is potluck. Dus neem
lunch voor jezelf mee en om te d
 elen. Thee
en koffie regelen wij. Iedereen is welkom.
Ook als je het bedrag niet kunt missen.
Neem dan contact op met Louise Groot
veld. Dan kijken we naar een oplossing.

f Eefde � 8 mei � 09.30-16.00 uur
f € 75 � bit.ly/wilde-planten

Pleister voor de ziel:
‘The Velvet Queen’
Wie even weg wil uit de ‘waan van de dag’ en de ziel weer in verbinding
wil brengen met alle pracht die onze planeet heeft te bieden, kan zich
laten meevoeren door de fantastische natuurbeelden van de vermaarde
natuurfotograaf Vincent Munier en schrijver Sylvain Tesson. In de
ontoegankelijke Tibetaanse hooglanden gaan ze op zoek naar het
majestueuze en zeer zeldzame sneeuwluipaard. Het resultaat is meer
dan een natuurdocumentaire: het is een geduldige bespiegeling van de
toestand van de moderne mens die ons als dier tussen de dieren plaatst.
Het doel van de documentaire was een glimp opvangen van de sneeuwpanter. Een
edel, bedreigd dier dat vanwege zijn schuwheid ook wel de ‘geest van de Himalaya’
wordt genoemd. De sneeuwpanter mag dan de inzet van de film zijn, maar blijkt
vooral een kapstok te zijn voor iets veel essentiëlers. The Velvet Queen gaat namelijk
meer over de mens dan over dieren. Tijdens deze wekenlange reis vieren de ont
dekkingsreizigers de schoonheid van de wereld met prachtige beelden die ons een
plek laten zien van een ongekende, natuurlijke schoonheid. De film is nu te zien in
vijftien steden in de meer alternatieve bioscopen en filmhuizen.

f Regie: Marie Amiguet en Vincent Munier
f Speelduur: 92 minuten � bit.ly/thevelvetqueen

Verder vooruit in de tijd

Hart voor Vrijheid:
Werkgroep
Integriteit over
Identificatie
De politieke partij Hart voor V
 rijheid
gaat het deze avond hebben over
onze i dentificatie met van alles en
nog wat. Identificatie is een k
 rachtig
‘instrument’ van onze geest. We maken
er veel gebruik van zonder dat we er erg in
hebben. Maar wat gebeurt er precies als we
ons met iets identificeren? Identificatie
is feitelijk iets tot jouw identiteit maken.
Maar het kan ook vereenzelviging met
iets brengen, in de zin van in verbinding
toegewijd zijn. Er zijn dus twee soorten
identificatie. Waarom is de eerste versie
van identificatie zo veelvoorkomend en
de tweede zo zeldzaam?

FILMTIP

Bij Nieuwe Wereld Ondernemers krijgen innovatieve ondernemers het podium om te delen hoe zij de wereld creëren die ze wél
willen. Laat je inspireren door hun verhalen en ontdek hoe zij in
deze bijzondere tijd met economische onzekerheid, wispelturige
wetgeving en vrijheidsbeperkende maatregelen juist floreren.
Leer gelijkgestemde mensen kennen om samen te bouwen aan
een nieuwe samenleving.
Dit vindt plaats onder het genot van
eten en drinken op een toplocatie. Word
onderdeel van dit nieuwe, krachtige
netwerk dat gezamenlijk ontzettend veel
voor elkaar gaat krijgen. In een prachtig
restaurant omringd door glas en groen
kun je genieten van een b iologisch
seizoensdiner. In de mooie kerk van
locatie Op Hodenpijl vertellen Olaf Weller
van Keuzevrijbijmij, Flavio Pasquino
van Blckbx, Corine van Zoelen
van Yoga Business Coach en
Anthony Michels van de
Florijn Nederland hoe zij
de nieuwe wereld aan het
vormgeven zijn. Hun
inspirerende verhalen
zullen je zeker nieu
we ideeën geven.

Workshop: Leer een No-Dig
tuin aanleggen volgens de
Eetbaar Paradijs methode.

Introductielezing voor een
andere kijk op gezondheid en
meer vitaliteit en bewust-zijn

Natural High Festival
Van donker naar licht met live
muziek, workshops en markt

f 11 mei � Dalfsen
f bit.ly/eetbaar-paradijs

f 15 mei � Tiel
f samen@vrijbetuwe.nl

f 26 mei � Ruigoord
f bit.ly/natural-high-fest
� Heb je tips? Mail naar:
agenda@deanderekrant.nl

Corine van Zoelen | Fotografie: Hannah Rosalie

HET NIEUWE SAMEN LEVEN

Society 4.0: bottom-up bouwen aan een nieuwe 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 zullen wij aandacht
schenken aan de verschillende mensen, organisaties en
initiatieven die samen bouwen aan het Nieuwe Samen
Leven. Dit keer over Society 4.0, het initiatief voor een
parallelle samenleving van prof. dr. Bob de Wit.
De huidige tijd vraagt om lokale
economieën met een eigen munt
en bankensysteem, eigen internet
en sociale media, eigen wateren energievoorzieningen, b
 eter
o nderwijs waar jonge mensen

zich lerend kunnen ontwikkelen,
gezondheidszorg die de mens cen
traal stelt, lokaal en zelf verbouwd
voedsel en lokale coöperaties. Hier
houdt Society 4.0 zich allemaal mee
bezig. Society 4.0 is een landelijke
beweging, opgericht door Bob de
Wit, hoogleraar Strategisch Lei
derschap aan Nyenrode Business
Universiteit. Met veel passie en
energie verspreidt hij zijn positieve
ideeën door het hele land. Er zijn al
zestig regionale groepen actief, die
bouwen aan hun lokale economie.

Ze werken op negen terreinen: de
mocratisch ondernemen, regiona
le economie, betalen en bankieren
met lokaal geld, regionaal internet,
regionale nutsvoorzieningen,
gezondheid, voedsel, leren en
ontwikkelen, en samenwonen.
Op een recente bijeenkomst in
Vlaardingen, georganiseerd door
LNN Media, vertelde De Wit dat zijn
Engelstalige boek Society 4.0, waar
in hij zijn ideeën uiteenzet, binnen
kort in het Nederlands verschijnt.
Op de bijeenkomst bleek dat er
grote behoefte is aan netwerken en
verbinding met gelijkgestemden.
Veel mensen willen concreet de
handen uit de mouwen steken en
meebouwen aan een nieuwe wereld.
Een samenleving waarin de belan
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gen van burgers centraal staan.
Partijdemocratie is van een vorig
tijdperk, net als aandeelhouders
kapitalisme. In de huidige samen
leving worden de belangen van de
burgers steeds minder vertegen
woordigd door de regering.
Het industriële tijdperk, met
massaproductie en grootschalige
industrieën die voor een belangrijk
deel naar lageloonlanden zijn ver
huisd, loopt ten einde. Nu wereld

“Onze revolutie moet
absoluut vreedzaam
zijn”

wijde organisaties, zoals de World
Health Organisation en het Wor
ld Economic Forum, de macht op
wereldschaal proberen over te ne
men (de Great Reset), komt er steeds
meer weerstand onder de mensen.
Zij willen zelf invloed hebben hoe
in de regio de gemeente het beste
voor dienstbaarheid kan zorgen.

De regionale groe
pen werken aan
een maatschappij
met menselijke en
sociale waarden.
Daar passen nieuwe
vormen van eige
naarschap bij zoals
coöperaties.
De Wit bena
drukte dat het wiel
niet opnieuw hoeft
te worden uitge
vonden. Kennis en
expertise zijn aan
wezig. “We moeten
onze energie stop
pen in het bouwen
van een betere
maatschappij en
niet verspillen aan boosheid. Het
gaat niet vanzelf, maatschappelijke
veranderingen kunnen gepaard
gaan met geweld. Dat moeten we
voorkomen, onze revolutie moet
absoluut vreedzaam zijn. Vech
ten tegen het oude systeem hoeft
niet, want dat heeft een houdbaar
heidsdatum.” De Wit verwijst naar
de Praagse lente: de overgang van
het oude naar het nieuwe systeem
verliep daar soepel. “We zijn bezig
met een betere wereld en hebben

visie. Bottom-up is de beste vorm.
Samen, dus ook met vissers, boeren,
truckers en o
 ndernemers, kunnen
we zorgen dat de omwenteling ook
werkelijk gaat plaatsvinden.” ¾

f In de Andere Agenda
besteden we graag aandacht
aan de activiteiten van
regionale groepen.
Hebt u nieuws of informatie,
laat het weten via:
f agenda@deanderekrant.nl

SAMEN LEVEN
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Meewandelen langs bomen en
leylijnen
Rob Noord (64) is altijd heel gevoelig geweest, maar kon het pas een naam geven nadat hij op
45-jarige leeftijd een boek van Elaine Aron las over hoogsensitieve personen. Hij vond tijdens
zijn leven manieren om beter om te gaan met een wereld vol overweldigende prikkels. Hij leerde mediteren, laadde zich op aan de natuur en vooral in de buurt van bomen, maar ontdekte
ook in en rond steden bijzondere krachtplekken. Nu Noord vervroegd met pensioen is, neemt
hij regelmatig kleine groepjes geïnteresseerden mee tijdens zijn bomenwandelingen en langs
leylijnen en deelt bijzondere plekken met hen.

“Als hooggevoelig kind was ik snel over
prikkeld”, vertelt Rob Noord als we na
onze bijzondere bomenwandeling in het
Amstelpark nog een tijdje blijven napra
ten. “Ik had als kind al moeite met grote
groepen, ik voelde stemmingen van men
sen en nam emoties over. Ik was gevoelig
voor stress en daardoor snel vermoeid.
Om deze indrukken te verwerken, trok ik
mij vaak in stilte terug. Op latere leeftijd
leerde ik mediteren en ervoer dat de com
binatie van ontspanning, stilte en ruim
te helend werkt. In 2007 las ik het boek
“Spirituele plekken in Nederland” van
Henk Ganzenboom over krachtplekken
en leylijnen. Ik ben zo’n krachtplek gaan
opzoeken, dat was in een natuurgebied.
Daar heb ik voor het eerst de bijzondere
energie van leylijnen ervaren.”
Kennis over “krachtplaatsen” of “ley
lijnplekken” is oeroud, maar we zijn die
kennis vergeten en weer aan het heront
dekken. Veel jonge mensen zijn geïnte
resseerd en nemen die energieën gemak
kelijk waar, weet Noord uit eigen ervaring.
Hij ziet de aarde als een levend wezen en
vergelijkt energiebanen op aarde met de
energiebanen van ons lichaam. “Leylij
nen zijn vergelijkbaar met meridianen en
krachtplaatsen met acupunctuurpunten,
die de verbindingspunten (knooppunten)

Fotografie: Serezniy

zijn waar de energiestromen samenko
men. Op die locaties voelen mensen, die
daar gevoelig voor zijn, een speciale ener
gie of uitstraling. Dit valt rationeel niet te
verklaren.”
Zijn kennis en inzichten werden groter
door er veel over te lezen en te praten.
Noord vervolgt: “Mensen hebben vroe
ger die krachtplekken gebruikt om daar
bijzondere bouwwerken te plaatsen, bij
voorbeeld kerken, kathedralen en kas
telen. Op die plekken vind je ook vaak
torens, stadspoorten, waterbronnen en
grote stenen als menhirs en dolmens.
Ze hebben allemaal een soort magische
uitstraling - waar je van onder de indruk
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WE KUNNEN HET ZELF (28)

ENERGIEBANEN EN KRACHTPLEKKEN OP AARDE

Anja Veerman

GEZONDHEID

Maja Kooistra ontdekte ik ook hoe ik de
energie van een boom kon waarnemen
en was verbaasd over hoe gemakkelijk
dat ging. Het lijkt op het waarnemen van
stemmingen van mensen: je ziet het niet,
je ervaart het. Net als ieder mens heeft
elke boom een eigen energieveld om zich
heen en een eigen karakter, maar dan on

Kijk op Koorts…

voorwaardelijk. Sinds die ontdekking blijf
ik graag even stilstaan bij bomen.”
Rob Noord geeft iedereen die geïnteres
seerd is gratis de mogelijkheid om met
hem mee te wandelen tijdens een bomenof leylijnwandeling in Amsterdam of op
verzoek ook daarbuiten. “Na 32 jaar in de
logistiek van de gezondheidszorg gewerkt
te hebben, kreeg ik de mogelijkheid eerder
te kunnen stoppen met werken. Hierdoor
heb ik meer vrije tijd gekregen. Omdat ik
zo onder de indruk was van leylijnen,
ben ik veel meer van die plaatsen gaan
bezoeken en onderzoeken. Zelfs in de hal
van het Centraal Station van Amsterdam
ontdekte ik een krachtplek. Ik heb alle
plekken in kaart gebracht, deze vind je
op mijn website robnoord.nl. Daar vind je
ook al mijn verdere informatie.”

“Mensen hebben vroeger
die krachtplekken
gebruikt om daar
bijzondere bouwwerken
te plaatsen”

Wie een krant maakt, doet dat vanuit een visie. Je bepaalt je onderwerp en je schrijft,
je legt uit, je geeft commentaar op hoe het met jouw onderwerp in de wereld gaat en
als het een beetje meezit ben en blijf je trouw aan je visie. Zo beschrijft De Volkskrant
slechts het narratief van de overheid op de ‘coronacrisis’, aldus de hoofdredacteur.
Waar is dan de eigen visie van de krant gebleven.
Hetzelfde geldt voor geneeskunde. Iedereen die ooit bedacht heeft iets te willen gaan
doen binnen dit onderwerp heeft een motivatie (ik vind zieke mensen zielig, of ‘ik wil
iets bijdragen aan een gezondere wereld’, of ‘als ik een goeie arts word, kan ik aardig
verdienen’, of ‘het vak heeft aanzien en Op1 gaat mij steeds vragen aan den volke uit
te leggen hoe het allemaal in elkaar zit’. Het betekent ook dat je dan een visie moet
gaan ontwikkelen of – als die al bestaat – dat je je die eigen moet maken.
Hoe zit dat met de visie van de
mainstream gezondheidszorg,
onze overheid en haar instituten
en waarom doen zij de afge
lopen twee jaar wat zij doen?
Wat zijn hun plannen voor de
nabije en verre toekomst en
waarom en waartoe? Eerlijk
gezegd, ik zou het niet weten.
Ik heb het in de afgelopen ja
ren niet van onze MP gehoord.
Hij komt niet verder dan dat
‘we een virus met een grote
hamer kapot moeten slaan’.
Immunologen en virologen
goochelen met statistieken en
aantallen en krijgen zo vaak en
zo lang toegang tot de media
dat vrijwel de gehele natie in
een angsthypnose is gebracht
en daardoor rijp gemaakt zich
te laten onderwerpen aan een
reeks injecties en boosters die niet gebaseerd zijn op enig betrouwbaar veiligheids
onderzoek: 769 jonge sporters zijn op sportvelden omgevallen en in de sportpro
gramma’s hoor je daar niets over.
Door de massale testerij moeten wij onszelf als een potentieel gevaar zien voor onze
omgeving en onze omgeving is dat voor ons ook, zo luidt de boodschap: geef elkaar
vooral geen hand en wees je ervan bewust dat je continu een sproeiwolk van groot
gevaar uitademt. Wat een waanzin. Wat een onkunde. Wat een verduisterde blik op
de evolutie. De achterliggende drijfveren zijn macht en winstbejag en niets minder.
Mevr. dr.N. van de M. van het RIVM kwam qua visie niet verder dan: “goede voeding
is belangrijk” (De Andere Krant, 2021, tweede editie) en toen ik haar confronteerde
met deze leegte bleef het verder doodstil.

kunt raken.” Na het ontdekken van leylij
nen ontdekte Noord de magie van bomen.
“Door het boek De kracht van bomen van

Ode aan onze handen en voeten
Anja Veerman

Het is weleens goed om stil te staan
bij hoeveel wij te danken hebben
aan onze handen en voeten. Het
is niet te benoemen hoeveel
acties ze de hele dag door
verrichten voor onszelf
en anderen. We eisen
dat ze onvermoei
baar zijn, maar
staan daar
nauwelijks
tot nooit
bij stil.

