
Europese jongeren staan op 
voor vrijheid
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Ido Dijkstra 

“Aan de Europese Unie, wereldlei-
ders en al onze overheden, weet dit: 
Wij zullen niet volgzaam zijn en wij 
geven onze natuurlijke rechten nooit 
op.” Jongerenbewegingen uit heel 
Europa, die genoeg hebben van de 
steeds verder gaande vrijheidsbe-
perkingen door Europese overheden, 
hebben samen een nieuwe mensen-
rechtenverklaring opgesteld: The 
International Declaration of Free-
dom. Vanuit Nederland schreef de 
Bovenwijsbond mee aan de verkla-
ring die op 3 september naar buiten 
wordt gebracht. “Niet passief toekij-
ken hoe mensenrechten voortdurend 
geschonden worden”, aldus Denzel 
Olde Kalter.

“Beste Vrije Mensen van de We-
reld, Wij – studenten, jongeren en 
allen die in vrijheid wensen te leven 
– verklaren hierbij als een verenigd 

front dat we niet passief zullen toe-
kijken hoe onze fundamentele men-
senrechten voortdurend worden ge-
schonden, ingetrokken en omzeild 
onder een dekmantel van collectieve 
volksgezondheid en welzijn, waarbij 
de zogenoemde coronavirus-pande-
mie dan wel milieu, klimaat, of ener-
giecrisis, terrorisme, en elke andere 
reële of waargenomen dreiging als 
excuus wordt gebruikt.” Zo luidt de 
openingspassage van Internationale 
Verklaring van Vrijheid van een grote 
groep van veertien jongerenbewegin-
gen uit onder andere Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, 
Kroatië, Moldavië, Litouwen en Roe-
menië. In september 2021 werd voor 
het eerst onderling contact gelegd 
tussen deze diverse groeperingen 
die in coronatijd tegengas zijn gaan 
geven tegen het overheidsnarratief 
van angst en inperking van vrijheden 
om het coronavirus de baas te zijn. 

Vanuit Nederland is de Bovenwijs-
bond, een eveneens in coronatijd 
opgerichte beweging voor nieuwe 
(vrije) vormen van onderwijs, nauw 
betrokken geraakt bij de totstand-
koming van dit verdrag. Voorman 
Denzel Olde-Kalter: “We zijn al een 
lange tijd bezig internationaal con-
tacten te leggen met andere jonge-
renbewegingen, omdat we wereld-
wijd allemaal met dezelfde vormen 
van beknotting van vrijheid te maken 
hebben gekregen.” Het is niet bij het 

online uitwisselen van gedachten 
en ervaringen gebleven, vertelt hij. 
In februari van dit jaar ontmoetten 
vertegenwoordigers van de bewegin-
gen elkaar tijdens een conferentie in 
Dresden. “Het zijn allemaal jongeren 
die zien dat de overheden misbruik 
maken van hun machtspositie. We 
zijn met zijn allen tot de conclusie 
gekomen dat we niet alleen maar 
moeten praten en toekijken wat er 
gebeurt, maar dat we moeten probe-
ren onze krachten te verenigen door 
een grote internationale beweging 
op te zetten. Dat is gelukt. De Free-
dom Declaration – onze eigen variant 
op de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de mens van de VN – 
is een handreiking naar alle jonge-
ren in de wereld die onze waarden 
onderschrijven.

Karel Beckman

De Raad van State vindt dat de re-
gering méér mogelijkheden moet 
krijgen om toekomstige pandemie-
en te bestrijden dan het kabinet zelf 
voorstelt. Het hoogste adviesorgaan 
van de regering, voorgezeten door 
Koning Willem Alexander en geleid 
door D66-coryfee Thom de Graaf, 

stelt dat de regering permanente 
bevoegdheid moet krijgen om een 
avondklok in te stellen, scholen te 
sluiten en een coronatoegangsbewijs 
in te voeren.
Dat blijkt uit het Advies dat de Raad 
van State heeft uitgebracht over de 
door het kabinet voorgestelde ‘co-
ronawet’. Met deze nieuwe Wet 
publieke gezondheid wil het ka-

binet-Rutte coronamaatregelen, 
zoals lockdowns, afstand houden, 
verplichte mondkapjes en verplicht 
testen, die tot dusver steeds waren 
gebaseerd op tijdelijke noodwetge-
ving, permanent in de wet regelen. 
Het wetsvoorstel, dat begin juli werd 
aangekondigd, kreeg forse kritiek 
van juristen. Advocaat Stan Baggen 
van de vereniging De Vierde Golf, 

een platform van ‘linkse’ critici, 
stelde in De Andere Krant dat de 
voorgestelde maatregelen “iedere 
onderbouwing ontberen”. Jurist Ma-
ria-Louise Genet van de Vrije Mens 
Academie waarschuwde voor een 
“permanente medische dictatuur”.

Raad van State pleit voor radicaler ingrijpen in grondrechten 

Lees en steun  
De Andere Krant
	fdeanderekrant.nl/
abonnement

f Lees verder op P. 2

f Lees verder op P. 14 
f Jeroen Pols: verraad van Raad P. 23

“WE GEVEN 
ONZE RECHTEN 
NIET OP”

Jongeren hebben 
genoeg van steeds 
verder gaande 
beknotting

Technocratie: van 
utopie tot globale 
agenda f 6

Hoe vind je een 
gelijkgestemde 
partner? f 10

Tristate wil van 
Nederland metropool 
maken f 3

Verhalen uit de 
gesloten jeugdzorg 
f 18

JAARGANG 2
24 PAGINA’S
NUMMER 34

€ 11
per maand
€ 120 per jaar

ABONNEMENT V.A.
€ 2,30

LOSSE VERKOOP:

€ 3,50



City Network Holland, Flanders & Rhine Ruhr

32 DE ANDERE KRANT  |  3-10 SEPTEMBER 2022  |  NR. 34DE ANDERE KRANT  |  3-10 SEPTEMBER 2022  |  NR. 34NIEUWS

Ido Dijkstra en Simone Beer

De plannen om van Nederland, delen 
van België en het Duitse Ruhrgebied 
een megastad te maken zijn niet ge-
heim, hoewel de media er maar wei-
nig aandacht aan besteden en er in 
de Tweede Kamer nauwelijks over is 
gesproken. Peter Savelberg gaat ze-
ker al sinds 2013 met zijn concept de 
boer op. Hij doet het uit de doeken 
in interviews in vakbladen, lezingen 
en filmpjes. “Tristate is een concept 
waarin we Nederland als hele groene 
megacity willen presenteren, met als 
doel het bedrijfsleven een internati-
onale etalage te bieden voor export-
bevordering”, vertelt hij op YouTube.  

Tristate City moet de Europese variant 
worden van metropolen die elders in 
de wereld veel normaler zijn, stelt hij. 
Het gaat om de driehoek Amsterdam, 
Brussel, Düsseldorf of Keulen. In dit 
gebied zou het Tristate City Network 
‘organisch moeten groeien’ tot een 

slimme metropool om zo te kunnen 
concurreren met bijvoorbeeld Shang-
hai (25 miljoen inwoners). “In 2025 
woont 70 procent van de wereldbe-
volking in grote steden. In deze battle 
of the cities willen wij Nederland veel 
sterker op de kaart zetten, als grote, 
groene wereldstad met 30 miljoen 
inwoners en in samenhang met onze 
buurregio’s Vlaanderen en Noordrijn 
-Westfalen. Internationaal kun je als 
bedrijf beter zeggen ‘ik ben gevestigd 
in een stad met 30 miljoen inwoners’ 
dan ‘ik zit in Emmen, Bergen op Zoom 
of Soest’”, legt hij uit.

Vanaf het moment dat minister 
Christianne van der Wal van Natuur 
en Stikstof en landbouwminister 
Henk Staghouwer op 10 juni van dit 
jaar hun visie voor het landelijk ge-
bied en de stikstofaanpak wereld-
kundig maakten, is het aantal bezoe-
kers van de website tristate-city.nl  
exponentieel toegenomen. Savelberg, 
een marketingman die aandacht nor-
maal gesproken met beide handen 
aangrijpt, is opmerkelijk genoeg een 
toontje lager gaan zingen over zijn 
concept. Op 12 juni is de pagina ‘vi-
sie en onze plannen’ van de website 
verwijderd. Ook de contactgegevens 
zijn weggehaald. Sinds 15 juni zijn er 
alleen wat afbeeldingen te zien en de 
originele en jarenoude slogan ‘krach-
ten ontdekken, krachten bundelen, 
krachten benutten’ is verdwenen. 
Bekend is dat de Savelberg een hoop 

moeilijke vragen op zich afgevuurd 
heeft gekregen van kritische burgers 
die vermoeden dat de boeren van hun 
land worden gepest, gejaagd, weg-
gekocht of onteigend om de weg te 
plaveien voor de Tristate City. 

Dat ontkent Tristate City Network 
zelf ten stelligste. Op de website is 
een disclaimer toegevoegd: “Dit 
model heeft geen enkele relatie met 
het stikstofbeleid van de Nederland-
se overheid! in 2022 wonen er al 45 
miljoen mensen in dit gebied (Ne-
derland 17, Nord Rhein Westfalen 18 
en Vlaanderen 10 miljoen)”. Ook DPA 
Factchecking volgt deze redenering 
en noemt Tristate City niet meer dan 
“een marketingplan uit 2016 dat los 
staat van het stikstofbeleid”. De rede-
natie is dus: er wonen al zoveel men-
sen, dus eigenlijk verandert er niets, 
behalve marketing-technisch gezien. 
“We kunnen alleen maar buitenlandse 
partners aantrekken als we een goede 
nationale investeringsagenda heb-
ben”, aldus Savelberg.

Is het echt onzin om te denken dat 
het voor boeren destructieve stik-
stofbeleid en het Tristate City-pro-
ject iets met elkaar te maken hebben? 
Onmiskenbaar spelen de kabinets-
plannen de mogelijke realisatie van 
een Tristate City in de kaart. Bart-Jan 
Oplaat, voorzitter van de Nederlandse 
Vakbond voor Pluimveehouders, ziet 
zelfs grote overeenkomsten tussen 

de stikstofkaart van de over-
heid en de Tristate map. “Die kun 
je bijna 1-op-1 over elkaar leggen”, 
stelt hij. Zo oppert de stikstofkaart 
van de overheid een grote reductie 
in Limburg - voornamelijk rondom 
Maastricht. Bijna heel die provincie 
kleurt paars en groen, wat corres-
pondeert met tot 47 en tot 95 procent 
reductie in die gebieden, oftewel: 
daar moeten boeren verdwijnen. Op 
de Tristate-kaart is in diezelfde regio 
te zien dat daar een aantal grote ste-
den gevestigd zal zijn. Is het het dan 
ook toeval dat bedrijven als Dokvast, 
een investeringsbedrijf in slim en 
duurzaam vastgoed, zich gaat ves-
tigen in het Limburgse Echt-Suste-
ren “omdat dit onderdeel is van de 
Tristate City”, zoals staat te lezen 
in een rapport op hun site. (bron:  
bit.ly/Susteren-tristate)

Oplaat weet al sinds 2019 van de 
Tristate plannen. “Omdat ik jaren 
terug al mijn vragen begon te stel-
len bij het niet te volgen beleid, dat 
steeds maar weer ten koste gaat van 
de boerensector. Ik stuitte toen op 
de Tristate City-plannen. Toen viel 
het kwartje. Mensen die  roepen dat 
het een complottheorie of waan is, 
die hebben een kennisgebrek. Rut-
te roept al heel lang dat hij Neder-
land wil omvormen tot kennis- en 
diensteneconomie. Bij steeds meer 
boeren vallen de schellen van het 
hoofd. Onlangs waren we in Stroe 
om te demonstreren. Daarna bleek 
dat het dorp uitverkoren was om 25 
duizend woningen te bouwen (Stroe 
City, red.). Dat heeft velen wakker 
gemaakt voor Tristate City. In dat 
concept is er alleen ruimte voor wat 
Ot en Sien-boerderijen; de boerderij 
als museum.”

Heeft de Tristate City een kans van 
slagen? Die vraag is lastig te be-
antwoorden. Feit is dat grote orga-
nisaties als werkgeversorganisatie 
VNO-NCW, de koepel van Instituti-
onele Beleggers in Vastgoed IVBN, 
vastgoedorganisatie CBRE Group, 
de Rabobank, advies- en ingeni-
eursbureau Arcadis alsook univer-
siteiten (onder andere Wageningen 
University WUR, nauw betrokken bij 
het stikstofbeleid) zich enthousiast 
achter het plan hebben geschaard. 
Het concept is in 2016 ook goed ont-
vangen door “diverse Nederlandse 
ministeries, de G5, de Randstedelijke 
provincies en provincie Noord-Bra-
bant”, staat in een WUR-rapport 
geschreven door Rianne de Reus. 
Ook de VN ondersteunen de Trista-
te-plannen, omdat deze aansluiten 
bij de Sustainable Development Goals 
(SDG). In het bijzonder doel nummer 

11, waarin onder andere staat dat er 
tegen 2030 “inclusieve en duurza-
me stadsontwikkeling en capaciteit is 
opgebouwd voor participatieve, geïn-
tegreerde en duurzame planning en 
beheer van menselijke nederzettin-
gen in alle landen”. Daarnaast sluit 
het concept volledig aan bij wat de 
veelbesproken netwerkorganisatie 
World Economic Forum (WEF) voor 
ogen heeft ‘als slimme, weerbare stad 
van de toekomst’. “Inwoners eisen 

dat steden beter gebouwd worden 
(letterlijk: build back better – red.) 
om leefbaarder, duurzamer en be-
taalbaarder te worden. Dat vereist 
actie op het gebied van klimaat en 
veerkracht, het voorzien van vitale 
sociale infrastructuur (gezondheid 
en huisvesting) en het mogelijk ma-
ken van de digitale infrastructuur die 
nodig is voor ons nieuwe normaal”, 
aldus het stuk Global future council on 
cities of tomorrow van het WEF.

En toeval of niet, Nederland volbou-
wen wordt per 1 januari volgend jaar 
ook gemakkelijker. Minister Hugo de 
Jonge (Volkshuisvesting) is achter de 
schermen druk bezig om een nieuwe 
Omgevingswet erdoor te drukken. In 
deze wet worden alle regels en wetten 
voor ruimtelijke ordening en leefom-
geving gebundeld en vereenvoudigd. 
Procedures worden versneld, zodat 
vergunningen sneller kunnen worden 
verleend. Kortom: een bouwproject 
starten (op het vrijgekomen boeren-
land) zal minder voeten in de aarde 
hebben.

Hoewel de regerende politici wel de-
gelijk op de hoogte zijn van de plan-
nen, worden er vanuit de oppositie in 
de Tweede Kamer – op een enkele re-
ferentie van Forum voor Democratie 
na - nauwelijks vragen over gesteld. 
Savelberg stelt dat de politiek ook 
niet de belangrijkste gesprekspart-
ner is. “We hebben geen bestuurlijke 
ambities en we gaan ook niet wach-
ten tot provinciebestuurders, burge-
meesters en wethouders het hiermee 
eens zijn, want dan wachten we over 
20 jaar nog.” ¾

Europese jongeren staan op voor 
behoud van vrijheid

Tristate City Network wil Nederland 
omtoveren tot ‘slimme wereldstad’ 

‘Nederland als één grote, groene wereldstad met 30 miljoen 
inwoners’. Dat is het idee van het Tristate City Network. 
Het project ligt sinds deze zomer hevig onder vuur. Critici 
vermoeden dat de stikstofplannen van het Nederlandse kabinet 
als bestuursvehikel dienen om de boeren van hun grond te jagen 
en zo de weg te plaveien voor de omvorming van ons land en 
delen van Duitsland en België tot ‘slimme metropool’. 

PERSOONLIJK

Michael 
Gorbatsjov 
(1931-2022) en 
het einde van 
het Europese 
Huis
Ab Gietelink

Met de dood van Michael Gorbatsjov sterven de laatste 
resten van hoop op ‘het gemeenschappelijke Europese 
huis’, zijn grote droom. Het Europese continent treedt een 
tijdperk van nieuwe Koude Oorlog met Rusland binnen.

Gorbatsjov werd geboren in Stravopol en studeerde in 
1955 af in Rechten aan de Staatsuniversiteit van Moskou. 
Hij trad in 1952 toe tot de Communistische Partij en werd 
in 1971 lid van het Centraal Comité, waarvan hij in 1985 
secretaris-generaal werd. Als nieuwe Sovjetleider intro-
duceerde hij de begrippen Perestrojka (hervorming) en 
Glasnost (openheid). Hij maakte ze wereldberoemd en 
tot iconen van hoop aan het einde van de Koude Oorlog.  

Gorbatsjov wilde met zijn Perestrojka de haperende plan -
-economie in de Sovjet-Unie revitaliseren en het bestuur 
opener en democratischer maken. In het laatste is hij zeker 
geslaagd en dat heeft zich ondanks enige terugval onder 
Jeltsin en Poetin vertaald in een meer open en democra-
tische cultuur alsmede nog steeds bestaande vernieuwde 
staatsinstituties.   

Zijn grootste verdienste was waarschijnlijk het beëindi-
gen van de Koude Oorlog met het Westen. Hij won het ver-
trouwen van de westerse leiders en sloot met de toenmalige 
Amerikaanse president Reagan een ontwapeningsverdrag. 
Hij was in het Westen geliefder dan thuis en werd hier op 
een bepaald moment een ware cultfiguur. 

Met zijn notie Het gemeenschappelijke Europese huis, dat 
moest lopen van Lissabon tot Vladivostok, hertekende Gor-

batsjov de toekomstvisie van Europa. Niet de Navo en het 
Warschaupact, maar de OVSE (Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa) moest het veiligheidsbeleid 
in Europa gaan vormgeven.  

Hoewel Gorbatsjov zijn leven lang een overtuigde so-
cialist bleef, gaf hij de Oost-Europese staten de vrijheid 
hun eigen politieke keuzes te maken en structuren te vor-
men, wat in 1989 leidde tot de val van de Berlijnse Muur 
en de eenwording van West- en Oost-Duitsland. In eigen 
land kreeg hij concurrentie van de cynische, meer op het 
kapitalistische Westen georiënteerde lokale partijleider 
Boris Jeltsin. Na de afschaffing van de communistische 
eenpartijstaat en de verkiezing van Gorbatsjov tot eerste 

Sovjet-president,  werd Jeltsin verkozen tot president van 
de deelrepubliek Rusland. Het dubbele presidentschap in 
Moskou  gaf zoveel spanningen en dreiging dat een aantal 
leden uit de Sovjet-regering een politieke coup tegen Gor-
batsjov pleegden ‘om de Sovjet-Unie te redden’. 

De coup faalde, maar na Gorbatsjovs terugkeer in Mos-
kou was zijn imago gebroken. De deelrepublieken kozen 
voor nationale soevereiniteit en traden een voor een uit 
de Sovjet-Unie. Gorbatsjov deed in het najaar van 1991 
maandenlang vergeefse pogingen om een nieuwe confe-
deratieve Unie van Gemeenschappelijke Onafhankelijke 
Staten (GOS) tot stand te brengen.      

Op 8 december 1991 kondigden de presidenten van 
Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland het einde aan van de 
Sovjet-Unie. Gorbatsjov besloot af te zien van een harde 
en waarschijnlijk gewelddadige machtsstrijd, nam op 25 
december 1991 afscheid van zijn presidentschap en accep-
teerde de ontbinding van de Sovjet-Unie. 

Zijn stormachtig bewind duurde tenslotte maar zes jaar, 
maar daarin ondergingen de Sovjet-Unie, Europa en de 
mondiale verhoudingen een politieke revolutie. Aan zijn 
visie van vrede en verzoening kwam een abrupt einde met 
de door de VS gesteunde Maidanrevolte in Oekraïne in 
2014. Dit was een klap voor de Russischtalige en Russisch 
gezinde burgers in Oost-Oekraïne. De afscheidingen van 
Donetsk en Loegansk waren het begin van een burgeroor-
log. De hereniging van de Krim met Rusland werd in het 
Westen opgevat als illegale annexatie en betekende het 
begin van een nieuwe Koude Oorlog. De Navo was intussen 
in weerwil van afspraken met Gorbatsjov in 1999 en 2004 
opgerukt tot Brest-Litovsk en had vijftien Oost-Europese 
staten ingelijfd. De VS gaven vanaf 2014 militaire steun 
aan Oekraïne.  

In 2014 was Gorbatsjov als eregast aanwezig op de 25-ja-
rige herdenking van de val van de Muur in Berlijn. Hij ver-
klaarde daar dat de westerse Navo-leiders de afspraken 
met hem hadden geschonden. Met de Russische invasie in 
Oekraïne op 24 februari 2022 gevolgd door de westerse wa-
penleveranties en sanctieoorlog werd de laatste illusie van 
‘het gemeenschappelijke huis Europa’ ten grave gedragen.  

Zijn enthousiaste humanisme en visionaire blik tilden 
Michael Gorbatsjov moreel ver uit boven zijn westerse 
collega’s en maakte hem tot een van de iconen van de 20e 
eeuw. Hij ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.  Als 
één mens in Europa die prijs ten volle verdiende was het 
Michael Gorbatsjov. ¾

Aan zijn visie van vrede en 
verzoening kwam een abrupt 
einde met de door de VS gesteunde 
Maidan-revolte in Oekraïne

Wij vermoeden dat er nog heel veel meer 
jongeren ‘wakker’ zijn, maar niet weten waar 
ze naartoe kunnen met hun zorgen. Ze kun-
nen zich bij onze beweging aansluiten”, aldus 
Olde Kalter. 
De vrijheidsverklaring, vertaald in achttien 
talen waaronder het Nederlands, leest als een 
inhoudelijk onderbouwde aanklacht tegen het 
tirannieke handelen van overheden in reactie 
op de veronderstelde coronapandemie. Er is 
een “irrationele en disproportionele greep” 
naar controle gedaan onder de noemer “vei-
ligheid en bescherming van de bevolking”, 
duidt het document. “Onze overheden en hun 
instituties hebben daarbij de morele, ethische 
en wettelijke code overschreden die zij dienen 
te eren.” 
In de verklaring roepen de jongerengroepe-
ringen op tot (vreedzaam) verzet, door zich 
te beroepen op “natuurlijke en onvervreemd-
bare rechten, de vrije wil en het recht op een 
privaat zelfgestuurd leven met zelfbeschik-
kingsrecht”. Dat zou zich volgens Olde Kalter 
bijvoorbeeld moeten gaan uiten door geor-

ganiseerd niet meer mee te doen aan wat hij 
noemt “het opzettelijk digitaliseren van de 
samenleving met als doel te controleren en te 
overheersen”. Het is volgens Olde Kalter hoog 
tijd voor actie. “We kunnen niet passief 
blijven toekijken hoe mensenrechten 
voortdurend geschonden worden.”
De laatste alinea van de vrijheidsverklaring 
is gericht aan de bestuurselite: “Aan de Euro-
pese Unie, wereldleiders en al onze overheden, 
weet dit: Wij zullen niet volgzaam zijn en wij 
geven onze natuurlijke rechten nooit op. Im-
mers, onze vrijheid wordt ons door niemand 
toebedeeld, want we zijn vrij geboren. En we 
kiezen ervoor in vrijheid te leven.” ¾

	fDe hele verklaring is te lezen op: 
declarationoffreedom.net 

	fMeer informatie over de 
Bovenwijsbond: bovenwijsbond.
nl of via Telegram: t.me/
kanaalbovenwijsbond

Sterk verzet in Litouwen
De Litouwse advocaat Kęstutis Juočeris vertelt aan De Andere Krant dat er in zijn land al 
vroeg in de coronacrisis een behoorlijke (informatie)slag is geslagen door een verenigde 
groep van academici uit juridische hoek. “Het toenmalig hoofd van de orde van advoca-
ten, dr. Ignas Vegele, sprak zich uit tegen het regeren per decreten van het kabinet en 
de ondermijning van de grondwet en onze mensenrechten daarbij.” Daarop, zegt hij, is 
er een “alternatieve beweging in ons land ontstaan van studenten, advocaten, medici, 
zakenmensen, onderwijspersoneel enzovoort. Die beweging is populair geworden. Het 
werk van deze bewegingen tezamen heeft ertoe geleid dat alle coronamaatregelen zijn 
gedropt”, zegt De Juočeris, die ook meeschreef aan de internationale vrijheidsverklaring 
namens Tarptaunitinis Studentu Susivienijimas en hoopt dat dit document ook voor een 
golfbeweging zorgt. “Gevolg in mijn land was dat het vaccinatiepercentage omlaag ging.” 
De studentengroep boekte ook successen. “We wisten de gezondheidsminister te berei-
ken”, waardoor deze officieel verklaarde dat “gevaccineerde en ongevaccineerde studen-
ten gelijke rechten hebben om deel te nemen aan onderwijs”. Desondanks is er ook in de 
republiek Litouwen – een land met ongeveer 3 miljoen inwoners – dezelfde verdeeldheid 
onder het volk als in Nederland, ruwweg: stad tegen platteland, gevaccineerd versus 
ongevaccineerd, mainstreammedia-volgers en zelfstandige denkers. “Overal wordt ook 
ongeveer hetzelfde playbook gehanteerd, met hier en daar wat verschillen. Dat merk ik 
ook als ik met jongeren uit andere landen, zoals Denzel, spreek.” Juočeris blijft in zijn land 
juridisch strijden voor de grondrechten en hoopt dat er ook internationaal samengewerkt 
gaat worden, met de nieuwe vrijheidsverklaring als potentieel anker. Eerder succes in 
zijn land liet zien dat samenwerking helpt: “De regering heeft toch eieren voor haar geld 
gekozen, want ze zag in dat de decreten niet rijmen met de grondwet. Bizar dat degenen 
die de macht hebben, zij die onze grondrechten moeten bewaken, juist degenen zijn die 
de constitutie overrulen met wetten die lager in hiërarchie staan. Je kunt mensenrechten 
niet negeren met orders.”

	fVervolg pagina 1

STIKSTOFBELEID 
PAST BIJ 
OMVORMING TOT 
METROPOOL

Je zegt liever, ‘ik zit 
in een stad van 30 
miljoen inwoners’, 
dan ‘ik zit in Emmen’

In dat concept 
is alleen ruimte 
voor Ot-en-Sien 
boerderijen

https://declarationoffreedom.net
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Djamila le Pair

Wikileaks oprichter en uitgever Ju-
lian Assange diende op 26 augustus 
2022 aangescherpte gronden voor 
zijn hoger beroep in, bij het High 
Court of Justice Administrative Court 
in Londen. Met deze zogeheten Per-
fected grounds of appeal, vecht Assan-
ge het oorspronkelijke vonnis aan, 
dat rechter Vanessa Baraitser op 4 
januari 2021 uitsprak in de door de 
VS aangespannen uitleveringszaak. 