E L S VA N VE E N

ARJEN PASMA

Behalve wanneer we klachten krijgen en
ze pijn doen. Tijd voor een mindful mo
mentje en extra aandacht voor handen
en voeten. Hiermee tonen we ze onze
dankbaarheid.
Heb je last van zweetvoeten? Laat dan
zes theezakjes trekken in een ruime bak
met heet water. Wacht tot het water een
aangename temperatuur heeft en ver
wen de voeten tien minuten met dit bad.
Vermoeide handen en voeten worden blij
van een kwartiertje weken in een verzach
tend bad met een handje fijne havermout.
Daarna nog even heerlijk masseren met
wat olijf- of amandelolie met een paar
druppels lavendelolie of etherische
olie naar eigen voorkeur. De ont
spanning werkt door in het hele
lichaam.
Een beproefd middel voor
droge handen en voeten is,
voordat je naar bed gaat, ze
zachtjes met verwarmde sesa
molie twee minuten inmasseren. Trek
daarna dunne katoenen handschoenen en
sokken aan en de nacht doet de rest.

Dat aardappels geneeskracht heben, wist
men vroeger al. Deze knollen zijn ook
goed te gebruiken voor hand- en voetver
zorging. Voor het krijgen van bijvoorbeeld
soepele handen maak je een stevige brij
van twee gekookte en gepureerde aard
appelen, 2 eetlepels melk en 1 theelepel
honing. Verdeel de brei over beide handen.
Laat het mengsel minstens een half uur
inwerken.

Voor meer inspiratie
• bit.ly/gezonde-voetenbaden
• bit.ly/video-handverzorging

Ik nodig iedereen uit die zich met geneeskunde gaat bemoeien en dus met zieke
mensen, een visie te ontwikkelen of eigen te maken die ook bekend is bij de patiënten
die je onderwerpt aan onderzoeken en therapieën. En… dat daarbij de eed die je als
geneeskundige hebt afgelegd leidend zal zijn voor je handelen. Kom dat eerst eens
vertellen als je aanschuift bij de praatprogramma’s. Leg uit waardoor wij er (nog) zijn
(een creatief en adaptief werkend immuunsysteem).
Hier komt de mijne: maak onderscheid tussen acute ziekten (waaronder ook kinder
ziekten) enerzijds en chronische ziekten anderzijds. Chronische ziekten dienen tot
niets, zij vergroten slechts het lijden, zij hebben geen zelfhelende tendens in zich.
Hooguit kun je de klachten verlichten, maar beter wordt het uit zichzelf nooit. Mis
schien kan een heel kundige geneeskundige een chronisch zieke terugbrengen naar
een vorm van acute ziekte, maar de meeste geneeskundigen hebben er geen weet van
dat dat zou moeten om de patiënt gezonder te maken.
Acute ziekten hebben een noodzakelijk reinigend vermogen in zich. Dat werkt optimaal
wanneer er gedurende die acute ziekte essentiële koorts van tenminste 39,5 optreedt
en de toxinen afgebroken worden. Een lijf dat tijdens de koorts met rust gelaten wordt
of desnoods met natuurlijke middelen wordt begeleid, schoont zichzelf op. Zoge
naamde ‘kinderziekten’ (we hebben er recht op) zijn bij uitstek geschikt om door hun
aard en locatie in het lijf, ons immuunsysteem te trainen. Je wordt er beter van. Ook
tijdens kinderziekten zie je koorts en juist hier werkt het dus dubbel op: opschoning
en training. Vraag 25 mensen in je omgeving wat ze moeten doen bij koorts en 24
van de 25 melden dan: paracetamol innemen. Van wie weten ze dat? Van de dokter.
Die doet maar wat. Zonder visie. Ik hoor graag berichten terug op deze column. 

� 
Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en
homeopaat.
� 
Dit is deel 28 in een serie columns met
als thema: We kunnen het zelf.
� 
Reageren? redactie@deanderekrant.nl

Woke-verdwazing
Tegenwoordig mag je geen mening meer hebben die afwijkt van wat gepast
en vooral woke wordt geacht. Maar wat is eigenlijk het woke gedachtengoed?
Via Google kwam ik achter deze omschrijving:
‘De letterlijke betekenis van woke is de verleden tijd van to wake up. Hiermee
wordt aangegeven dat de persoon ‘wakker’ is: alert op maatschappelijke
misstanden, ongelijkheid, racisme, discriminatie en polarisatie.’
Bij dat laatste woord – alert op polarisatie – moest ik glimlachen. In mijn
beleving is het woke denken behoorlijk onverdraagzaam richting anders
denkenden. Woke is tolerant naar mensen die geloven in het klimaatpro
bleem. Woke vindt het normaal dat je een vaccin neemt ‘voor de ander’
of ‘om de zorg te ontlasten’ of ‘om weer vrij te zijn’. Woke maakt er geen
punt van als wetenschappers of artsen worden gecensureerd. Woke is tegen
discriminatie van mensen met een andere huidskleur en LHBT+, maar het
is geen enkel probleem voor woke-denkers als mensen niet meer naar het
buurtcafé of de sportschool kunnen omdat zij geen coronapaspoort hebben.
‘Daar heb je toch zelf voor gekozen?’
Ik vind het woke-denken een groot gevaar voor onze samenleving. Als
mensen zo dwingend in een bepaalde manier van denken worden geduwd
en vooral als ze daar zo opgewekt en monter in meegaan, gaan bij mij alle
alarmbellen af.
Ik ervaar het woke-denken als belemmering om openlijk wetenschap en
geneeskunde te bedrijven en dat vind ik gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat artsen
die worden verketterd - wat met mij en anderen gebeurt omdat wij ons blij
ven uitspreken - de neiging hebben hun mond te houden. Ook heeft het zien
van verkettering van andere artsen de uitwerking dat artsen die er hetzelfde
over denken zich stil gaan houden in het publieke domein. Waarschijnlijk is
dat ook de opzet van de overheid. Er is een grote campagne van start gegaan
om mensen te waarschuwen tegen ‘artsen die desinformatie’ verspreiden.
Tientallen (vooral huis)artsen kregen een ‘corrigerende’ brief. Dat moest
een afschrikwekkend effect hebben. De artsen moesten zich stilhouden in
het publieke domein.
Maar, als artsen zich stilhouden, kunnen mensen in de samenleving geen
kennis meer opdoen van de tegengeluiden die er wel degelijk zijn. En dat
is gevaarlijk. Voor wat betreft de nieuwe Covid-vaccins hebben we nu de
situatie dat mensen ruim een jaar zijn overspoeld met propaganda. Ze ont
vingen niet de juiste informatie om een afweging te maken voor hun eigen
gezondheidssituatie.

TI E N TA LL E N H U IS 
A R TS E N K R E G E N
E E N ‘C O R R IG E R E N D E ’
B R IE F
Gelukkig laten veel artsen en anderen zich de mond niet snoeren.
Onlangs zag ik een interview met prof. immunologie Theo Schetters
bij blckbx.tv. Aan de hand van veertien dia’s evalueerde hij de mas
sa-vaccinatie tegen Covid. Het raakte me dat hij tegen de interviewer zei
‘de informatie bereikt de mensen niet’. Ook interviewde blckbx.tv onlangs
Robert Malone. Malone is de uitvinder van de mRNA-technologie. Hij is
ook gecensureerd. Malone gaf een soortgelijke motivatie als Schetters. “Ik
ben niet geobsedeerd, maar ik voel de innerlijke plicht om de mensen in te
lichten.”
Mensen als Malone en Schetters inspireren mij. Het druist tegen de artseneed
in om mensen niet eerlijk in te lichten over hun medicatie of vaccins. Mensen
moeten een eigen afweging kunnen maken of zij een middel nemen – of
niet. Als er dwang, drang en propaganda worden toegepast en als medici
daarin meegaan, graven zij uiteindelijk hun eigen graf.
Medici hebben alleen toekomst als zij het vertrouwen van de mensen heb
ben. Eenmaal verspeeld vertrouwen komt niet gemakkelijk meer terug. Ik
blijf hopen op het ontwaken van het artsengilde uit de woke-verdwazing. 
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OEKRAÏENSE JOURNALIST EN ACTIVIST YEVHEN VASIKLEVICH:

Estland is niet bang voor
een Russische invasie

IJSLAND

“EU sluit ogen voor mensenrechten
schendingen in Oekraïne”
Beeld: Yevhen Vasilkevich

De bekende Oekraïense journalist en activist Yevhen
Vasilkevich zegt te zijn gemarteld, verkracht en
geïntimideerd door de Oekraïense geheime dienst SBU.
Toen ze hem in 2017 wilden dwingen een politicus te
vermoorden, vluchtte hij naar Nederland. Anders dan de
huidige Oekraïense vluchtelingen, heeft hij moeite gehoor
te vinden bij de Nederlandse autoriteiten en media.
Eric van de Beek
In Oekraïne is hij een n ationale
bekendheid, niet in de laatste plaats
vanwege een 23-delige serie die
de nationale zender KRT TV wijd
de aan zijn schokkende relaas over
zijn e
 rvaringen met de Oekraïense
geheime dienst SBU. Ook Duitse,
Franse en Italiaanse media wisten
Yevhen Vasilkevich te vinden. Een
Italiaanse filmmaker werkt zelfs
aan een Engelstalige documentaire
over hem, C
 onfessions of a Spy. Maar
uitgerekend in Nederland, waar hij
op 13 n
 ovember 2017 asiel a
 anvroeg,
tonen de reguliere media geen enkele
interesse. Naar e
 igen zeggen heeft
hij alle landelijke kranten benaderd,
maar kreeg hij geen e
 nkele r espons.
Alleen de LHBT-gemeenschap in Ne
derland bood hem een l uisterend oor.
Zo verscheen hij in een Pride TV-spe
cial van de lokale A
 msterdamse zen
der Salto en werd hij geïnterviewd
door homo-tijdschrift Winq. Vasilke

vich lijdt – naar eigen zeggen – aan
een posttraumatische stressstoornis
door alles wat hij in Oekraïne heeft
meegemaakt.
Vasilkevich maakte in Oekraïne naam
als journalist en activist, met de
nadruk op dat eerste. Hij is één van de
medeoprichters van F
 emen, een Oe
kraïense feministische protestgroep
die bekend is van de demonstraties
met topless v
 rouwen, vaak ook met
bloemen in het haar. De Oekraïen
se regering ziet deze d
 emonstraties
als ondermijning van de staat en
s ommige d eelnemers e raan zijn
veroordeeld tot gevangenisstraffen.
Ook was V
 asilkevich betrokken bij
de protesten van 2013 en 2014 op
het Maidan-plein in Kiev, tegen
de toenmalige regering van de
pro-Russische president Viktor
Yanukovich. Met eigen ogen zag hij
daar hoe de aanvankelijk v
 reedzame
protesten ontaardden in geweld,
door toedoen van ultranationalisten

en groeperingen die met het nazisme
dwepen. Yanukovich verhuisde
vervolgens naar de stad Nikolaev
en begon zich te wijden aan de
journalistiek.
Op 7 juni 2015 veranderde alles voor
hem. Het toenmalige hoofd van de
Oekraïense geheime dienst SBU, Va
lentin Nalyvaichenko, maakte op die
dag bekend dat er 47 activisten waren
gearresteerd in Nikolaev. Die zouden
er op uit zijn geweest een volksre
publiek te stichten. De groep werd
gefinancierd vanuit Rusland en aan
gevoerd door een lokale journalist bij
wie een handgranaat in zijn woning
was aangetroffen, aldus Nalyvai
chenko. De naam van de journalist:
Yevhen Vasilkevich.
“Allemaal leugens”, reageert
Vasilkevich. “Ik ben nooit betrokken
geweest bij een separatistische
b eweging. En ik heb ook nooit

een handgranaat in huis gehad. Ik

ben er uiteindelijk ook nooit voor
a angeklaagd door het Openbaar
Ministerie van Oekraïne.”
Alle arrestanten werden dezelfde dag
nog vrijgelaten, behalve Vasilkevich.
Hij zou zijn geslagen en verkracht in
een detentiecentrum van de SBU in
Nikolaev. Een medegevangene werd
voor zijn ogen vermoord. Diens keel
werd doorgesneden. De bedoeling
daarvan werd Vasilkevich meteen
ook duidelijk gemaakt. “Mij zou
hetzelfde overkomen, zeiden ze, of
ze zouden mij beschuldigen van de
moord, tenzij ik voor ze ging werken.
Ze hadden iemand nodig met goede
connecties in kringen van activisten
en met talent voor journalistiek.”
Uit angst stemde hij toe. De SBU
gaf hem als taak nepnieuws te
v erspreiden in de media. Alle

moorden en andere misdaden die
gepleegd werden onder auspiciën van
de SBU moest hij toeschrijven aan
Russische elementen. Breekpunt voor
hem was de opdracht die hij kreeg om
een parlementslid te vermoorden
uit de van Moldavië afgescheiden
en door Rusland g econtroleerde
regio Transnistrië, Dmitry Soin. De
reden voor de SBU om hem daar
mee te b
 elasten was dat Vasilke
vich een goede b
 ekende is van Soin
en dat hij hem vertrouwde. De SBU
stelde Vasilkevich ook een b
 eloning
in het vooruitzicht: als hij Soin had
vermoord, dan zou de g
 eheime dienst
hem verder met rust laten. Met de
hulp van gewetensvolle SBU-offi
cieren, die niet konden leven met
het wetteloze gedrag van hun colle
ga’s, wist Vasilkevich te ontkomen
naar Nederland. Hij m
 eldde zich op
13 november 2017 bij de Immigra
tie- en Naturalisatiedienst (IND)
met “een koffer vol onweerlegbaar
bewijs van de misdaden van de SBU,
niet alleen tegen mij maar tegen het
hele Oekraïense volk”.
Waar die koffer en documenten zich
nu bevinden, weet hij niet. Enig
v ertrouwen dat de 

N ederlandse
autoriteiten daar iets mee hebben
gedaan, heeft hij niet langer. “Europa
heeft de Maidan-protesten gesteund.
Het sluit daarom de ogen voor
mensenrechtenschendingen in Oek
raïne.” Het zou ook de reden zijn van
het feit dat hij na ruim vier jaar in Ne
derland nog steeds geen p
 ermanente
verblijfsstatus heeft. De IND zou er
wat dat b
 etreft een d
 ubbele mo
raal op na houden. “
R ussische
a sielzoekers krijgen vaak een

positieve beschikking zonder dat de
documenten die ze aandragen goed
worden gecontroleerd.” Vasilkevich
zegt hartelijk g
 elachen te hebben
om een verhaal in de V
 olkskrant
van journalist Huib M odderkolk
over een R
 ussisch stel dat asiel had
aangevraagd in Nederland omdat het
teveel zou h
 ebben geweten over de
MH17-ramp. “De Russische g
 eheime
dienst FSB zou de kat van deze men
sen hebben vermoord om ze schrik
aan te jagen? Een journalist die dat
gelooft, kan ik niet serieus nemen.”
De IND besliste in eerste i nstantie
negatief op de asielaanvraag van

Vasilkevich. Tot de Russische i nval
beschouwde de dienst O
 ekraïne
namelijk als een veilig land. Dit leidde
tot een beroepszaak, waarbij de advo
caat van V
 asilkevich, Wil E
 ikelboom
van Prakken d’Oliviera, niet alleen
bestreed dat O
 ekraïne v
 eilig was voor
journalisten, a
 ctivisten en LHBT’ers,
maar ook trachtte aannemelijk te
maken dat het verhaal van Vasilke
vich op w
 aarheid berust. Zo wees hij
op het feit dat een voormalige officier
van de SBU op de O
 ekraïense tv heeft
bevestigd dat Vasilkevich v
 erkracht
is. Ook heeft het Oekraïense Openbaar
Ministerie, dat een onderzoek had in
gesteld naar de zaak, bevestigd dat
zich een dode man heeft bevonden
in de ruimte waar Vasilkevich ver
bleef ten tijde van zijn detentie,
zij het dat die al e
 erder om het le
ven zou zijn gebracht door iemand
anders. Dat laatste moet ernstig
betwijfeld worden, zegt Eikelboom
in een brief aan de Rechtbank Den
Haag. Hij verwijst naar de Oekraïense
mensenrechtenorganisatie IHRDC
die in een rapport over de zaak
ernstige twijfels heeft geuit over

Een koffer bij de IND
vol onweerlegbaar
bewijs van de
misdaden van de SBU

de aannames van het O penbaar
Ministerie over de toedracht van de
moord. De raadsman van Vasilkevich
wijst verder op een interview in het
Russische dagblad MK RU met D
 mitry
Soin, de politicus uit T
 ransnistrië die
de SBU zou hebben willen vermoor
den. Soin bevestigt in dat interview
dat Vasilkevich een bekende van hem
is. Hij zegt ook geloof te hechten aan
diens verhaal.
Op 30 december 2021 verlengde de
IND Vasilkevich’s verblijfsvergun
ning voor bepaalde tijd. Vasilkevich
toont zich strijdbaar: “Ik ga getuigen
bij het Internationaal Strafhof en het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens over schendingen van de men
senrechten in Oekraïne.”

f De Andere Krant heeft kennis
genomen van documentatie
die Vasilkevich en zijn
advocaat hebben aangevoerd.
Ook sprak De Andere Krant
met een pro-Russische
persoon die Vasilkevich kent
uit de tijd dat beiden woonden
in de Oekraïense havenstad
Odessa. Hij herinnert hem zich
als “enigszins anti-Russisch en
een showman”.
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In het Westen wordt gevreesd voor een herhaling van ‘het Krimscenario’ in Estland. Er zou een afscheidingsbeweging van etnische
Russen kunnen ontstaan die aansluiting zoekt bij de Russische
Federatie. Afgezien van een enkele extreemrechtse politicus is er in
Estland echter niemand die dit werkelijk voor mogelijk houdt.
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Bas van der Plas
Zo’n kwart van de bevolking van
Estland bestaat uit Russen. De Est
se politicus Mart Helme schildert ze
af als de ‘vijfde colonne’ van Poetin.
Helme was ambassadeur in Rusland
en is sinds enige jaren één van de
leiders van de Estse Conservatie
ve Volkspartij (EKRE), een uiterst
rechtse, extreem-nationalistische en
xenofobe partij. Hij heeft verklaard
dat de voormalige sovjet-republiek
Estland zijn ‘oostelijke gebieden’
dreigt te verliezen aan Rusland.
Helme doelt daarmee met name op
de aan de Russische Federatie gren
zende provincie Ida-Virumaa waar
73,4 procent van de bevolking etni
sche Rus is. Daar wordt olieschalie
gewonnen, die zorgt voor het groot
ste deel van de energievoorziening in
Estland. Op last van de Europese Unie
moet de winning daarvan nu worden
afgebouwd, vanwege het klimaaat.
Hierin ziet Helme een groot gevaar:
“Dit is een directe strategie die de
weg vrijmaakt voor een herhaling van
het Krim-scenario in Ida-Virumaa,”
zegt hij, verwijzend naar de gebeur
tenissen op schiereiland de Krim,
waar de etnisch-Russische bevolking

zich losmaakte van Oekraïne om zich
vervolgens bij Rusland te voegen.
“Als we daar de mijnen en energie
centrales sluiten en daarmee de pla
neet redden, verliezen we gewoon het
noordoosten, want aan de Russische
kant van de Narova (de grensrivier

Aan de Russische
kant van de Narova is
alles in orde: mensen
hebben werk en brood

tussen Estland en de Russische Fede
ratie, BvdP) is alles in orde: de mijnen
functioneren, er wordt elektriciteit
geproduceerd, mensen hebben werk
en brood. Vroeger dachten we dat het
leven in Estland zo goed is dat lokale
Russen niet de hele tijd naar Rusland
kijken. Maar als we zelf hun levens
kwaliteit verslechteren, maken we
plaats voor de vijfde colonne, voor

hybride oorlog en voor andere scena
rio’s die hiermee verband houden”,
beweert de politicus.
Op zoek naar ‘de vijfde colonne’
Journalisten van Estse publicaties
togen naar de in Ida-Virumaa gele
gen grensstad Narva. Ze kregen over
al hetzelfde te horen. M
 ensen achtten
een herhaling van het Krim-scenario
onmogelijk. Ook westerse journalis
ten vingen bot in Narva. Bewoners die
pleiten voor aansluiting bij de Russi
sche Federatie werden niet gevonden.
In een interview met de Estse me
dia in 2019 zei de plaatsvervangend
commandant van het Estse leger Ar
tur Tiganik dat er geen tekenen zijn
dat Rusland de intentie heeft Estland
binnen te vallen. “Zelfs wanneer
mensen Poetin en de positie van Rus
land in Oekraïne steunen, zullen zij
met betrekking tot Estland zeggen:
bij ons is de situatie heel anders.”
Al in 2014, onmiddellijk na de ge
beurtenissen op de Krim, sloot de
Estse ambassadeur in Oekraïne, Su
lev Kannike, de mogelijkheid van een
Krim-scenario in Estland uit. “In hun
denken en meningen zijn ze veran
derd,” zei de Estse diplomaat over de
Russischtaligen in haar land. “Vooral

de jongereSPANJE
generatie is meer westers
geworden.”
In het najaar van 2016 r eageerde de
Russische ambassadeur in Estland,
TUNESIE
ALGARIJE
Alexander Petrov, over
een m
 ogelijk
Krim-scenario voor de provincie
Ida-Virumaa: “Dit komt uit het rijk
der fabelen. Estland is een stabiele
staat met legitieme machtsstructu
ren, en er zijn absoluut geen r edenen
om hier zelfs maar over een herhaling
van het Krim-scenario te praten.”
Er zijn twee bekende Russisch
sprekende activisten in Estland:
Joeri Zjoeravljov en Dmitry Linter die
soms pro-Russische demonstraties
organiseren. Die trekken hooguit
een honderdtal mensen. Het Estse
ministerie van Binnenlandse Zaken
schat het aantal deelnemers op niet
meer dan een paar dozijn. Volgens
de perssecretaris van het ministerie
van Binnenlandse Zaken, Teks Vert
mann, is men daar van mening dat de
organisatoren Zjoeravljov en Linter
radicalen zijn met marginale steun,
die alleen maar aandacht willen trek
ken. “Onze veiligheidstroepen zijn
zich bewust van wat er gebeurt, de
veiligheid van Estland is onwankel
baar,” verzekerde Vertmann. Volgens
hem komen alleen vrienden van de
PORTUGAL
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organisatoren naar de demonstraties,
TURKIJE
enkele tientallen mensen.
Ook na de Russische inval in Oe
kraïne kwamen de media weer met
GRIEKENLAND
MALTA
het verhaal over ‘een
mogelijke Rus
SYRIE
CYPRUS
sische dreiging in Estland’ door een
‘vijfde colonne van Poetin aanhan
gers’. Van een toenemende pro-Rus
sische houding is in Narva evenwel
niets te merken. Wel zien we steeds
meer Oekraïense vlaggen en andere
symbolen verschijnen die duidelijk
maken waar de steun ligt. 
ALBANIE

Bas van der Plas (Amsterdam,
1947) woont in de aan de Russische grens gelegen stad Narva.
Daarvoor woonde hij vele jaren in
de Russische Federatie. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis,
politiek en cultuur van de landen
die ooit deel uitmaakten van de
Sovjet-Unie en publiceerde hierover diverse boeken en artikelen.
Zijn nieuwste boek, Belarus is
geen Rusland – Macht en oppositie in Wit-Rusland verscheen in
december 2021.

A L E XA N D E R Z WAG E R M A N

Chinese paranoia
Toen ik in 2009 naar China kwam, was het land al ruim tien jaar bezig
het niveau van het Engels van de burgers te verbeteren. Zelfs in het
slaperige Changchun, in het achtergebleven noordoosten van China,
was er veel werk voor een Nederlandse docent Engels. Ondanks het
feit dat Engels niet mijn moedertaal is, kreeg ik vaak extra betaald voor
lessen Engels – iets wat zonder blikken of blozen een ‘blanke bonus’
werd genoemd. Een Chinees die geboren was in Amerika en in ieder
geval veel beter was in gesproken Engels, kreeg minder betaald dan een
blanke Nederlander ‘want de ouders willen graag een westerse docent’.
Ik voelde mij regelmatig ongemakkelijk bij dit
alledaags racisme – maar nooit ongemakke
lijk genoeg om het extra geld af te wijzen. Er is
echter veel veranderd in de afgelopen jaren. Al
in 2019, tien jaar na mijn aankomst in China,
werd ik geconfronteerd met een nieuw soort
alledaags racisme: als blanke was ik meteen
verdacht en was ik ongetwijfeld verantwoorde
lijk voor het verspreiden van het coronavirus.
Dit was natuurlijk net zo belachelijk als mijn
blanke bonus.
Terugkijkend had ik in 2019 en zeker in 2020
moeten inzien dat er iets fundamenteels was
veranderd. Waar ik ooit goed bijverdiende met
het helpen van lokale apparatsjiks met ver
talingen vanuit het bloemrijke Chinees naar

internationaal aantrekkelijk Engels, zie ik
nu steeds meer ‘trotse Chinese’ namen. Een
Chinese kantoortoren in het centrum van
Changchun heette ooit, direct vertaald uit het
Chinees, ‘gouden handelswereld voor nieuwe
welvaart’. Ik raadde ‘Global Trade Center’ aan
als mooie Engelstalige parafrase. Inmiddels is
het gebouw hernoemd en zijn er nieuwe gro
te Chinese karakters op het gebouw gehesen.
Het gebouw heet nu, wederom direct vertaald,
‘Zelfvoorzieningswerk’. Blijkbaar was er geen
behoefte aan een mooie Engelse naam.
Ook kleuterscholen en kinderdagverblijven
moesten blijkbaar nieuwe namen krijgen. De
Communistische Partij China (CPC) heeft een
campagne gestart om de namen ‘op te scho

nen’; woorden als ‘world, ‘global’, en ‘inter
national’ mogen bijvoorbeeld niet meer.
Nou is het op zich prima als namen alleen in
de lokale taal worden geschreven en alles hoeft
van mij echt niet naar het Engels te worden
vertaald. De ‘opschoning’ is wel een teken des
tijds en valt samen met andere trends. Tijdens
een serie Partijvergaderingen vorig jaar stelde
een adviseur voor Engels uit de kernvakken van
scholen en toelatingsexamens voor de univer
siteit te schrappen. De Chinese leerlingen, zo
meende de bureaucraat, besteden te veel tijd
aan het leren van Engels – en niet velen gaan
de taal gebruiken, want ‘Chinezen spreken nu
eenmaal Chinees’. Een andere functionaris be
weerde dat digitale vertalingstechnologie de
behoefte aan onderwijs in het Engels toch snel
genoeg zou vervangen.
De Chinese leider, Xi Jinping, wil dat zijn land
meer ‘cultureel zelfvertrouwen’ toont. Dat is
natuurlijk prachtig en China heeft een rijke
cultuur om uit te putten. Maar een minder fijn
aspect van die campagne werd onthuld in 2013,
het jaar nadat Xi aan de macht kwam, toen de
CPC ‘Document Nummer Negen’ verspreidde,
een beleidsnota boordevol paranoia over bui
tenlanders die ‘infiltreren in de ideologische
sfeer van China’. Het riep op tot waakzaam
heid tegen gevaarlijke westerse ideeën zoals
universele waarden, mensenrechten en een
grondwet. Ironisch genoeg claimt de Chinese
grondwet dat het land universele waarden en
mensenrechten nastreeft, maar van argwaan

GEORGIE

MACEDONIE

over westerse ideeën naar het schrappen van
westerse woorden lijkt mij een logische, zij het
te betreuren, stap.
Op sociale media hebben sommigen de
anti-Engelse acties bekritiseerd. Zoals altijd
in China, moet zoiets voorzichtig geformuleerd
worden en de effectiefste kritiek die ik heb ge
zien, gebruikte uitlatingen van de CPC zelf. Nog
maar een paar jaar geleden hield de officië
le spreekbuis van de CPC, het V
 olksdagblad,
een hartstochtelijk betoog voor het leren van
vreemde talen: ‘Het is prachtig dat Chinese
mensen de wereld ingaan en dat de wereld naar
China komt.’ Maar ja, ook de Partij is in korte
tijd veranderd, net zoals mijn eigen omgeving.
Overigens staat ‘Zelfvoorzieningswerk’ leeg,
want Changchun zit op dit moment al ruim een
maand in lockdown. We kunnen niet eens de
straat op, laat staan de wereld in.

f Alexander Zwagermans meest recente
boek is Waarom China Wint, uitgeverij
Blue Tiger Media
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Heeft de huizenmarkt haar top bereikt?

EU bereikt akkoord
over Europese internetwet

In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de huizenprijzen in
Nederland met 2,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijs
van een gemiddelde bestaande koopwoning kwam uit op 428.000 euro,
terwijl dat in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 438.000 was. Er zijn
redenen om aan te nemen dat we op een keerpunt zijn beland. Het wordt
een spannende tijd op de huizenmarkt.

In Brussel is op 22 april een politiek akkoord bereikt over de
‘Digital Services Act’ (DSA), een ambitieuze Europese wet die
regulering van het internet beoogt. Vertegenwoordigers van het
Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese
Raad (de lidstaten) bereikten hierover overeenstemming, na een
marathonsessie van zestien uur.

Tekort aan woningen?
De heersende opinie is dat er een groot te
kort is aan woningen en dat het nog jaren
zal duren voordat dit tekort is ingelopen.
Dat is dan ook een van de belangrijkste
argumenten waarom potentiële hui
zenbezitters bereid zijn steeds hogere
bedragen te bieden op een woning. Het
tekort is zo groot dat de prijzen alleen
maar omhoog kunnen. Volgens de laatste
cijfers bedraagt het tekort in Nederland
momenteel ongeveer 279.000 woningen.
Volgens de regering zijn er tot 2030 on
geveer 900.000 nieuwe woningen nodig
om het woningtekort aan te pakken. Dat
komt niet alleen door bevolkingsgroei
en migratie, maar ook doordat er steeds
meer eenpersoonshuishoudens zijn. Zij
zoeken vooral betaalbare appartementen
in de grote stad.

De vooruitzichten
voor de Nederlandse
woningmarkt zijn in
korte tijd aanzienlijk
verslechterd.

Toch valt er op deze visie het een en ander
af te dingen. De meeste woningen wor
den immers niet gekocht met spaargeld,
maar met een hypotheek. Daarbij leent
men vaak maximaal, tot honderd pro
cent van de waarde van de woning. Met
investeringen in verduurzaming van de
woning, de zogeheten duurzaamheids
korting, kunnen huizenkopers zelfs
nog een paar procent meer lenen dan de
marktwaarde. Dat betekent dat de hui
zenprijzen in Nederland in belangrijke
mate worden bepaald door de maximale
leencapaciteit van huishoudens. Met an
dere woorden, het maximale bedrag dat
huishoudens kunnen of mogen lenen. Dat
bedrag werd door de dalende rente steeds
hoger en daarmee ook het budget van de
potentiële huizenkoper. De Nederlandse

Stijging rente
Als banken door een stijging van de rente
besluiten minder hypotheek te verstrek
ken of door onzekere marktomstandighe
den meer hypotheekaanvragen afwijzen,
valt opeens een deel van de vraag naar
woningen weg. Een huis willen kopen is
immers niet hetzelfde als een huis kunnen
kopen. En op dat gebied zien we de laat
ste maanden een snelle kentering in de
markt. Sinds oktober vorig jaar is de hy
potheekrente voor een rentevaste periode
van 10 jaar verdubbeld, van ongeveer 1%
naar meer dan 2%. Een stel met een ge
zamenlijk inkomen van twee keer modaal
kan tegen de huidige rente al snel €20.000
minder lenen dan in oktober vorig jaar.
Dat betekent dat mensen minder kunnen
(over)bieden op een woning.
Koopkracht daalt
Niet alleen de lage rente heeft een rem
mend effect op de woningmarkt. Ook
het inkomen speelt een belangrijke rol.
Zo lang het gemiddelde inkomen stijgt
kunnen mensen een hogere hypotheek
krijgen, maar momenteel blijft de loon
stijging in Nederland sterk achter bij zo
wel de inflatie als de huizenprijzen. Het
besteedbaar inkomen dreigt voor het eerst
in lange tijd zelfs te dalen door hoge ener
gieprijzen en stijgende voedselprijzen. En
terwijl een stijgende hypotheekrente een
beperkte invloed heeft op de leencapaci
teit, heeft die een veel grotere impact op
de maandelijkse rentelasten. Door deze
combinatie van factoren bereikte het
consumentenvertrouwen in Nederland

in april zelfs het laagste niveau ooit ge
meten door het CBS.
Een derde factor die de huizenmarkt zou
kunnen beïnvloeden is het aflopen van
coronasteunmaatregelen. Ondernemers
kregen tijdens de coronapandemie com
pensatie van de overheid en uitstel van de

uit. Ook kunnen loonstijgingen als gevolg
van krapte in de arbeidsmarkt ervoor zor
gen dat mensen wat meer kunnen lenen.
Dat is echter marginaal vergeleken met
het effect van de hogere rente. Een hoge
inflatie gaat doorgaans gepaard met een
hogere rente, waardoor een snelle daling
van de rente niet voor de hand ligt.