De rechter oordeelde toen dat 
Assange, hoewel hij op vrijwel alle 
aanklachten schuldig werd bevon-
den, niet uitgeleverd mocht worden. 
Het vonnis was positief voor Assange, 
maar betekende dat een rampzalig 
precedent voor de persvrijheid ge-
schapen werd. Tegen het vonnis gin-
gen de VS eind oktober 2021 in hoger 
beroep. Met succes: de hogere rechter 
gaf groen licht voor de uitlevering. 

De gronden voor het hoger beroep 
dat Assange nu zelf laat instellen, 
zijn aangepast en aangescherpt, 
naar aanleiding van nogal wat nieuwe 
feiten die sinds 4 januari 2021 boven 
tafel zijn gekomen. 

In de aangepaste gronden wordt het 
volgende gesteld:

• Julian Assange wordt vervolgd en 
gestraft voor zijn politieke op-
vattingen (en dus niet voor cri-
minele daden – s.81(a) van het 
Uitleveringsverdrag).

• Assange wordt vervolgd voor het 
uiten van zijn mening, een daad 
die als beschermd geldt (artikel 10).

• Het uitleveringsverzoek is in strijd 
met het uitleveringsverdrag tussen 
de VS en het VK en met het interna-
tionale recht, omdat de VS politieke 
delicten aanvoert.

• De regering van de VS heeft feiten 
over de kern van de zaak onjuist 
weergegeven tegenover de Britse 
rechtbanken.

• Zowel het uitleveringsverzoek als 
de omstandigheden waarin het is 
ingediend vormen een schending 
van het rechtsproces.

Ook wordt beargumenteerd dat de 
minister van Binnenlandse Zaken, 
Priti Patel, een fout heeft begaan 
toen ze het uitleveringsbevel op 17 
juni 2022 officieel goedkeurde. Op 
‘uitzonderlijke gronden’ en omdat 
dit uitleveringsverzoek in strijd is 
met artikel 4 van het uitleveringsver-
drag tussen de VS en het VK, had ze 
de uitlevering van Assange definitief 
moeten afwijzen.

De vrouw van Assange, Stella 
Assange-Morison, blijft hoopvol: 
“Sinds de laatste uitspraak is over-
weldigend bewijsmateriaal opgedo-

ken, waaruit blijkt dat de vervolging 
van mijn man door de Verenigde Sta-
ten een misdrijf is. De rechters van 
het gerechtshof zullen nu beslissen 
of Julian de kans krijgt de zaak tegen 
de Verenigde Staten in hoger beroep 
in het openbaar en volledig voor te 
leggen”. Assange mag al sinds begin 
2021 niet meer bij zijn eigen rechts-
zaken aanwezig zijn. Toegang werd 
ook voor veel toeschouwers en offici-
ele observatoren, zoals van de orga-
nisatie Journalisten zonder Grenzen 
(RSF), bemoeilijkt.

Assange heeft nooit de kans gekre-
gen zijn zaak volledig toe te lichten, 
zo blijkt bijvoorbeeld uit het boek The 
trial of Julian Assange van Nils Melzer. 
De voormalig VN-rapporteur mar-
telpraktijken stelt hierin dat Julian 
al ruim tien jaar gemarteld en levend 
begraven wordt. Alleen enorme druk 
vanuit de publieke opinie kan daar 
verandering in brengen. Om die druk 
op te voeren wordt overal in de wes-
terse wereld actie gevoerd. De Duitser 
Kolja loopt op dit moment met een 
zelfgemaakte trekkar van Hamburg 
naar Londen, om bij Belmarsh Pri-
son, de zwaarbewaakte gevangenis 
waar Assange zit, te eindigen. Vol-
gende week hoopt hij in Dover aan 
te komen. 

Ruim 2700 mensen hebben toe-
gezegd op 8 oktober een menselij-
ke keten te vormen rond het Britse 
regeringshuis in Londen. Doel is 
minimaal 5000 mensen bij elkaar te 
brengen. Wie mee wil doen, kan zich 
aanmelden via onderstaande link. ¾

	fdontextraditeassange.com

Menselijke keten en hoger 
beroep om uitlevering 
Assange te voorkomen

Julian Assange heeft de volgende stap gezet in zijn langdurige strijd om uitlevering 
aan de Verenigde Staten te voorkomen, door in hoger beroep te gaan bij het  Londense 
High Court of Justice Administrative Court. Het beroepschrift is op 26 augustus inge
diend, op basis van ‘Perfected Grounds of Appeal’. Verweerders zijn de regering van 
de VS en de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel.

RAMPZALIG PRECEDENT VOOR DE PERSVRIJHEIDVERENIGDE STATEN EN ISRAËL BLIJVEN BOMBARDEREN

NIEUWS

De meerderheid 
heeft altijd ongelijk
In een recent interview met mr. dr. Raisa Blommestijn sprak ze haar ver-
bazing uit over mensen die eerst heel stellig een mening verkondigen, om 
kort daarna iets te roepen dat daar volledig strijdig mee is. Als voorbeeld 
noemde ze het onderwerp CO2-budget. Toen zij (samen met vele anderen) 
een jaar geleden waarschuwde voor de komst van een CO2-rantsoenering, 
werd ze door veel mensen voor gek uitgemaakt. “Zoiets kan in Nederland 
nooit gebeuren! Mensen zullen dat in geen geval accepteren!”, werd er 
geroepen. Nu de invoering ervan heel dichtbij is, zeggen diezelfde mensen 
ineens: “Tja, dan zal het wel nodig zijn…”

Een vergelijkbare verbazing viel mij ten deel toen in april 2020 door veel 
mensen moord en brand geschreeuwd werd over het coronavirus. In Neder-
land werden er enkele tientallen sterfgevallen aan toegeschreven. Toen ik 
opperde dat enige proportionaliteit op zijn plaats zou zijn, kreeg ik vanuit 
mijn omgeving de tegenwerping: “Ja, je hebt mooi praten, maar het zal je 
moeder/vader/opa/oma maar wezen!”

Als ik diezelfde mensen, die zich in de meeste gevallen meerdere malen 
hebben laten prikken, nu confronteer met de sterftecijfers en de relatie 
tussen de injecties en die sterfte, dan zeggen ze schouderophalend: “Ach 
ja, we moeten érgens aan doodgaan”. Kennelijk doen de (geprikte) moeder, 
vader, opa en oma er ineens niet meer toe. 

Je zou zeggen dat deze totale ommekeer volslagen onbegrijpelijk is. Tot-
dat je het wel begrijpt. Het is namelijk helemaal niet onbegrijpelijk. Het 
is alleen onbegrijpelijk voor mensen die zelf het grootste belang hechten 
aan waarheid. Zoals de meeste lezers en schrijvers van De Andere Krant 
bijvoorbeeld. Mijzelf incluis. En daarom heeft het vrij lang geduurd voordat 
ik begreep dat de meeste mensen andere zaken veel belangrijker vinden 
dan waarheid. Dat voor die mensen de waarheid er helemaal niet toe doet. 
De meerderheid van de mensen kiest namelijk sowieso altijd voor de meer-
derheid. Het maakt ze niet uit hoe absurd, onlogisch en onwaar de gangbare 
verhalen zijn binnen die meerderheid. Hun belangrijkste drijfveer is de 
angst om verstoten te worden. Het is een veel grotere angst dan bijvoor-
beeld de angst om ziek te worden, zelfs om dood te gaan. En ze weten heel 
goed dat hun angst reëel is, omdat ze zélf iedereen verstoten die er een 
andere visie op nahoudt. Daarom begrijpen ze heel goed wat hunzelf te 
wachten staat als ze dat ook zouden doen. Kennelijk is het behoren tot de 
meerderheid en het behouden van hun plekje daarbinnen hun belangrijkste 
drijfveer en is de waarheid daar volledig ondergeschikt aan. 

Als de meerderheid altijd kiest voor de meerderheid, dan houdt die meer-
derheid zichzelf dus altijd in stand. Onderhoud is dan overbodig. Voor het 
in korte tijd creëren van zo’n meerderheid, is een plotselinge ‘bedreiging’ 
uitermate geschikt. In het voorjaar van 2020 ontstond er zo binnen een paar 
weken een acute meerderheid. Die geloofde in het begin werkelijk dat er een 
killervirus op ons afkwam en accepteerde daarom de absurde maatregelen 
heel gemakkelijk. Degenen die de waarheid van groter belang vonden en 
daarom kritisch waren, vormden zo een minderheid die de voorwaarde 
levert voor het bestaan van een meerderheid. 

De coronacampagne voldeed dus prima. De grote meerderheid accepteerde 
het officiële verhaal en wie daar, hoe goed onderbouwd ook, openlijk kant-
tekeningen bij plaatste werd verstoten en verloor zijn baan of zijn vrienden. 
Dat schrikbeeld motiveerde de meerderheid nog eens extra om maar bij 
de meerderheid te blijven behoren. Onafhankelijk van het daarbinnen 
geldende verhaal. Het enige dat er vervolgens nodig is om die meerderheid 
een bepaalde richting in te sturen, is het gedoseerd opleggen van leefregels 
die als voorwaarde gelden voor positiebehoud binnen de groep. Zelfs al 
zijn die regels net zo absurd als het gangbare verhaal. Net zolang totdat 
de waarheid binnen die meerderheidsgroep geheel uit beeld verdwijnt. 
We kunnen daarom vaststellen dat de meerderheid, om die regel alleen al, 
altijd ongelijk heeft. De waarheid doet er immers niet toe.  
Het levert een betrekkelijk probleemloze wereld, ook nog eens bevrijd 
van de institutionele misdaad. ¾

Eric van de Beek

“Er moet een einde komen aan de 
onrechtmatige aanwezigheid van 
buitenlandse troepen en onrecht-
matige militaire acties in Syrië,” zei 
afgelopen week de Chinese afgevaar-
digde bij de Verenigde Naties, Zhang 
Jun, in de Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties. Iran uitte soortgelijke 
kritiek. “De crisis in Syrië moet op 
vreedzame wijze tot een einde wor-
den gebracht, in lijn met de princi-
pes van het internationaal recht en in 
het bijzonder met inachtneming van 
de nationale soevereiniteit en terri-
toriale integriteit van landen”, zei 
VN-ambassadeur Zahra Ershadi. Ze 
noemde in dit verband niet alleen de 
VS, maar ook Israël dat al jarenlang 
bombardementen uitvoert in Syrië. 
Ze riep de leden van de VN Veilig-
heidsraad op hun “dubbele stan-
daard” te verlaten en de aanvallen 
uitdrukkelijk te veroordelen.

Israël voerde op 31 augustus raket-
aanvallen uit op de internationale 
luchthaven van het Syrische Alep-
po en op doelen rond de hoofdstad 
Damascus. Op 26 augustus voerden 
Israëlische gevechtsvliegtuigen een 
aanval uit bij de stad Masyaf op wat 
volgens de Syrische autoriteiten een 
onderzoeksinstelling is en volgens 
westerse bronnen een opslagplaats 
voor middellangeafstandsraketten. 
Daar gingen op 24 en ook 25 augustus 
Amerikaanse aanvallen aan vooraf op 
verschillende doelen rond de steden 
Mayadin en Deir ez-Zor. Is er een 
verband tussen de militaire acties van 
de Amerikanen en die van de Isra-
eliërs? En wat is de bedoeling ervan?

Syrië is jarenlang verscheurd ge-
weest door een proxyoorlog, met aan 
de ene kant de door Rusland en Iran 
gesteunde regering van de Syrische 
president Bashar al-Assad en aan de 
andere kant de VS en bondgenoten 
die uit waren op een regeringswissel 
in Damascus. Gewapende groepen in 
Syrië die probeerden Assad te ver-

drijven, ontvingen steun vanuit het 
Westen, Turkije, Israël, Saudi-Ara-
bië en diverse Golfstaten. Daarnaast 
voerden de VS en bondgenoten, 
waaronder Nederland, luchtaanval-
len uit, naar eigen zeggen op posities 
van ISIS. De Russen bombardeerden, 
behalve ISIS, ook andere groeperin-
gen die tegen Assad streden waaron-
der Al Nusra, de Syrische tak van Al 
Qaida. De Israëlische strijdkrachten 
doen gewoonlijk geen mededelingen 
over de aanvallen die ze uitvoeren en 
dus ook niet over het waarom ervan. 
De paar keer dat ze zich er wel over 
uitlieten, zeiden ze dat deze gericht 
waren tegen Iraanse milities in Syrië. 
Zo heeft Israël een probleem met de 
aanwezigheid van Hezbollah. Dit is 

een politieke partij in Libanon, maar 
ook een militante beweging van sjii-
tische moslims, die zich tijdens de 
oorlog in Syrië schaarde aan de zij-
de van Assad. Israël heeft een pro-
bleem met deze groepering omdat 
Hezbollah een probleem heeft met 
Israël. De groepering kwam voort uit 
verzet tegen de Israëlische bezetting 

van Libanon en streeft sindsdien de 
ontmanteling van de staat Israël 
na. Israël en ook de VS beschouwen 
Hez bollah als een proxyleger van het 
eveneens sjiitische Iran.
De oorlog in Syrië is zo goed als voor-
bij. ISIS speelt geen rol van belang 
meer. Hetzelfde geldt voor de door 
de VS en bondgenoten gesteunde ji-
hadisten en opstandelingen. Maar de 
VS en Israël blijven dus bombarderen. 
Waarom? Hezbollah is zich blijven 
roeren in Syrië tegelijk met andere, 
waarschijnlijk door Iran gesteunde 
militanten. Als er Israëlische lucht-
aanvallen plaatsvinden, dan zijn die 
dus voornamelijk daarop gericht. 
Israëlische raketten raken bijvoor-
beeld nooit posities van de Russen, 

die overigens al sinds decennia een 
militaire aanwezigheid hebben in het 
land, met goedkeuring van de Syri-
sche regering.

Anders zit het met de Amerikanen. 
Die hadden een militaire aanwezig-
heid opgebouwd in Syrië, naar eigen 
zeggen om ISIS te bestrijden en om 
de naar onafhankelijkheid streven-
de Koerden te beschermen tegen het 
Syrische regeringsleger. Voormalig 
president Donald Trump wilde de 
door zijn voorganger, Barack Obama, 
gestuurde troepen terughalen. Maar 
hij bedacht zich, toen hij begreep dat 
zij voornamelijk olierijke gebieden 
bezet hielden in noordoost Syrië. “Ik 
hou van olie, we houden de olie”, 
zei hij op 1 november 2019. Assad 
reageerde hierop door te zeggen dat 
Trump “de beste president” was die 
de VS ooit hebben gehad. Niet vanwe-
ge diens politiek, maar vanwege zijn 
transparantie. “Wat kunnen we ons 
beter wensen dan een transparante 
vijand?”

De Amerikaanse luchtaanvallen 
van 24 en 25 augustus kwamen in 
reactie op raketaanvallen op twee 
Amerikaanse bases bij de olievelden 
van al-Omar en Koniko. Drie Ame-
rikaanse militairen zouden hierdoor 
gewond zijn geraakt. President Joe 
Biden gelastte een tegenaanval ter 
bescherming van de Amerikaanse 
bezettingsmacht. Hierbij zouden 
volgens Washington vier militanten 
bij zijn omgekomen die gesteund 
werden door Iran. Dat land heeft in 
een reactie echter alle betrokkenheid 
ontkend bij de aanvallen op de Ame-
rikaanse bases.

De VS werken voor de oliewinning 
samen met de Koerdische militie 
SDF. De gestolen olie wordt in lange 
colonnes van tankwagens naar Irak 
vervoerd. Dit gebeurt onder militai-
re begeleiding van de Amerikanen. 
Voordat de VS het gebied innamen, 
was het IS die zich de olie toe-eigen-
de. Toen was het niet Irak maar Tur-
kije waar de tankwagens heenreden.

Nederland en andere westerse lan-
den houden zich stil over de illegale 
aanwezigheid van de VS op Syrisch 
grondgebied, over de diefstal van 
de olie en over de Amerikaanse en 
Israëlische bombardementen. Van 

sancties tegen de VS zoals tegen Rus-
land vanwege de oorlog in Oekraïne 
is al helemaal geen sprake. Toen de 
VS onder Trump dreigden te ver-
trekken, klonken er zelfs protesten, 
onder meer vanuit Britse en Franse 
regeringszijde. Als de Amerikanen 
zich terugtrokken, dan zou dit de 
Turkse president Recep Erdogan de 
vrije hand geven om de door Koerden 
gedomineerde militie SDF verdrijven 
uit Noord-Syrië. Ankara beschouwt 
de beweging als terroristisch vanwe-
ge banden met de Turks-Koerdische 
afscheidingsbeweging PKK. Het zou 
een dolkstreek zijn in de rug van de 
Koerden, die zo moedig tegen IS had-
den gestreden, riepen de Nederlandse 
media in koor.

Ondanks de Amerikaanse aanwe-
zigheid vonden en vinden overigens 
nog geregeld gevechten plaats tussen 
aan de ene kant SDF en aan de an-
dere kant het Turkse leger en door 
Turkije gesteunde groepen in Syrië. 
De Amerikaanse troepen bieden de 
Koerden hierbij geen enkele bescher-
ming, behalve dus rond de olievelden. 
Het lijkt de SDF in de armen te drij-
ven van de Syrische regering. De SDF 
kondigde in juni aan dat het met de 
Syrische regeringstroepen zou gaan 
samenwerken om een Turkse invasie 
af te wenden. De Koerdische militie 
YPG kwam in juli met dezelfde aan-
kondiging. “Assad kan niet heersen 
over het noorden van Syrië zonder 
de Koerden, en de Koerden kunnen 
zichzelf niet beschermen zonder sa-
men te werken met Damascus”, zei 
Syrië-expert Joshua Landis in een in-
terview met de Amerikaanse website 
Al-Monitor. ¾

De vergeten oorlog in Syrië

De VS bombarderen groeperingen in Syrië die zich 
verzetten tegen de Amerikaanse bezetting van het land. 
Israël bombardeert Hezbollah. Westerse landen veroordelen dit 
niet. China en Iran riepen in de VN Veiligheidsraad de VS op, de 
soevereiniteit van Syrië te respecteren.

Assange mag al sinds 
begin 2021 niet meer  
bij zijn eigen rechts-
zaken aanwezig zijn

“Ach ja, we moeten érgens aan 
doodgaan”

PIETER  STUURMAN

Donald Trump:  
“Ik hou van olie,  
we houden de olie”

VS HALEN 
OLIE WEG 
UIT SYRIË

Van sancties tegen de VS zoals 
tegen Rusland vanwege de oorlog 
in Oekraïne is helemaal geen 
sprake 
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De President van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, Neel Kashka
ri, heeft gezegd dat digitaal centralebankgeld (CBDC’s) onwenselijk en 
onnodig is. Hij zei dat tijdens een conferentie over financiële regulering, 
die werd georganiseerd door de Universiteit van Columbia (New York). 
Het is een opmerkelijk standpunt, omdat een meerderheid van centrale 
banken wereldwijd inmiddels onderzoek doet naar de haalbaarheid van 
een CBDC. 

Sander Boon
Geotrendlines

Kashkari stelt dat een CBDC in deze tijd met 
efficiënte private elektronische betaalplat-
forms niet van meerwaarde is: “Ik blijf vragen 
of iemand bij de Fed of daarbuiten kan uitleg-
gen welk probleem dit oplost. Ik kan iedereen 
in deze kamer vijf dollar sturen met Venmo. 
Dus wat kan een CBDC doen dat Venmo niet 
kan. Ik begrijp waarom China het zou doen. 
Als ze al je transacties willen controleren, kan 
dat met de digitale munt van de Centrale Bank. 
Dat kan niet met Venmo. Als je negatieve rentes 
wilt opleggen, kan dat met de digitale munt van 
de Centrale Bank. Dat kan niet met Venmo. Als 

je rekeningen van klanten direct wilt belasten, 
kan dat met de digitale munt van de Centrale 
Bank. Je kunt dat niet doen met Venmo, dus ik 
begrijp waarom China geïnteresseerd zou zijn, 
maar zou het Amerikaanse volk ervoor zijn?”

Niet alleen Kashkari is sceptisch over de 
wenselijkheid van CBDC’s. Finland introdu-
ceerde als eerste land in 1993 een CBDC, maar 
stopte het project in 2006. De munt was vol-
gens de Finse centrale bank bij nader inzien 
niet van toegevoegde waarde. Eerder deze 
maand zag de centrale bank van Japan af van 
verdere ontwikkeling van hun CBDC wegens 
gebrek aan publieke belangstelling. Ook in de 
Bahama’s, de eilandengroep die in 2020 een 
CBDC introduceerde, de sand dollar, loopt de 

uitrol stuk op een lauwe publieke ontvangst. 
Na anderhalf jaar heeft de gemiddelde inwo-
ner van de Bahama’s 86 cent aan sand dollars 
in bezit, 60 dollar in muntgeld en 1265 dollar 
aan bankbiljetten. 

Ondanks deze problemen zijn vrijwel alle 
centrale banken bezig met onderzoek naar de 
technische haalbaarheid van een CBDC of zelfs 
al bezig met het uitrollen ervan. De opkomst 
van private cryptovaluta en de bedreiging die 
Bitcoin vormt is de drijvende kracht. Centrale 
banken en overheden zijn bang dat ze hun mo-
netaire soevereiniteit verliezen. Ze willen het 
gebruik en de controle op de geld- en krediet-
creatie in eigen handen houden. Dat kunnen ze 
niet meer als er sprake is van een geldsysteem 
dat buiten hen om kan functioneren. Dat spe-
cifiek Bitcoin een bedreiging vormt, bleek uit 
een recent rapport van de ECB. In een analyse 
van zes potentiële toekomstige internationaal 
functionerende betaalsystemen, kwam de pri-
vate cryptomunt er opvallend positief uit. Vol-
gens het rapport is Bitcoin op het gebied van 
efficiency, mondiale uniformiteit en integratie 
in betaal-apps zelfs de ‘heilige graal’. De CBDC 
kwam echter als ‘winnaar’ uit het rapport. ¾

Amerikaanse centrale bankier kraakt digitale munt
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politici de schuld van de situatie. Rond 
die tijd werkte een groep wetenschap-
pers en ingenieurs samen aan de Uni-
versiteit van Columbia, en verzonnen, 
puur theoretisch, een geheel nieuw eco-
nomisch systeem, dat op grondstoffen 
gebaseerd was. Volgens de ingenieurs 
draait alles om de ‘input’ en ‘output’ 
van de samenleving. Daarom stelden ze 
voor dat zij de input – de grondstoffen 
en de productiecapaciteit – zouden con-
troleren. Aan de output-kant konden ze 
dan uitrekenen wat en hoeveel men-
sen mochten consumeren. Ze stelden 
daarnaast ook voor, geld op te heffen. 
Fiat-geld en een prijs-gebaseerd eco-
nomisch model waren voor hen uit 
den boze. In plaats daarvan stelden 
ze een op energie gebaseerde valuta 

voor om interacties in de economie 
te reguleren. Verder maakte een 

universeel basisinkomen deel 
uit van de technocratie-agen-

da. Voor alle goederen en 
diensten wordt bepaald hoe-
veel energie ze kosten. Op 

basis van een berekening over 
de beschikbare energie in een 

periode, zou iedereen in de samenleving 
een energie-krediet toebedeeld krijgen. 

Het klinkt als het CO2-credit waar nu over 
wordt gesproken. 
Ja, koolstofkrediet is nauw verbonden 
met technocratie. Maar het universeel 
basisinkomen is misschien nog wel be-
langrijker. De vroege technocraten wil-
den privébezit afschaffen. Alle grond-
stoffen en goederen in de samenleving 
zouden in een wereldwijde trust beheerd 
moeten worden. Zij konden vervolgens 
bepalen wat er verbruikt zou worden en 

dat reguleren aan de hand van energie-
krediet. Op die manier, zo stelden zij, 
zou de balans tussen de mens en na-
tuur hersteld worden. De technocraten 
zagen daarbij de mensen zelf óók als 
grondstoffen in dit systeem. Dat wordt 

heel duidelijk in de vroege bronnen over 
technocratie, eigenlijk zagen ze mensen 
als een soort vee dat gemanaged en ge-
controleerd moest worden. 

Wat was de productieve capaciteit van men-
sen, volgens de technocraten? 
Mensen maakten deel uit van de input -
outputvergelijking. Ze kunnen natuurlijk 
grondstoffen in consumentenproducten 
omzetten, ze leveren arbeid, maar ze con-
sumeren ook. Maar kijk, olie, een mijn, 
een bos, of een boerderij, die zijn nog wel 
te controleren. Mensen zijn niet zo ge-
makkelijk te controleren, dat zagen deze 
ingenieurs echt als de grootste drempel 
voor technocratie. Daarom formuleerden 
de technocraten rond 1937 de wetenschap 
van social engineering (sociale maakbaar-
heid) – met andere woorden, hoe krijg je 
mensen zo ver dat ze zich gedragen zoals 
je wilt dat ze zich gedragen? Zonder dat ze 
gaan protesteren, of een oorlog starten. 
Die twee dingen – de wetenschap van so-
cial engineering en de complete overname 
van alle grondstoffen en productiefacto-
ren, oftewel, micromanagement van elk 
facet van je leven en het opheffen van 
privébezit, dat is een wetenschappelijke 
dictatuur. Wat veel mensen niet weten, 
de vroege technocratiebeweging had de 
helft van de kelder van de universiteit 
van Columbia in gebruik. In de andere 
helft zat een voorganger van de latere 
computerreus IBM. Hier werd de eerste 
Hollerith-rekenmachine ontworpen. Die 
werd later bekend omdat het Nazi-regime 
deze gebruikte voor statistische analyses 
en het laten rijden van treinen. De we-
tenschappers en data-ingenieurs van de 
Columbia University waren de visionairs 
van de eeuw. De technocraten werkten 
nauw met hen samen. De ideeën over 
hoe de computer zich in de toekomst ging 
ontwikkelen maakten duidelijk onderdeel 
uit van de technocratie-studiegroep. Ze 
zagen hoe wetenschap en technologie 
zich konden gaan ontwikkelen en hoe 
dit geheel hun toekomstvisie mogelijk 
zou maken. 