De laatste maanden zijn zowel het
aantal biedingen als de hoogte van
het overbieden al wat afgenomen. Ook
daalt het aantal transacties.

belastingdienst. In de Verenigde Staten
zorgde het wegvallen van steunmaatre
gelen al voor een significante toename
van het aantal huisuitzettingen. In Ne
derland is het sociaal vangnet sterker dan
in de Verenigde Staten, maar het is wel
een factor om rekening mee te houden.
De ruimhartige steunmaatregelen hebben
ook niet-levensvatbare bedrijven over
eind gehouden.
Wat betekent dit voor de huizenmarkt?
Het mag duidelijk zijn, de vooruitzichten
voor de Nederlandse woningmarkt zijn in
korte tijd aanzienlijk verslechterd. Nu is
het natuurlijk de vraag hoe lang de hier
boven genoemde factoren zullen aan
houden. Als de energieprijzen weer da
len naar het niveau van voor de oorlog in
Oekraïne, dan ziet het koopkrachtplaatje
er voor veel huishoudens al een stuk beter

De huizenprijzen kunnen op k
 orte t ermijn
verder stijgen door dure en schaarse
bouwmaterialen. Daardoor zijn er in het
hele land al nieuwe bouwprojecten stilge
legd of uitgesteld. Dat heeft een prijsop
drijvend effect, maar het is de vraag hoe
veel mensen die hoge prijzen nog kunnen
betalen. De laatste maanden zijn zowel
het aantal biedingen als de hoogte van het
overbieden al wat afgenomen. Ook daalt
het aantal transacties. Deze ontwikkelin
gen zijn kenmerkend voor de laatste fase
van een bubbel. Het belooft een spannen
de tijd te worden op de woningmarkt. ¾

Van onze redacteur
Het officiële doel van de wet is de rechten
van burgers op het internet te beschermen
tegen de macht van Big Tech bedrijven.
De wet moet zorgen voor bescherming
van vrijheid van expressie, toegang tot
informatie en het recht op privacy en
non-discriminatie, zo stelt de Europe
se Commissie. Daarbij zijn de juridische
pijlen vooral gericht op misbruik van
persoonsgegevens voor advertentie
doeleinden. Volgens de European Digital
Rights Initiative (EDRI), een burgge
rechtenwaakhond waarbij 45 ngo’s zijn
aangesloten, is de wet “een goede eerste
stap om mensenrechten op het internet te

Platforms moeten
met ‘trusted flaggers’
onder toezicht van een
nationale coördinator
berichten controleren op
illegale inhoud

beschermen, en tot op bepaalde hoogte de
enorme macht van de Big Tech bedrijven
in te perken”.

Fotografie: Patricia Hofmeester

De laatste jaren zijn de huizenprijzen
in Nederland, maar ook in veel andere
landen, aanzienlijk gestegen. Een recent
rapport van Eurostat laat zien dat de
prijzen van een gemiddelde koopwoning
in de hele Europese Unie sinds 2010 met
42 procent zijn gestegen. Door dalende
rente verstrekten banken de laatste ja
ren steeds hogere hypotheken aan po
tentiële huizenkopers, wat in een krappe
woningmarkt een sterk prijsopdrijvend
effect had. Ook in Nederland. Tegelijker
tijd lokte de lage rente ook steeds meer
beleggers naar de woningmarkt, waar
door met name starters steeds moeilijker
aan een huis konden komen.

Bank concludeerde in 2020 dat de huizen
prijzen veel sterker worden bepaald door
de leencapaciteit dan door een tekort aan
woningen.

Tweespalt
tweespalt (de; g. mv.) [<1555><Hd. Zwiespalt], verdeeldheid, twist, twee
dracht: […]
Illustratie: Olivier26
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De wet introduceert strengere regels voor
platforms met meer dan 45 miljoen ge
bruikers. Die moeten regelmatig contro
leren op ‘desinformatie’ en ‘misleidende
content’. Op overtreding staan fikse boe
tes. De platforms moeten ook duidelijker
aangeven wanneer sprake is van ‘pro
moties’ (advertenties). Verder moeten ze
aangeven hoe ze content personaliseren
en alternatieven aanbieden aan gebrui
kers die geen gepersonaliseerde content
aangeboden willen krijgen.
Ook komen er strengere regels voor online
marktplaatsen. Die worden verplicht om
de gegevens van aanbieders te verifië

ren en om verhandelde producten beter
te controleren. De Europese Commissie
krijgt het exclusieve recht om de grote
online-platforms te controleren. De lid
staten moeten op nationaal niveau toe
zicht houden op de kleinere platforms.
Trusted ‘flaggers’
Hoewel de wet beoogt consumenten te
beschermen tegen de Big Tech-bedrijven,
staat daar tegenover dat hij de Europese
Commissie allerlei nieuwe mogelijkheden
geeft om invloed uit te oefenen op wat er
wel en niet mag worden gepubliceerd op
internet. Zo bevat de wet de mogelijk
heid voor de Commissie om in het geval
van een ‘crisis’ platforms als Facebook,
Google, Twitter en dergelijke, opdracht
te geven om hun content te modereren
teneinde ‘desinformatie’ tegen te gaan.
De Andere Krant meldde vorige week dat
de Commissie het alleenrecht dreigde te
krijgen om te bepalen wanneer er sprake
is van een crisis of ‘noodtoestand’, maar
volgens de nu aangenomen versie moet
de Commissie hiervoor toch in overleg
treden met de lidstaten. De noodtoestand
krijgt bovendien een maximumtermijn
van drie maanden, waar eerst helemaal
geen sprake was van een termijn. Wan
neer een noodtoestand wordt uitgeroe
pen, moeten de platforms ervoor zorgen
dat hun gebruikers geen content publi
ceren dat een gevaar zou kunnen vormen
voor de openbare orde.
Een van de uitvloeisels van de wet is dat
online platforms zogenaamde ‘trusted
flaggers’ (‘betrouwbare controleurs’)
moeten aanstellen die berichten moeten
controleren op ‘illegale inhoud’. De tru
sted flaggers moeten onafhankelijk van
het platform hun werk kunnen doen. Ie
dere lidstaat moet een ‘coördinator voor
digitale diensten’ aanstellen, die toezicht
houdt op de ‘trusted flaggers’ van de plat
forms. De ‘trusted flaggers’ moeten aan
de nationale coördinator doorgeven wan
neer zij illegale berichten signaleren. 

Onlangs las ik een treffende definitie van oorlog als “de toestand waarin
jonge mensen die elkaar niet kennen elkaar doden, in opdracht van oudere
mensen die elkaar wel kennen, maar niet doden”. Zo geformuleerd klinkt
oorlog als een listig opzetje van bepaalde oudere lieden om anderen in het
ongeluk te storten voor eigen gewin, wat dat gewin ook moge zijn. Hun
probleem is dat verreweg de meeste mensen helemaal geen oorlog willen,
jong noch oud, en de list die machthebbers traditioneel gebruiken om de
meute een oorlog in te manoeuvreren en zelf buiten schot te blijven, is het
zaaien van tweedracht en angst. Vroeger heette dat “verdeel en heers”, een
kreet die mogelijk voor het eerst is gebruikt door Philippus II van Macedonië
(382-336 v. Chr.), de vader van Alexander de Grote.
Een probaat middel om tweedracht te zaaien is opponentenpaartjes te creë
ren en/of bestaande opponenten tegen elkaar op te zetten: communisten/
kapitalisten, gelovigen/ongelovigen, moslims/christenen, arm/rijk, hoog
opgeleid/laagopgeleid, enzovoort. Daarnaast maak je de massa bang voor
een allesverzengend kwaad, zoals de islam of het marxisme. Of een virus.
Als dat onvoldoende (snel) resultaat oplevert, ensceneer je een schokkende
gebeurtenis, zoals 9/11 of de Rijksdagsbrand (1933). Iedere zogenaamde false
flag-operatie voldoet, zolang je de schuld maar een zorgvuldig gecreëerde
haatgroep in de schoenen kunt schuiven, zoals moslims, communisten of
joden. En hoppa! Ineens is vrijwel iedereen bereid om essentiële vrijheden
op te geven voor de persoonlijke én de maatschappelijke veiligheid, die
beide eigenlijk nooit in het gedrang waren.

OORLOG
= GELD
V E R D IE N E N
En je overdrijft. Schromelijk. “Een kleine
leugen heeft men snel
door, daarom moet je grote vertellen”, zei Josef Goebbels ooit en dus
noemde hij alle joden marxisten en alle marxisten joden. Op dit moment
zijn alle critici van het coronabeleid aanhangers van Putin en is iedere
Putin-aanhanger een corona-ontkenner.
Om van het duo Angst & Tweedracht een succes te maken, moet je natuurlijk
wel de media onder controle hebben, want het volk gelooft nu eenmaal wat
op de televisie wordt gezegd en in de kranten staat gedrukt. En inderdaad
is de overgrote meerderheid van de media wereldwijd in handen van ‘onze’
verdeel-en-heersouderen. Dat er steevast een minderheid aan dwarskoppen
is die de leugens niet slikt, is alleen maar handig, want dat betekent extra
tweespalt = conflict = (uiteindelijk) oorlog = geld verdienen. Ook met de
wederopbouw na een oorlog verdienen de oudere lieden geld en uiteindelijk
zijn ze zo onmetelijk rijk dat ze werkelijk alles (denken te) kunnen doen. Dat
is het punt waarop de Endlösung in beeld komt. Laten we die in het kader
van deze complottheorie benoemen als ‘de totale controlemaatschappij à
la China’ alias ‘de nieuwe wereldorde’.
Voor het geval plan A (anno nu: onderwerping door een virus) niet werkt,
hebben de oudere lieden altijd plan B achter hand: een oorlog. Maar die moet
zorgvuldig worden voorbereid en dus laat je de westerse opponent decen
nialang vrijwel alle afspraken over Oekraïne schenden, zodat de oosterse
opponent het vanzelf een keer zat wordt en aanvalt. Dat moment, ‘toevallig’
wanneer corona geen angst meer inboezemt, kun je controleren, want de
baas van het Kremlin heeft samengewerkt met je eigen instituut, het World
Economic Forum. Om het spel mee te spelen, gooit Führer Schwab de af
vallige Poetin van z’n website, maar het uiteindelijke doel wordt bereikt.
Overal ter wereld vliegt men elkaar in de haren over Oekraïne, waardoor de
nieuwe wereldorde door de achterdeur kan worden binnengeloodst, alleen
gezien door die minderheid aan dwarskoppen.
Te ver gezocht, dat van Poetin? Ik hoop het vurig. ¾

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

Belangrijke rechtszaak 5G
op komst
Op maandag 16 mei om 13.30 uur vindt er een
belangrijke rechtszaak plaats die iedereen kan
bijwonen via Zoom. Waar gaat het over?

Van onze redacteur
Op 18 december 2020 won Wilma de Jong
van actiegroep Stralingsbewust.info een
rechtszaak tegen de plaatsing van een
zendmast in Haarlo, gemeente Berkel
land. Daarbij oordeelde de bestuurs
rechter dat bij blootstellingen lager dan
1 Volt per meter gezondheidsrisico’s van
draadloze technologie niet kunnen wor
den uitgesloten. Tegen deze uitspraak is
hoger beroep ingesteld, dat op 16 mei zal
plaatsvinden. De uitkomst van deze zaak
is van groot belang voor de toekomst van
5G in Nederland, stelt De Jong.

Een belangrijke implicatie van het eer
ste vonnis is dat De Jong door de rechter
werd erkend als belanghebbende. “Als het

De rechter onderkende
dit in de eerste rechts
zaak. Ze zeggen: “Het
zou kunnen, maar we
weten het gewoon niet”

vonnis wordt bekrachtigd”, schrijft zij,
“is iedereen in principe belanghebbende
bij blootstelling aan RF-EMV (radiofre
quente elektromagnetische velden). En
zo moet het ook zijn. Wie blootgesteld
wordt aan potentiële of reële risico’s van
gezondheidsschade (en niet eenmalig of
kortdurend, maar 24/7 voor onbepaalde
tijd) moet een stem hebben.” Tot dusver
geldt dat alleen mensen die tot 300 meter
van een zendmast wonen, belanghebben
den zijn.

f Zie voor meer informatie over de
rechtszaak de website
www.stralingsbewust.info. De
Andere Krant heeft de afgelopen
maanden in een serie artikelen,
onder meer van Sylvia Slegers,
aandacht besteed aan de risico’s
van 5G. Een aantal daarvan vindt
u op onze website. Wij blijven dit
onderwerp volgen.

Abonneren:
f deanderekrant.nl/abonnement
f of scan de QR-code

Illustratie: Shutterstock

Richtlijnen voor blootstelling aan stra
ling zijn gebaseerd op adviezen van de
ICNIRP – de International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection.
Dit is een private instantie waar de tele
comindustrie nauw bij betrokken is. De
Jong schrijft dat volgens de oude richt
lijnen van de ICNIRP uit 1998 de bloot
stelling mocht oplopen tot maximaal 61
V/m (whole body exposure). In de nieuwe
richtlijnen van de ICNIRP uit 2020 is dit
verhoogd tot maximaal 122 V/m (local exposure). “Omdat bij een veldsterkte lager
dan 1 V/m 5G onmogelijk kan worden uit
gerold, is het vanuit de push van de over
heid en de industrie naar 5G, logisch dat

de gemeente en KPN hoger beroep hebben
ingesteld”, zegt De Jong.