Maar hoe kom je van een paar nerds met 
een utopische visie in een kelder naar een 
wereldomspannende politieke agenda? Ik 
begrijp uit je boek dat de Trilaterale Com-
missie daarin een grote rol heeft gespeeld. 
De Trilaterale Commissie is een private, 
elitaire groep met leden uit Japan, Eu-
ropa en Noord-Amerika, die in 1973 is 
opgericht door onder andere David Roc-
kefeller. Het doel was – en dit zijn hun 
woorden – een ‘nieuwe internationale 

Elze van Hamelen

Patrick Wood is auteur van meerdere fas-
cinerende boeken, waaronder twee boe-
ken over technocratie: Technocracy rising: 
The Trojan horse of global transformation 
en Technocracy: The hard road to world or-
der. Hij volgt de huidige ontwikkelingen 
op het gebied van technocratie op zijn 
site technocracy.news. Volgens Wood is 
de globalistische wereldwijde dictatuur 
die nu wordt uitgerold, begonnen als een 
utopische beweging aan de Universiteit 
van Columbia in de jaren ’30 van de vori-

ge eeuw. Hun totalitaire technocratische 
ideaal is vervolgens geadopteerd door 
machtige financiers als David Rockefel-
ler en politici als Henry Kissinger en in 
de praktijk gebracht via overlegorganen 
als de Trilaterale Commissie, opgericht 
door David Rockefeller en de invloed-
rijke strateeg Zbigniew Brzezinski. De 
technocraten hebben daarbij de milieu-
beweging overgenomen en proberen 
 nationale overheden zoveel mogelijk uit 
te schakelen. 

Om te beginnen met een voor de hand lig-
gende vraag: wat is technocratie, en waar 
komt het vandaan? 
Het is een visie op hoe de samenleving 
georganiseerd zou moeten worden, die 
op geen enkele manier te vergelijken is 
met de traditionele systemen waarmee 
we bekend zijn. Het is niet te vergelijken 
met democratie, fascisme of socialisme. 
Technocratie is een geheel nieuw idee, 
dat zijn oorsprong vindt in de jaren ’30 
van de vorige eeuw. Het werd ontworpen 
als een systeem dat het kapitalistische 
economische systeem en de vrijemarkt-
economie moest vervangen. Dit was 
midden in de Grote Depressie, er heerste 
veel woede en angst en mensen gaven 

MENS EN MACHT

Technocratie: hoe een utopische visie leidde 
naar wereldomspannende controle-agenda

economische orde’ te creëren. Destijds 
was het niet geheel duidelijk wat ze 
daarmee bedoelden, want niemand had 
nog van technocratie gehoord. Maar als 
je terugkijkt, is het heel duidelijk dat 
ze technocratie voor ogen hadden, en 
niet kapitalisme. Het gedachtegoed van 
de commissie komt van de rechterhand 
van Rockefeller, Zbigniew Brzezinski. Hij 
was presidentieel adviseur en hoogleraar 
politieke wetenschappen aan de univer-
siteit van Columbia, jaren ’60, en schreef 
onder meer het boek Between two ages: 
America’s role in the technetronic era. Alle 
principes van technocratie zijn in zijn 
visie verweven. Voor hem stond vast dat 
de ‘technetronic era’ er zou komen.

De Trilaterale Commissie nam zijn denk-
beelden over, omdat het een manier was 
om toegang te krijgen tot grondstoffen. 
Kijk, voor Rockefeller draait alles om 
geld. Het is een wiskundige zekerheid 
dat op een gegeven moment al het geld 
verdampt (omdat we een fiat-geldsys-
teem hebben – red). Daarom is zoveel 
mogelijk grondstoffen en kapitaalgoe-
deren in je bezit krijgen de enige zekere 
positie. Dus het argument van techno-
cratie, dat alles van waarde uit handen 
van burgers en natiestaten in handen 
van wetenschappers moet komen, zodat 
de planeet beschermd kan worden, komt 
hun erg goed uit. 

De Trilaterale Commissie doet me denken 
aan de opzet van het World Economic Fo-
rum (WEF). Heeft het WEF de rol van de 
Trilaterale Commissie overgenomen? 
Het WEF stelt ‘je hebt straks geen ei-
gendom meer en je zult gelukkig zijn’. 
Maar het zijn niet alleen de Trilaterale 
Commissie en het WEF die aan de tech-
nocratie-agenda werken. Dezelfde an-
tipathie tegen privébezit zien we bij de 
VN, die willen ook alles via trusts behe-
ren (via Agenda 2030 – red). Het WEF 
geeft uitdrukking aan dezelfde agenda, 
maar is er ook een uitbreiding van, met 
ten minste 1.000 van ’s werelds groot-

ste bedrijven en grote aantallen politici 
onder hun leden. Ze zijn heel open over 
hun plannen, je kunt alles lezen op hun 
website. 

Er is nog een eigenschap die de tech-
nocratiebeweging onderscheidt, en die 
is heel belangrijk. De technocraten wil-
den politiek en bestuur door de over-
heid uit de samenleving verwijderen. 
Aangezien zij met hun ‘wetenschap-
pelijke methode’ de economie zouden 
besturen, was er eigenlijk geen politiek 
meer nodig zoals wij die kennen. Wat je 
ziet is dat de technocratiebeweging heel 
negatief tegenover de overheid staat. 
Dat zie je ook in de huidige tijd terug. 
Ze proberen alles te dereguleren en de 
activiteiten van de overheid af te bou-
wen. In deze beweging zie je een push 
om van traditionele overheidsstructu-
ren af te komen. De EU is een prach-
tig voorbeeld daarvan: heel langzaam 
ontwikkeld, stap voor stap, verspreid 
over jaren. De vroege opkomst van de 
EU is georkestreerd en ontworpen door 
de Europese leden van de Trilaterale 

Commissie. Natuurlijk heeft Europa 
nog nationale overheden, ze zien eruit 
als overheden met hun overheidsge-
bouwen. Burgers denken misschien, 
daar zitten onze vertegenwoordigers, 
zij zorgen voor ons. Maar in feite heeft 
de EU alle belangrijke beleidsfuncties 
overgenomen en alle macht naar zich 
toegetrokken. Nu worden mensen be-
stuurd door anderen die niet eens uit 
hun eigen land komen. De beslissings-
bevoegdheid die overblijft voor lokale 
overheden is zeer beperkt. We zagen 
dat bijvoorbeeld in Italië, tijdens de fi-
nanciële crisis in 2008-2009 werd de 
niet-verkozen technocraat en lid van 
de Trilaterale Commissie, Mario Mon-
ti, aangesteld als premier. En op dit 
moment herhaalt dat verhaal zich met 
Mario Draghi. Hij wordt daar niet aan-
gesteld om de belangen van het volk te 
dienen, hij kleedt de overheid verder uit 
en probeert de economie te herstellen. 
Technocratie probeert te besturen via de 
economie. Deze mensen haten politiek 
en het politieke systeem en doen alles 
om zich ervan te ontdoen.

Het idee alle grondstoffen van de wereld in 
een trust onder te brengen is nogal radicaal 
en megalomaan. Hoe kregen de technocra-
ten hier draagvlak voor? 
In feite heeft de Rockefeller-Trilatera-
le Commissie groep de milieubeweging 
van de jaren ’60 en ’70 gecoöpteerd. De 
technocraten waren uit op de grondstof-
fen. Hoe daar beter grip op te krijgen 
dan via de milieubeweging, die zich op 
het gebruik van land en grondstoffen 
richt? Het startschot van de overname 
van de milieubeweging was de grote VN 
Conferentie UNCED – UN Conference on 
Economic Development – in Rio de Jan-
eiro in 1992. Daar stelden ze de ‘agenda 
voor de 21e eeuw’ op, dat is Agenda 21. 
Deze agenda wordt toegeschreven aan 
Gro Harlem Brundtland, zij stond aan 
het hoofd van de commissie die in 1987 
het boek Our common future uitbracht. 
Brundtland was op dat moment een pro-
minent Europees lid van de Trilaterale 
Commissie. Diende ze daarmee Europese 
belangen, of vertolkte ze de agenda van 
de Trilaterale Commissie? Het voorstel is 
duidelijk het technocratische, op grond-
stoffen gebaseerde systeem in een nieuw 
jasje. De agenda werd nu via de VN – een 
wereldwijd platform – verder uitgerold. 

Je kunt je afvragen, als ze het over “onze 
toekomst” hebben, wiens toekomst 
bedoelen ze dan? Dat is ook jouw toe-
komst, mijn toekomst. Horen burgers 
daar geen inspraak in te hebben? Er 
waren een paar wetenschappers uit de 
milieubeweging aanwezig op de confe-
rentie in Rio, ze schreven een boek over 
de conferentie, de The earth brokers. Hun 
boodschap luidde: “UNCED ondersteunt 
precies die soorten economische ont-
wikkeling die destructief zijn voor het 
milieu, de planeet en haar inwoners. 
Als gevolg van UNCED zullen de 
rijken rijker worden, en de ar-
men armer”. Eigenlijk was het 
een soort goochelaarstruc, door 
iedereen één kant op te laten 
kijken, naar een wereldver-
beteragenda, voeren ze uit 
het zicht een technocratie-
agenda uit. 

	fVolgende week deel 
2 van het interview 
met Patrick Wood.

Datahonger van de overheid, surveillancecamera’s op elke straathoek, 
grootschalige gedragsbeïnvloeding als beleidsinstrument, onteigening 
van boeren, bindende afspraken van het kabinet met het private World 
Economic Forum, klimaatbeleid en CO2-credits. Het zijn uiteenlopende 
onderwerpen, maar wat ze gemeen hebben, volgens de Amerikaanse 
auteur Patrick Wood, is dat ze afkomstig zijn van dezelfde ideologie. Dat 
is niet socialisme, kapitalisme of democratie, maar: technocratie. Wat 
nog maar weinig mensen beseffen, is dat het hier gaat om een geheel 
nieuw globalistisch bestuursmodel waarin geen ruimte is voor privébezit, 
nationale politiek en soevereine staten.

“TECHNOCRATEN WILLEN POLITIEK, OVERHEID EN PRIVÉ-BEZIT UIT DE SAMENLEVING VERWIJDEREN”

“De Rockefeller-groep 
heeft de milieubeweging 
van de jaren zestig en 
zeventig gecoöpteerd”

“Het universeel basis-
inkomen is misschien 
nog wel belangrijker. 
De technocraten willen 
privébezit afschaffen.” 

Patrick Wood
Illustraties: Marjolein Jansen



BOEK VAN DE WEEK

Naar binnen – Je 
bent je eigen held, 
heler en leider
Young pueblo betekent ‘jonge mensen’ en dat is precies de groep die 
de Ecuadoriaanse Diego Perez, schrijver, dichter en spiritueel idealist, 
wil aanspreken. Hij is de dertiger achter de ‘avatar’ Yung Pueblo, een 
succesvolle mindfulness influencer met 1,5 miljoen volgers op Instagram 
en is misschien wel de grootste online influencer in het online 
mindfulness genre. 

Naar binnen laat je zien dat loslaten altijd een optie is en brengt je in contact met 
de diepe innerlijke wijsheid die ontstaat wanneer je jezelf echt leert kennen. 
Elke pagina bevat een herinnering dat heling, transformatie en vrijheid voor 
iedereen mogelijk zijn. Met dit boek kun je niet anders dan volkomen eerlijk 
en liefdevol met jezelf omgaan. Het is een verzameling reflecties en gedichten 
die je inspireren om meer vanuit zelfliefde te leven. De verhaaltjes moedigen 
persoonlijke transformatie en innerlijke vrede aan. Het is een boek dat je raakt 
en je eraan herinnert dat we onszelf van elke innerlijke beperking kunnen be-
vrijden als we maar naar binnen durven te keren en te zien en reflecteren op 
wat we daar aantreffen. Volgens Perez is zelfheling het resultaat van zelfkennis 
en zelfliefde, en kunnen we hiermee samen een betere wereld creëeren.

	fYoung Pueblo/Diego Perez f€ 15,- 
	fbit.ly/naar-binnen

FILMTIP

The real dirt on 
farmer John 
John Peterson is een echte boer, maar toch anders dan anderen. 
Hij houdt van werken met groot materieel, maar ook van gekke 
verkleedpartijtjes. Als zijn vader sterft krijgt hij, te jong, de volledige 
verantwoordelijkheid voor het grote boerenbedrijf op zijn schouders. 

In dit waargebeurde verhaal van producent Taggart Siegel, een goede vriend 
van Peterson, die hem twintig jaar lang volgde met zijn camera, speelt zich af 
in zes decennia van veranderende Amerikaanse sociale moraal en economische 
strubbelingen. In de jaren tachtig gaan veel boerderijen financieel kapot en ook 
de excentrieke Peterson, die worstelt met de combinatie van kunst en boeren, 
moet een groot deel van het familieland verkopen om van de enorme schulden 
af te komen. Hij besluit zelfs het op een gegeven moment op te geven, maar als 
hij in contact komt met het werk van Rudolf Steiner, besluit hij de boerderij weer 
nieuw leven in te blazen en er een biologische boerderij van te maken. Hij krijgt 
het voor elkaar een geweldige boerderij op te zetten voor, en in samenwerking 
met, de lokale gemeenschap. Een fijne film met hoop voor en een inspirerende 
kijk op een mogelijke toekomst van voedselproductie.

	fTaggart Siegel f Speelduur: 120 minuten f bit.ly/Farmer-John
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Conferentie 
bevrijding van 
bedrog
Stichting 11 september organiseert sa-
men met de Vereniging Vrije Journalis-

ten (VVJ) en Gezond Verstand Media 
een conferentie met verschillende 
sprekers over de onzichtbare wa-
pens  in een stille oorlog. Het pro-
gramma begint met analyses en later 
op de dag ligt de focus op mogelijke 
oplossingen. Over vaccinaties, ‘vi-
russen’, CO2, stikstof, 5G, inflatie, 
CBDC, Digital ID, (internationale) 

wetgeving, schijndemocratie, 
censuur en ‘psyops’, maar ook 
vele nieuwe ideeën en initiatie-
ven met oplossingen. Met onder 
andere Bob de Wit, Kees van der 
Pijl, Karel van Wolferen, Catheri-
ne Austin Fitts, Pieter Stuurman 
en vele anderen.

	fDriebergen f 10 september
	f 10:00 – 22:00 f € 40 (€ 20,- voor 
leden VVJ/Studenten)
	f 11september.eu/conferentie-
bevrijding-van-bedrog-2022/

Verbindingsdag 
initiatieven nieuwe 
scholen 

Er ontstaan momenteel overal 
in het land initiatieven voor 
alternatief onderwijs. Veel 
ouders zijn niet tevreden met 
het aanbod dat er is en nemen 
daarom de touwtjes in eigen 
handen. Ze willen echt vrije scho-
len met veel aandacht voor het kind 
en zonder staatsbemoeienis. Een 
kleine groep ouders heeft een 
bijeenkomst georganiseerd 
die de vele prachtige initia-
tieven wil verbinden zodat er 
samenwerking kan ontstaan 
en kennis, ervaring en infor-
matie kan worden uitgewisseld. 
Gastsprekers zijn Ralf Dekker en Ben 
van Tilborg van de Renaissance school.

	fHoogeveen f 8 september f 19:00
	fAanmelden: scholencollectief@
proton.me

5-daagse cursus 
medicinale planten 
Al eeuwenlang zijn planten, bomen en 

struiken onze beste vrienden. Ze leve-
ren ons hoogwaardig voedsel, maar ze 
helpen ons ook gezond te blijven. Deze 

cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Je 
leert welke planten goed zijn voor ver-

schillende lichaamssystemen 
en aandoeningen. Ook wordt 

de plantenkennis verdiept: 
verschillende plantengroepen 

worden benoemd (composie-
ten, schermbloemen, lipbloemen, 

hertshooi, sterbladigen, ruwbladigen 
en rosacea) en er worden verschillende 
bereidingswijzen belicht zoals macera-
ten, tincturen, zalven, kompressen en 
infusies. Per keer wordt er ook een tra-
ditioneel medicijn gemaakt. 

	fAmsterdam f 9 september
	f 10:00 – 14:30
	f€ 495 (inclusief boek) 
	fbit.ly/medicinale-planten

Ons immuunsysteem is de eerste verdedigingslinie tegen allerlei 
schadelijke invloeden van buitenaf. Wanneer dit goed werkt zijn 
infectieziekten en chronische ziektes makkelijker te voorkomen. 
Dr. ir. Carla Peeters geeft uitleg over de werking van het immuun
systeem, waardoor je begrijpt hoe je de werkzaamheid hiervan 
zelf kunt bevorderen.  

Huub en Adelheid Kortekaas besloten in 1965 als jonge kunste
naars hun hart te volgen. In de jaren die volgden hebben ze prach
tige kunstobjecten gemaakt in verbinding met de natuur. Uit hun 
meer dan 50jarige samenwerking is een universeel verbindende 
beeldtaal ontstaan die gedurende een weekend te bekijken is in 
de Tempelhof in Winssen.

AndereAgendaDe 

Lezing: De onzichtbare 
kracht van een goed werkend 
immuunsysteem

Contemplatieve kunstbeleving 
in De Tempelhof 

De afgelopen jaren is het aantal facto-
ren dat ons immuunsysteem verzwakt 
enorm toegenomen. Het dragen van 
mondkapjes, de toename van medicijn-
gebruik, de aanwezigheid van toxische 
stoffen in de lucht en in ons drinkwater, 
maar ook stress, angst en uitputting ver-
zwakken het immuunsysteem. Recente 
publicaties tonen daarnaast helaas een 
afname aan van de werkzaamheid van 
het immuunsysteem door Covid-vacci-
naties. Gelukkig zijn er ook verschillen-
de manieren om het immuunsysteem te 
versterken. Dr. ir Carla Peeters legt uit 
hoe we dit kunnen doen en geeft handige 
tips. Ze behaalde een doctorsgraad in de 
Immunologie aan de Medische Faculteit 
Utrecht, studeerde Moleculaire Weten-

schappen aan de Wageningen Univer-
siteit en volgde een 4-jarige opleiding 
Hoger Natuurwetenschappelijk Onder-
wijs. Ze is een veelgevraagd auteur en 
spreker in binnen- en buitenland. Niet 
de minste dus. Laat je inspireren en train 
je immuunsysteem. 

	fUtrecht f 8 september
	f 19:00 - 22:00 f € 35
	fAanmelden:  
contact@goodcarefeelsbetter.com

De kunstobjecten van Huub en Adelheid 
zijn gecreëerd vanuit een diep, spiritueel 
bewustzijn en variëren van meubels tot 
tempels en nog veel meer intrigerende 
kunst. Wandel tijdens het open weekend 
door de prachtige tuin en de intrigerende 
gebouwen van de Tempelhof en bekijk en 
ervaar de objecten die zij in de loop van 
de tijd hebben gemaakt. In 1974 maakten 
ze de plant tot het symbool voor de mens, 
groeiend vanuit het duister van de aarde 
naar het licht. Een klein gouden kiem-
plantje werd de metafoor van de gouden 
vonk van het intrinsieke verlangen om 
de mens te worden die we 

in diepste wezen willen zijn. In denken 
en doen heeft het duo al vijftig jaar één 
drijfveer: het leven opnieuw betekenis 
geven. De kunstwerken in hun herken-
bare vormentaal noemen zij Quantum 
Art, kunst die een nieuwe werkelijkheid 
wil scheppen in het bewustzijn, dat alles 
met alles verbonden is. 

	fWinssen f 10 en 11 september 
	f 10:00 – 17:00 f € 10
	fhuubenadelheid-kortekaas.nl

Workshop 
aquaponics 
Met aquaponics is het mogelijk 80 tot 
90 procent water te besparen in ver-
gelijking met de traditionele landbouw. 
Daarmee is dit een van de schone tech-
nologieën van de toekomst. Andrei Beca 
heeft hiermee inmiddels meer dan 4 
jaar ervaring en geeft een rondleiding 
door een 85 vierkante meter systeem. 
Hij laat de methoden voor het telen van 
verschillende planten zien en hoe je een 
aquacultuur opzet zodat je zelf gezonde 
groente, fruit en vis kunt produceren. 
De workshop is in het Engels. 

	fAmsterdam f 10 september
	f 10:30 – 14:00 f € 75 
	fbit.ly/workshop-aquaponics

Verdiepingsdag 
reïncarnatietherapie 

Xavier van den Camp werkt al sinds 
1990 als reïncarnatietherapeut en 

geeft nu zo’n 17 jaar les in re-
incarnatietherapie. Het eerste 
deel van deze dag gaat over de 

verschillen tussen de reductio-
nistische ‘wetenschap’ (er bestaat 

alleen materie) en de holistische we-
tenschap. In het tweede deel zal het 

gaan over hoe reïncarnatietherapie 
past binnen die holistische we-

tenschap, hoe daarmee gewerkt 
kan worden zónder gebruik te 
maken van hypnotische induc-

ties en wat dat kan betekenen 
voor een gezonde en evenwichtige 

bewustzijnsontwikkeling. Er wordt 
gewerkt met praktijkvoorbeelden.

	fMeterik f 10 september
	f 10:00 – 16:30 f € 50
	fAanmelden: info@zentire.nl 
	fbit.ly/reincarnatie-holistisch

Congres 
Pandemische 
Paraatheid 
Wereldwijd hebben er al talloze oefe-
ningen in pandemiebeheersing plaats-
gevonden, maar de praktijk bleek vaak 
weerbarstiger dan de papieren werke-
lijkheid. Het doel van deze middag is 
samen te komen en de dialoog aan te 
gaan, zodat we gezamenlijk tot een ant-
woord kunnen komen op de vraag wat 
de basisregels zouden kunnen zijn bij 
een volgende virusuitbraak. Respect voor 
verschillende opvattingen is het uit-
gangspunt en er zal op wetenschappe-
lijke basis worden gediscussieerd over de 
verschillende invalshoeken. De centrale 
vraag is wat we kunnen leren van het 
coronabeleid van de afgelopen twee jaar. 

	fDriebergen f 9 september
	f 13:00 – 18:00 f € 59
	fpandemische-paraatheid.com

VOOR HET NIEUWE SAMEN LEVEN

Verder vooruit in de tijd
Healing workshop Ode aan 
Moeder Aarde

	f25 september, Schipluiden
	fbit.ly/selfcreation-hodenpijl

De Parallelle Samenleving 
familie dag i.s.m. De Andere Krant

	f25 september, Naarden
	fbit.ly/parallelle-familiedag

Nieuwe Wereld Ondernemers 
bijeenkomst

	f28 september, Rotterdam
	fbit.ly/vrije-ondernemers-19-10

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

Verdiep, verbind en vier het leven bij Ayuna
Het Ayuna Festimony is een unieke combinatie van Fes
tival en Ceremonie op 9, 10 en 11 september. Festival is 
dans, muziek en feest, ceremonies staan voor rituelen 
en oeroude wijsheden. Bijzonder is de aanwezigheid van 
‘wisdom keepers’ vanuit alle windhoeken van de wereld. 
Deze wijze mannen en vrouwen uit Brazilië, NieuwZee
land, Australië, Turkije, Bali, de Verenigde Staten en Ne
derland dragen het Festimony. Wij spraken met Allard 
Droste, organisator van dit bijzondere initiatief.

Allard is vooral bekend van zijn 
werk bij het bedrijf Aldowa, waar hij 
de hele bedrijfsstructuur omgooide 
en opnieuw inrichtte volgens de 
principes van  Ricardo Semler van 
het Braziliaanse bedrijf Semco. Hij 
schreef hier een veelgeprezen boek 
over, Semco in de polder. Daarna 
maakte hij ‘een ommeslag’ in zijn 
leven. Hij schreef het boek Groeien 
door te delen en ging zich meer rich-
ten op bewustzijnsgroei. Het Ayuna 
Festimony is zijn laatste geestes-
kind, waarmee hij zijn waardevolle 
levenslessen probeert te delen.

Een jaar geleden ontstond bij Al-
lard het idee voor Ayuna. “Ik werd 
op een zondagochtend even wak-
ker en viel toen weer in slaap. Er 
draaide een film voor mijn ogen af, 
met beeld en geluid bij wijze van 
spreken. Ik ben sowieso een beeld-
denker en of het een seconde was of 

een minuut, dat weet ik niet meer, 
maar er kwamen bij mij drie zinne-
tjes door: vier het leven, 1.000 man 
in de natuur en best of the best.”

“In beeld zag ik voor me dat we 
in de natuur met 1.000 man in een 
ronde setting staan, liggen of zit-
ten, met het podium in het mid-
den. Rond is voor mij symbolisch 
voor het is niet links of rechts, er 
is niet voor of achter, we zijn met 
elkaar. Je bént met elkaar het po-
dium, je bént met elkaar het pu-
bliek. En ik zag beeld voor me dat 
we met elkaar zouden eten aan 
langgerekte tafels en dat we een 
ritueel kunstwerk zouden maken 
met elkaar. Allemaal met de beste 
mensen, artiesten en materialen. 
Die sfeer een beetje.” 

Met het Ayuna Festimony hoopt 
Allard ook de mensen te bereiken 

die “misschien nog niet zoveel 
met bewustzijn bezig zijn”. Om 
dit te bewerkstelligen heeft de or-
ganisatie heel bewust nagedacht 
over hoe ze het initiatief aanprij-
zen. Met woorden en zinnen als 
tijd voor jezelf nemen in plaats 
van mediteren en persoonlijke 
groei in plaats van spiritualiteit. 

“Het grappige is dat ik dus zelf, ik 
wil het niet te groot maken, een 
ommezwaai heb gemaakt”, ver-
telt Allard. “Ik ben van werken, 
druk zijn, bezig met morgen en 
dus weinig met vandaag, te weinig 
aandacht voor jezelf en je omge-
ving de laatste twee jaar een beetje 
omgedraaid en heb mijn horloge 
afgedaan, ik kijk geen nieuws 
meer, lees de krant niet meer, let 
op voeding, gebruik geen alcohol, 
van die kleine dingen om gewoon 
wat meer te genieten van het zon-
nestraaltje, van het moment. Dat 
gaat uiteraard de ene dag beter 
dan de andere dag, maar ik heb 
die switch mogen maken, en dat 
ging echt niet overnight, maar je 
slaat wel net een ander pad in.”

“Ik heb de ene kant ervaren, maar 
ervaar nu de andere kant en ik zou 
het zo mooi vinden als iedereen 
dat zou mogen ervaren. Want ik 
durf te beweren dat uiteindelijk 
daardoor je straat leuker is, je 

gezin leuker is, je be-
drijf leuker is. Ik vind 
het juist zo mooi om 
die mensen die nog 
net niet zover zijn te 
bereiken, die mensen 
die wel ergens in hun 
hoofd hebben van het 
moet ook anders kun-
nen, maar die op het 
werk, op de werkvloer, 
in hun team, vrijwilli-
gersorganisatie, voet-
balclub of waar dan 
ook, het net een stapje 
te ver vinden, eigenlijk 
waar ik een paar jaar 
geleden was.”

Het Ayuna Festimo-
ny is een  driedaagse 
reis om met veel plezier 
en diepgang meer bewustzijn, ver-
binding en inzicht te creëren. Een 
magische combinatie van muzie-
koptredens, dans, lekker eten, ce-
remonies en workshops. Elke dag 
starten wij met een openingsce-
remonie en sluiten wij feestelijk 
af met geweldige DJ’s. Gedurende 
de dag kun je in kleinere groepen 
workshops volgen. Dit varieert 
bijvoorbeeld van ademhaling, kou-
de baden, soundhealings, spreek-
beurten over geluk of vertrouwen, 
workshop kom in je kracht, vuur- 
en cacaoceremonies tot familie-

opstellingen. Je kunt zelf je reis 
indelen en de workshops kiezen 
zoals jij het wil. “Een mix van ver-
diepen, verbinden en vieren, dat 
zijn de drie sleutelwoorden van 
Ayuna”, vertelt Allard. “Verdiepen 
gaat over dat je beter jezelf en je 
omgeving leert kennen. Verbinden 
dat je meer in contact komt met 
je gevoel, met je relatie, met de 
mensen om je heen en jezelf en 
vieren is gewoon lekker genieten 
van vandaag de dag, van de blade-
ren die ritselen, de zon die schijnt. 
In het nu zijn.” ¾

	fwww.ayuna.world 

INTERVIEW

https://11september.eu/conferentie-bevrijding-van-bedrog-2022/
https://11september.eu/conferentie-bevrijding-van-bedrog-2022/
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl
http://www.pandemische-paraatheid.com


Saskia Frederiks

Binnen of buiten, met of zonder 
apparaat

Door vocht te onttrekken aan 
voedings waren krijgen bacteriën en 
schimmels geen kans. De houdbaarheid 
neemt toe, soms tot wel dertig jaar. Door 
op lage temperatuur te drogen, blijven 
vitaminen, mineralen en antioxidanten 
bewaard. Dat is in veel gevallen beneden 
de 40 graden optimaal, de droogtijd is 
dan uiteraard wel langer.

Lucht, zon en wind zijn natuurlijke 
factoren voor vochtonttrekking. Maar 
een zongedroogd tomaatje krijg je in het 
onregelmatige klimaat in Nederland niet 
zo gemakkelijk voor elkaar. Als een ge-
wone oven op lage temperatuur en op 
een kier lang aan kan staan, kom je best 
een eind. Ook kun je fruit of groente in 
een stofarme droge omgeving ophan-
gen over rekjes of aan touwtjes, of op de 
verwarming leggen tussen keuken- of 
bakpapier.

Voor een efficiënte werkwijze en con-
stant resultaat met behoud van nutriën-
ten is een voedseldroger een aanrader. 
Die heb je in allerlei varianten van een-
voudig tot luxe. Vanaf een paar tientjes 
heb je er een in huis. In gebruik kost het 
normaliter zo’n 5 cent per uur aan elek-
tra. De apparaten verschillen onderling 
in werkwijzen en resultaten.

Lekker, duurzaam en gezond
Behalve dat je met droogwaren een 

voedselvoorraad opbouwt, krijg je ook 
de mogelijkheid jaarrond te variëren. 

Het geeft ongebruikte restjes een be-
stemming. Gedroogd fruit is gezond 
snoep voor jong en oud maar kan ook 
door de huisgemaakte muesli. Als poe-
der is het een zoet- en smaakstof voor 
over ijs of yoghurt, droog je vruchten 
als puree dan heb je fruitleer. Denk 
ook eens aan groentechips: gedroogd 
een stuk gezonder dan gefrituurd. En 
groenteresten of –aanbiedingen zijn 
droog en vermaald met kruiden, zout 
en peper een smakelijke bouillonpoeder 
(zie recept onder). 

Paddestoelen zijn gedroogd fantas-
tisch. In reepjes gescheurde en gedroog-
de oesterzwammen behouden hun smaak 
en structuur veel beter dan bevroren. 
Gedroogde kruiden en bloemen zijn 
heerlijk voor het op smaak brengen van 
eten of voor thee. Met gewelde gebroken 
lijnzaadjes (en bijvoorbeeld courgette 
of pompoenpitten) maak je smakelijke 
crackers. Van (oud) brood maak je pa-
neermeel of croutons. Mager (rund)vlees 
kan – juist bereid – beef jerky of biltong 
worden. Maar ook de kat of hond wordt 
blij van speciaal voor hen gedroogd voer 
of snacks. Droogwaren kun je het beste 
bewaren op een donkere plek in scho-
ne en goed afgesloten zakken, dozen of 
potten. Vacumeren is ook te overwegen, 
bijvoorbeeld bij vlees en vis.

Werkwijze
Het resultaat is afhankelijk van het oor-
spronkelijke vochtgehalte en de dikte 
van de plakjes, blokjes of reepjes van de 
te drogen waren en de omgevingstem-
peratuur. Droogtijden zijn indicatief. ¾

Voedsel drogen

DOE HET  ZELF

Het loont de moeite seizoensgroente of –fruit, dat nu goed ver
krijgbaar is, te bewaren voor later. Of andere ingrediënten waar 
je goed of voordelig aan kunt komen, zoals kruiden, bloemen 
of vlees. Wanneer het oogstseizoen voorbij is of de betaalbaar
heid ver is te zoeken, kun je terugvallen op bewaard voedsel. We 
hadden het vorige week over het fermenteren van groente, deze 
week bespreken we drogen als conserveringstechniek. 

 

Bereiding
1. Snijd alles, behalve het zout en peper, 

in (even) kleine stukjes met een mes/
keukenmachine/mandoline

2. Leg dit in de (droog)oven op 55 graden 
en droog het 24 uur of langer, tot het 
echt kurkdroog aanvoelt

3. Maal het tot poeder met een blender 
of keukenmachine en voeg zout en 
peper toe naar smaak

4. Bewaar goed afgesloten op een donke-
re en droge plek, in bijvoorbeeld 

een bruine glazen pot met 
deksel

RECEPT VOOR BOUILLONPOEDER

Benodigdheden voor bouillonpoeder
ظ  1 kg groente, zoals wortel, ui, prei, 

bleekselderij, knolselderij
ظ  kruiden naar smaak, bijvoorbeeld 

peterselie, selderij, bieslook, rozemarijn, 
lavas

ظ  eventueel knoflook en/of geelwortel
ظ  zout en peper
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ARJEN PASMA 

Vandaag een handreiking voor allen die lijden aan vastzittende verkoudheden, zelfs 
uitmondend in ontsteking van de bijholten (kaakholten, voorhoofdsholten en zo zijn 
er nog meer holtes). Het grootste gedeelte van wat er ‘achter je gezicht’ zit, bestaat 
uit holtes. Ze zijn bekleed met slijmvlies en bij verkoudheden raken ze ontstoken 
en gezwollen. In eerste instantie zijn er bij de verkoudheden virussen betrokken: 
het voelt pijnlijk, schraal en vaak heb je een drupneus (waterig). Virussen maken 
het slijmvlies een beetje kapot en dan staat de deur voor bacteriën open. Er komt 
vervolgens een ontsteking met vastzittend slijm en geregeld ontstaat er dan een 
sinusitis (bijholteontsteking) met pijn boven de ogen of achter de ogen. Het gaat 
weer over, of je krijgt antibioticum (vaak herhaald omdat het probleem steeds te-
rugkeert) of je komt een keer bij de KNO-arts die de holten doorspoelt (geen pretje, 
zo weet ik uit ervaring) of de holtes worden via een luikje in de mond echt hele-
maal gereinigd: nog minder prettig. Het probleem (de terugkerende ontstekingen) 
dient constitutioneel opgelost te worden en het is werk voor een homeopaat. Voor 
sinusitis is niet één enkel homeopatisch medicijn te noemen, zoals bij de klachten 
van de afleveringen 2 en 3.

Voor de tweede fase (mét de bacteriën dus: het 
dikke snot) is een aardige hulp voorhanden en 
ik wéét dat dit velen in deze fase kan helpen 
om de holtes open te houden of open te krijgen. 
Al die holtes hebben een kanaaltje dat naar de 
neusholte loopt en dat kanaaltje zit 
verstopt waardoor de ontsteking 
maar doorgaat en het snot niet 
kan aflopen. Dat kanaaltje moet 
weer open en dan kan het snot 
aflopen. Dat doe je met de netipot. 
Ik kan niet de hele procedure hier 
uittypen (max. 700 woorden), maar 
op Youtube vind je wel filmpjes. Zoek 
op netipot en dan zie je hoe dat moet. Ik geef nog een 
paar, hopelijk helpende, richtlijnen.

Netipotten zijn er in vele soorten en prijzen: wees zuinig met je geld. Kijk voor 
een goedkope op www.yogini.nl en type het woord ‘netipot’ in het zoekvenster.

• Gebruik spoelwater dat iets zouter is dan je lichaamsvocht: begin met een kof-
fielepel (keuken)zout op een spoelkannetje met lauw(!) water. Spoelen mag geen 
pijn doen. Begin met minder zout en bij geen effect steeds iets meer.

• Hou je mond open tijdens het spoelen: je kunt gewoon ademhalen en praten. 
Plaats de netipot in het bovenste neusgat (bij scheefgehouden hoofd) en als het 
goed gaat, loopt het water uit het onderste neusgat weer naar buiten. Als alles 
heel vast zit, zal dat misschien pas bij een derde of vierde poging het geval zijn: 
hou vol met spoelen.

• Zit het allemaal heel vast, dan mag je vaak spoelen op een dag: zorg dat het 
vastzittende slijm los gaat zitten. Neem iets meer zout tot de pijngrens.

• Haal na het spoelen goed je neus op en spuug het slijm uit: beter dan de neus 
te snuiten.

• Spoelen in de eerste (virale) fase heeft geen zin: er is dan nog geen vastzittend 
slijm. Bovendien doet het zout dan pijn op het kapotte slijmvlies. Het best werkt 
de netipot in de bacteriële fase (dik slijm).

• Handig werkt het boven een wastafel of gootsteen: keukenrol bij de hand.

• Na het spoelen moet gedurende 15 of 20 minuten het slijm nog steeds blijven 
lopen. Haal je neus op, spuug het uit of slik het door: wat je maar wilt. Trek je 
niets aan van ‘smerige geluiden’.

• Stopt het proces van het ‘lopende slijm’, herhaal dan het spoelen. In het begin 
mag je dit vaak doen op een dag.

• Wil je spoelen bij hooikoorts (en veel dun water uit je neus): ga je gang en spoel 
die pollen er maar uit. Het is niet de definitieve oplossing: vraag een homeopaat 
en geef die de tijd. Hooikoorts is een ernstige aandoening van het immuunsys-
teem: behandeling vraagt geruime tijd.

• Wil je spoelen om sowieso een fris gevoel in je hoofd te krijgen, doe het gerust. 
Oefen als je geen klachten hebt. Dan kun je het als het weer eens goed raak is.

• Ben je bang om de netipot te gebruiken, wacht tot je mij een keer ontmoet en 
vraag me je te helpen. Ik organiseer dat een keer. Ik wens je een helder hoofd. ¾

De Neti-Pot

f		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige 
en homeopaat. 

Disclaimer: Mijn columns zijn niet bedoeld ter vervanging van een diagnose of mogelijke 
voorgeschreven therapievorm van uw behandelend arts(en). Het is vooral bedoeld om uw 
eventuele mentale of fysieke klachten vanuit een eigen verantwoordelijkheid te bezien. 
Uw regulier of natuurgeneeskundig arts/therapeut kan u hier mogelijk bij ondersteunen. 

WAT KUNNEN WIJ ZELF (4)

O nze verslaggever Erick Over-
veen is gescheiden en begeeft 
zich op ‘de singlesmarkt’. Via 

Twitter geeft hij geregeld een inkijk-
je in zijn zoektocht naar een nieuwe 
levenspartner. Sinds corona is dat als 
dansen op een mijnenveld.

Na onderstaande post werd Over-
veen overspoeld met reacties. “Van 

ongevraagd advies, relatie-aanzoe-
ken tot gratis therapiesessies”, aldus 
de 49-jarige inwoner van Roermond. 
“Daten is complexer geworden sinds 
corona. Ik wil iemand die openstaat 
voor andere informatie en niet ge-
lijk roept: ‘dat is een complottheorie’. 
Tegelijkertijd wil ik tijdens een date 
ook niet de hele tijd over building se-

ven van 9/11 of The Great Reset van 
een bejaarde Duitser praten. Toch 
wil ik weten hoe iemand op geestelijk 
niveau staat. En het oog wil ook nog 
steeds wat. Het liefst date ik een frisse 
vrouw tussen de 30 en de 40. Ik wil 
dus geen verzuurde 50-plusser die 
me doet denken aan mijn boze tante. 
Bij voorkeur zoek ik een kunst  zinnig 

type”, aldus de 
schrijver van 
het boek Deli-
rium. “Ben ik 
te kieskeurig? 
Enkele para-
meters iets 
bijstellen is 
prima, maar 
één doe ik geen 
concessies aan: 
als iemand het 
coronavaccin 
heeft genomen, 
houdt het op. 

Dat is echt een no-go. Ik ben op mijn 
hoede voor shedding (overdracht van 
het spike-eiwit, red.).” 

Ook dertiger René Mirck uit Leeu-
warden is single. “Toen corona in 
de wereld kwam, gingen voor veel 
mensen de ogen open. De tweedeling 
was er al, maar werd toen zichtbaar 
in de maatschappij. Zeker toen de 

gedwongen keuze kwam: ga je voor 
de prik of niet. Dat heeft zowel fysiek 
als mentaal grote invloed op het lief-
desleven gehad. Dat geldt ook voor 
mij. Ik ben single en zoek een ge-
lijkgestemde. Iemand die niet blind 
meegaat in het overheidsnarratief. 
Los daarvan speelt ook de vraag: wil 
jij als ongevaccineerde fysiek worden 
met iemand die een mRNA-vaccina-
tie heeft gehad? Een heel reële vraag. 
Mijn antwoord is nee.” 

Mirck heeft zich erop toegelegd 
‘wakkeren’ ofwel ‘wappies’ aan el-
kaar te koppelen via zijn datingsi-
te: dating.wappiez.nl. Het platform 
heeft nu zo’n tweeduizend actieve 
leden door het hele land. Hij heeft 

het idee dat er nog veel meer ‘wak-
kere’ singles zijn, maar moet het met 
beperkte middelen doen. Het is nog 

verkennen wat het volle potentieel is. 
Adverteren op Facebook gaat om di-
verse redenen niet. “Ik hoop te kun-
nen groeien en te professionaliseren. 
Misschien door van naam te veran-
deren. Sommige mensen vinden de 
term wappie beledigend. Ik heb deze 
juist omarmd. Een wappie of gekkie 
is toch iemand die tegen de stroom 
ingaat en dat is 
in deze tijd een 
aanprijzing voor 
je karakter. Maar 
om een groter pu-
bliek te bereiken 
overweeg ik toch 
een wat algeme-
nere naam te kie-
zen.” Desondanks 
heeft zijn site al 
de nodige mensen 
bijeengebracht. 
Mirck toont een 
testimonial van 
een oud-gebrui-
ker: “Ik heb mijn droomvrouw ge-
vonden via Wappiez. Een meer dan 
100 procent match, van beide kanten. 
Het is zo bijzonder dat we het bijna 
niet kunnen geloven. Je weet niet half 
hoe je met deze website mijn leven 
positief hebt veranderd.”

Er zijn meerdere online datingmo-
gelijkheden. Op Facebook zijn Sandra 
van Ede en Glenda Cruden de pagina 
Wakker Daten begonnen. Zij richten 
zich op een iets bredere doelgroep 
dan singles alleen. “Wij zijn er ook 
voor gewone vriendschappen, voor 
mensen die zich eenzaam of niet 
begrepen voelen door bijvoorbeeld 
familieleden of vrienden in hun om-
geving. Alle mensen zijn wat dat be-
treft welkom, ook gevaccineerden”, 
aldus Cruden. “We zijn er natuurlijk 
ook voor singles. Wij hebben al vele 
liefdeskoppeltjes gehad, die tot de 
dag van vandaag nog bij elkaar zijn.”

Online een date scoren, voor vijf-

tiger Saskia, is niet de manier ge-
bleken. Ze heeft het eerst op een 
reguliere site geprobeerd met een 
uitgesproken profiel waarin stond dat 
ze op zoek was naar iemand zonder 
QR. Dat werd anders geïnterpreteerd. 
“Een enkeling sloeg er wel op aan, 
maar begon zich gelijk te beklagen 
over al zijn afwijzingen en zei nu te 
weten dat dit maar één doel had: dat 
wij elkaar zouden ontmoeten.” Het 
is er niet van gekomen. Ook de  da-
tingsites voor wappies heeft ze ge-
probeerd. “Ik vond die in vergelijking 
met de normale minder professio-
neel. Er waren voor mij te weinig mo-
gelijkheden om een normale indruk 
te krijgen van iemand of een gesprek 
aan te knopen. Te passief. Daarnaast: 
digitaal kun je wel een klik hebben, 
maar dat kan live in één seconde ver-

dwenen zijn. Daarom ga ik liever naar 
leuke relevante evenementen en loop 
daar iemand tegen het lijf.”

Dat overkwam Miranda Veurink 
(52) en Patrick Blaauw (43). Rapper 
Blauwdruk – de artiestennaam van 
Blaauw – stond op 27 maart 2021 
op het podium tijdens een demon-
stratie voor de vrijheid in Enschede. 
Veurink deed er dienst als koffiejuf-
frouw. Ze keken elkaar in de ogen 
en het was raak. Later, tijdens ge-
sprekken, bleek er ook een spirituele 
klik te zijn. “Dat is in deze tijd voor 
mij erg belangrijk”, stelt Blaauw. 
“De fysieke klik is leuk, maar als je 
spirit niet past bij die van je weder-
helft, gaat het vroeg of laat fout.” 
Blaauw denkt dat het bijna niet meer 
mogelijk is met een geheel anders-
denkend persoon een liefdesrelatie 
te hebben. Veurink vult hem aan: 

“Voor mij is het niet belangrijk of 
je gevaccineerd bent, het gaat erom 
een spiritueel bewust iemand te 
vinden. De tweedeling is volgens 
mij: een menigte die ziet dat er op 
geestelijk niveau een strijd gaande is 
tussen goed en kwaad én een groot 
deel van de bevolking die dat anders 
ziet. Dat botst. Geestelijk hebben 
Patrick en ik de klik. Samen zijn wij 
op onze eigen manier met het god-
delijke bezig en kijken we uit naar 
een meer liefdevolle samenleving.” 

En Overveen? Die overweegt zijn 
leeftijdseisen toch wat bij te stel-
len, nu blijkt dat zijn 84-jarige 
buurvrouw - in tegenstelling tot de 
‘muurbloempjes’ tijdens zijn dates 
- blijkt te weten wie Klaus Schwab 
is: “dat is toch die geplastificeerde 
mummie die nog bij Hitler op zolder 
heeft gezeten?”.¾

Ido Dijkstra 

De coronacrisis - in het bijzonder de vaccinatie-agenda van de 
overheid - heeft voor grote invloed gehad op het vinden van 
een liefdespartner. Is een relatie tussen een gevaccineerde en 
ongevaccineerde überhaupt nog mogelijk? De Andere Krant 
ging op verkenningstocht in de wereld van het daten. “Wil je 
als ongevaccineerde fysiek worden met iemand die een mRNA-
vaccinatie heeft gehad is een reële vraag.”

Hoe vind je gelijkgestemde 
liefdespartners in deze tijd?

Illu
stratie: W

ilfred
 K

lap

“Ik zoek iemand 
die niet blind in het 
overheidsnarratief 
meegaat”

“Ik wil weten hoe 
iemand op geestelijk 
niveau staat”
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Oorlog kan leiden tot verdere 
opdeling Oekraïne
Eduard Visser

In de toekomst zal mogelijk een groot deel van Oekraïne onder 
de controle komen van Rusland of een Rusland-gezind bewind. 
Maar er zijn meer kapers op de kust: ook Polen, Hongarije en 
mogelijk Wit-Rusland hebben interesse in Oekraïens territorium.

Het hoofd van Ruslands buitenlandse 
veiligheidsdienst, Sergej Naryshkin, 
zei eind april dat Polen het voorne-
men zou hebben een deel van Oek-
raïne te annexeren. “Washington en 
Warschau werken aan plannen om 
Polen militaire en               politieke 
controle te geven over zijn ‘histori-
sche territoria’ in Oekraïne”, aldus 
Naryshkin. De eerste stap zou zijn 
troepen te sturen om Oekraïne te ‘be-
schermen’ tegen ‘Russische agressie’ 
als onderdeel van een vredesmissie. 
Twee maanden later verklaarde 
Naryshkin dat Polen zijn plannen 
vooralsnog zou hebben ingetrokken 
omdat ze waren uitgelekt.

De woorden van Naryshkin zouden 
gemakkelijk kunnen worden weg-
gezet als ‘Russische desinformatie’, 
ware het niet dat in de tussentijd 
Oekraïne en Polen een verregaande 
samenwerking zijn aangegaan. Vlak 
nadat Rusland Oekraïne binnen viel, 
nam Polen, net als veel andere Eu-
ropese landen, een wet aan die Oe-
kraïners in Polen veel rechten geeft. 
Oekraïne heeft op zijn beurt een wet 
aangenomen die Polen in Oekraïne 
een vergelijkbare status geeft als Oe-
kraïners hebben onder de Poolse wet. 
Sergej Nikiforov, perswoordvoerder 
van Zelensky, stelde dat de wet “Oek-
raïense burgers gelijkstelt met Pool-

se burgers, met de uitzondering van 
stemrecht”. De inmiddels van kracht 
zijnde wet zorgt ervoor dat Polen 18 
maanden mogen verblijven in Oekra-
ine, net als Oekraïners kunnen wer-
ken zonder vergunning, zaken mogen 
doen, recht hebben op uitkeringen 
en gratis onderwijs, studiebeurzen 
kunnen krijgen en recht hebben op 
medische hulp. De wet geldt alleen 
voor Polen. Inwoners van andere 
EU-landen hebben deze rechten in 
Oekraïne dus niet. 

De Poolse president Andrzej Duda zei 
op 3 mei van dit jaar in een speech 
aan het Poolse parlement ter gele-
genheid van de Dag van de Grondwet 
van het Pools-Litouwse Gemenebest 
van 1791, dat Polen en Oekraïne geen 
grens zouden moeten hebben: “Oek-

raïne zal een broederlijke 
staat zijn van Polen, het 
land – ik hoop dat President 
Zelensky het profetisch zei – 
waarbij er geen grens tussen hun 
en onszelf zal zijn.” Grote delen van 
Oekraïne behoorden in het verleden 
tot het Pools-Litouwse Gemenebest.

Ook Hongarije heeft nauwe relaties 
met Oekraïne, zij het minder positie-
ve dan Polen. In een interview gaf de 
Hongaarse minister van Buitenland-
se Zaken Szijjártó Péter aan een plan 
klaar te hebben voor het beschermen 
van de Hongaarse minderheid in Oe-
kraïne. Op de vraag wat er zou ge-
beuren als de oorlog Transkarpatië, 
in het westen van Oekraïne, bereikt, 
antwoordde Péter: “Dit is precies de 
reden waarom we zo snel mogelijk 
vrede willen ten oosten van ons, 
omdat in dat geval het gevaarlijke 
scenario dat we hebben voorbereid 
om de 150 duizend Hongaren die in 
Transkarpatië wonen te redden en te 
beschermen, vermeden kan worden.”
De relatie tussen Hongarije en Oe-
kraïne verloopt al jaren stroef, on-
der andere vanwege de positie van 
de Hongaarse minderheid. Eén van 
de zaken die de Hongaren dwars zit 
is het beleid van ‘oekraïnisatie’, dat 
erop gericht is de Oekraïense taal 
en cultuur dominant te laten zijn. 
Oekraïne herbergt veel volkeren en 
talen – behalve Hongaren ook Rus-
sen, Tartaren en Roemenen. Waar het 
voor 2017 nog mogelijk was voor een 
minderheid om onderwijs te krijgen 
in eigen taal als 10 procent van de be-

Toine Rongen

In de volle zaal hangt een energie die 
FVD-lid Henk, een 70-jarige voormalige 
financieel directeur van een internatio-
nale onderneming, als “zinderend gezel-
lig” omschrijft. Gelijkgestemden uit alle 
geledingen van de samenleving, boeren, 
ondernemers, managers, onderwijzend 
en zorgpersoneel, zzp’s, studenten en  
anti-corona-demonstranten begroeten 
en omhelzen elkaar. Dat Thierry Baudet 
en de meeste FVD-medewerkers zich deze 
tropische avond presenteren in strak pak 
met stropdas, ziet Henk als ‘powerdres-
sing’. “Alles beter dan dat hypocriete op-
gestroopte-mouwen-imago van Rutte. 
Dat is een visieloze symptoombestrijder, 
een bandjesplakker, allesbehalve een man 
van opgestroopte mouwen.”  

Baudet verwelkomt het publiek op jolige 
toon. “We dachten vanmiddag, iedereen 
zal op deze warmste dag van de afgelopen 
26 miljoen jaar wel op het strand liggen, 
maar het is met ruim 1.200 bezoekers 
tjokvol. Velen stonden voor dit sympo-
sium een dik uur in de rij. Onze excuses 
daarvoor, de volgende keer delen we Hugo 
de Jonge-frikadellen uit.”  

Het sfeertje vloekt met de poster op de 
drie grote schermen rondom het podi-
um waarop bewapende Chinese militairen 
met mondkapjes voorwaarts marcheren, 
richting drie verschillende schaakstenen. 
De Toren draagt de blauwe Europese kleur 
met gouden sterren, het Paard de Ame-
rikaanse Stars and Stripes en middenin 
pronkt de grootste steen, de Koningin 

waarop de contouren van de Chinese vlag 
zichtbaar zijn. De FVD-perswoordvoerder 
omschrijft de boodschap als volgt: “Staan 
we niet nu met zijn allen op tegen dit ge-
vaar, dan wordt het China van vandaag 
het Nederland van morgen.”