Volgens De Jong zijn de normen van de
ICNIRP onhoudbaar, omdat er teveel aan
wijzingen zijn dat elektromagnetische
straling schadelijk is. De Gezondheidsraad
gaf in een rapport uit september 2020 aan,
dat niet bewezen is dat dit soort straling
schadelijk of onschadelijk is. De rechter
onderkende dit in de eerste rechtszaak.
“Ze zeggen: ‘Het zou kunnen, maar we
weten het gewoon niet.’ Daar komt het
eigenlijk op neer.” ¾

ANDERE ZAKEN
GRASGEVOERD VLEES: Anti ontstekingsstof Omega-3, Vol met micronutriënten, 1 ingrediënt gemaakt door moeder natuur. VLEESVERVANGERS: Veel Omega-6 (ontstekings
bevorderend), vol met soja en gluten, 10+ ingrediënten, stabilisatoren, vulstoffen, smaaken kleurstoffen, MSG/Gistextract (Toxisch e-nummer)

Fotografie: Magiorestock

Vleesvervangers: niet
duurzaam, ongezond
Geen vlees eten of je krijgt strafpun
ten. Je CO2-uitstoot wordt gekoppeld
aan je betalingen. We moeten meer
ongezonde vegaburgers eten. Deze
'complotten' worden nu voor onze
ogen realiteit. Minder vlees en meer
vegaburgers, dat klinkt 'mooi' in de
oren, maar dat is het allerminst. Of
zoals Caroline van der Plas van Boer
BurgerBeweging (BBB) zei in reactie
op de opmerkingen van minister van
landbouw Henk Staghouwer van de
ChristenUnie: “Als het hem werke
lijk om een betere gezondheid gaat,
kan hij in plaats van vleesvervangers
net zo goed kroketten gaan promo
ten. Die dingen zitten vol zout, vet
en toevoegingen en hebben dezelfde
voedingswaarde als kroketten. Laat
ze de btw op groente en fruit naar 0
procent brengen, dan doe je werkelijk
wat aan de gezondheid van mensen.”
Ik had het niet beter kunnen ver
woorden. Wellicht nog duidelijker:
Vleesvervangers zijn rommel en te

vergelijken met fastfood. Een simpele
vergelijking maakt pijnlijk duidelijk
hoe ongezond de meeste vleesver
vangers zijn. Nu zul je wellicht den
ken: “Ja, maar normaal vlees uit de
supermarkt is toch ook ongezond?”
Dat klopt. Het is niet perfect, maar
bevat meer voedingsstoffen dan de
meeste vleesvervangers en minder

Als je al vlees wil, kies
dan voor biologisch
én grasgevoerd vlees

rommel. Nu zou ik dit zelf nooit aan
mensen aanraden, want het is ge
woon geen ideaal voedsel, los van
het dierenleed. Als je al vlees wil
eten, kies dan voor biologisch vlees,
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“H ET GA AT TO TA AL
NI ET OM HE T M IL IE U.
HE T GA AT OM
CO NT RO LE ”

De Telegraaf meldde op 29 maart dat het kabinet een vleestaks aan
het onderzoeken is waarbij je als burger extra belasting gaat betalen op
vlees. Daarnaast moeten er dan verplicht meer vegaburgers in de schappen
komen. De Rabobank koppelt vanaf nu betaaltransacties aan CO2-uitstoot.
Goed nieuws zou je misschien denken, maar je komt bedrogen uit. Wat zijn
de gevaren en uitdagingen voor onze gezondheid en wat kun je zelf doen om
hier zo gezond mogelijk mee om te gaan?

Mike Verest

2 E KAT E R N

of nog beter: voor biologisch én gras
gevoerd vlees zoals dat van Schotse
Hooglanders.
Een ander punt wat vaak gemaakt
wordt: duurzaamheid. Als het niet
gezonder is om vleesvervangers te
eten, is het dan op zijn minst duur
zamer? Ja en nee. Ja, als we wekelijks
onze kar vol laden met vlees uit de
reguliere industrie. Nee, als je gras
gevoerd vlees eet. Dat eet je één of
twee keer per week, dat is voldoen
de gezien de vele voedingsstoffen
die erin zitten. Maar daar kunnen we
toch niet het hele land mee voeden?
Wel als er meer van dit soort initi
atieven komen en we regulier vlees
gaan vermijden. Daarnaast is vlees
geen absolute must voor een betere
gezondheid. Ook vis, rauwe zuivel,
eieren en roomboter voorzien je van
belangrijke voedingsstoffen die niet
in planten zitten.
Waarom wil de overheid dat je over
schakelt van vlees naar bewerkte so
jaburgers en kunstmatig labvlees? De

C I TA AT

“Niemand is een hopelozere slaaf
dan degene die ten onrechte denkt
dat hij vrij is” � Johann Wolfgang von Goethe

Zijn wij hopeloze slaven of zijn wij vrij?  19

CO2 emissie moet omlaag! Rabobank
heeft hierin een primeur! Zo meldde
de NOS dat vanaf heden je betalingen
bij Rabobank kunnen worden gekop
peld aan je CO2 uitstoot. Bij elke beta
ling zie je hoeveel je hebt bijgedragen
aan klimaatverandering. Maar, “al
leen voor wie het wil,” aldus Rabo
bank. Ja, voor nu wel. Na het koppelen
van je CO2 uitstoot wordt het straks
heel makkelijk om ook even je medi
sche status eraan te koppelen. Heb je
net 5 prikken genomen om te kunnen
vliegen, word je alsnog geweigerd
omdat je teveel vlees hebt gekocht.
Nu denken veel mensen dat dit een
onschuldig 'tooltje' is, waar maak
ik me druk om? Toch? Nou, om de
glijdende schaal van deze praktijken.
Zo meldt de NOS in het artikel:
“Mastercard gaf in samenwerking
met een van die bedrijven een cre
ditcard uit die automatisch blokkeert
als er te veel uitgaven met een hoge
CO2-uitstoot worden gedaan.” Zo
snel kan dat dus gaan! Vrijwel alle
nieuwe, digitale machtsmiddelen
beginnen met 'leuk en vrijblijvend’.
Zo is men in Italië ook alvast gestart
met een 'leuk en vrijblijvend' digitaal
kredietsysteem. Vanaf deze herfst
start men in Bologna een pilot waar
bij burgers met goed gedrag puntjes
kunnen scoren, die ze vervolgens
kunnen inwisselen voor beloningen.
Met de introductie van de ‘Smart
Citizen Wallet’ komt de volgende
complottheorie uit. Het ergste van
dit alles? Het gaat totaal niet om het
milieu. Het gaat om digitale controle.
CO2 is toch schadelijk voor het
milieu?
Duurzame landbouw is essentieel
voor het milieu. Alle methaangas
sen en CO2 die door koeien worden
geproduceerd, zijn een kleine druppel
in de oceaan van CO2-uitstoot. Daar
bij is het helemaal niet zo schadelijk
voor ons milieu als men je wil doen
geloven. Wist je dat vóór de moderne
landbouw, de populatie herbivoren
(koeien, bizons en ander vee) die over
de aarde zwierven, velen malen gro
ter was dan nu? Monoteelt van gra
nen, met name tarwe, vernietigt onze
bodem en put die uit, wat absoluut
schadelijk is voor het milieu.
Herkauwers zijn juist nodig om vi
tale voedingsstoffen terug in de bo
dem te brengen. Als dit niet gebeurt,
zijn we eigenlijk de klos. Wat er moet
gebeuren? We moeten terug naar
de aloude kleinschalige gemengde
boerderijen. Maar, hoor ik vaak als
tegenargument, dan kun je de we
reldbevolking niet op grote schaal
voeden. Het tegendeel is waar. Als wij
weer volledige en volwaardige voe
ding leren eten en ons lichaam wer
kelijk voeden in plaats van vullen, is
er vanwege de hoge voedingswaarde
minder voedsel nodig om meer men
sen te voeden.
We moeten weer letterlijk de boer
op. Een veelvoud aan biologische of
biologisch-dynamische gemengde
boerderijen met een eigen boerde
rijwinkel en boerenmarkten maken
het mogelijk dat ons goede geld niet
naar de grote voedselfabrikanten
en de supermarktketens gaat. Niet
voor niets was Rudolf Steiner met

zijn biologisch-dynamische
landbouwvisie een voorstander
van een gemengd boerenbedrijf
waarbij je een ecosysteem hebt met
de mens als spil. We moeten terug
naar onze traditionele waarden als
we de aarde en onszelf willen red
den. Dat geldt zeker ook voor ons
voedsel.¾

f bit.ly/verplichte-vegaburgers
f bit.ly/betaaltransactiesCO2uitstoot

Mike Verest is oprichter van Leefbewust.nu. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit zijn
wekelijkse nieuwsbrief.
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INTERVIEW ALEXANDER ZWAGERMAN

“Zolang het Westen geen
regime change nastreeft, heeft
het van China weinig te vrezen”
Fotografie: Marco Bakker

vidualistisch en ondernemingsgezind
het Chinese volk is. In tegenstelling tot
Nederland is China een land met relatief
weinig sociaal kapitaal. Men heeft wei
nig vertrouwen in mensen buiten de eigen
cirkel. Tegelijkertijd heeft de gemiddelde
Chinees meer fiducie in de landelijke par
tijtop, dan in lokale partijchefs. Lokale
autoriteiten worden heel wat vaker cor
rupt en incompetent geacht.”

CHINA LAAT
ZICH DE LES
NIET LEZEN
Van een collectivistisch en sterk hiërarchisch georganiseerd land tot
gedweeë, onmondige burgers die immer in het gelid blijven: in het
Westen heerst een haast monolithisch beeld van China en zijn inwoners.
Volgens schrijver en universitair docent Alexander Zwagerman, woon
achtig in het noordoosten van China, behoeft dit beeld de nodige nuan
cering. De Andere Krant sprak hem over de China Dream, het sociaalkredietsysteem, de zoveelste lockdown, verwestering en patriotisme.
“Het idee dat het Chinese bewind wereldheerschappij zou nastreven is
pure kolder.”
Claire van den Berg
Reeds dertien jaar woont Alexander Zwa
german met zijn Chinese vrouw en kind
op een campus van de universiteit waar
hij als universitair hoofddocent lesgeeft in
Vergelijkende Literatuurwetenschappen.
Hoewel deze baan hem indertijd vanuit
Nederland aangeboden werd, was het
naar eigen zeggen vooral het avontuur dat
hem naar Oost-Azië lonkte. Momenteel
is er van avontuur echter weinig sprake,
sinds er in verschillende delen van China
wederom ongekend strenge lockdowns
zijn afgekondigd. Zo ook in de oude Rust
Belt-regio van Changchun waar hij en
zijn gezin, zoals veel Chinese inwoners
overigens, in een afgeschermde ‘gated
community’ wonen.

De beelden van met name Shanghai, waar
mensen gebukt gaan onder de meest draconische coronamaatregelen, gaan door
merg en been. Hoe is de situatie momenteel
in Changchun?
“Wij wonen in wat ik het Drenthe van
China zou noemen, dus het leven is hier
bij lange na niet zo kosmopolitisch als
in sommige Chinese metropolen. Het is
een wat achtergestelde regio en dat merk
je aan het beleid. Bij ons zijn de restric
ties dan ook niet zo schrikbarend streng,
maar het is overduidelijk dat de rek er bij
veel Chinezen na twee jaar rigide corona
beleid compleet uit is. Bij eerdere lock
downs was er vanuit de overheid meer
transparantie, waardoor er nog een zeker
draagvlak was. Nu is echter alles rück
sichtslos dichtgegooid, met alle malaise
van dien.

Een voorname reden voor het stringente
beleid van de afgelopen jaren is dat een
groot deel van de lokale partijtop van de
Communistische Partij China (de CPC in
het kort, red.) na de eerste uitbraken in
2019 ontslagen is. Ze zouden te weinig
proactief gehandeld hebben. Beducht als
de autoriteiten zijn voor de landelijke par
tijleiding, is sindsdien uit voorzorg beslo
ten een zero-covidbeleid te hanteren. Het
wemelt op straat dan ook van de ‘vrijwil
ligers’ die - te herkennen aan een rode
armband - controleren of burgers zich
aan de coronaregels houden. Niet iedere
Chinees is echter a priori dociel van aard.
Mensen denken vaak dat de Chinese cul
tuur sterk collectivistisch is en dat Chi
nezen door de bank genomen onderdanig
zijn, maar dat is een oversimplificatie. Het
wordt categorisch onderschat hoe indi

Ik kan me voorstellen dat vooral jongere
generaties het overheidspaternalisme van
Xi Jinping en consorten meer dan beu zijn.
“Onder studenten is het draagvlak voor
de maatregelen inderdaad naar een diep
tepunt gezakt. De roep tot versoepeling
klinkt steeds luider. Toch is het een mis
vatting dat in elke Chinees – jong of oud
– heimelijk een dissident schuilt. De jeugd
is, mede onder invloed van ‘patriottische
correcties’ in het onderwijssysteem, de
afgelopen decennia merkbaar autoriteits
gezinder geworden. Het is geen toeval dat
een leider als Poetin veel populariteit ge
niet onder jonge Chinezen.
Maar ook de studenten aan wie ik les
geef nemen dikwijls geen westerse
equivalent van hun naam meer aan,
zoals lange tijd gebruikelijk was in het
internationale verkeer. Ze zijn nu juist
trots op hun Chinese naam en zien geen
reden tot aanpassing. Het historisch be
wustzijn is bij hen veel groter dan bij
voorgaande generaties. Het belangrijk
ste onderwerp in het huidige geschie
denisonderwijs is de zogeheten ‘eeuw
der vernedering’ die in 1839 begon toen
Groot-Brittannië de eerste opiumoorlog
vocht tegen keizerlijk China. Deze ein
digde pas in 1949 met het uitroepen van
de Volksrepubliek. Dit donkere hoofd
stuk uit de Chinese geschiedenis heeft
het collectieve blikveld zowel verruimd
als vernauwd.”

Het wordt categorisch
onderschat hoe
individualistisch en
ondernemingsgezind het
Chinese volk per saldo is

Heeft dat geleid tot wat in het Westen vaak
gezien wordt als China’s vermeende aspiraties tot wereldheerschappij en herstel van
het oude Chinese Rijk?
“Het idee dat China imperialistisch zou
zijn in de klassieke zin van het woord, is
pure kolder. Ja, het wil oude regio’s zoals
Tibet behouden. Zo zal ook Taiwan voor
China altijd Chinees grondgebied blijven.
Het Westen framet het echter zo dat China
ongebreidelde expansiedrift heeft en stie
kem een honderdjarenplan heeft liggen
dat sowieso uitgewerkt moet worden.
De feiten staven dit echter niet. Zo was de
militarisering van de Spratly-eilanden,
een Chinese eilandengroep waar in 2015

veel om te doen was, een evident de
fensieve reactie op de tig Amerikaanse
vliegdekschepen die provocatief door
de Zuid-Chinese Zee voeren. Idem dito
voor het ‘defensiepact’ dat Australië, het
Verenigd Koninkrijk en Amerika geslo
ten hebben om de macht van China in te
dammen en waarvoor momenteel een
miljardenorder uitstaat voor de bouw van
nucleaire onderzeeërs. Ook dit is over
duidelijk een anti-Chinese en offensieve
alliantie.
Oh wee als de rollen omgedraaid zouden
zijn en China met militair konvooi voor de
Amerikaanse kust zou patrouilleren, waar
overigens geen enkele sprake van is. Maar
dan was de wereld te klein.
Natuurlijk wil China een zekere invloeds
sfeer behouden, maar het zit hem voor
hen meer in wederzijds respect tussen
naties dan in ouderwets landjepik. Ik kan
uiteraard niet in de ziel van de Chinese
president Xi Jinping en zijn partijtop kij
ken, noch heb ik een glazen bol tot mijn
beschikking. Maar afgaand op de biografie
van het land en de retoriek van de par
tijtop, heeft het Westen weinig te vrezen
van China. Tenminste, zolang het Westen
geen ‘regime change’ nastreeft.
Je recentste boek over China heet ‘Waarom
China wint’. Vanwaar deze titel?
China zit op veel fronten onmiskenbaar
in de lift. De ‘China Dream’ is niet te

De jeugd is de afgelopen
decennia merkbaar
nationalistischer en
autoriteitsgezinder
geworden

Ik kan me inderdaad voorstellen dat China
enigszins smalend naar het huidige Westen
kijkt.
Er schuilt een zekere dubbele moraal in.
Enerzijds legden ook de lockdownrellen
in Rotterdam vorig jaar die op de Chinese
sociale media viraal gingen, pijnlijk bloot
hoe de westerse menselijke beschaving
slechts een dun laagje vernis is. Althans,
dat was het dominante narratief hier. Er
hoeft maar iets te gebeuren in Europa en
de chaos breekt uit.
Aan de andere kant zijn de Chinese nou
veau riche en de Partij-oligarchen in cul
tureel-economische zin sterk verwesterd.
Zo heb ik in de eerste jaren dat ik in China
woonde aardig verdiend met het geven
van westerse etiquette-les. En veel jonge
ren uit welgestelde gezinnen, waaronder
ook de dochter van Xi Jinping, studeren
aan universiteiten als Harvard en Yale,