Op het podium neemt de Engelse ge-
spreksleider, politiek filosoof en Bau-
dets vriend John Laughland, het woord. 
Hij legt een rechtstreeks verband tussen 
het ‘superkapitalistische’  World   Econo-
mic Forum in Davos en China. “Behalve 
in Davos vindt ook in China een jaarlijkse 
vergadering van het World Economic Fo-
rum plaats. Klaus Schwab, de goeroe van 
het westerse totalitaire kapitalisme, ziet 
namelijk in zijn communistische vriend Xi 
Jinping het grote voorbeeld. Schwab be-
jubelt de Chinese centralistische machts-
structuur waardoor in het begin van de 
pandemie direct van bovenaf de eerste 
lockdowns en de vaccinatie-doctrine met 
alle gevolgen voor het Chinese volk van-
dien, konden worden geïntroduceerd.”

Deze machtsfusie doet Laughland denken 
aan het dystopische George Orwell-boek, 
Animal Farm, uit 1954. “Orwell voor-

spelde daarin al dat de elite van zowel 
kapitalisten als communisten met el-
kaar samenspannen om stapsgewijs een 
werelddictatuur uit te rollen. Orwells 
voorspelling is uitgekomen. We staan 
op de rand van een wereldoorlog met 

zowel Rusland als China en de crisissen 
stapelen zich op wereldschaal in razend 
tempo op. Velen beseffen niet waar al die 
maatregelen vandaan komen en welke 
onheilspellende toekomst ons te wachten 
staat.”
De voormalige VS-ambassadeur in Ne-
derland, Pete Hoekstra, telg van een ze-
ven generaties tellende agrarische fami-
lie, draait er niet omheen. “Our freedom 
is under attack!” zegt hij. “Ook normale 
Amerikanen vragen zich meer en meer af: 
Waar komen al die vrijheidsbeperkingen 
toch vandaan? Waarom luistert de elite 
toch zo braafjes naar dat Davos-club-
je dat hardnekkig meent te weten hoe 
we moeten leven?” Trumpist Hoekstra 
steunt ruimhartig het boerenverzet. 
“Daarom laat ik straks, thuis in de VS, 
iedereen deze vlag zien”, en pakt vervol-
gens de omgekeerde Nederlandse drie-
kleur met de tekst: “Trots op de boeren!”. 

Volgens Hoekstra was de Chinese Com-
munistische Partij (CCP) de afgelopen 
zeventig jaar verantwoordelijk voor de 
dood van 50 miljoen onderdanen en de-
gradeerden zij hun volk tot slaaf. “De 
laatste decennia infiltreert de CCP met 
hun bedrijven, organisaties en weten-
schappers het Vrije Westen. Ze stelen onze 
technologie, bespioneren onze universi-
teiten, instellingen en bedrijven en voeren 
een biologische oorlog tegen ons.”
De volgende Amerikaanse spreker, de 
conservatieve talk show host Charlie Kirk, 
doceert vanaf het kolossale scherm over 
de Grote Stap Voorwaarts van de CCP die 
in de jaren 50 van de vorige eeuw het Chi-
nese volk uitmoordde en de economie to-
taal ontwrichtte. “Met geweld dreven ze 
de zelfstandige boeren weg, stichtten ver-
volgens niet-functionerende agrarische 
communes die uiteindelijk tot 100 miljoen 
hongerdoden hebben geleid. Denken jullie 
dat een Partij die zo met hun eigen volk 
omgaat ineens met het Westen op voet 
van vrede wil leven? Natuurlijk niet. Maar 
we geven niet op, we gaan winnen!”

Ook de volgende Amerikaanse spreker, 
Michael P. Senger, schrijver van het boek 
Snake oil: How Xi Jinping shut down the 
world, onderstreept op het scherm van-
uit zijn huiskamer dat China in de ogen 
van vele westerse machthebbers tijdens 
de pandemie het grote voorbeeld was. 
“De lockdowns, slogans als ‘we doen het 
samen’ en ‘we vlakken de golf af’, het 
censureren van het tegengeluid: het komt 
allemaal voort uit de Chinese koker.” 

De gepensioneerde Amerikaanse militair 
en medicus, Lawrence Sellin, stelt dat de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam en de 
Wageningen Universiteit samenwerken 
met Chinese wetenschappers. “Zij zijn 
stuk voor stuk gelieerd aan het Chinese 
Leger.” Hij toont op het scherm namen, 
foto’s en een filmpje waarbij Chinese we-
tenschappers gekleed in uniform propa-
gandistische verhalen afsteken.

Tijdens het slotakkoord loopt de retoriek 
verder op en haalt Hoekstra op patheti-
sche toon D-Day in Normandië en de Slag 
om Arnhem erbij: “Wij, Amerikanen, en 
jullie, Nederlanders, weten maar al te 
goed hoe hard er voor de vrijheid gevoch-
ten is. Onze volkeren hechten aan vrijheid 
en daarom hebben we ook zo’n goede re-
latie met elkaar. En ook in de strijd tegen 
China zullen we opkomen voor onze rech-
ten. Desnoods vechten we opnieuw zij aan 
zij en zullen we wederom succesvol zijn.”

Amerikaanse oorlogshitserij, de talrijke 
oorlogen die door de Verenigde Staten zijn 
begonnen sinds 1945, de vele coups waar-
bij democratisch gekozen leiders werden 
afgezet en de rol die de Amerikaanse 
overheid zelf speelt in de coronadicta-
tuur, komen op het symposium niet aan 
bod. Iemand in de zaal roept nog wel iets 
over Guantanamo Bay waar nog steeds 
‘terrorismeverdachten’ gevangen zitten, 
maar daar reageert Hoekstra niet op. ¾

Maar liefst 1.200 bezoekers trok het China-symposium van Forum 
voor Democratie op 25 augustus in Nieuwegein. De – bijna uitsluitend  
Amerikaanse – sprekers brachten stuk voor stuk alarmerende 
verhalen ten gehore over het oprukkende Chinese gevaar. Over 
Amerikaanse wandaden werd niet gesproken.

“Staan we nu niet allen op, dan 
wordt het China van vandaag het 
Nederland van morgen”

CHINA-SYMPOSIUM FVD GEEFT RUIM BAAN AAN AMERIKAANSE SPREKERS VERREGAANDE SAMENWERKING TUSSEN OEKRAÏNE EN POLEN

volking die taal sprak, werd 
dat verhoogd naar 33 procent. 
Dit leidde destijds tot felle kri-
tiek van de Hongaarse minister van 
Buitenlandse Zaken, Pèter. Span-
ningen tussen de landen speelden 
verder op toen Oekraïne Hongarije 
beschuldigde van het uitgeven van 
paspoorten aan etnische Hongaren. 
Dit resulteerde erin dat Oekraïne de 
Hongaarse consul het land uitzette.

Tot slot is er Wit-Rusland. De sa-
menwerking tussen Wit-Rusland 
en de Russische Federatie is lange 
tijd niet heel intens geweest. Pre-
sident Loekashenko heeft zich lang 
gepositioneerd als neutraal tussen 
Rusland en het westen. Dit is ook de 
reden waarom de Minsk Akkoorden, 
die een einde moesten maken aan de 
spanningen in het oosten van Oek-
raïne na de pro-westerse machts-
wisseling in 2014, in Wit-Rusland 
zijn afgesloten in 2014 en 2015. Pas 
sinds de uitbraak van opstanden 
in Wit-Rusland in 2020 is de koers 
van het land veranderd ten gunste 
van Rusland en zijn de twee landen 
een intensieve samenwerking aan-
gegaan. Wit-Rusland is geen strij-
dende partij in Oekraïne, maar het 
land heeft het Russische leger wel 
toestemming gegeven haar grond-

gebied te mogen gebruiken. Kort voor 
de start van het conflict heeft Loe-
kashenko Poetin ontmoet en hebben 
de twee landen verscheidene deals 
gesloten, waaronder de bouw van 
een haven aan de Oostzeekust nabij 
Sint Petersburg voor de export van 
potas uit Wit-Rusland, dat voorna-
melijk wordt gebruikt in kunstmest. 
Geregeld duiken er verhalen op dat er 
militaire oefeningen worden gehou-
den in Wit-Rusland (net als in Polen 
overigens) en Wit-Rusland heeft ook 
mobilisatie-oefeningen gehouden 
nabij de Poolse grens. 

Wat de buurlanden van Oekraïne uit-
eindelijk zullen doen, blijft koffie-
dikkijken. Het conflict heeft echter 
alle potentie te escaleren, vooral als 
Oekraïne verder verzwakt. Oekraïne 
heeft niet de capaciteit om dit conflict 
alleen te winnen. Financieel loopt het 
tegen een faillissement aan, militair 
is het erg afhankelijk van westerse 
steun. Als deze militaire en financi-
ele steun ophoudt en/of als Rusland 
grote overwinningen behaalt, is de 
kans aanwezig dat andere landen van 
de situatie gebruik zullen maken. ¾

Het conflict heeft alle 
potentie te escaleren, 
vooral als Oekraïne 
verder verzwakt

ALEXANDER ZWAGERMAN

De nieuwe 
kernwapenwedloop
Na lange onderhandelingen in de Verenigde Naties is het verdrag over 
de ontmanteling van kernwapens niet vernieuwd. In de westerse pers 
is Rusland veelal de boosdoener die het heeft tegengehouden. In China 
weet men wel beter: “Amerika en haar imperialistische vazalstaten dwin
gen Rusland in een hoek”, kopte het Volksdagblad. In het stuk werd ook 
uitgelegd dat de Verenigde Staten wereldwijd een kernwapenwedloop 
uitlokken. Het westen heeft de “mentaliteit van de Koude Oorlog”.

Waar de Koude Oorlog volgens sommige 
“koud” bleef omdat beide blokken zoveel 
kernwapens hadden, is er nu een wapenwed-
loop die minder stabiel lijkt te zijn, al is het 
maar omdat er meerdere nucleaire machten 
zijn in plaats van de twee oude blokken van 
de Koude Oorlog. Hoewel de aandacht van de 
wereld nu al een half jaar is gericht op Oek-
raïne, is de dreiging van nucleaire oorlog het 
grootst in het Verre Oosten en alle conflicten 
die in deze regio sluimeren.

China ontwikkelde de bom in 1964, op basis 
van Sovjet-technologie, dat was na de breuk 
tussen de twee Communistische landen. Naast 
spanningen met de Sovjet-Unie was er ook 
twee jaar eerder een oorlog met India, die 

snel moest worden afgebroken toen Ameri-
ka dreigde in te grijpen. Angst voor erfvijand 
Amerika en voormalige vriend de Sovjet-Unie 
was groot. Mao vertelde zijn wetenschappers 
dat China kernwapens nodig had om te over-
leven als Communistische Heilstaat.
 Tien jaar later kwam India met Operatie La-
chende Boeddha, een bizarre codenaam voor 
een test met een vernietigingswapen. Twee 
landen werden door India met name genoemd 
als reden voor de Boeddha om te lachen: China 
en Pakistan. Deze twee buren van India zagen 
er de lol niet van in.

Pakistan investeerde veel geld in spionage-
activiteiten om ook de bom te ontwikkelen. 
De vader van de Pakistaanse kernbom, Abdul 

Khan, werkte enige tijd in Nederland en be-
machtigde in ons land de nodige kennis.

Sindsdien hebben de drie met horten en stoten 
hun arsenalen vernieuwd en uitgebreid. China 
heeft de afgelopen jaren honderden nieuwe 
raketsilo’s gebouwd. In Pakistan is het aantal 
kernkoppen in vijftien jaar verdrievoudigd. 
India breidt haar nucleaire onderzeevloot uit. 
Alle drie de landen beschikken inmiddels over 
de “onheilige drie-eenheid”: kernwapens die 
kunnen worden afgevuurd vanuit land, lucht 
en zee.

Andere landen spelen ook een rol in de wa-
penwedloop in het Verre Oosten. De onver-
standige koers van het westen om regime 
change in Rusland na te streven heeft geleid 
tot uitbreiding van het Russische arsenaal. 
Daar reageert Amerika op met een modernise-
ring van haar arsenaal. Vervolgens durft China 
niet achter te blijven. India jaagt China na. Pa-
kistan volgt. Australië krijgt nu ook nucleaire 
onderzeeërs van Groot-Brittannië en Amerika 
in het zogeheten AUKUS Pact, dat China ziet 
als een strategische aanval op haar positie.

En dan heb ik het niet eens over de minst 
stabiele kernmacht in de regio. Noord-Ko-
rea heeft sinds 2006 meerdere kernproeven 
gedaan. Iedere keer reageerde de wereld ge-
schokt, maar er kon weinig aan worden ge-
daan. Dankzij de bescherming van China is 
het meedogenloze regime in Noord-Korea er 

niet alleen in geslaagd aan de macht te blijven, 
maar zelfs een marxistische monarchie te cre-
eren. Het is publiek geheim dat Japan slechts 
een paar stappen van een kernwapen verwij-
derd is, mocht de dreiging vanuit Noord-Ko-
rea te groot worden. Als zelfs een land als Ja-
pan, waar de herinnering aan Hiroshima en 
Nagasaki levend wordt gehouden in sombere 
musea en plechtige herdenkingen, overweegt 
kernwapens te gaan ontwikkelen, dan is de 
situatie wel heel onzeker geworden in dit deel 
van de wereld.
Zelfs met een hernieuwing van het VN-ak-
koord was de wapenwedloop alhier doorge-
gaan. ¾

Alexander Zwagerman is verbonden aan 
de Lee Kong Chian Business School te 
Singapore en de International School of 
Business in Arnhem. In 2021 verscheen zijn 
boek Waarom China wint bij uitgeverij De 
Blauwe Tijger.

“KLAUS 
SCHWAB ZIET 
XI JINPING ALS 
VOORBEELD”

De vele wandaden van de 
Amerikaanse overheid komen op 
het symposium niet aan bod
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Volgens Pols faalt de Raad van State vol-
ledig in haar controlerende taak. “Ze 
erkennen dat de maatregelen ‘ingrij-
pend inbreuk maken’ op de grondrech-
ten van burgers, maar zeggen dan dat ze 
die schending zoveel mogelijk beperken, 
omdat alleen maatregelen mogen worden 
genomen die ‘noodzakelijk’ zijn. Maar een 
maatregel kan alleen ‘noodzakelijk’ zijn, 
als hij ook effectief is. De Raad heeft echter 
helemaal niet gekeken of de maatregelen 
die in de wet worden genoemd effectief 
zijn. We weten inmiddels uit talloze we-
tenschappelijke publicaties dat dit niet zo 
is, dat ze alleen maar schade veroorzaken. 
Hoe kom je er dan bij om er toch voor te 
pleiten?” Hij wijst erop dat in het Advies 
van de Raad van State afstand houden (de 
1,5 meter) en verplichte mondkapjes als 
“milde” maatregelen worden omschreven. 
“De 1,5 meter vernietigt de horeca en cul-
tuursector! Zo’n maatregel was nog nooit 
eerder ingevoerd in Nederland. Dat noe-
men ze mild. Het laat zien hoe ver deze 
mensen van de realiteit af staan.”

Een ander punt van kritiek is dat de maat-
regelen volgens het wetsvoorstel alleen 
goedkeuring behoeven van de Tweede Ka-
mer, niet van de Eerste Kamer. De Raad van 
State vindt dat geen probleem, zo blijkt uit 
het Advies. Pols: “Dat zegt ook veel over 
hun houding.” Volgens Pols suggereert de 
Raad van State in haar Advies dat maat-
regelen democratisch zijn gelegitimeerd 
als het parlement ze goedkeurt. “Dat is 
niet zo. Een parlement mag alleen wet-
geving aannemen die niet strijdig is aan de 
Grondwet en het EVRM maar die discussie 
wordt helemaal niet gevoerd.  Het is bizar 
dat de Raad van State dit negeert.”

Pols vermoedt dat er sprake is van een 
een-tweetje tussen kabinet en Raad van 
State. “Het kabinet doet net alsof ze 
sommige harde maatregelen niet willen 
invoeren, maar nu kunnen ze wijzen op 
het Advies en het alsnog doen.” Hij wijst 
erop dat er ook een vangnetbepaling in 
het wetsvoorstel staat, dat het kabinet de 
mogelijkheid geeft alsnog allerlei maat-
regelen in te voeren die nu niet in de wet 
staan. “Ook dat vindt de Raad van State 
geen probleem.”

Door Frankema, oprichter van stichting 
Vaccinvrij, die ijvert voor het behoud van 
vrije vaccinatiekeuze, valt Pols bij. Zij wijst 
erop dat de maatregelen, “die miljarden 
hebben gekost en enorme schade hebben 
veroorzaakt”, niet eens zijn geëvalueerd. 
“De motie van Fleur Agema over onder-
zoek naar de effectiviteit van alle ingezette 
maatregelen werd op 4 mei 2022 verwor-
pen: D66, VVD, CU en CDA stemden te-
gen. Een evaluatie over de meest ingrij-
pende maatregelen die Nederland in de 
afgelopen jaren kreeg opgelegd, is niet 
nodig? Het sterftecijfer voor Covid-19 is 
wereldwijd 0,15 procent van de mensen die 
het krijgen. Een onafhankelijke evaluatie 
zou direct aantonen dat de maatregelen 
niet nodig waren, niet werkten en enorme 
schade hebben aangericht. Toch gaan we 
ze nu wettelijk vastleggen, met de zegen 
van de Raad van State.”

Frankema wijst erop dat minister van 
VWS Ernst Kuipers zelf heeft erkend 
dat de avondklok geen effect heeft ge-

Maar de Raad van State ziet dat heel an-
ders. Integendeel, de Raad vindt juist dat 
er best een paar tandjes bij mogen. Waar 
het kabinet in het wetsvoorstel niet ex-
pliciet voorziet in de mogelijkheid tot het 
instellen van een avondklok en sluiting 
van scholen, stelt de Raad van State in 
haar Advies dat deze maatregelen juist wel 
zouden moeten worden geregeld. En waar 
het kabinet in het wetsvoorstel nog terug-
houdend is bij het invoeren van het con-
troversiële coronatoegangsbewijs, vindt 
de Raad van State dat dit juist wel moet 
worden toegevoegd aan de ‘gereedschaps-
kist’ van het kabinet. Ondernemersorga-
nisaties VNO-NCW en MKB-Nederland 
hebben hier bij het kabinet overigens ook 
al op aangedrongen. 

Een ander punt waarop de Raad van State 
een strenger beleid bepleit is kerkdiensten 
en andere religieuze bijeenkomsten. Waar 
het wetsvoorstel voorziet in een uitzonde-
ring van deze bijeenkomsten, wil de Raad 
van State die schrappen.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid, die 
de afgelopen twee jaar vele rechtszaken 
heeft gevoerd tegen de coronawetgeving, 
vindt het Advies van de Raad van State 
“verbijsterend”. Hij spreekt van “min-
achting” voor de grondwet. “De Raad van 
State hoort toekomstige wetgeving te toet-
sen aan de Grondwet en aan het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Dat laten ze volledig na, behalve 
waar het hun uitkomt.” 

Pols wijst erop dat nergens in het wets-
voorstel objectieve criteria worden ge-
noemd waarop maatregelen zouden 
moeten worden gebaseerd. “Volgens het 
wetsvoorstel mag de minister van VWS een 
infectieziekte aanmerken als A1, de hoog-
ste categorie, als hij meent dat er sprake 
zou kunnen zijn van ‘ontwrichting’ van 

de samenleving of als een ziekte ‘pande-
misch potentieel’ heeft. Nergens wordt iets 
gezegd over overlijdens, ziekenhuisop-
names of zorgcapaciteit. Een ‘potentieel’ 
gevaar kan van alles zijn. Deze wet stelt 
de regering in staat grondrechten opzij te 
zetten voor een mogelijk risico, terwijl er 
geen sprake is van een acute noodsitua-
tie. Dat gaat in tegen alle rechtstatelijke 
principes.”

Raad van State wil avondklok en 
coronapas in wet vastleggen

	fVervolg pagina 1 ONVERWACHTE STIJGING NA EINDE GRIEPSEIZOEN

had. “Toch vindt de Raad van State dat 
die mogelijkheid in de wet moet komen. 
Data-analist Daniel van der Tuin, die vele 
Wob-documenten heeft geanalyseerd, 
heeft aangetoond dat de avondklok puur 
bedoeld was om sociale gehoorzaamheid 
af te dwingen en niets te maken had met 
virusbestrijding. Als iets niet werkt en je 
gaat er toch mee door, dan kun je alleen 
maar concluderen dat het doel kennelijk 
niet is wat men zegt dat het is.”

Volgens Frankema maakt het wetsvoorstel 
en het Advies van de Raad van State dui-
delijk dat het bij het coronabeleid gaat om 
“een doelbewuste poging om een medi-
sche wereldwijde dictatuur te installeren”. 
Die wordt volgens haar aangestuurd door 
het World Economic Forum, de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO), de Ver-
enigde Naties, de Europese Unie en an-
dere niet-democratische supranationale 
organisaties. Zo wordt bij de WHO mo-
menteel regelgeving voorbereid die deze 
organisatie in staat zal stellen wereldwijd 
pandemieën af te kondigen die lidstaten 
vervolgens zullen verplichten maatrege-
len te nemen die allerlei inperkingen van 
grondrechten met zich meebrengen. Fran-
kema: “Het gaat niet om redelijkheid, het 
gaat niet om wetenschap, het gaat zelfs 
niet om gezond verstand. Het gaat om een 
nieuwe wereldregering.” ¾

Coronamaatregelen: niet effectief, wel schadelijk
De stichting Vaccinvrij heeft onlangs een uitgebreid overzicht gepubliceerd van wetenschappe-
lijke literatuur waarin alle coronamaatregelen worden geëvalueerd: wat was het argument om 
ze in te voeren, was er een wetenschappelijke onderbouwing, wat is het effect ervan geweest. 
Er is gekeken naar alle maatregelen: mondkapjes, lockdowns inclusief thuiswerken en school-
sluitingen, 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren, plexiglas schermen, PCR-testen, 
zelftesten, avondklok, QR-code met 3G, QR-code met 2G en ventileren. 

Voor geen enkele maatregel, met uitzondering van ventilatie, is er bewijs dat het een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan de volksgezondheid, stelt de stichting. “Keer op keer blijken de 
maatregelen te zijn ingevoerd op basis van onwaarheden en valse beloftes, ontbrak solide we-
tenschappelijke onderbouwing, en hebben ze geen positieve effecten gehad op het tegengaan 
van de verspreiding van het virus. Daarentegen hebben met name lockdowns en vaccins enorm 
veel schade toegebracht aan de gezondheid van mensen, hun welzijn, maatschappelijk, sociaal, 
en cultureel leven. De (wereld)economie is volledig verstoord en de consequenties hiervan zullen 
nog jaren in steeds ergere mate voelbaar zijn.”

stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/doorgeprikt/maatregelen-doorgeprikt

Britse overheid: 
zwangere vrouwen 
niet vaccineren
Van onze redacteur

De Britse overheid stelt in een verklaring van au-
gustus 2022 het vaccineren van zwangere vrouwen 
tegen Covid-19 af te raden omdat er te weinig be-
kend is over de toxiciteit van de vaccins.

Dat wordt gemeld door Dr. Paul Alexander, een bekende 
Amerikaanse criticus van het vaccinatiebeleid rond Covid-19. 
Volgens Alexander is niet duidelijk wanneer de verklaring 
voor het eerst is gepubliceerd. De gezondheidsautoriteiten 
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en ook in 
Nederland hebben steeds zwangere vrouwen geadviseerd 
zich wel te laten vaccineren tegen Covid-19.

De Britse autoriteiten stellen in een document Informa-
tion for UK Healthcare Professionals dat “het gebruik van 
het vaccin voor vrouwen die nog kinderen kunnen krijgen, 
is toegestaan, tenzij duidelijk is dat de vrouw in kwestie 
zwanger is. Vrouwen die borstvoeding geven moeten ook 
niet worden gevaccineerd,” zo wordt gesteld.

Alexander wijst erop dat de mRNA-vaccins nooit zijn 
getest op zwangere vrouwen tijdens de onderzoekfase. 
De Amerikaanse instantie VAERS, die bijwerkingen van 
vaccinaties registreert, meldt op 12 augustus 2022 4.941 
miskramen na Covid-19 vaccinaties. Bij alle andere mel-
dingen van miskramen na vaccinaties in de afgelopen 30 
jaar gaat het om 2.239 meldingen. Gemiddeld wordt slechts 
1 procent van de bijwerkingen van vaccinaties bij de auto-
riteiten gemeld. ¾

	fbit.ly/samenvatting-openbaar-
beoordelingsrapport

Van onze redacteur

De Duitse minister van Volks-
gezondheid Karl Lauterbach heeft 
in een interview met Die Welt op 
24 augustus verklaard dat men-
sen zich moeten laten vaccine-
ren tegen corona omdat ze dan 
meer “symptomen” hebben dan 
niet-gevaccineerden. Daardoor 
zullen ze eerder thuis blijven en 
minder mensen besmetten, zei 
Lauterbach. 

“Bij gevaccineerden is het vaak zo dat 
je al symptomen hebt voordat je zelfs 
maar besmettelijk bent, omdat de vac-
cinatie ervoor zorgt dat het lichaam heel 
snel reageert, er is dan nog weinig vi-
rusbelasting en dan komen de virussen 
en daarna neemt de virusbelasting toe. 
Dat is ook een van de redenen waarom 
vaccinatie de pandemie beperkt. Omdat 

mensen al beginnende symptomen heb-
ben en dan thuis blijven nog voordat ze 
echt besmettelijk zijn, omdat bij degenen 
die gevaccineerd zijn de symptomen vaak 
al beginnen voordat de virusbelasting erg 
hoog is. Dat is heel anders bij ongevacci-
neerde mensen. Bij de ongevaccineerden 
is de virale belasting eerst erg hoog, en 
daarna komen de symptomen.”

De bekende econoom Chris Martens-
on verklaarde op Twitter naar aanlei-
ding van Lauterbachs uitspraken: “We 
zitten nu blijkbaar in de just making shit 
up-fase” (‘We zuigen maar wat uit onze 
duim’). Lauterbach lijkt te willen inspe-
len op de angst voor ‘asymptomatische 
besmettingen’, een notie die al door 
talloze wetenschappers is ontzenuwd. 
De Nederlandse overheid weet al sinds 
voorjaar 2020 dat asymptomatische be-
smettingen nauwelijks voorkomen, zo 
blijkt uit correspondentie van RIVM en 
VWS vrijgekomen via Wob-verzoeken. 
Daarin viel onder meer te lezen: ‘Kan 

iemand zonder symptomen het nieuwe 
coronavirus (Covid-19) overdragen?’ 
‘Dat is zeer onwaarschijnlijk. Het virus 
gaat van de een naar de ander door te 
hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand 
is, hoe meer virus hij kan verspreiden’. 
In de Verenigde Staten heeft de CDC, de 
hoogste gezondheidsinstantie, onlangs 
verklaard dat er geen medische redenen 
zijn om onderscheid te maken tussen ge-

vaccineerden en ongevaccineerden.
In Duitsland is op 24 augustus door re-

geringspartijen overeenstemming bereikt 
over een nieuwe Infectiebeschermings-
wet waarin draconische maatregelen in 
het vooruitzicht worden gesteld voor de 
komende herfst en winter. Daarbij wordt 
ook onderscheid gemaakt tussen gevac-
cineerden, die geen mondneusmasker 
hoeven te dragen in sommige publieke 
ruimten, en ongevaccineerden, die dat 
wel zouden moeten. Op veel plaatsen zal 
voor iedereen het FFP-2 masker verplicht 
worden gesteld. Burgers moeten elke drie 
maanden een booster-prik halen om als 
‘gevaccineerd’ te worden beschouwd. ¾

	fbit.ly/strengere-corona-regels-
Duitsland 

Van onze redacteur

In alle West-Europese landen, in-
clusief Nederland, is sprake van 
aanzienlijke en aanhoudende over-
sterfte, zeker sinds begin maart. 
De oversterfte treft ook kinderen, 
tieners en volwassenen onder de 
50, die nauwelijks last hebben van 
Covid-19. Dat blijkt uit cijfers van 
Euromomo, een gerespecteerde or-
ganisatie die gespecialiseerd is in de 
analyse van Europese sterftecijfers.

Volgens de bekende Amerikaanse jour-
nalist Alex Berenson, die op zijn blog de 
cijfers bespreekt, ligt de sterfte in 2022 
aanmerkelijk hoger dan zowel in 2020 
en 2021. Dat is niet alleen zo in Europa, 
maar ook bijvoorbeeld in Australië en de 
Verenigde Staten. Berenson wijst erop dat 
gewoonlijk na een epidemie juist onder-
sterfte optreedt omdat er relatief meer 
oudere mensen of mensen met ernstig 
overgewicht of andere klachten overleden 
zijn dan in de periode daarvoor.

Maar het tegenovergestelde gebeurt nu. 
Opvallend daarbij is dat uit de grafieken 
van Euromomo blijkt dat er nu niet alleen 

oversterfte is onder ouderen, maar nog 
meer onder kinderen, tieners en volwas-
senen onder de 50. In deze groepen was 
nauwelijks sprake van extra doden door 
Covid-19 in de voorgaande twee jaar. 
Tot een jaar geleden was bijvoorbeeld 
de sterfte van kinderen onder de 15 lager 

dan gemiddeld. Sinds die tijd ligt het cijfer 
aanzienlijk hoger dan normaal. Voor de 
leeftijdsgroep van 15-44 is die trend nog 
duidelijker. Berenson wil niet speculeren 
over de oorzaak van de oversterfte, maar 
hij zegt wel dat “andere verklaringen 
dan vaccinaties steeds minder plausibel 

worden”. Hij vindt het onacceptabel dat 
overheden en gezondheidsautoriteiten 
weigeren dit serieus te onderzoeken.

De website The Exposé van 29 augustus 
heeft de cijfers van Euromomo ook geana-
lyseerd en stelt dat de totale oversterfte 

onder kinderen (0-14 jaar) in Europa sinds 
de goedkeuring van de corona-vaccinaties 
voor kinderen in mei 2021 uitkomt op 1856 
gevallen. Dat is bijna zeven keer zoveel als 
in vergelijkbare periodes daarvoor. 

Ook in Nederland is er al vanaf het voor-
jaar 2021 oversterfte, meldt statisticus 
Maurice de Hond op 26 augustus 2022 op 
zijn website. Opvallend is de oversterfte na 
maart 2022, stelt De Hond, omdat je dan 
een daling verwacht na het griepseizoen. 
Maar vanaf dat moment neemt de sterfte 
weer toe en houdt niet meer op tot aan 
nu. ¾
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Duitse gezondheidsminister 
verdedigt vaccinaties omdat ze tot 
“meer symptomen” leiden

Oversterfte houdt aan in Europa, 
treft ook kinderen en tieners

Bron: EuroMOMO (euromomo.eu) 2022

De Andere Krant besteedt binnenkort aandacht 
aan slachtoffers van vaccinatieschade. Heeft u 
aantoonbaar gezondheidsschade geleden door de corona-
vaccinaties, en wilt u hierover in de publiciteit treden, stuur 
dan een mailtje naar vaccinatieschade@deanderekrant.nl.

“ADVIES IS 
MINACHTING 
VOOR DE 
GRONDWET”

“De Raad van State 
faalt volledig in haar 
controlerende taak”

“Dit laat zien hoe ver 
deze mensen van de 
realiteit af staan” 

“We zitten nu blijkbaar 
in de just making shit 
up-fase”

Autoriteiten weigeren 
rol van vaccinaties te 
onderzoeken 
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f	Slachtoffer van 
coronavaccinatie?
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“ Op goed geluk mijn 
aanvraag ingediend. Ik heb 
zelden geluk. Maar nu wel 
dus. Totaal flabbergasted. 
Echter, tevens ontroerd. 
En hartstikke blij. Wat 
een verademing is uw 
krant. Sinds corona heb ik 
helemaal het gevoel alleen 
op de wereld te staan. 
Letterlijk is dat al het geval. 
Maar door De Andere Krant 
voel je je meteen in ieder 
geval weer mentaal ietwat 
geborgen. ”
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Ervaringen met 
gedwongen 
jeugdzorg f 18

Jan Bennink en het 
machteloze gelijk 
f 22

De wegwoede van 
Wouter f 23

De Rechte Rug van 
Sherryl Baidjoe f 24

“Als de eerste helft van de 20e eeuw het tijdperk was 
van de ‘technical engineers’, dan wordt de tweede 
helft wellicht die van de ‘social engineers’ - en wordt 
de 21e eeuw, vermoed ik, het tijdperk van de ‘World 
Controllers’, het wetenschappelijke kastenstelsel en 
Brave New World.”
f	Aldous Huxley, Brave New World Revisited, 1958  

2 E  KAT E R N

Ministerie LNV zet activisten 
in tegen vissers

Beroepsactivisten van Sea Rangers Services krijgen al vijf jaar lang meer 
dan een miljoen euro van het Ministerie van LNV om actie te voeren voor de 

duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. In een nieuw 
contract moeten ze ook vissers op afstand bespioneren. Zo ontstaat een groene 
politie, die op zee werkt als extra ogen van de overheid.

Rypke Zeilmaker

H et schip van Sea Rangers 
Services, de Fantastiko, pa-
trouilleert in zeereservaten 

als het Friese Front, waar het Minis-
terie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij (LNV) visserijbeperkingen 
wil invoeren. De groep van beroeps-
activist Wietse van der Werf promoot 
zichzelf als ‘boswachters op zee.’ Zij 
werden in 2016 opgericht als werkge-
legenheidsproject voor werkloze jon-
geren. Dat gebeurde volgens Van der 
Werf met ‘de overheid als launching 
customer,’ met geld van de Gemeente 
Rotterdam en een startsubsidie van 
het LNV-Ministerie. In vijf jaar tijd 
ontvingen de Sea Rangers al meer dan 
een miljoen euro subsidie van LNV. 
Daarnaast kregen zij een marketeer 
van Royal Haskoning-DHV, Kees de 
Vries, toegewezen om de PR te ver-
zorgen en steun van de Rabobank 
Foundation. 

De eerste drie jaar zaten de Sea Ran-
gers zonder boot. Maar in 2018 kon-
den zij zeilschip de Tooluka huren. 
Sinds 2019 varen ze op de Fantastiko 
vanuit Rotterdam en Den Helder. In 
december 2018 tekende Van der Werf 
met toenmalig LNV-minister Carola 
Schouten een zogenaamde ‘Green 
Deal’ tot 2020 voor een half miljoen 
euro. Het nieuwe contract – waarvan 
het jaarverslag 2021 melding maakt – 
zou volgens het LNV-ministerie ge-
tekend zijn voor de verzameling van 
wetenschappelijke gegevens. Dat is 
opmerkelijk, aangezien Van der Werf 
en zijn personeel van herintredende 
werkeloze jongeren nooit weten-
schappelijke training kregen. Van 
der Werf is opgeleid als vioolbou-
wer. Het ‘monitoren’ betrof volgens 
de jaarverslagen vooral het nemen 
van watermonsters op de Noord-
zee. Daarnaast voer de Fantastiko 
naar Engeland om zeegrasvelden te 
bekijken.

ongerapporteerde vis die zwart zou 
worden verhandeld. De actiegroep 
ging verder onder de naam Fishact, 
nadat Van der Werf de Sea Rangers 
oprichtte.

De Sea Rangers krijgen nu ook steun 
van miljardairs. In 2018 werd Van der 
Werf tot Ashoka Fellow uitgeroepen 
door het Ashoka Network van de ‘ex’ 
van Amazon-miljardair Jeff Bezos, 
Scott Mackenzie. Ashoka geeft sinds 
2018 ruim 40 miljoen euro uit in Eu-
ropa aan zogenaamde changemakers 
(beroepsactivisten). Het internati-
onaal actiewezen kan dankzij deze 
miljardair-filantropen en miljoenen-
subsidies van overheden uitgroeien 
tot politieke macht van betekenis. 

In korte tijd kon Van der Werf een or-
ganisatie opbouwen met een tiental 
personeelsleden. Ondertussen startte 
al de bouw van een eigen zeilschip 
in Hardinxveld-Giessendam, dankzij 
subsidies en particuliere steun. 

De organisatie Friends of Europe 
benoemde Van der Werf in 2020 tot 
European Young Leader of the Year. 
Afgelopen jaar klom de Europese 
Commissaris voor Milieu, Visserij 
en Oceanen, Virginijus Sinkevicius 
bij de Sea Rangers aan boord, om 
Van der Werf te prijzen. Zijn actie-
model zou nu Nederlands export-
product naar buitenlandse haven-
steden worden, zo stelt Van der Werf 
in een interview voor de Kamer van 
Koophandel.

De Green Deal uit 2018 vermeldt dat 
een publiek-privaat partnerschap 
tussen LNV en de beroepsactivisten 
van Sea Rangers Services expliciet het 
doel was. Dit past ook in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenig-
de Naties (zie SDG nummer 17). Het 
lijkt erop dat het deels door overhe-
den betaalde actiewezen binnenkort 
fungeert als boa op zee, die voor de 
overheid in de gaten houdt of ande-
ren zich aan groene regels houden. 

De Europese Commissie wil tenmin-
ste 30 procent van de zee afsluiten 
voor visserij voor 2030. Private clubs 
zouden dan bij de handhaving moe-
ten assisteren, betaald door de over-
heid. In sectorkrant Visserijnieuws 
reageerde Jacob van Urk, voorzitter 
van belangenorganisatie Visned, 
afgelopen week verbolgen op de 
LNV-financiering. “Hier wordt geld 
uitgegeven, terwijl de visserijsector 
al maanden om steun bij datzelfde 
LNV loopt te vragen vanwege absurde 
gasolieprijzen”, stelt hij. “Het Friese 
Front gaat helaas grotendeels dicht, 
net zoals veel andere grote gebieden. 
Onnodig en gezocht. Maar dat hoef 
je dan niet te controleren met Fan-
tastiko’s.” ¾

De werkelijke expertise van Van der 
Werf ligt in professioneel campag-
ne voeren. In Nederland gaf Van der 
Werf afgelopen jaar bijvoorbeeld 
workshops ‘bedrijfsactivisme’ met 
beroepsactivisten Sven Jense van Cli-
mate Cleanup en Roos Wijker van kli-
maatclub Follow This. Hij werkte tot 
2016 voor The Blackfish, een actie-
groep tegen visserij, opgezet vanuit 
Greenpeace en Earth First. Deze club 
trainde een soort Antifa tegen vis-
sers, citizen inspectors genoemd. Die 
moesten in havens rond de Middel-
landse Zee de vissers op eigen initi-
atief controleren op illegale visserij. 

In de praktijk leidde dat tot provo-
caties tegen vissers, die in media-
campagnes werden uitgevent. Die 
campagne maakt deel uit van de 
internationale campagne van de 
Verenigde Naties en de Wereldland-
bouworganisatie FAO tegen zogehe-
ten IUU-fishing, illegaal gevangen en 

CITAAT

‘BOSWACHTERS’ 
(BOA’S) OP ZEE

Miljardairs zoals Jeff 
Bezos geven ruim 40 
miljoen euro uit aan 
beroepsactivisten
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pelde haar ver-
haal als de meest 
schrijnende van 
de meer dan dui-
zend meldingen 
die binnenkwa-
men. Hoewel het 
hierna wederom 
niet tot aanpak-
ken van de da-
ders kwam, werd haar gaandeweg 
steeds duidelijker dat de wijze waarop 
Jeugdzorg is ingericht, fundamenteel op 
de schop moet. Na de oprichting van de 
belangenorganisatie Stichting voor Ons 
in 2018, worden dan ook aanbevelingen 
aan ministeries gedaan ter hervorming 
van de jeugdzorg. 

Wat betreft de plannen van het kabi-
net om gesloten jeugdzorg te saneren tot 
kleinschalige woonvoorzieningen is ze 
kritisch: “Het idee is dat dit leidt tot meer 
transparantie en autonomie voor de jon-
geren, maar we weten van bijvoorbeeld de 
gezinshuizen van weleer dat de veiligheid 
van kinderen geenszins gegarandeerd is 
in een dergelijk kleinschalige opzet. Inte-
gendeel, de ervaring leert dat het juist in 
intiemere settings relatief vaak mis gaat 
met het waarborgen van veiligheid. 

Daarnaast is de behandeling veel las-
tiger te controleren als verzorgers of 
begeleiders dicht bovenop het kind zit-
ten. Bij pleegkinderen worden zo nu en 
dan enquêtes uitgedeeld ter monitoring, 
maar we weten inmiddels dat de overgro-
te meerderheid van de kinderen zich niet 
veilig genoeg voelt om zo’n survey naar 
waarheid in te vullen. De resultaten van 
zo’n enquête zijn dan ook geen afspiege-
ling van de werkelijkheid. 

Ook is het de bedoeling dat de repres-
sie afneemt met de nieuwe plannen. Toch 
mogen dwangmaatregelen zoals fixeren 
en isoleren, in bepaalde omstandigheden 
nog steeds in de nieuwe voorzieningen. 

Staatssecretaris Van Ooijen plaatste de 
kanttekening dat opsluiting nog stééds 
gewettigd blijft voor suïcidale jongeren 
en jongeren die in handen van loverboys 
dreigen te vallen. Dus in hoeverre de ko-

Claire van den Berg

Duizenden kinderen belanden jaar-
lijks in gesloten instellingen. Vol-
gens cijfers van het CBS werden vo-

rig jaar 1815 kinderen ondergebracht in wat 
sinds 2008 JeugdzorgPlus is gaan heten. 

Voor 2010 was het gebruikelijk om kin-
deren met én zonder strafblad gezamenlijk 

onder te brengen in jeugdgevangenissen. 
Dit soort justitiële jeugdinrichtingen waren 
de norm voor jeugdigen met gedragspro-
blemen die – volgens Jeugdzorg - geneigd 
waren zich te onttrekken aan behandeling. 
In detentie viel deze kwetsbare groep de-
zelfde civielrechtelijke basis en behan-
deling ten deel als de jeugdigen die daar 
strafrechtelijk vastzaten voor een vergrijp. 

Na tal van rapporten en commissies die 
geen spaander heel lieten van dit jeugdbe-
leid, is vanaf 2010 besloten jongeren met 
een machtiging gesloten jeugdzorg niet 
meer in jeugdgevangenissen te plaat-
sen, maar uitsluitend in instellingen voor 
JeugdzorgPlus. Een aantal jeugdgevange-
nissen is destijds omgevormd tot Jeugd-
zorgPlus-instelling. Toch erkent het kabi-

net inmiddels dat ook deze hervorming van 
gesloten jeugdzorg niet voldoende heeft 
kunnen waarborgen dat jeugdigen de be-
scherming en behandeling krijgen die ze 
nodig hebben. Met name de bovenmatige 
inzet van repressieve dwangmaatregelen 
doet vaak meer kwaad dan goed (zie kader). 

Dominique Meijer is oprichter van Stich-
ting voor Ons, een belangenorganisatie die 
slachtoffers van misbruik en mishandeling 
(ook binnen de jeugdzorg) een stem geeft. 
Zij stelt dat het zelfreinigend vermogen 
van Jeugdzorg in haar grofweg honderd-
jarige bestaan, beperkt gebleken is: “Het 
is steeds hetzelfde riedeltje. Pas wanneer 
de misstanden zich maar blijven opstape-
len en de reputatieschade van dusdanige 
proporties wordt, wordt overgegaan tot 
sluiting van een instelling, om het vervol-
gens met wat ingrepen her en der, onder 

een nieuwe naam te heropenen. Een reor-
ganisatie betekent niet automatisch dat de 
wantoestanden daarna weg zijn”.

“Jongeren in isoleercellen plaatsen 
gebeurt bijvoorbeeld officieel niet meer 
sinds JeugdzorgPlus is opgetuigd. Toch 
worden suïcidale jongeren nog steeds ge-
separeerd in wat ‘time-out ruimtes’ zijn 
gaan heten, ondanks dat het uit en te na 
bekend is hoe schadelijk isolatie is. Idem 
dito met medicatie. Na jaren van wanbe-
leid is het voorschrijven van psychofar-
maca aan jongeren tegenwoordig meer 
aan regels gebonden. Toch krijgen onder 
toezicht gestelde jongeren nog steeds 
met grote regelmaat medicatie voorge-
schreven waarvan bekend is dat het juist 
suïcidaliteit of depressie kan triggeren. 
Maar ja, meer diagnoses toekennen aan 
jongeren impliceert bijna automatisch 
medicatie, dat brengt nu eenmaal meer 
geld in het laatje bij deze instellingen.”  

“Het feit dat kinderen zonder enig 
strafblad niet meer zomaar door een acht-
koppig arrestatieteam onaangekondigd 
van hun bed gelicht en in een jeugdge-
vangenis geplaatst te kunnen worden, is 
natuurlijk een goede zaak. Dat had al veel 
eerder taboe verklaard moeten worden. 
Helaas gebeurt het echter nog steeds, zij 
het op kleinere schaal dan eerst, dat jon-
geren bij gebrek aan plek in een geschikte 
instelling, in jeugddetentie belanden.” 

Hoewel concrete cijfers hierover bij 
Jeugdzorg ontbreken, weet Dominique 
uit eigen ervaring waar interventies van 
Jeugdzorg toe kunnen leiden. Als klein 
meisje werd ze op mandaat van Jeugdzorg 
in een pleeggezin geplaatst, alwaar ze door 
haar pleegvader en pleegbroer stelsel-
matig seksueel misbruikt en mishandeld 
werd. Ondanks meerdere aangiften en een 
kroongetuige in de vorm van haar pleeg-
zus, is het door tal van justitiële fouten - 
53 in totaal- nooit tot een veroordeling of 
eerlijke rechtsgang gekomen. 

Het was voor haar aanleiding zich na 
een oproep in 2010 te melden bij Commis-
sie Samson, een onderzoekscommissie 
die vanuit de overheid opgericht was om 
seksueel misbruik binnen de Jeugdzorg in 
kaart te brengen. De commissie bestem-

Na aanhoudende misstanden heeft het kabinet aangekondigd gesloten 
jeugdzorg te willen vervangen door kleinschalige, open voorzieningen. 
Althans, dit staat in het hervormingsplan dat staatssecretaris Maarten 
van Ooijen vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde. De reorganisatie 
wordt met de nodige scepsis ontvangen door Dominique Meijer, oprichter 
van Stichting voor Ons, die onder meer slachtoffers van Jeugdzorg bijstaat. 
De Andere Krant sprak haar en drie jonge vrouwen die in hun kindertijd 
in detentie zijn gezet als vorm van gesloten jeugdzorg. Op papier is deze 
praktijk inmiddels beëindigd. Toch blijkt de werkelijkheid weerbarstiger.

Gesloten jeugdzorg wederom op     de schop
ZOVEELSTE HERVORMINGSPLAN MET SCEPSIS ONTVANGEN

Seksuele contacten tussen groepsleiding 
en kinderen werden oogluikend 
toegestaan

Maria, nu 30 jaar, zat van haar 9e tot en met haar 16e in een 
kindertehuis, pleeggezin en verschillende open, gesloten 
en besloten instellingen, waaronder Het Poortje in Gronin
gen en in Veenhuizen en de Otto Gerard Heldringstichting 
(OGH) in Zetten. 

Mijn ouders konden niet voor 
mij en mijn zusjes zorgen. Op 
mijn negende ben ik daarom 
in een kindertehuis (Mooi Gaas-
terland - red.) geplaatst. Maar 
doordat ik gedragsproblemen 
had en regelmatig wegliep, werd 
besloten mij in een penitentiaire 
inrichting tussen jeugd-tbs’ers 
en andere strafrechtelijk ver-
oordeelden te plaatsen. Ik was 
dertien. 

Mijn voogd van Jeugdzorg 
en de politie wachtten me op 
vanuit school, plaatsten me in 
een politiebus en voerden me 
af naar een cellencomplex bij 
het plaatselijke politiebureau. 
Hoewel ik hier slechts één nacht 
hoefde door te brengen, vond ik 
het ontzettend heftig. Waarom 
werd ik zonder enige aanleiding 
als crimineel behandeld?

Dit werd nog erger toen ik 
overgedragen werd aan jeugd-
gevangenis Het Poortje, waar 
me direct bij binnenkomst een 
grondige visitatie wachtte. Het 
was ronduit vernederend en trau-
matisch. Weigeren was er niet bij, 
want dan zou me een gedwon-
gen lichaamsonderzoek te wach-
ten staan, zo werd me zonder 
veel omhaal duidelijk gemaakt. 

Ik heb uiteindelijk drie jaar 
lang vastgezeten in twee jeugd-
gevangenissen, zonder noe-
menswaardige behandeling 
vanuit Jeugdzorg. 

Voor de kleinste overtreding 
belandde ik in de isoleercel. 
Talloze keren ben ik in de klem 
gelegd door een begeleider. Eén 
keer ben ik zelfs bewusteloos 
geraakt nadat de groepsleiding 
met zijn volle gewicht en met 

een knie in mijn rug, mijn armen 
en polsen verdraaide, terwijl hij 
me de huid vol schold. Vanuit de 
instelling noemen ze dit peda-
gogisch verantwoord, ik noem 
het mishandeling. 

Ook de medische zorg liet te 
wensen over. Ik weet nog hoe 
me, ondanks aanhoudend zeu-
rende pijn in mijn kies die zoda-
nig hevig was dat ik er nachten 
niet van kon slapen, een tand-
artsbezoek geweigerd werd. Als 
reden hiervoor werd aangevoerd 
dat ik vluchtgevaarlijk zou zijn. 

Onderwijl werden seksuele 
contacten tussen de groepslei-
ding en gevangenen oogluikend 
toegestaan. Net als ‘spelletjes’ 
waarbij je eerst op commando 
heel vaak moest bukken voordat 
je een telefoontje naar familie 
mocht plegen. Veel medewer-
kers kickten op de macht die 
hun was toebedeeld en mis-
bruikten hun positie. Natuur-
lijk zaten er ook welwillende 
mensen tussen, maar het is mij 
gaandeweg glashelder gewor-
den dat niet iedereen die bij 
Jeugdzorg werkt, dat met de 
juiste intenties doet. 

Ook de reden die werd aan-
gevoerd om mij langdurig op te 

sluiten heb ik nimmer kunnen 
plaatsen. Zo staat in mijn dos-
sier van toen dat ik vatbaar zou 
zijn voor rekrutering vanuit het 
loverboycircuit, dat ik drugs ge-
bruikte en bovendien veel wis-
selende seksuele contacten zou 
hebben. Dit alles was pertinent 
onwaar. Erger nog, het waren 
flagrante leugens. 

Hoewel dit gelukkig lang en 
breed achter me ligt, heeft het 
mijn kijk op de wereld diep-
gaand veranderd. Mijn jeugd is 
me afgepakt. Ik heb geen liefde 
gekregen of een warm en vei-
lig thuis, maar heb jarenlang 
achter slot en grendel moeten 
zitten en ben stelselmatig ver-
nederd. Gedurende mijn gehele 
detentie heb ik nooit ook maar 
enige vorm van hulp gekregen 
voor mijn angsten. Ook niet toen 
ik vrij kwam en een half jaar op 
straat heb moeten zwerven. Ik 
kamp naast PTSS (Post Trau-
matisch Stress Syndroom - red.) 
nog steeds met angst- en pa-
niekstoornissen. Ik heb dagelijks 
paniekaanvallen en ben continu 
op mijn hoede. Geloof me, dat 
vreet energie. Nog steeds voelt 
het alsof ik vooral overleef en 
niet leef. ¾

De overheid gebruikte ons als proefkonijn

Chantal Moella, nu 30 jaar, zat van haar 11e tot haar 17e in ver
schillende gesloten instellingen, waaronder de voormalige Hel
dringstichting in Zetten, de Doggershoek in Den Helder en Trias 
in Zwolle. 

Mijn moeder was heel jong en la-
biel toen ze mij kreeg. Op mijn 7e 
ben ik daarom bij mijn oma gaan wo-
nen. Toen ik 11 was is door de Raad 
voor de Kinderbescherming besloten 
dat ik beter af was in een therapeu-
tisch gezinshuis. 

Door een tekort aan beschikbare 
plekken ben ik in tal van instellingen 
beland. Een van die instellingen was 
een justitiële inrichting, ofwel jeugd-
detentie. Dit was, zo werd me verteld, 
voor mijn eigen veiligheid, ondanks 
dat er geen greintje agressie in mij 
zat, niet naar anderen en niet naar 
mezelf. Tien maanden lang zat ik 
opgesloten, te midden van gede-
tineerden, zonder enige vorm van 
behandeling of begeleiding. 

Dat dit indertijd bewust over-
heidsbeleid was in samenwerking 
met Universiteit Leiden, kwam mij 
pas jaren later ter ore. OTS’ers als 
ik werden heel bewust, zonder ons 

medeweten, bij veroordeelde cri-
minelen geplaatst om te kijken in 
hoeverre wij gedrag van hen zou-
den overnemen. We waren niets dan 
proefkonijnen in een experiment om 
gedragsbeïnvloeding te onderzoe-
ken. De sancties golden dan ook voor 
iedereen, of je nu onder jeugdrecht 
of jeugdstrafrecht viel. Zo was er 
structurele onthouding van eten en 
drinken in het weekend. In de avond 
was het vechten om het laatste stuk 
brood, omdat iedereen wist dat je tot 
en met de volgende middag twee 
uur zonder eten of drinken op cel zat. 