Je doelt nu op het Oekraïne-conflict.
China laat zich de les niet lezen waar het
aankomt op hun binnenlandse dan wel
buitenlandse politiek en doet dat anders
om ook niet bij andere landen. Volkssoe
vereiniteit is ongelofelijk belangrijk voor
China. En geef ze eens ongelijk. Chinese
leiders hoeven maar naar de moderne
geschiedenis van het Midden-Oosten te
kijken om te zien hoe de Verenigde Staten
‘vrijheid en democratie’ exporteren via de
loop van een geweer.
Tegelijkertijd is de Chinese regering wel
zeer bevoogdend als het gaat om het knevelen van haar eigen burgers, getuige bijvoorbeeld het sociaal kredietsysteem dat in
delen van China al in een vergaand stadium
uitgerold is.
Het is een onontkoombaar feit dat de
Chinese autoriteiten middels gezichts
herkenningssoftware en andere tech
nologische foefjes onwaarschijnlijk veel
monitoren, al verschilt het wel per regio.
Privacywetgeving bestaat zo goed als
niet. Als je als Chinees burger besluit om
bij rood licht toch de weg over te steken,
dan verschijnt het hoofd van de betref
fende overtreder vrijwel meteen op een
levensgroot scherm, vlakbij en inclusief
naam, toenaam, adres en burgerservice
nummer. Afhankelijk van het specifieke
vergrijp volgen naast deze ‘naming en
shaming’ soms ook nog strafpunten.
Bij een lage kredietscore kun je dan bij
voorbeeld niet meer reizen met de ho

“ Studenten zijn nu juist trots op hun
Chinese naam en cultuur ”
stoppen. Natuurlijk, China wil dat China
wint, maar dat zit hem veel meer in het
uitgroeien tot een economisch welvaren
de grootmacht, dan in het realiseren van
militaire superioriteit of iets in die trant.
Wat dat aangaat is de modus operandi
eerder pragmatisch dan ideologisch ge
dreven. Het primaat ligt bij het drijven van
handel en het onderhouden van goede re
laties met andere landen. Evenwel wordt
dit vooral intern, naar het eigen volk uit
gedragen. De blik is sowieso meer naar
binnen dan op de buitenwereld gericht.
Het buitenlands beleid is voornamelijk
voor binnenlandse consumptie.
Dat laat onverlet dat er een wijdverbreid
geloof is dat het oude Chinese Rijk - ik heb
het nu over de hoogtijdagen ver voor de
christelijke jaartelling - de positie als ba
kermat van de beschaving en als culturele
en economische grootmacht zal herove
ren. En vergis je niet, het was eeuwen
lang, zelfs per hoofd van de bevolking,
het rijkste land ter wereld.
In lijn hiermee wordt het immer opge
heven vingertje van het Westen richting
China dan ook breed verfoeid. Het Westen
roert zich veel te veel in de binnenlandse
aangelegenheden van andere landen, is
een veelgehoord sentiment. En dat ter
wijl het Westen met de Verenigde Sta
ten voorop, moreel flink in verval is. De
Capitoolbestorming vorig jaar was voor
veel Chinezen een toonbeeld van hoe een
post-kapitalistisch bourgeois keizerrijk
zichzelf de afgrond induwt.

die in de regel meer aanzien genieten dan
de Chinese evenknie. Dus er is een zekere
culturele adaptatie. Maar dat het Westen
China nu maant de banden met Rusland
te verbreken en partij te kiezen, dat gaat
er bij China niet in.

gesnelheidstrein, maar ben je veroor
deeld tot de boemeltrein, of je toegang
tot bepaalde sociale voorzieningen komt
in het gedrang.
Deze ‘gamification’ van de samenleving
zorgt in zekere zin voor een overzichte

lijk sociaal contract: als je als burger hard
werkt, je aan de regels houdt en de po
litiek overlaat aan de CPC, word je geen
strobreed in de weg gelegd om de China
Dream te verwezenlijken.
Ondanks dat de overheid hiermee een
substantieel deel van de maatschappij
gemonopoliseerd heeft, lijkt het grosso
modo geaccepteerd te worden door het
Chinese volk, zo niet breed gedragen.
Wellicht is dat ook omdat het sociaal
kredietsysteem mensen stimuleert om,
net alsof het leven een computerspel is,
niet alleen hoge scores te behalen, maar
daarmee ook beloningen – lees: privileges
– te ontvangen.
Werkt zo’n systeem juist niet zelfcensuur
in de hand?
Zeer zeker. Mensen zijn voorzichtig met
zich uit te spreken, ook dat kan namelijk
letterlijk strafpunten opleveren. Krap
twintig jaar geleden was er in China nog
sprake van een levendig journalistiek kli
maat, anno nu is daar bar weinig van over.
Ook aan de universiteit waar ik werk is
het lijstje met verboden onderwerpen dat
jaarlijks uitgedeeld wordt aan medewer
kers, steeds langer geworden. Als je zoals
ik een vak geeft over de Angelsaksische
cultuur en niet vrijuit kunt spreken over
thema’s als persvrijheid, politiek of reli
gie, dan creëert dat niet alleen een zeker
onvrij klimaat, je kweekt er ook weinig
originele geesten mee. ¾

Dr. Alexander J. Zwagerman (1973) is
lector Intercultural Awareness aan de
HAN International School of Business
in Arnhem. Vanaf 2009 geeft hij les
aan College of Humanities and Information of the Changchun University
of Technology in Changchun, in het
noordoosten van de Chinese Volksrepubliek. Zijn oeuvre kent vijf Nederlandse
boeken en vele artikelen. Zijn Engelse
artikelen werden gepubliceerd in The
Straits Times en de Financial Times. Zijn
recentste boek is ‘Waarom China wint’,
uitgegeven door Blue Tiger Media.
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Zijn wij hopeloze slaven
of zijn wij vrij?

G

oethe (1749-1832) stond bekend
als een romantisch-rationalis
tisch schrijver en denker. Hij was
van mening dat het leven onordelijk was.
Het leven is dumpf, zo stelde hij, ‘onhelde
fir’ en ‘vaag’. Maar Goethe geloofde ook in
Verlichtingsidealen als harmonie, eenheid
en structuur. Hij combineerde de Roman
tiek en de Verlichting in zijn streven naar
een volwaardig leven en volwaardig ge
not: carpe diem! Er was immers niets an
ders dan dit leven. Goethe was echter veel
meer dan schrijver en filosoof. Hij was,
zoals de Duitsers dat noemen, ein Universalgenie. Vanaf 1785 was hij politiek actief
in Weimar en als wetenschapper verdiep
te hij zich in onder meer de mineralogie,

anatomie, natuurkunde en plantkunde.
Wat Goethe waarschijnlijk met zijn be
roemde quote bedoelde was dat als de
slaven zich bewust zijn van dat ze slaven
zijn, het system waardoor zij tot slaaf
gemaakt zijn praktisch onhoudbaar is.
De slaven zouden dan een sterke drive
hebben om in opstand te komen en de
overheersers zouden hun 24 uur per dag
in de gaten moeten houden en bewaken.
Maar als de slaven denken dat ze vrij zijn
hebben ze geen reden om in opstand te
komen, omdat ze geen idee hebben dat
ze overheerst worden. In die situatie
hoeven de overheersers zich geen zorgen
te maken over hun veiligheid. Het eni
ge wat ze hoeven doen is ervoor zorgen

dat de sla
ven blijven
denken dat
ze vrij zijn.
In de moderne democratie ge
loven mensen dat ze vrij zijn. De
overheersers versterken dit gevoel door
verkiezingen uit te schrijven, zodat de
slaven geloven dat ze invloed hebben en
verschil kunnen maken. Tegelijkertijd
worden ze bezig gehouden met allerlei
problemen door de media zodat ze geen
tijd hebben om te beseffen dat ze eigen
lijk slaaf zijn. Dit is natuurlijk een bijzon
der slimme manier om als dictatoriaal
regime de baas te kunnen blijven zonder
veel tegenstand. ¾

MIJN KRANT

Antivax, antiEU, pro-Poetin,
complotdenkers
IN DE W ET TE NT RE IN
VA N DE EU STAA N
30 3 W ET TE N TE
WAC HT EN
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Herstel van soevereiniteit van de
Nederlandse staat moet prioriteit zijn

HANS SIEPEL

Theorie van alles

I

n een van mijn eerdere b
 ijdragen
kwam ik te schrijven over bijna-
doodervaringen (bde). Mensen
die zo’n ervaring meemaken, vertellen
over de grenzeloze liefde, harmonie en
schoonheid die de pure g
 eesteswereld
kenmerkt. Sommigen van hen hebben
daarnaast ook nog andersoortige
ervaringen. In het boek van Pim van Lom
mel Eindeloos bewustzijn, lezen we daar
over. Ik wil er één in het bijzonder uitlich
ten. Omdat deze ervaring het b
 estaan van
de godsverstandelijke w
 ijsheid bevestigt.
Maar dat niet alleen. Het is ook ‘bewijs’
dat in godsverstandelijke k
 ringen de
theorie van alles te vinden is. Zo’n theo
rie is de heilige graal van de wetenschap.
Wetenschappers dromen ervan. Wie deze
vindt, kan rekenen op eeuwige roem. Ere
doctoraten in overvloed. Met de Nobel
prijs als hoofdprijs. De bekende Russi
sche schrijver Lev Tolstoj was er ook door
gefascineerd. Hij sprak over zo’n theorie
als “de hoogste wijsheid die slechts één
wetenschap kent: de wetenschap die de
gehele schepping verklaart en de plaats
van de mens daarin”.
Terug naar het boek van Van Lommel.
Daarin lezen we: “Op datzelfde moment
kwam in één tel een enorme kennis.
Een algeheel weten en begrijpen in mij.
Universele kennis. Ik begreep hoe het heel
al ontstaan is, hoe het universum ineen zit,
ik begreep mensen in hun handelingen. Ik
zag de evolutie. Alles en iedereen evolueert
en ontwikkelt zich gezamenlijk. Ik zag ook
waar alle evolutie naartoe gaat. Wat het
uiteindelijke doel is. Het is alles zo eenvou
dig. Zo logisch. Zo voor de hand liggend. ”
De persoon die deze ervaring had, vertelt
dat hij de inzichten niet mocht meenemen
en bij terugkeer het ook niet kon repro

duceren. Feit is wel dat zijn bde bevestigt
dat er in universele wijsheidskringen een
theorie van alles te vinden is. In de loop
van mijn onderzoeksjaren in de ‘biblio
theken’ van de universele wijsheid, heb
ik stapje voor stapje de puzzelstukjes van
deze theorie van alles geprobeerd bij el
kaar te leggen.
En wat blijkt? Ingewikkeld is ze niet. Het is
door eenieder ‘die hore wil’ te b
 egrijpen.
Oordeelt u zelf maar. De e
 nige ‘stap’ die
gezet moet worden is het gangbare we
tenschappelijk paradigma dat dicteert dat
alles stoffelijk is, los te laten. Of anders
gezegd, de onzichtbare geestes-energe
tische-werkelijkheid o
 nderdeel te maken
van deze t heorie. Meer concreet betekent
het dat de e
 volutieleer van Darwin, waar
op n
 agenoeg het gehele wetenschaps
bouwwerk rust, aangevuld moet worden
met een evolutieleer waar de onzichtbare
geesteswereld onderdeel van is.
In deze theorie van alles speelt de
geestesenergie een cruciale rol. Zij stuurt
als het ware de evolutie aan. Niet doelloos,
zoals we uit de bijna-doodervaring we
ten. Integendeel. Er ligt een evolutionair
plan onder. Met een helder einddoel. De
mensheid speelt daarin een c
 ruciale rol
en voldoet dus de voorwaarde die T
 olstoj
aan zo’n theorie stelt.
Hoe dat zit? In een van de oude wijsheids
bronnen uit de Joods-mystieke traditie, de
kabbala, lezen we daarover. De s chepping
van de aarde wordt in deze mystieke
kringen gezien als een misgeboorte. Ze
is (nog) niet volmaakt. Er ontbreekt nog
iets dat alleen door de mens aangevuld en
hersteld kan worden. Pas dan, zo lezen we
in de Kabbala, kan de misgeboorte worden
opgeheven. De Kabbala noemt de mens
heid daarom niet zonder reden de cruciale
speler in deze alternatieve evolutieleer.
Maar wat heeft de mensheid dan te
bieden? De in christelijke en weten
schapskringen verketterde ‘vader’ van
deze evolutieleer, Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) geeft het ‘simpe
le’ antwoord. Voor eenieder die bereid is
het zielloze Darwin-breinmensidee van
de wetenschapsgelovigen overboord te
kieperen ook eenvoudig te begrijpen.
Deze ‘bewuste en denkende geestesmens’
is evolutionair geroepen en heeft ook het
vermogen om de vervolgstap te zetten in
dit groots kosmisch evolutieproces. Bo
venop de fysieke biosfeer schept zij, zo
betoogt Chardin, een nieuwe werkelijk
heid. Hij noemt het de noösfeer. Het woord
is afgeleid van het Griekse ‘nous’, wat,
veelzeggend, geest betekent.
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Onlangs benaderde een
redacteur van De Andere
Krant een bekende Neder
landse onderzoeksjourna
list, die we H. zullen noe
men, met het verzoek om
een interview. H. weigerde
dat categorisch. Wij waren,
ik citeer letterlijk: “com
plotdenkers, antivaxers,
anti-EU en aanbidders van
Poetin”. Dat heeft me aan het denken gezet.
Complotdenkers? Een beetje wel, ja. Zijn er echt onderzoeks
journalisten die geloven dat er geen complotten bestaan? Dat er in de
wereld alleen maar goedbedoelende mensen rondlopen die onbedoeld fouten
maken maar nooit samenspannen met anderen om bepaalde doelen (macht,
geld) te bereiken? Ooit gehoord van Operation Paperclip, H.? MKUltra? Ope
ration Ajax? Gladio? De CIA? De City of London? De toeslagenaffaire? Niet
iedere complottheorie is waar, of kan worden bewezen, maar om te wijzen
op belangenverstrengelingen en verdachte feiten die kúnnen wijzen op het
bestaan van een complot is de taak van iedere serieuze journalist.
Antivaxers? Ik wijs H. er graag op dat er net een nieuwe Deense studie uit
is, van dr. Christine Benn c.s., een ‘randomized controlled trial’, de hoogste
wetenschappelijke standaard, die aantoont dat de mRNA-injecties van Pfizer
en Moderna geen, ik herhaal: géén, effect hebben op sterfte door corona. Oeps.
Zoals iedereen inmiddels weet helpen de spuitjes ook niet om besmetting
tegen te gaan. Wel is er bij de officiële instanties, zoals EUDRAvigilance en
VAERS in de VS, een recordaantal meldingen van d
 oden en ernstige gezond
heidsschade in verband met de spuitjes. De bijsluiters van Pfizer en Moderna
erkennen inmiddels het verhoogde risico op myocarditis (hartspierontste
king), vooral bij jonge mannen, en geprikte atleten v
 allen bij bosjes neer. Je
leest er allemaal niet over in de Volkskrant, H., ik weet het, daarom zijn wij
er. Of schaar je dit allemaal onder een antivax complottheorie?
Anti-EU? Wat moet je daar nou van zeggen? Onderzoeksjournalist
Arno Wellens stuurde laatst een mailtje rond, waarin hij wees op
de Legislative Train Schedule van de EU (bit.ly/legislation-EU),
oftewel het EU Spoorboekje van Wetten en Regels. In deze wettentrein, schrijft
Wellens, staan per begin van dit jaar 303 wetten die in aantocht zijn. De
belangrijkste is de Green Deal van Frans Timmermans: 12.000 pagina’s. Die
vereist onder meer dat elke EU lidstaat 10 procent van zijn landbouwgrond
afstoot. Met de overige 302 wetten is Arno nog bezig. Wat denk je, H., dat
deze wetten allemaal zullen worden voorgelegd aan het Nederlandse volk
dat na een open en eerlijk debat hierover zijn zegje kan doen en zal worden
gehoord in Brussel? Nou, wij denken eigenlijk van niet. Gek hè?
Aanbidders van Poetin? Ja H., we hebben hier op de redactie een levensgroot
portret hangen van onze Grote Leider en we zijn allemaal bekeerd tot de
Russisch-Orthodoxe Kerk… Weet je nog H., er waren t ijden (denk Viet
nam-oorlog), toen journalisten nog kritisch waren op de oorlogsacties
van hun eigen regeringen (Pentagon Papers, H.? Ring a bell? Ook zo’n
complottheorie, van analist Daniel Ellsberg die beweerde dat het A
 merikaanse
leger Cambodja en Vietnam platbombardeerde met het onder meer door Bayer
geproduceerde gif Agent Orange, hetzelfde Bayer overigens dat hielp bij de
bouw van Auschwitz en de mRNA-vaccins van Moderna p
 roduceert, maar ik
dwaal af…). Iedereen die bereid is even wat tijd te steken in het bestuderen van
de recente geschiedenis van Oekraïne en van de r elaties tussen de VS, Navo
en Rusland, weet dat de Russen door het Westen keer op keer zijn bedrogen.
Er zijn historische kansen geweest voor Europa en de VS om de Koude Oorlog
te begraven en vrienden te worden, maar het Westen koos ervoor Rusland
leeg te roven, te kleineren en te bedreigen. Je hoeft geen aanbidder te zijn
van Poetin om dat vast te stellen en het verklaart ook waarom hij doet wat
hij doet, hoe betreurenswaardig wij dat ook vinden. Want nee, we staan niet
te juichen bij deze nieuwe vreselijke oorlog, H.
H. schreef in zijn mailtje ook nog dat wij “in de Baudet-hoek zitten” (dat
mag natuurlijk ook niet, het soms eens zijn met FVD) en dat door ons “de
slachtingen in Syrië worden bewierookt”. Die laatste aantijging laat zien dat
H. blijkbaar toch niet helemaal zeker is van zijn zaak en er daarom iets bij
verzint dat elke grond mist maar wel lekker dramatisch klinkt. Zou je ons
willen laten weten waar en wanneer we “de slachtingen in Syrië hebben
bewierookt”, H.? Dat moet voor jou, gerenommeerd onderzoeksjournalist,
geen probleem zijn. Zodra ik het hoor, vermeld ik dat in deze column, en
bied ik mijn excuses aan. ¾
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In alle religieuze mystieke tradities wordt
dit momentum in deze evolutie geprofe
teerd als de Eindtijd. Als de opmaat voor
het herstel van de misgeboorte. Met dank
aan de mensheid. Ook Chardin voorzag
deze tijd toen hij schreef: “De wereld kan,
nadat ze menselijk geworden is, alleen
voort blijven bestaan als ze steeds meer
expliciet een plaats inruimt aan geeste
lijke krachten”. ¾

Karel van Wolferen

Volgens Karel van Wolferen,
hoofdredacteur van Gezond
Verstand, is het dromerij om
te denken dat recht en orde
‘van onderaf’ tot stand
kunnen komen. Daar zijn
machtsstructuren voor
nodig. Herstel van de soeve
reiniteit van de gecorrumpeerde
Nederlandse staat moet voor hem
voorop staan.