Het was een hard en onveilig regi-
me, zowel vanuit de beveiliging als 
vanuit de gevangenen. Maximale as-
sistentie was schering en inslag, en 
ook de isoleercel was vaker wel dan 
niet bezet. Ik sloot ik me meestal op 
in de wc als de tafels weer eens door 
de zaal vlogen, want ik was totaal 
niet bestand tegen al het geweld. En 

dan heb ik het nog geeneens over 
de vele loverboys gehad die rond-
waarden op de afdeling om jonge 
meisjes te ronselen. 

Zoals dat gaat bij Jeugdzorg, heb 
ook ik tal van diagnoses gekregen, 
met alle bijkomende medicatie van-
dien. Het is mijn stellige overtuiging 
dat dit vooral ten doel had mij lan-
ger in het systeem te houden. Zo 
heb ik in mijn puberteit medicijnen 
moeten slikken die mijn complete 
gevoelsleven platlegden, wat ertoe 
leidde dat ik emoties niet goed kon 
verwerken en reguleren. Ik was een 
zombie. Het was overduidelijk dat 
de medicatie mijn herstel op geen 
enkele manier bevorderde, met als 
gevolg dat de doelen uit het be-
handelplan niet gehaald werden 
en ik nog langer onder 
behandeling moest blij-
ven. Instellingen krijgen 
nu eenmaal meer geld 
als ze iemand doorbe-
handelen en medicatie 
blijven toedienen. Ik ken 
trouwens velen die volge-
propt zijn met medicatie 
en daar niet beter van zijn 
geworden. 

Ik ben blij dat ik in 2019 als erva-
ringsdeskundige heb kunnen ge-
tuigen voor Commissie De Winter 
(een in 2019 gepubliceerd onderzoek 
waarin de overheid geweld binnen 
jeugdzorg in kaart bracht - red.) 
en mijn verhaal heb kunnen delen. 
Inmiddels is er ook wel het een en 
ander verbeterd binnen jeugdzorg, 
maar het is bij lange na niet genoeg. 

De jaren onder de vleugels van 
Jeugdzorg hebben onmiskenbaar 
diepe sporen nagelaten. Ik kamp 
nog steeds met depressies, PTSS en 
CPSS (Chronisch Pijn Syndroom en 
Stress - red.). En niet alleen ik, bij-
na iedereen die ik ken uit die tijd 
heeft blijvende psychische schade. 
Er wordt ten onrechte weleens ge-
suggereerd dat vooral de thuissitu-
atie hier in grote mate debet aan 

is, maar ik ken zat jonge-
ren die geen instabiele 
thuissituatie hadden en 
toch in dezelfde jeugd-
zorgmolen als ik beland 
zijn en daar beslist niet 
beter uit gekomen zijn. 
Dus ergens gaat er iets 
goed mis. ¾

Ik werd behandeld als crimineel, zonder ook 
maar één strafbaar feit of verdenking

Daphne Nieuwenhuijs, nu 30 jaar, zat van haar 13 tot 18e op een 
internaat en in verschillende open en gesloten instellingen, 
waaronder Vitree in Almere, de voormalige Doggershoek in 
Den Helder en de voormalige Barentszkliniek in Den Dolder. 

Vanwege mijn thuissituatie ben 
ik vanaf mijn 13e onder toezicht 
van Jeugdzorg geplaatst. De eerste 
jaren zat ik op een internaat, totdat 
ik na twee jaar uitbehandeld ver-
klaard werd. Weer terug naar huis 
gaan was echter nog geen optie, 
maar er bleek ook geen plek voor 
mij in een geschikte instelling. Zo-
doende werd vanuit Jeugdzorg be-
sloten dat ik ondergebracht werd 
in een jeugdgevangenis. 

De wijze waarop ik uit huis ge-
plaatst ben was minstens zo trau-
matisch als de tijd in detentie. Ik 
herinner het me nog als de dag 
van gisteren, ik was net 15 gewor-
den. Maar liefst zes agenten werk-

ten me tegen de grond om me 
mee te nemen. Eenmaal buiten 
stond op elke straathoek een po-
litieauto, voor mij, naar verluid om-
dat ik vluchtgevaarlijk geacht werd 
nadat ik een paar keer eerder weg-
gelopen was bij een instelling. In 
een justitiebusje werd ik geboeid 
afgevoerd naar de Doggershoek, 
een jeugdgevangenis. 

Officieel zat ik hier vooral tussen 
andere OTS’ers (OTS staat voor On-
der Toezicht Stelling - red.), maar 
de praktijk wees anders uit. Ik zat 
gewoon tussen gedetineerden en 
precies zo werd ik, en met mij alle 
OTS’ers, ook behandeld. Ik mocht 
dagelijks maximaal vijf minuten 

mende reorganisatie werkelijk soelaas zal 
bieden, ik moet het nog zien. 

De blijvende psychische schade die de 
afgelopen decennia is aangericht vanuit 
gesloten jeugdzorg door onschuldige jon-
geren langdurig in detentie te plaatsen, 
maar ook recenter in JeugdzorgPlus-in-
stellingen, valt in ieder geval niet te ont-

kennen, getuige de vele mensen die zich 
bij onze stichting melden.” 

Op de vraag welke richting Jeugdzorg 
dan wel op zou moeten, heeft ze wel wat 
suggesties: “Begin bij de basis en herstel 
waar mogelijk eerst het vertrouwen. Het 
is niet voor niets dat gezinnen met pro-
blemen elke vorm van jeugdzorg mijden 
als de pest. Het wantrouwen is enorm. Een 
uithuisplaatsing is zo gebeurd en vaak 
komen kinderen aanzienlijk slechter uit 
een instelling dan ze erin gingen. Dus in 
plaats van kinderen stante pede uit huis te 
plaatsen, zou er veel meer ingezet moeten 
worden op één of enkele vertrouwensper-
sonen die als klankbord fungeren naar de 
verdere hulpverlening. Dus een familielid 
of andere naaste die samen met de instan-
ties een plan op maat maakt, de behoeftes 

van het gezin centraal zet en meer inzet 
op samenwerking, in plaats van top-
down maatregelen op te leggen waardoor 
mensen van de regen in de drup komen. 
Want dat lijkt, hoe cynisch het ook klinkt, 
het handelsmerk van Jeugdzorg te zijn 
geworden”. Dat een verblijf in gesloten 
jeugdzorg diepe sporen na kan laten, is de 
vrouwen in de volgende interviews wijd en 
zijd bekend. Na een oproep van De Andere 
Krant spraken wij met drie jonge vrouwen 
die in hun tienertijd vanuit jeugdzorg in 
detentie, alsook andere vormen van geslo-
ten jeugdzorg, terecht kwamen. Hiernaast 
hun verhaal. ¾

	fVoor meer informatie:  
stichtingvoorons.org

douchen en een schamele één 
uur per week was bezoek toege-
staan. De rest van de dag zat ik op 
cel duimen te draaien. Niks mocht 
en behandeling kreeg ik niet. Een 
keer even naar huis gaan om fami-
lie te zien was er al helemaal niet 
bij. Volgens de wet zijn dit soort 
repressieve praktijken inmiddels 
verboden, maar ik weet van ande-
ren uit de jeugdzorg dat het nog 
steeds gebeurt. 

Geweld was dagelijkse kost. Re-
gelmatig waren er jongeren met 
korte lontjes die terug het gareel 
in moesten. Soms werden- zonder 
overdrijven- 150 dienders opge-
trommeld om de orde te herstel-
len. Ik heb zelfs een keer 
meegemaakt dat de 
ME erbij werd gehaald 
om de relschopper in 
kwestie hardhandig af 
te voeren naar ‘de iso’. 

Alles bij elkaar was 
mijn gevangenschap 
een dusdanig trauma-

tische ervaring dat ik nu vele ja-
ren later, nog steeds ambulante 
 begeleiding krijg. Vooral het ge-
brek aan structuur en veiligheid 
in mijn jongere jaren heeft me 
danig opgebroken. Tal van keren 
ben ik van instelling naar instelling 
verplaatst omdat er een voorval 
plaats had gevonden, ik uitbe-
handeld was of de subsidiekraan 
dicht ging. 

Waarom werd er niet ook naar 
andere oplossingen gekeken? Ik 
wilde bijvoorbeeld heel graag tij-
delijk bij kennissen wonen, maar 
dat was onder geen beding een 
optie volgens Jeugdzorg. 

Wie eenmaal het 
stempel ‘OTS’ krijgt, en 
daar is niet heel veel 
voor nodig weet ik nu, 
is feitelijk machteloos. 
Jeugdzorg beslist vanaf 
dan over jouw lot. Ook 
als ouder heb je dan zo 
goed als geen rechten 
meer.  ¾

Jongeren krijgen 
medicatie waarvan 
bekend is dat het 
suïcide en depressie kan 
triggeren  

“Ik heb dagelijks 
paniekaanvallen en ben 
continu op mijn hoede. 
Dat vreet energie.” 

Jongeren in 
gesloten jeugdzorg: 
de cijfers

Uit onderzoek van stichting 
Het Vergeten Kind, die zich in-
zet voor het lot van uit huis ge-
plaatste kinderen, blijkt dat 86 
procent van de kinderen die tus-
sen 2015 en 2021 in een gesloten 
jeugdzorginstelling verbleef, blij-
vend psychisch letsel overhield. 

84 procent gaf aan niet de be-
handeling te krijgen die ze nodig 
hadden. Nog eens 54 procent van 
de ondervraagden gaf te kennen 
wekelijks tot dagelijks door bege-
leiders tegen de grond gewerkt te 
zijn (ook bekend als ‘fixeren’ - red.) 
en 78 procent van hen claimde 
dat de isoleercel een veelgebruikt 
instrument voor submissie was. 
Na hun tijd in de inrichting, rap-
porteerde 76 procent van de on-
dervraagden psychische klach-
ten als nachtmerries, angsten en 
flashbacks. 

 f Voor meer gegevens over 
het onderzoek: hetvergeten-
kind.nl/stop/onderzoek
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Fijne dag!
Het valt me op hoe vriendelijk de meeste mensen zijn de laatste tijd. 
Vriendelijker dan vroeger lijkt het wel. Iedereen wenst je een fijne dag 
tegenwoordig. Op straat lachen we elkaar gezellig toe. Mensen maken 
regelmatig een praatje. Pakketbezorgers zijn altijd even beleefd.

Vooral de jongeren zijn superaardig. Niet alleen tegen elkaar, ook tegen 
ons, de ouderen. Soms denk ik: ‘Heb je geen pest-pleuris-hekel aan mij, 
halve babyboomer, die in een voor jou onbetaalbaar koophuis woont en 
jou vanwege mijn gezondheid lockdowns en vaccinaties opdringt?’ Maar 
nee, ze blijven vriendelijk en respectvol.

Hoe lief en aardig de meeste mensen tegenwoordig zijn, bleek laatst toen 
ik op een feestje was, buiten, en er ineens een jonge witte duif letterlijk 
uit de lucht viel. Daar lag hij, op het gras naar adem te snakken. 

Diverse lieve dames bekommerden zich direct om het zielige hoopje. Ze 
zetten een bakje water naast hem neer. Ik zei: “Het beste is om hem af te 
maken”. Was ik gek geworden? Eén van de dames belde de dierenambulan-
ce. Het was zondagavond, dus het duurde een tijd voordat hij kwam. Maar 
hij kwam. Een levensgrote ambulance-bus, groot genoeg voor een koe. 

De duif was inmiddels door de dames in een doosje gedaan, 
met het kommetje water erbij, en het feest was verder gedaan. De 
dierverpleegkundige constateerde dat de duif was overleden. “Je moet 
hem omhoog gooien en kijken of hij wegvliegt”, zei ze. “Als hij niet meer 
kan vliegen, kun je hem beter afmaken.” De feestgangers keken beteuterd.

Op feestjes wordt eindeloos gekletst over vakanties. Het is nu vakantietijd, 
dat is waar, maar toch. Het leven lijkt vooral te draaien om vakanties. 
(Voor jongeren: festivals en tussenjaren met reizen naar Azië.) Zelf praat 
ik meestal ook over mijn vakanties. Als iemand me zou vragen wat ik van 
vaccinaties denk of van de oorlog in Oekraïne, zou ik zeker mijn ongezouten 
mening geven. Maar niemand vraagt me dat. 

Over politiek wordt nooit gesproken. Er wordt wel terloops verwezen naar 
de boeren of naar Rusland als ‘schurkenstaat’, of Ter Apel als een schande, 
maar nooit in de vorm van discussie. Het zijn verwijzinkjes naar een als 
vanzelfsprekend gedeelde beleving van de wereld die verder niet hoeft te 
worden uitgelegd. Inderdaad, een voorgeschreven werkelijkheid.

Soms wil ik op een onderwerp ingaan, maar er is zelden een opening. Ik 
vermoed – ik weet het niet zeker – dat het er zo ook aan toe ging in het 
vroegere Oost-Duitsland. Mensen daar waren waarschijnlijk ook ontzettend 
vriendelijk voor elkaar. Over politiek werd waarschijnlijk niet gesproken. Veel 
mensen die die tijd hebben meegemaakt, schijnen ernaar terug te verlangen.

Door alle vriendelijkheid om me heen voel ik me soms een zuurpruim. Ik 
doe mee, maar ik voel me niet zo liefdevol. Dat zet me op achterstand. 
Iedereen is vriendelijk en praat gezellig en ik lach als een boer die kiespijn 
heeft. Waarom kan ik niet gewoon genieten?

Ik kreeg laatst ruzie in een café met een wildvreemde kerel die me aan-
sprak. Er speelde een band, er waren mensen aan het dansen, en hij vond 
dat ik mee moest gaan dansen en “niet zo chagrijnig moest kijken”. Hij zei 
het letterlijk. Ik had een fantastische dag gehad, genoten van de natuur, 
ik vond de band wel aardig, maar een beetje overdreven vrolijk, en ik zat 
gewoon rustig voor me uit te kijken. Ik voelde me niet chagrijnig. Nou 
ja, wel nadat deze figuur mij had toegesproken. Ik ben hem net niet te 
lijf gegaan. Waar kwam die opmerking van hem vandaan? Misschien dat 
je alleen nog maar vrolijk mág zijn. En als dat je irriteert, bewijs je hun 
gelijk, want dan gedraag je je ook als een stuk chagrijn.

Iets anders dat me opvalt, is dat veel van mijn oudere kennissen in korte 
tijd veel ouder zijn geworden. Ik schrik er soms van. Hun gezichten zijn 
gerimpelder, hun haren grijzer. Ze ogen een beetje verstrooid. Alsof ze 
hun grip op de werkelijkheid een beetje kwijt zijn. Maar ze zijn wel heel 
vriendelijk. ¾

Meldingen
Sheridah Tellen-van der Meulen

Een collega heeft deze week twee mel-
dingen gemaakt, naast die van de vorige 
keer over het brood dat ik een zorgvrager 
had gegeven, waarover ik in mijn vori-
ge artikel geschreven had. Het ging ook 
deze keer over dingen die prima onder-
ling hadden kunnen worden besproken 
en dan had ik misschien kunnen zeggen: 
“Bedankt, ik heb ervan geleerd en zal het 
de volgende keer anders aanpakken”. In 
plaats daarvan zei ze: “Ik maak toch de 
meldingen, want dan kunnen we het pro-
ces verbeteren en krijgen we als team in-
zicht in waar het mis gaat. Ik hoop dat je 
er begrip voor hebt. Ik mag je graag en 
ben gek met je. Maar meldingen maken 
is veel belangrijker. Ik hoop dat je het mij 
niet kwalijk neemt”.

Dus nu moest ik, als gevolg van het aan-
tal meldingen, op gesprek komen bij de 
manager. Ik heb mijn kant van het verhaal 
verteld. Het was allemaal logisch, maar 
ze waren verplicht een verbeterplan op 
te stellen. Hierdoor moet ik aan de andere 

kant van onze afdeling een dag meelopen 
om mijn vragen te stellen en zo wat meer 
te worden ingewerkt. 

Want dat heb ik wel gezegd. Door per-
soneelstekort en ziekte door positieve 
PCR-testen moest ik nagenoeg meteen 
meedraaien op de afdeling. Ik kreeg niet 
zoiets als een inwerkboek over de afde-
ling. Ik hoefde niets te weten over hoe 
opnames gaan of als iemand ingestuurd 
dient te worden richting het ziekenhuis. 
Dat was niet relevant. Ook niet welke for-
mulieren ik moest invullen bij bepaalde 
situaties. En bij artsenvisites hoefde ik 
ook niet mee te gaan, want overdag zou 
ik toch weinig werken. Andere collega’s 
werken al enige tijd alleen maar overdag 
en nooit in het weekend, tenzij er een 
dienst open staat. En sinds deze colle-
ga’s voor vast overdag werken, loopt al-
les soepel. Dus ik werk nagenoeg alleen 
late diensten, anders zou ik het ritme van 
de afdeling verstoren. Er kwam hier geen 
reactie op. 

Na het gesprek zei de collega die de 
meldingen had gemaakt: “Fijn hè, dat ik 

dit gesprek voor je geregeld heb en dat ik 
erbij zat. Ik ben blij dat ik je deze gunst 
heb verleend. En ook prettig dat de ma-
nager zo open was in het gesprek, want 
dat is niet altijd zo”. Het voelde erg on-
gemakkelijk, al die poeha er omheen. Ik 
besprak het daarna met andere collega’s 
die het ook vreemd vonden. “Bij zulke 
dingen kun je toch veel beter elkaar feed-
back geven, waarmee het dan klaar is? Op 
deze manier gaat al het goede personeel 
een andere baan zoeken. Maar wicht, je 
bent meer dan welkom om bij ons mee 
te lopen hoor. De deur staat voor je open. 
Gezellig!” 

De collega met wie  ik een late dienst had 
zei: “Ik ben ook nooit ingewerkt en moest 
laatst op gesprek komen doordat ik mij 
drie keer ziek had gemeld. Ik werd hele-
maal doorgezaagd over waarom ik mij zo 
vaak ziek meldde. Door problemen thuis of 
doordat ik het werk niet meer leuk vond. 
Ik moest allerlei afspraken maken en mijn 
handtekening er onder zetten. Nu durf ik 
mij niet meer ziek te melden, maar ik heb 
veel pijn doordat ik ben gevallen, van de 

trap”. Te bizar voor woorden... Ook 
over wat ik las op de verpakking van 

paracetamol. Ineens is, naast pijn, ook 
pijn na vaccinatie een aparte nieuwe re-
den om dit medicijn te nemen. Het stond 
er expliciet bij vermeld, terwijl parace-
tamol een van de weinige medicijnen is 
waarvan niemand weet hoe het werkt.

Regelmatig wordt er her en der nog een 
booster gegeven. Diegene hoeft alleen 
de eerste 24 uur wat meer in de gaten te 
worden gehouden. Klachten die daarna 
ontstaan, moeten dan ergens anders door 
komen. Ik zeg wel eens dat het misschien 
door de booster komt en dat het lichaam 
het mogelijk niet goed kan verwerken, 
maar dit wordt standaard weggewuifd of 
genegeerd. En dat doe ik liever met al die 
meldingen. Want ik ben er voor de men-
sen, dat is veel belangrijker! ¾

Nu durf ik mij 
niet meer ziek 
te melden, 
maar ik heb 
veel pijn 
doordat ik 
ben gevallen, 
van de trap
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Saskia van Orly

G renzen. Dat die gesteld en be-
waakt mogen worden hebben 
me/myself/I - net zoals veel 

van mijn vriendinnen - door scha-
de en schande geleerd. Nee, dit is 
niet de aanzet tot een feministisch 
stukje. Sterker nog, ik heb mijn fe-
ministische overtuigingen voorlo-
pig op wieltjes in de gang gezet. Te 
druk met andere dingen. Vrouwen die 
klagen dat ze hun tepels niet mogen 
laten zien op Instagram hebben mijn 
zegen, maar ik doe even niet mee. Dat 
is het voordeel van werkelijk femi-
nisme. Gewoon een keiharde grens 
mogen trekken, ook naar de behoef-
ten van je seksegenoten. Als in: jouw 
tepels interesseren me niet en daar-
bij, die van mij floreren ook zónder 
publieke expositie. 

Waar gaat dit stukje dan wél over? Dat 
weet ik nog niet precies dus er zit niks 
anders voor me op dan door te schrij-
ven en voor jullie om door te lezen. 
Vorige week bij Op1 zag ik hoe twee 

vrouwen zich verdedigden tegen 
een ondernemer. Nadat ze hun ‘nee’ 
tegen de disproportionele aanvoer 
van 300 vluchtelingen hadden ver-
klaard zei de ondernemer belerend: 
“Ik denk niet in problemen maar in 
oplossingen”. 

Hij had een inzamelingsactie gedaan 
en tentjes uitgedeeld aan de asielzoe-
kers. Op zich natuurlijk een nobele 
daad, want doordat de overheid de 
grenzen aan haar eigen gastvrijheid 

had genegeerd, sliepen de gasten op 
straat in de regen. Maar... de oplos-
singsgerichte ondernemer ontleende 
aan zijn actie het recht om ‘nee’ te 

zeggen tegen het ‘nee’ van de twee 
locals. Hij was duidelijk niet van 
plan om ook maar één van de 300 
vluchtelingen naar een tent elders 
te brengen. 

De vrouwen sloegen niet met de vuist 
op tafel om hun recht op weigering 
te claimen maar lieten zich beleefd 
een potje in de hoek kletsen. Van-
uit feministisch oogpunt bezien een 
gemiste kans maar zoals ik beloof-
de, daar gaat het nu niet om. Wat ik 
eigenlijk wil zeggen, is dat er een 
nieuwe nee is geen optie-cultuur aan 
het ontstaan is. Waar vroeger alleen 
vrouwen monddood waren, is nu ie-
dereen aan de beurt. 

Een ander voorbeeld: een dag na de 
weigervrouwen zat boerenvoorman 
Bart Kemp bij Op1 om rustig uit te leg-
gen dat de modellen onder de stikstof-
plannen kant noch wetenschappelijke 
wal raken. Maar zelfs al was de stik-
stof-theorie wél gefundeerd, dan zou 
het schijtbeleid van de buurlanden elk 
effect ervan weer teniet doen. Kortom, 
een lose-lose-situatie. 

Grenzen stellen?!  
Nee!!!

De ook aanzittende Attje Kuiken zei: 
“We moeten vasthouden aan eerder 
gemaakte afspraken”. 
Ze steunde daarmee het kabinet dat 
als een veelkoppige robot het geïn-
stalleerde programma doordramt. 
Hoe conflicterend was haar ‘visie’ 
een paar minuten later.

Een Tilburgse wethouder deed een 
schrijnend verhaal over de explosief 
toenemende armoede en wat zei At-
tje? “Als je niet meer kunt vertrou-
wen dat de overheid er gewoon is voor 
eten en warmte, waar kun je de over-
heid dan nog wél in vertrouwen…?”
 
Blijkbaar vindt ze dat ons kabinet qua 
incompetentie en onbetrouwbaarheid 
een uitzondering maakt voor de afde-
ling ‘stikstof en grondonteigening’.

Zal er überhaupt wel een moment 
komen waarop de Attjes in de Kamer 
keihard “nee” gaan zeggen tegen het 
kabinet. Je zou denken dat met het 
falen op het meest essentiële punt, 
namelijk ‘burgers voorzien van voed-
sel en warmte’ er wel een grens be-
reikt is. 

Het verbod op grenzen stellen lijkt 
een nieuw mondiaal fenomeen. Er 
gaat een video rond waarop te zien 
is hoe Biden bij de Nato spreekt over 
de zeven miljard dollar die hij naar 
Oekraïne overmaakte. Daaraan vast-
gemonteerd zitten beelden van de 
horrorstaat waarin een aantal gro-
te Amerikaanse steden zijn beland. 
De video is shockerend: eindeloze 
straten vol met vuilnis, daklozen, 
open vuren in verpauperde buurten 

en drugverslaafde zombies. Terwijl 
Washington kwijlt over de laatste 
steun aan een oorlog aan de ande-

re kant van de wereld, ziet het eigen 
land eruit als een gebombardeerd 
Irak of Syrië, in niets meer lijkend 
op wat het ooit was. 

De regerende elite vertelt de Ame-
rikaanse burger dat ze democratie 
promoten. Dat ‘nee’ zeggen tegen die 
oorlog wordt beschouwd als heulen 
met de vijand. Wat de lijdende Ameri-
kaan opschiet met al dat ‘democratie 
brengen’... Nobody knows. 

Alleen al in juli kwamen er 200.000 
illegalen de VS binnen, waarvan een 
deel om asiel vraagt. Eenieder die vindt 
dat de grenzen dicht moeten, krijgt 
straf: namelijk het label van bad guy. 
Grenzen stellen is niet denken in op-
lossingen maar in problemen. In deze 
wereld van prachtige togetherness zijn 
we allemaal één. Weg met dat bewaken 
van je eigen huis, je straat, je dorp of je 
land. Je bewaakt de grenzen van ande-
ren. Alleen dan deug je, anders niet. ¾

HANS S IEPEL

H et was een klein nieuwsberichtje. 
Her en der opgepikt in wat kran-
ten en de NOS-nieuwswebsite. 

Het verhaalt over een Belgisch initiatief 
om psychologen op Belgische scholen 
te stationeren. Hun primaire werk moet 
eruit bestaan om scholieren, die in de co-
ronacrisis klap op klap te verwerken heb-
ben gehad weer, zoals de kop boven het 
artikel vermeldt, ‘mentaal fit te krijgen’. 
Wat opvalt aan de NOS-verslaglegging is 
niet alleen de strekking van het bericht-
je. Wat bij lezing direct in het oog valt, 
is het woordgebruik. In de kop van het 
verhaal ‘eist’ het woordje ‘mentaal’ de 
hoofdrol op. Maar wie verder leest, doet 
een wonderlijke, maar ook veelzeggende 
ontdekking. Het woordje ‘mentaal’ is in 
het nieuwsbericht zelf vervangen door 
een ander woord. Leest u maar wat de Bel-
gische minister van onderwijs te zeggen 
heeft: “De geestelijke gezondheidszorg is 
een speerpunt voor deze minister”, ver-
duidelijkt hij. 

Gelet op het feit dat de mainstream 
mediakanalen – en zeker bij de publie-
ke omroepen – de roeptoeters zijn van 
wetenschapsgelovigen, met de vaste 
overtuiging dat spreken over geest en 
geesteswereld mystiek geleuter is, is hier 
meer aan de hand. We hoeven er niet aan 
te twijfelen dat de koppenmaker hier een 
bewuste keuze heeft gemaakt om het 
woordje ‘geest’ niet in de kop te plaatsen. 
Taalmisleiding heet zoiets. 