HOE NU
VERDER?

VISIES
OP DE
TOEKOMST

I

n de kritiek van Karel Beckman op
mijn verslag over Poetins doel om de
soevereiniteit van de Russische staat
te herstellen, rusten de belangrijkste ar
gumenten op het libertaire gedachtegoed.
Dat is een ideologie die veel ruimte biedt
aan variaties en gradaties, maar waar
van de kern neerkomt op een afwijzende
houding tegenover de staat als politieke
entiteit. Het ideaal bij de inrichting van de
maatschappij is de garantstelling van in
dividuele vrijheden en rechten. Daarover
zijn hij en ik, en ik neem aan de lezers
van zowel De Andere Krant als Gezond
Verstand, het roerend met elkaar eens.
Maar die garantstelling hoort bij bur
gerschap. Dat is een hoedanigheid die
zonder de staat niet kan bestaan. Wij zijn
geen burgers van de Europese Unie, ook
al doet een pseudoparlement net alsof dat
kan gaan komen. De term wereldburger is
in gebruik als metafoor: wezenlijk mon
diaal burgerschap kan niet bestaan.
Beckman schrijft dat ons doel zou
moeten zijn een nieuwe wereld te bou
wen op basis van individuele rechten
en vrijwillige, decentrale samenwer
kingsverbanden, zonder overheersende
machtsstructuren. Ja, geweldig, maar in
die laatste drie woorden hoor ik de stem
van Noord-Amerikaanse tweedejaars
studenten van wie de morele zekerhe
den zijn gevormd door de boeken van Ayn
Rand. Het wegdoen van machtsstructuren
spreekt tot de verbeelding, en er zijn in
de geschiedenis veel programma’s voor
gemaakt. Maar voor zover ik weet is het
de mensheid nooit gelukt een maat
schappelijke organisatie zonder een
hiërarchische indeling op langere termijn
levensvatbaar te houden. Wat Beckman
hier verkoopt (en ik wil hierbij wel ver
melden dat ik net zoveel waardering heb
voor zijn kwaliteiten, als hij zegt te heb
ben voor de mijne) is dromerij.
Beckman wijst op de “publieke-sec
tormachthebbers die ons terroriseren:
politici, bureaucraten, overheidsweten
schappers, gesubsidieerde ngo’s, staats
omroepen, nationale gezondheidszorg
stelsels, internationale organisaties.” Dat
heb ik ook gedaan in veel van de Gezond
Verstandnummers die ik heb geredigeerd.
Onze publicatie is opgezet om landgeno
ten te vertellen op hoeveel manieren de
Nederlandse staat is gekaapt door supra
nationale instanties die ons de ellende
van de afgelopen twee jaar hebben be
zorgd. Die kaping kon plaatsvinden om
dat de publieke sector niet langer naar
behoren functioneerde, daar het hogere
personeel ervan ging dienen als door
geefluik voor de geboden van buitenaf.
Dat, op zijn beurt, werd vergemakkelijkt
door de geleidelijke overheveling van de
Nederlandse soevereiniteit naar Brussel.
Het lijstje dat Beckman opsomt van
voorbeelden van staten verantwoorde
lijk voor veel rampen en vertrapping van
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rechten van de eigen bevolking, laat in
derdaad goed zien hoe destructief staten
kunnen zijn. Maar dan zou hij zich meteen
hebben moeten afvragen wat er met die
staten is gebeurd – en in hoeverre deze
nog functioneerden als soevereine staten
die het maatschappelijk welzijn en voort
bestaan bevorderen, hoofddoelen van een
functionerende publieke sector. Van bin
nenuit kunnen ze ook worden gekaapt.
Zoals alle menselijke organisaties kunnen
ook staten corrumperen. Een zekere mate
van deze verrotting zal altijd aanwezig
zijn, maar met vreemde overheersing
krijg je extreme gevallen van de verrotting
van instituties die geacht worden de staat
te dienen. We hebben dit in de afgelopen
twee jaar gezien met betrekking tot onder
andere gezondheidszorg, rechtspraak en
onderwijs.

Met vreemde
overheersing krijg je
extreme gevallen van de
verrotting van instituties
die geacht worden de
staat te dienen

Door wat we in die twee jaar hebben
meegemaakt, en wat ons nog boven het
hoofd lijkt te hangen, zijn er verschillende
initiatieven gekomen voor samenwerking
om het gemis van goede zorgen door de
Nederlandse staat gedeeltelijk te com
penseren. Ik juich dat natuurlijk toe. Als
Beckman schrijft “we zullen er zelf voor
moeten zorgen”, dan doet hij dat ook.
Maar als hij eraan toevoegt dat, terwijl
recht en orde nodig zijn, deze zaken niet
van boven moeten komen, dan getuigt
hij van een illusie dat maatschappelijke
organisaties zonder machtsverdeling
kunnen bestaan.
Het uitgroeien van genoemde initiatie
ven tot iets wat men als een staat binnen
de staat der Nederlanden zou kunnen gaan

beschouwen, gaat niet gebeuren. We kun
nen daarom niet anders dan streven naar
het schoonvegen van de in vergevorderde
mate gecorrumpeerde Nederlandse staat,
en daarbij kan ik niet anders dan het her
stel van soevereiniteit zien als kerntaak.
Ik wil nog een ander punt van Beckmans
kritiek noemen, dat mij enigszins heeft
verbaasd. Hij zegt dat Vladimir Poetin geen
vriend van vrijheid en vrede is. Deze con
clusie kan niet zijn gebaseerd op wat Poe
tin zegt. Ook niet, met behulp van geschie
deniskennis, op wat hij doet in Oekraïne.
Hij heeft er ingegrepen in een in 2014 door
de VS begonnen oorlog met als doel de ver
nietiging van de Russische Federatie. Kan
het zijn dat mijn collega bij de enige andere
van het blikveld van de gevestigde media
afwijkende krant, hier is beïnvloed door
de niet-aflatende propaganda en psyops
van die reguliere media? ¾

� Onder de vlag Hoe Nu Verder,
wil de Andere Krant een breed
debat los maken over de
toekomstige inrichting van de
maatschappij. Bijdragen van
maximaal 800 woorden zijn
welkom. Alle stukken zullen op
de website van de Andere Krant
worden geplaatst.
� Neem a.u.b. eerst contact op
met redactie@deanderekrant.nl

GEDICHT

Amenleving

D

e macht verwordt tot nieuwe god
Die wij allen moeten dienen
Wij volgen elk nieuw gebod
Want onze god kan alles screenen
Zo leggen wij ons mens zijn af
Verwaaien onze wensen
Gecontroleerd tot in het
graf
Geobsedeerd door het
begrenzen

Zonder rede zonder recht
Dat is het nieuw normaal
De vrije wil met dwang verlegd
Nota bene door een liberaal ¾

Robert van der Windt
uit: Quarantainecultuur

ZIENSWIJS
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Koningsdag en andere juice
Saskia van Orly

De Leeuw van Holland suft in ’t stof
Geketend met den hals aan ’t hof
Joost van den Vondel

Dus... ik knal hem er gewoon even in.
Ja, ik ben republikein want nee, ik heb
helemaal niks met het koningshuis. En
dat is absoluut niet alleen vanwege het
irritante lawaai waarmee prins Bernhard
jr. regelmatig in zijn Ferrari bij me door
de buurt brult. Dat de Ferrarist ooit mijn
huisbaas was en categorisch weigerde

mijn keukenraam te repareren, is niet be
vorderlijk geweest voor mijn royalistische
gevoelens maar het gaat me om andere
dingen. Mijn concept van koninklijkheid
verhoudt zich gewoon erg slecht tot wat
ik gezien en gelezen heb over de Oranjes.
Zolang ik me kan herinneren hebben
ze immers de ene na de andere blunder
gemaakt. Van Bernhard met zijn Lock
heed-perikelen, Willem Alexanders
bizarre verdediging van Zorrequita… en
de ‘inschattingsfout’ in Mozambique met
alles wat daar tussen zit. Van‘noblesse
oblige’ merkten we helemaal niks.
Sterker nog, de ‘inschattingsfouten’ lij
ken exemplarisch voor de hele handel
en wandel van de familie en wat daarbij
vooral opvalt, ze zijn nooit in het voor
deel van hun onderdanen. Ook de voort
schrijdende inzichten in de wereld van
de genetica wijzen uit dat nobelheid - tot
zover ooit ergens aanwezig geweest bij
de Oranjes - niet erfelijk is. Mede daarop
gebaseerd vind ik een koningshuis dan
ook volledig uit de tijd.

Niet dat ik daar te lui voor ben maar er
is de komende week nog een hele hoop
meer te doen. Zo wacht ons onder andere
de ‘kwestie De Munk’, ‘de zaak Glennis
G.’, de nieuwe ontwikkelingen in ‘het
proces Ali B en alle andere B’s’ en niet
te vergeten natuurlijk... de juice to end
all juice... de livestream van J ohnny Depp
versus Amber Heard. Zelden was er zo
veel concurrentie. Bovendien is verse jui
ce natuurlijk een stuk lekkerder dan die
van ouwe koeien. En dan is er ook nog de
vergevingsgezindheid van Hollanders. Of

zijn ze gewoon kort van memorie wan
neer het gaat om ‘royale’ schandalen?
Nog even en Willem en Maxima zijn net
zo onschendbaar als koning Rutte en ko
ningin Kaag. “Tsja, als je een aap leert
klimmen, klimt ie over je heen”, zou
mijn schoonmoeder zeggen.

Waarlyk ik loop niet hoog met koningen!
En al ware dit zoo,
dan nog zou ik niet spoedig party trekken
voor koninkjes uit
het liederlyk, uit het dom en wurmstekig
huis van Oranje.
Goeiemorgen. Daar zit geen woord Frans
bij.
Een greep uit de honderden artikelen laat
ook niets meer aan de verbeelding over:
• Oranje gevoel heeft infantiele trekken.
• De bastaarden van Oranje.
• De Oranjes leggen het altijd aan met
fascisten.
• Kroonprins was dom en onvolledig.
• Bernhards brieven aan Hitler.
• De Oranjes misdragen zich het hele
jaar door.
• Bernhard in zaken. Kroniek van een
charlatan.
Verder geen commentaar, ik wens ieder
een een juicy weekend. ¾

Fotografie: Photography33

“Chocolade paaseitjes, dat helpt vast”
Op het werk heeft een collega een dier
baar familielid verloren. Het was de eerste
keer dat ze een overlijden meemaakte. Ze
werkt dan wel in de zorg, maar het is nooit
voorgekomen tijdens haar stages. Ze is
pas net afgestudeerd en enkele jaren jon
ger dan ik. Ze is iets eerder begonnen op
de afdeling, maar het valt haar allemaal
tegen. De werkdruk, de verwachtingen
en de organisatie. Voor het overlijden
van haar familielid kreeg ze geen vrije
dagen van de manager die ze daarover
had gebeld, want het was tweedelijns
qua familie. Ze heeft via het team alsnog
kunnen regelen dat anderen haar diensten
werken, maar dit betekent wel dat ze die
diensten ergens weer moet terugwerken.
Maar goed, dat is niet zo moeilijk met alle
personeelstekorten.
Ik had haar een berichtje gestuurd na
enkele dagen en geschreven dat ik liever
niet mensen condoleer via de telefoon.
Dat vind ik onpersoonlijk. Maar nu ik haar

twee keer op de afdeling gezien. Dit was
dan door een mail van iemand uit het
team. Ze zei dat ze een weekje vakantie
had. Er kwam een verbaasde blik bij haar
op het gezicht bij het zien dat de collega
naast mij verdrietig keek. Ik besloot voor
mijn collega te antwoorden: “Het is van
wege haar familielid. De emoties kwamen
er gewoon even uit.” De manager zei: “O
ja? Hoe is het ermee dan? Gaat het niet zo
goed met diegene?” De collega keek toen
boos: “Diegene is dood, al ruim een week
geleden.” Er viel een ongemakkelijke stil
te. Ook ik wist niet wat ik moest zeggen.
De manager doorbrak de stilte met de
zin: “Nja, hier. Chocolade paaseitjes dat
helpt vast.” En ze ging snel weg uit de
zusterpost.
Dit voorval gaf ook mij weer een inkijk
je van hoe de organisatie en managers
daar binnenin te werk gaan. Helaas zie
je steeds vaker dat de leidinggevenden
een stukje menselijkheid missen. Vaak
komen ze uit de financiële wereld of van

“Kom hier,
ik heb nog
wel meer
knuffels in de
aanbieding!”

Bas van der Plas

uit het bankwezen. Deze beroeps
houding hoort niet thuis in de zorg.
Natuurlijk heb je momenten dat er bijge
stuurd wordt en is dit nodig. Maar tact
vol zijn is een vereiste. Dat is tenminste
mijn visie. Op mijn vorige werkplekken
gaven velen aan dat manager zijn wel bij
mij past. En dat ik altijd durf op te komen
voor het team. Maar ik geef dan aan dat
ik er liever tussenin wil blijven zitten. Zo
kun je veel meer voor het team beteke
nen dan als ik ergens in een kantoortje
moet gaan zitten en mij volledig dien te
schikken naar de werkwijze van de orga
nisatie. Maar bovenal: ik vind het werken
met en voor mensen ook simpelweg te
leuk. Zoals het gezegde gaat: “Ik zou het
voor geen goud willen missen!” 

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder
nieuwe maatregelen om Rusland te isoleren
van de wereldeconomie – een demonstratie
van de enorme macht van westerse ban
ken, bedrijven en internationale financiële
instellingen. Elke melding van een jacht of
luxe herenhuis van een oligarch dat in be
slag wordt genomen en waarvan hun activa
worden bevroren, gaat gepaard met een bij
zondere uiting van genoegen in de westerse
media. Maar toen het huis van Oleg Deripaska
in het chique Londense Belgravia, ter waarde
van £50 miljoen, door de Londense kraak
beweging werd ‘bevrijd’, met de bedoeling
Oekraïense vluchtelingen te huisvesten,
zette de oproerpolitie hen eruit. Natuurlijk
wordt er in datzelfde Londen niets gezegd
over Saoedische prinsen, uit een land dat een
oorlog voert in Jemen die even meedogen
loos is als die in Oekraïne, die even mooie
eigendommen in diezelfde Londense wijk
hebben staan.
Sancties zijn, net als oorlog, de ‘voortzet
ting van de politiek met andere middelen’,
om een bekende uitdrukking te parafraseren.
Hoewel de sancties worden gerechtvaardigd
als straf voor Rusland voor het binnenvallen
van Oekraïne, opgelegd door de zelfbenoem
de politieagent van de wereld, is hun echte
doel om de op zich gerechtvaardigde afkeer
van oorlogsvoering uit te buiten. Waar het
om gaat is de economische belangen van de
VS te bevorderen door de Russische Federatie
te destabiliseren en tegelijkertijd de EU-lan
den te dwingen een beleid te voeren waarmee
hun pogingen onafhankelijk te worden van
Washington zouden een halt toegeroepen
zou worden.
Rusland is nu het meest gesanctioneerde
land ter wereld. Een overzicht: De VS en Ca
nada hebben alle Russische olie-import ver
boden. Groot-Brittannië streeft ernaar eind
2022 alle invoer te beëindigen. De EU-dead
line is 2027. Japan heeft de export van raffi
naderijapparatuur naar Rusland verboden.
Duitsland heeft de goedkeuring van de Nord
Stream 2-pijpleiding, die gepland was om
Russisch aardgas rechtstreeks aan Duitsland
te leveren, opgeschort. Groot-Brittannië,
Canada en Nieuw-Zeeland weren Russische

Het idee dat sancties
de bevolking ertoe
ertoe aanzetten Poetin
omver te werpen, is een
waanvoorstelling

schepen uit hun havens en de VS en de EU
overwegen hetzelfde te doen. De VS, Canada
en de EU hebben Russische vliegtuigen ver
bannen uit hun luchtruim. De VS, de EU en
Groot-Brittannië hebben transacties met de
Russische centrale bank, het ministerie van
Financiën en het nationale vermogensfonds
verboden. De EU heeft ook de stap gezet om
de media Russia Today en Sputnik te ver

bieden. BP, Shell, Equinor en Exxon Mobil
hebben allemaal plannen aangekondigd om
zich terug te trekken uit Rusland, net als Visa,
Mastercard, Apple, Airbnb, Boeing, Google,
Microsoft, Netflix, PayPal, Spotify, McDo
nalds en zelfs het Chinese TikTok.
Sancties zouden een ‘geweldloze’ manier
zijn om de Russische leiders te straffen voor
de invasie in Oekraïne. In werkelijkheid zijn
de sancties een economische oorlogvoering
tegen de bevolking van Rusland als geheel.
Het doel is om de Russische economie te
verlammen en haar macht en invloed inter
nationaal in te perken. Het andere beoogde
doel is om Russisch geld en producten uit
de internationale economie te halen en ze
te vervangen door het geld en de goederen
van westerse kapitalisten. Het duidelijkste
voorbeeld hiervan is energie. Amerikaanse
energiebedrijven zullen in het gat sprin
gen dat door Russische leveranciers wordt
achtergelaten.
Suggesties dat sancties ‘gericht’ kunnen
zijn, en alleen de leiders van Rusland zou
den kunnen treffen, gaan dus voorbij aan de
realiteit van de situatie. Het belangrijkste
doel van het westerse imperialisme is om de
Russische energie en het financiële kapitaal
aan te vallen, en dit kan niet worden bereikt
zonder de Russische economie te ondermij
nen. Tijdens een economische crisis zijn het
nooit de rijken die betalen, alleen degenen die
het toch al moeilijk hebben. Ook in Rusland
was er een golf van protesten tegen de wrede
oorlog van Poetin, waar dappere Russen en
Russinnen gevangenisstraf of erger hebben
gekregen omdat ze opkwamen voor hun me
demensen in Oekraïne. Het is wreed en im
moreel om sancties te steunen die hen meer
schaden dan Poetin en zelfs zijn greep op het
Russische volk zouden kunnen versterken.
De aanval op Oekraïne is een nieuwe fase in
de strijd tussen imperialistische grootmach
ten als Rusland, de VS en China om de wereld
te herverdelen. De bevolkingen in die landen
hebben geen enkel belang bij dat conflict en
zullen altijd het zwaarst worden getroffen, of
het nu gaat om directe militaire confrontaties
of economische oorlogvoering in de vorm
van sancties. Het idee dat de economische
tegenspoed die gewone Russen door de sanc
ties wordt toegebracht de bevolking ertoe
zal aanzetten om Poetin omver te werpen,
is een waanvoorstelling. Na Rusland zijn de
drie meest gesanctioneerde landen ter wereld
Iran, Syrië en Noord-Korea, waarvan alle re
gimes al tientallen jaren aan de macht zijn.

f Van Bas van der Plas, woonachtig
in Estland, verscheen in 2017 Het
Labyrint: in de doolhof van 25 jaar
Oekraïense onafhankelijkheid.
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MR. JEROEN POLS

De sancties tegen Rusland zijn niet primair bedoeld om het verzet
van Oekraïne tegen de Russische invasie te helpen, maar om Rusland
economisch te verzwakken en de Europese staten ondergeschikt te
maken aan het militaire, politieke en economische beleid zoals dat
wordt gedicteerd door Washington, schrijft auteur en Rusland-kenner
Bas van der Plas.

Voor eenieder die toch nog graag een
koninklijke update wil, is de site van het
republikeins genootschap een uitkomst.
Die van de oranjevereniging oogt gezelli
ger maar van Grolsch, Boonekamp en van
Schie - de sponsoren - wordt niemand
veel wijzer. De Hollandse republikeinen
daarentegen schromen niet om te ope
nen met een van Multaltuli’s meest juicy
gedichten:

DE MENS ACHTER DE ZORG

al langere tijd niet heb gezien, besloot ik
dit toch te doen. Daarbij sloot ik af met de
belofte, dat als ik haar op de afdeling zie,
ze een dikke knuffel van mij krijgt. Het
berichtje werd gewaardeerd. De knuffel
op de eerstvolgende werkdag ook. Maar
ik merkte dat ze zich groot hield. Later
op de ochtend kwam ik haar weer tegen
op de gang.
Ik werkte aan de andere kant en moest
wat ophalen uit de voorraad. Ik zag dat ze
eigenlijk met haar ziel onder d’r arm liep
en zei: “Kom hier, ik heb nog wel meer
knuffels in de aanbieding.” Toen kwam
er een enorm tranendal. Dat had ik niet
zo snel verwacht. Ik hield haar nog even
extra vast en nam haar daarna mee naar
de zusterpost zodat ze wat meer privacy
had. Ik pakte er een glaasje water bij. Ze
zei dat ze zelf deze reactie ook niet had
verwacht en dat het de eerste keer is dat
ze heeft gehuild sinds de crematie. Ze was
weer wat gekalmeerd.
Toen kwam de manager binnen. In de
tijd dat ik er werk, heb ik haar nog maar

Sancties tegen
Rusland dienen vooral
Amerikaanse doelen

COLUMN

Toch laat ik alles wat de familie van
Oranje heeft moeten doen om zichzelf
koninklijk te mogen noemen, vandaag
onbesproken. Niet zozeer uit piëteit naar
de langzaam uitstervende monarchist
maar omdat ik dan niet ontkom aan een
lijvig strafbladje van hier tot Soestdijk
en via kasteel Drakensteyn naar Huize
ten Bosch weer terug.

Sheridah van der Meulen
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Dreigingsbeeld
Fotografie: Jakgree

O

mdat Juliana de enige Oranje was
voor wie ik ooit sympathie voelde,
is 27 april geen verjaardag die ik
echt vierenswaardig vind. Laat ik het zo
zeggen, ook dit jaar beleefde ik konings
dag met gemengde gevoelens. Samen met
een aantal gelijkgestemden slenterde ik
wat in de rondte en we ontkwamen niet
aan een weinig vleiende analyse. Hoe te

leurstellend is het dat er in dit land, waar
we nog steeds pretenderen, vrijheid, tole
rantie en democratie hoog in het vaandel
te hebben, geen ruimte is voor discussie
over alle vormen van kroonzaken. Niet
over het kroonvirus en sinds jaar en dag
ook nauwelijks over onze kroondragers.
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De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kwam
afgelopen week met een nieuw Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De dienst
onder leiding van voormalig politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg verzamelt
gegevens van personen die de overheid, politiek en instituties wantrouwen.
Bij hen bestaat volgens het rapport namelijk “ruimte voor het denken in
complotten, desinformatie en misinformatie”.
Deze radicale onderstroom kan volgens de NCTV grofweg worden onderver
deeld in drie subgroepen, namelijk een kleine twintig agitatoren, tien- tot
vijftigduizend mensen die hen als aanhangers volgen en hun geradicaliseerde
content actief verspreiden. Een derde subgroep vormen de tienduizenden
mensen die berichten uit de radicale onderstroom consumeren.
Pieter-Jaap maakt zich in het rapport ook zorgen omdat virologen duidelijk
maken dat het risico van nieuwe coronavarianten niet is geweken waardoor
acties uit deze groep na eventuele nieuwe maatregelen kunnen herleven.
Met andere woorden, Pieter-Jaap gaat alvast uit van een nieuwe golf van
vrijheidsberovingen door bewezen nutteloze coronamaatregelen.
Kenmerkend voor deze geradicaliseerde personen is volgens Pieter-Jaap een
diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting.
Dit zou leiden tot de ontmenselijking van personen zoals ministers die de
democratische rechtsstaat personifiëren. Het rapport noemt als voorbeeld
de arrestatie van ‘de voorman van Viruswaarheid’ afgelopen maart. Waar
om hier niet gewoon de naam Willem Engel genoemd wordt, is een raadsel.
Deze analyse geeft een inkijk in het machtsdenken binnen de simpele wereld
van Pieter-Jaap. De hiervoor kenmerkende antidemocratische en autoritaire
grondhouding zien we opvallend vaak terug bij politici van de ChristenUnie
zoals Gert-Jan Segers en Mirjam Bikker die net als Pieter-Jaap zich erop la
ten voorstaan zondags vooraan in de kerk te zitten. Het blijft een raadsel hoe
deze mensen na het aanhoren van psalmen over naastenliefde en erbarmen
op maandag weer met een duivels fanatisme ten strijde trekken tegen de
bevolking.

DEZE ANALYSE GEEFT
EEN INKIJK IN HET
MACHTS DENKEN BINNEN
DE SIMPELE WERELD
VAN PIETER-JAAP
De rol die de NCTV het afgelopen jaar speelde bij de afbraak van de
democratische rechtsstaat kan namelijk niet onderschat worden. Pie
ter-Jaap vormt de spil in de oorlog tegen burgers en organisaties die het
wagen de nieuwe totalitaire ambities van de overheid ter discussie te stellen.
Hiervoor bestaat zelfs een Taskforce problematisch gedrag.
De werkwijze waarmee deze dienst de bevolking manipuleert, intimideert
en in gegevensbestanden profileert is vergelijkbaar met de Staatssicherheit
(Stasi), met het verschil dat in de DDR de bevoegdheden wettelijk vastgelegd
waren. De NCTV daarentegen opereert willens en wetens in strijd met de
wet. Zelfs de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen
waarschuwde dat het wetsvoorstel ter legitimatie van de werkwijze van de
NCTV de deur openzet naar een ‘surveillancemaatschappij’ waarbij zonder
toezicht gevoelige informatie over mensen wordt verzameld en gedeeld. Die
deur staat allang open want dit is de dagelijkse praktijk.
Pieter-Jaap geeft daarmee als voormalig politiechef leiding aan een or
ganisatie die structureel handelt in strijd met de wet. En zoals bezorgde
ambtenaren van het ministerie van J&V in de op Wob-verzoeken vrijgegeven
interne notities terecht opmerken, leiden activiteiten zonder wettelijke be
voegdheden inderdaad tot wrevel. Dan krijg je dus een groeiende groep van
politici en andere personen en organisaties, die terecht de legitimiteit van
de overheid en haar instituties ter discussie stellen.
De grootste bijdrage die Pieter-Jaap kan leveren aan de veiligheid van dit land
is niet het systematisch criminaliseren van vreedzame activisten en andere
overheidscritici, maar het onmiddellijk opheffen van zijn eigen dienst. De
voor deze illegale prakrijken verantwoordelijke personen dienen strafrech
telijk vervolgd te worden. En Pieter-Jaap, dit is geen directe echo uit een
giftig online ecosysteem zoals je dit in het dreigingsbeeld noemt, doch een
normale gang van zaken in een functionerende rechtsstaat. Als voormalig
politieman zou je dat moeten weten. ¾

GOED IN BEELD
SERIE ‘RECHTE RUG’

Aron van de Wetering (27), muzikant
Aron (27 jaar, rechts op de foto) treedt samen met Jimmy van der Lee (27 jaar,
links op de foto) en gastzangeres Charlotte Brunning (32 jaar) op tijdens coronademonstraties. Van kleins af aan stellen ze ieder voor zich vragen over het leven,
de zin van het bestaan en waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Ze zijn kritisch
maar bovenal willen ze inspireren en de luisteraars positieve energie meegeven.

I

k ben geboren in een harmonieus le
rarengezin, mijn vader gaf biologie,
mijn moeder begeleidde moeilijke
leerlingen. Bewust stuurden mijn ouders
mij naar een gemengde school, ik ben op
gegroeid tussen allerlei culturen. Op de
middelbare was het uit met kind zijn, je
moest in een structuur geperst worden.
Ik liep er een beetje verloren rond, voel
de geen verbinding met de kinderen om
mij heen.
Op mijn vijftiende kreeg ik meer interes
se in de donkere kanten van het leven en
werd steeds depressiever. Bob Marley, de
muziek van mijn vader, heeft mij gered.
Ik luisterde naar alles van de grote Bob,
het lichtte mij op, zijn teksten maar voor
al zijn spirit. “Wees niet bang, vertrouw
op jezelf.” Mijn klasgenoot Stefan had
een DJ-set, samen mixten we beats in
elkaar. Ik ging optreden onder de naam
Redlocks, inmiddels omgedoopt tot Red
locks & Jimbo.
Jimmy kende ik van de straat, hij was een
rebel, hield van muziek en schreef op zijn
vijftiende al zijn eigen teksten. Samen met
Jimmy en Stefan ging ik festivals orga
niseren met muziek, rap en poëzie. Het
waren magische tijden, allerlei culturen
kwamen samen, zonder dat we er expliciet
over spraken.
Corona hebben we onbewust aan voelen
komen, een paar jaar geleden gingen we
onafhankelijk van elkaar op onze “hea
ling journey”. Ieder op zijn eigen manier
opzoek naar de zin van het bestaan. Waar
kom ik vandaan, waarom zijn we hier op
aarde. De liefde en ayahuasca, een hallu
cinogeen drankje, brachten mij naar Co
lombia. Jimmy had zich in die tijd verloren
in de drank en zat in een afkickkliniek.
Altijd hielden we contact en bespraken
onze harde confrontaties met de werke
lijkheid en de maatschappij. Het was een
grote rollercoaster van emoties.
Corona heeft ons bewustwordingsproces
versneld. Wat we diep van binnen al aan
voelden bleek waar te zijn, niets is wat het
lijkt. Het versterkte ons om via de muziek
mensen met elkaar te verbinden, te laten
zien dat er meer aan de hand is dan op
het eerste gezicht lijkt, dat er grote vaak
negatieve krachten aan het werk zijn waar
we ons bewust van moeten zijn. Sinds
kort treden we samen op met Charlotte
die we tijdens de laatste lockdown hebben
ontmoet. Middels de muziek dragen we
onze boodschap van verbinden, vrijheid
en liefde uit. Onze laatste single Willen
gaat hierover.
Het gaat om willen
De kracht in jezelf vinden
Wie wil je zijn
Vind kracht in je pijn
Houd je sterk deze tijd
En maak je niet klein ¾

Fotografie: Tobias Asser | Tekst Ad Nuis
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