Het woordje ‘geest’ is in de loop van de af-
gelopen decennia meer en meer een ver-
boden en vooral een taboewoord gewor-
den. Stapje voor stapje is het geestwoord, 
onder aanvoering van wetenschappers uit 
het publieke discours verdwenen. Met 
vooraan in de rij van de verantwoorde-
lijken de neurowetenschappers. Een van 
de eerste die met dit ‘taalproject’ begon 
is Dick Schwab met de publicatie van zijn 
boek Wij zijn ons brein.

Dit taalstokje is met groot enthousiasme 
overgenomen door Erik Scherder en vele 
andere neurowetenschappers. Ere wie ere 
toekomt. Als er iemand met veel overtui-
ging het geesteswerk naar de marges van 
het bestaan heeft gedirigeerd, dan is het 
wel deze Erik Scherder. De menselijke 
ziel en geest heeft daar ernstig onder te 
lijden. Ik heb daar op deze plek al de no-
dige woorden aan besteed. Gewezen op 
de grote negatieve maatschappelijke en 
persoonlijke gevolgen van het verdrijven 
van de geest uit het maatschappelijk zijn. 

De bewijzen daarvan stapelen zich op. Het 
zijn niet alleen de jongeren die door de 
(neuro)wetenschap geestelijk ‘gebroken’ 
zijn. Het maatschappelijk GGZ-slagveld 
ligt vol met ‘gesneuvelden’, die vastgelo-
pen zijn in een wereld, waarin zij worden 
voorgelogen over wie zij zelf ten diepste 
zijn: bezielde mensen. 

Waar het ongemak van deze weten-
schaps-taalmisleiding ook merkbaar is, is 
in de sportverslaggeving. U moet er maar 
eens op gaan letten. De afgelopen weken 
zijn we weer getrakteerd op wonderbaar-
lijke en meeslepende sportprestaties. Met 
deze keer in de hoofdrol atletiekkoningin 
Femke Bol die, met haar glorieuze over-
winning op de 400 meter en 400 meter 

horden, een niet eerder vertoonde pres-
tatie levert. 

De opgewonden verslaggevers en dui-
ders buitelden over elkaar heen om deze 
prestatie van woorden te voorzien. Als u 
terugleest of -luistert valt op dat niet één 
sportverslaggever het woordje ‘geestes-
kracht’ gebruikt om haar unieke prestatie 
in perspectief te plaatsten. De lege woor-
denparade van ‘mentaal’, ‘psychisch’ en 
‘tussen de oren’ eist de hoofdrol op. 

Stel u zich het eens voor dat per direct alle 
vaagwoorden als ‘mentaal’, ‘psychisch’, 
‘tussen de oren’, ‘bewustzijn’ en ‘brein’ 
op permanent verlof worden gestuurd. 
Of nog beter, voor de eeuwigheid, in de 
taalprullenbak worden gedeponeerd en 
vervangen door dat ene woord, dat recht 
doet aan het wezen van ieder mens: ‘de 
geest’. 

Het resultaat zou zijn dat zich als vanzelf 
een hele nieuwe maatschappelijke en ui-
terst heilzame werkelijkheid ontvouwt. 
Stelt u zich alleen maar die andere kop 
voor bij het artikel op de NOS-website 
‘Psychologen moeten Belgische scho-
lieren geestelijk fit maken’ – en proef op 
uw taaltong hoe anders dit geestwoord 
resoneert. 

De Egyptische mysticus Hermes Trismes-
gistus is scherp in zijn oordeel over deze 
‘taaloorlog’. In een duizendenjaren oude 
profetie laat hij geen spaan heel van deze 
dwaallichten: ‘Sprekend in profetie zeg ik 
nu dat in de toekomstige tijden niemand 
filosofie zal beoefenen met toewijding en 
zuiverheid van hart. Degenen die vol wrok 
en onedelmoedig van aard zijn zullen 
proberen te voorkomen dat mensen het 
onschatbare geschenk van onsterfelijk-
heid van de ziel ontdekken.ʼ

We leven in tijden waar miljoenen mensen 
slachtoffer zijn van deze ‘onedelmoedi-
gen van aard’. Hoogste tijd om hen de 
taaloorlog te verklaren. ¾

Taaloorlog

KAREL  BECKMAN

“We moeten vast-
houden aan eerder 
gemaakte afspraken”

“Ik denk niet in 
problemen maar in 
oplossingen”

WAAROM KAN IK 
NIET GEWOON 
GENIETEN?

Dat ene woord, dat recht 
doet aan het wezen van 
ieder mens



Wouter Meijs
Hart voor Humor

Sporters wordt geadviseerd om 
in de week na coronavaccinatie 
niet intensief te sporten vanwe-
ge het risico op hartspieront-
stekingen, nierfalen, extreme 
gehoorzaamheid en blackouts. 
Voor mij is elke week de eerste 
week nadat ik niks nam dus fiets 
ik er lustig op los. Al sinds mijn 
20e is het een niet weg te denken 
basis in mijn leven, hielp mij door don-
kere dagen, op reis en werd zelfs betaald 
als fietsgids op de Canarische Eilanden. 

Tijdens de zwaarste lockdowns fietste ik 
zonder problemen dwars door Engeland, 
de mogelijke klimaatlockdowns zie ik met 
vertrouwen tegemoet, fijn karren over de 
snelweg. Fietsen kijken boeit me ook en is 
de enige reden dat ik nog tv kijk: het sluwe 
spel van wielrenners die eerst andermans 
bordje leeg eten voordat ze aan hun eigen 
beginnen. Proberen zo goed mogelijk te 
zijn, een extra kopje koffie nemen of mis-
schien wat testosteron. 

Al die jaren wordt ze verteld dat ze niks 
mogen injecteren om hun prestaties te 
bevorderen en uiteindelijk krijgen ze van 
de Tour de France organisatie te horen 
dat ze zonder experimentele mRNA-prik 
niet welkom zijn. De basis van wielren-
nen blijft voor mij het plezier en je goed 
voelen, er op uit trekken om het hoofd 
lekker leeg te maken. Soms zo leeg dat 
ik dan de weg kwijt raak en ineens een 
lichte behoefte voel om te gaan shoppen 
en een leuk jurkje aan te doen. Gelukkig 
is het daar nog niet van gekomen, want 
dan zou ik een makkelijk doelwit zijn van 
road rage. 

Of hoe zeg je dat in het Nederlands, ehh, 
wegwoede, verkeersdrift? In het Engels 
klinken dingen vaak beter, cooler, behalve 
ziektes. Dat komt goed uit in het verkeer 
in de Randstad. Zoals laatst fietste ik al-
leen (ik vermijd asociale groepen) en ik 
moet zeggen, als ik helemaal geen ander 
verkeer zie fiets ik vaak door rood. Maar 
los daarvan ben ik best sociaal en gedul-
dig. Ik cruiste dus rustig door Alkmaar 
en kwam terecht op het fietspad om een 
rotonde. 

Omdat ik weer verdwaald was, zag ik op 
het laatste moment pas op een bord dat 
ik van de rotonde af moest en deed dat. 
Bleek dat er iemand in een auto stond te 
wachten om mij voorrang te verlenen, op 
de plek die ik links liet liggen. Komt-ie 
een minuutje later naast mij rijden, een 
foeterend, dik, kalend geelgrijs stress-
hoofd in raam: “hee, kon je niet even je 
hand uitsteken?!” Ik had geen zin om te 
reageren en de weg was best smal dus ik 
zei alleen maar “rij door man, ga weg”. 

De deuger gehoorzaamde. Maar ook 
stond-ie even later midden op het fiets-
pad naast zijn geparkeerde auto mij op 
te wachten en ik geloof zelfs te filmen. 
Ik moest oppassen, zwierde eerst om 
hem heen en daarna was ik zo stom om 

Wegwoede

Wouter Meijs is cabaretier, aangesloten bij Hart voor Humor, het cabaret van het Vrije 
Woord. De cabaretiers van Hart voor Humor gaan wekelijks een column schrijven 
voor De Andere Krant. Wil je weten waar ze optreden of een optreden boeken, kijk 
dan op hun website hartvoorhumor.nl

te stoppen en naar 
zijn argumenten 
te luisteren inclusief 
speeksel. “Jullie fietsers doen maar 
wat jullie willen, hebben schijt aan alle 
regels!” En nog meer boze woorden, maar 
toen zat ik al in ademhalingsmeditatie. 
Het enige wat ik vroeg was of hij wilde 
horen wat ik te vertellen had. “Nee”, zei 
hij. Toen ben ik weer doorgefietst. 

Dit alles, zo zielig, omdat ik mijn hand 
niet kon uitsteken. Hij dacht waarschijn-
lijk dat het me helemaal niks deed, maar 
toch was ik er lang misselijk van. Je lijf 
neemt toch iemands energie op. Wat be-

zielt zo iemand om zo tekeer te gaan in 
een volkomen veilige situatie? Hoe rea-
geert hij op echt gevaarlijk gedrag? Mis-
schien had ie problemen met zijn zaak 
of uitkering. Of dat ie kartonnen Mark-
Rutte-2D-poppen verkoopt en het stond 
er nog nooit zo slecht voor, weét ik veel. 
In ieder geval was er een moment in mij 
van: ik blijf Zen, coronatijd is voor ie-
dereen zwaar, zeker voor debielen. Of ik 
blijf net zo lang met mijn uitschuifbare 
fietspompje beuken tot ie niet meer be-
weegt. En daarna nog een boosterpompje. 
Zelfverdediging. 

Eigenlijk hoop ik dat hij dit met schaamte 
leest maar ik denk dat hij meer een Te-
legraaftype is. Misschien leeft hij al niet 
meer, aaaah! Of misschien het allerbes-
te is dat hij kaartjes koopt voor Tisjeboy 
om geknuffeld en geheeld te worden. Dan 
kunnen we hem vervolgens bij Hart voor 
Humor voor  10 euro weer helemaal af-
breken. ¾
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Jan Bennink

W ij “gekkies”, “wappies”, wij 
 “ultra ex  treme staatsgevaar-
lijke fun da men ta lis ten”.

Wij “gedachten-terroristen van het vo-
gelvrije woord”. 

Wij beschimpten, uitgelachenen, ont-
waakte verworpenen der aarde, we had-
den het al die tijd bij het rechte eind.

Toen wij keer op keer en uit alle macht 
“Wolf!” riepen, sloop er inderdaad een 
roedel monsters op bonten voetjes, rond 
de voortslapende mensheid.

Wij, eenlingen, zonderlingen, roken ze 
op afstand, wij zagen hun sporen in de 
sneeuw en af en toe de maan weerspie-
geld in hun blikkerende tanden en ogen.

Ja, wij hadden al die tijd gelijk.  
Hemeltergend vaak.

Het zo wonderlijk snel gebrouwen Co-
ronaprikje voorkwam geen Covid, precies 
zoals wij al voorspelden, geen besmetting 
of ernstige ziekte. De vaccins van Gates, 
Fauci en Bourla, ze brachten geen vrijheid 
of gezondheid, maar dictatuur en slaver-
nij in de vorm van QR-codes en Health 
ID’s. Ze kostten inmiddels miljoenen le-
vens en miljarden gezonde jaren. En le-
veren megawinsten op voor de ijskoude, 
ons-kent-ons machine, die al kauwend 
de mensenhakselaar aandrijft.

Geen journalistieke stuwdam kan, nu het 
te laat is om iets aan die schade te doen, 
nog de stroom omineuze berichten, inkt-
zwarte wetenschappelijke onderzoeken, 
staatjes en cijfers van levensverzeke-
ringsmaatschappijen en begrafenison-
dernemers stuiten. 

Wat begon met Tiffany Dover, eindigde 
in een litanie van omvallende voetballers, 
fietsers en televisiepresentatoren, Mike 
Tyson in zijn Iron rolstoel, Eric Clapton 
met zijn verstarde geniale vingers.

se gas onbetaalbaar is, al ligt het 
vlak onder Groningen, zo voor het 
oppompen. 

En zo er nog een kommetje troebel 
brouwsel rest, wordt dit straks getrokken 
van krekels en meelwormen. Geserveerd 
met een stuk geprint vlees, waar je slappe 
borsten van krijgt.

Het eten verdwijnt in bliksemtempo van 
de aarde. De boeren worden van hun land 
gejaagd, het regent wereldwijd niet meer, 
voedselfabrieken ontploffen, stuwme-
ren staan droog en hele kuddes vee vallen 
zomaar om. Ons fiatgeld is waardeloos. 
De schuldenberg is onbeklimbaar. En 
ons mooie land is hard op weg naar Tri 
State City, een metropool met 33 miljoen 
inwoners, waaronder bitter weinig oor-
spronkelijke Nederlanders, die nu al uit 
hun huizen worden gejaagd, om plaats 
te maken voor een keurig uitgenodigd, 
nieuw herenvolk, dat ‘vluchtelingen’ ge-
noemd wordt.

De westerse regeringen en hun trollen 
wijzen naar de Russen, zoals Big Brother 
naar Emmanuel Goldstein, maar wij we-
ten beter. 

“WOLF!”

Het is onze overheid zélf. Zij vervangt 
ons, verplaatst ons, verzwakt ons, ver-
dunt en vermindert ons. Onze overheid 
is uit op een gemakkelijker te beheersen 
volk, zonder onderlinge samenhang en 
gedeelde geschiedenis of cultuur: een 
les, hoe cynisch, geleerd van Stalin in de 
Holodomor.

En wij zagen het aankomen en krijgen 
opnieuw gelijk. 

“WOLF!”

Maar dat gelijk…

Maar wat schieten we er mee op? 

De bedorven triomf van het machteloze 
“Recht haben”, als het recht en de oplos-
sing, verder weg lijken dan ooit te voren.

Hoe impotent, hoe schilferend en schraal 
is “Ons Gelijk” als we te laat zijn, om er 
iets goeds mee te doen?

Hoe vol is de stinkende put, met verdron-
ken opgeblazen kalveren.

Het is het rechte einde van de man die iets 
kwaadaardigs in zijn hoofd vermoedt, ja-
ren door zijn huisarts en omgeving voor 
gek verklaard, uiteindelijk van zijn on-
coloog de verpletterende diagnose krijgt 
van een gezwel, zijn gelijk viert, maar zich 
weigert te melden voor een levensredden-
de operatie. En zich bij ieder nieuw symp-
toom, als een zieke Oblomov, wentelt in 

de triomf dat zijn diagnose juist was. Het 
gelijk, van de soort: “Hadden we het maar 
eerder ontdekt, dan hadden we misschien 
nog iets kunnen doen”.

Het gelijk waar je helemaal niets voor 
koopt behalve frustratie en spijt dat je 
niet meer mensen kon overtuigen. Dat je 
niet beter mensen tot rede kon brengen en 
veilig op de kant, kon redeneren.

Het triomfantelijk “zie je wel!” dat weer-
kaatst tegen je eigen grafsteen. 

Het gelijk dat in trage, ijskoude druppels 
neervalt op de hoofden van de kromgebo-
gen, rillende toeschouwers die eromheen 
verzameld staan en van hun nog altijd 
verwonderde, eerder verbijsterde janus-
koppen, afdruipt. 

“WOLF!”

Wij wentelen ons in ons gelijk als varkens 
in de modder, ook als we in die modder 
verzuipen of we gedwongen worden die 
stront te vreten.

Gelijk hebben betekent niets, als we het 
niet weten te verspreiden als een olievlek. 
Dwars door de wijken en de straten. De 
flats en de platte landen. Over de straten 
en de pleinen. 

Gelijk hebben betekent niets als we er geen 
gevolg aan geven. 

We moeten uit de comfortable numbness 
van het hospice. 

Die laatste verdoofde troetelweken.

Waar blijven onze initiatieven?

Onze megaprotesten?

Onze liederen en gedichten. Onze com-
munes en verenigingen? 

De nieuwe kerken, scholen en boerderijen, 
de nieuwe Asterixdorpjes.

Waar blijft onze wil dit te overleven? 

Wie zorgt er straks voor de mensen die het 
eten niet meer kunnen betalen? 

Die hongerig uit hun huizen zijn gezet.

Waar gaan we straks schuilen bij min 10 
graden en het gas is op?

De overheid? 

“WOLF!”

	fJan Bennink is schrijver, columnist 
en dichter. Dit artikel is eerder 
gepubliceerd op zijn website: 
janbennink.com

Wij riepen “Wolf!” zo hard als we kon-
den, kwamen met bewijzen en geruchten, 
maar werden uitgelachen, uitgesloten, 
bedreigd en voor gek gezet. Men geloofde 
liever de wolven en een enkele piekerige 
vleermuis. Hugo en Mark en Marion. 

Maar wij hadden gelijk.

Toen wij een paar jaren geleden, een 
vreemde elitaire club ontdekten in het 
Zwitserse Davos en geruchten hoorden 
over een gedroomde reset. Een 4e Indus-
triële Revolutie, waarin mens en machine 
zouden versmelten, toen wij Klaus Sch-
wab in zijn satanische kamerjas en zijn 
lingeriefoto’s postten en de teksten van 
Noah Harari verspreidden, die hardop 

kirde tegen wie het maar horen wilde, dat 
miljarden gewone mensen, niet langer 
nodig waren de oude wereld draaiend te 
houden. Implicerend dat wij een nutteloze 
kudde opvreters zijn. Wij en onze kinde-
ren, geen schepsels Gods, maar zakken 
rottend vlees, misschien nog net geschikt 
voor lampenkappen en zeep, toen wij de 
pagina’s vol puissant machtige Nederlan-
ders zagen, die aan deze macabere sekte 
verbonden waren, wees men collectief 
op het voorhoofd. Deze soep met royale 
brokken, zou vast niet zo heet gegeten 
worden. 

Maar zie, deze winter 2022-2023 wordt 
er helemaal geen warme soep meer gege-
ten. Omdat de ingrediënten schaarser en 
schaarser zullen worden. En het schaar-

Hoe lang blijven we nog hangen in de 
triomf van het machteloos gelijk?

The struggle for existence, 1879, George Bouverie Goddard (1832-1886)

Raad van State pleegt 
verraad 

De Raad van State kwam afgelopen week met haar advies over de wijziging 
van de Wet publieke gezondheid. Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute 
en ernstige noodsituatie bij een uitbraak van een infectieziekte en maakt de 
inmiddels vervallen tijdelijke Covid-19 permanent. 

Oorspronkelijk had de Raad van State de taak de kwaliteit van toekomstige 
wetgeving te waarborgen om te voorkomen dat het parlement onnodige of met 
de Grondwet en internationale verdragen strijdige regelgeving aanneemt. Het 
advies maakt duidelijk dat de Raad onder D66-voorman Thom de Graaf afzakte 
tot een inhoudsloze orwelliaanse legitimeringsmachine voor opportunistische 
politici met dubbele agenda’s. 

Feitenvrij oreert het advies dat een pandemiewet op korte termijn nood-
zakelijk is. “We moeten ons immers voorbereiden op scenario’s met nog 
ziekermakende virusvarianten met een potentieel tot ontwrichting van de 
maatschappij die opnieuw maatregelen noodzakelijk maken”, aldus de Raad. 
Dat kan volgens het advies kennelijk alleen door de regering de bevoegdheid 
te geven om de bevolking systematisch van al haar fundamentele vrijheden 
en rechten te beroven.  

En dat is de paradox die we sinds 2020 zien. Het was nooit een virus dat 
de samenleving ontwrichtte, dat deden de draconische en nooit eerder in de 
geschiedenis vertoonde overheidsmaatregelen die de Raad van State als een 
tweedehands autoverkoper opnieuw aanprijst. Het advies negeert daarbij de 
inmiddels algemeen bekende vernietigende uitwerking op de welvaart en het 
welzijn van de bevolking. Het opofferen van de economie heeft bovendien tot 
gevolg dat investeringen in de gezondheidszorg onbetaalbaar worden waardoor 
de volksgezondheid als geheel in gevaar komt. Van een noodzaak voor het 
nemen van dit soort maatregelen kan daarmee per definitie geen sprake zijn. 

De Raad probeert de wet nog te rechtvaardigen met een beroep op de grond-
wettelijke plicht de gezondheid en het leven van burgers snel en effectief te 
beschermen. Volgens haar gaat het niet alleen om burgers die een infectieziekte 
oplopen maar ook om personen met andere aandoeningen die recht hebben 
op een adequate en tijdige medische behandeling.  Maar die bescherm je niet 
door de vrijheden van de rest van de bevolking collectief weg te nemen. Een 
overheidsplicht om te voorkomen dat burgers in aanraking komen met een 
virus bestaat ook helemaal niet. Een Postbus 51-spotje met nuttige maar vrij-
blijvende adviezen volstaat dan ook.   

De meest voor de hand liggende oplossing is vanzelfsprekend het 
nemen van preventieve maatregelen zoals het uitbreiden van de zieken-

huiscapaciteit. Dit is namelijk de kern van artikel 22 Grondwet: een zorgplicht 
om de toegang tot een adequate zorg te waarborgen. Het advies rept hierover 
met geen woord. De Raad van State verraadt zich daarmee als handlanger van 
een kwaadwillend regime. De waarheid is immers dat Nederland over minder 
ziekenhuiscapaciteit en ic-units beschikt dan bij aanvang van de coronacrisis. 
Waar publieke middelen met tientallen miljarden tegelijk verbrand werden 
voor onzinnige steun aan de stilgelegde economie en een uitbreiding van een 
repressief apparaat, bleven investeringen in de gezondheidszorg, het opleiden 
van personeel en het uitbreiden van ic-capaciteit uit. Deze wet richt zich dan 
ook op onderdrukking en heeft met volksgezondheid niets van doen.

Er zit toch een positieve kant aan het advies. De maatregelen zijn volgens de 
Raad van State namelijk noodbevoegdheden in de zin van artikel 103 Grond-
wet, die in beginsel alleen toegepast mogen worden na het uitroepen van 
een noodtoestand. Dit sluit aan op hetgeen Viruswaarheid de afgelopen jaren 
telkenmale tevergeefs in de rechtszaal bepleitte. De rechter volgde de staat 
dus ten onrechte in haar opvatting dat de grondrechteninperkingen passen 
binnen haar beoordelingsruimte. Met dit advies staat vast dat het coronabeleid 
de afgelopen jaren onrechtmatig was.

Het advies vergeet overigens te melden dat daarmee ook de criteria van 
artikel 15 EVRM van toepassing zijn, de regering verplicht is de toepassing 
van dit soort maatregelen onmiddellijk te melden bij de Raad van Europa en 
dat vervolgens alle inspanningen gericht moeten zijn op een zo spoedig mo-
gelijke terugkeer naar herstel van alle grondrechten. Van de toepassing van 
vrijheidsbeperkende maatregelen in een beheerfase die volgens het advies volgt 
op de acute fase, kan daarmee natuurlijk geen sprake zijn. Het wetsvoorstel 
moet dan ook samen met dit advies naar de prullenbak verwezen worden. ¾

“Jullie fietsers doen 
maar wat jullie willen, 
hebben schijt aan alle 
regels!”

WAAR BLIJVEN ONZE 
MEGAPROTESTEN, 
COMMUNES, LIEDEREN 
EN GEDICHTEN?

Wat begon met Tiffany 
Dover, eindigde in een 
litanie van omvallende 
fietsers en televisie-
presentatoren, Mike 
Tyson in zijn rolstoel
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EEN INHOUDSLOZE 
ORWELLIAANSE 
LEGITIMERINGSMACHINE 
VOOR OPPORTUNISTISCHE 
POLITICI MET DUBBELE 
AGENDA’S
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Sherryl Baidjoe (39), medewerker autoleasebedrijf

Sherryl komt uit een gezin van elf kinderen. Zij was nummer tien. Haar ouders kwamen 
na de decembermoorden van 1980 vanuit Suriname naar Nederland. Thuis was het een 
zoete inval. Haar vader kon goed koken, zijn braadworstjes in een heerlijke jus was haar 
favoriete gerecht. 
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I k heb een fijne jeugd gehad, was een 
rustig kind, keek de kat uit de boom. 
Samen met mijn broers zat ik op de 

lagere school. Drie oudere zusters waren 
al het huis uit. Na de lagere school deed 
ik vmbo-niveau 4. Ik vond school niet 
echt belangrijk, deed wat ik moest doen. 
Was een meegaande tiener, hield van lol 
trappen en skeeleren. Op mijn zestiende 
ben ik het huis uitgegaan, woonde bij mijn 
oudere zus en werd op mijn achttiende 
verliefd op haar buurjongen. 

Al snel was ik moeder van twee kinde-
ren. Een jongen van nu negentien en een 
meisje van vijftien. Ik stopte met de oplei-
ding bedrijfsadministratie en ging aan het 
werk, eerst bij Price Waterhouse Coopers 
en het UWV, nu alweer twaalf jaar bij een 
autoleasebedrijf. Mijn vader overleed in 
2003 toen mijn jongste dochter 8 maan-
den was. Hij was gek op mijn kinderen. 
“Breng ze bij ons”, zei hij vaak. Maar ik 
vond het ook heel leuk, wilde een goe-
de moeder zijn, dat heeft altijd al in mij 
gezeten. 

Moederschap was een innerlijk verlangen. 
In 2009 ben ik uiteindelijk gescheiden van 
de vader van mijn oudste twee kinderen. 
Een jaar later kreeg ik een nieuwe vriend, 
in 2012 kwam hij bij mij wonen. Samen 
hebben we twee dochters, inmiddels drie 
en vijf jaar. Ik ben altijd druk met mijn 
gezin, mijn eigen kleine wereld. Tien jaar 
geleden ben ik al gestopt met het volgen 
van het nieuws. Niets is wat het lijkt. Het 
is alleen maar negativiteit. Het maakt je 
geen leuker mens. 

Ik kan alleen mijn eigen kleine wereld 
veranderen. Op grote politiek heb je geen 
invloed. Meer en meer hield ik mij bezig 
met spiritualiteit en bewustwording. Toen 
corona begon vertelde mijn oudere zus in 
Suriname dat er veel meer aan de hand 
was dan een virus.

Ik ben me gaan inlezen. In mijn familie 
is gelukkig niemand gevaccineerd, we 
kijken het rustig aan, het vaccin is niet 
goed uitgetest. We laten ons niet dwingen. 
TV geeft eenzijdige informatie die steeds 
meer lijkt op propaganda. 

Zelf onderzoek doen, lezen, je gezonde 
verstand en intuïtie volgen is veel be-
langrijker. Een gezond lichaam heeft geen 
vaccin nodig. Niets kan op tegen een door 
de natuur gegeven immuunsysteem. Ge-
woon boerenverstand. Wat er gebeurt is 
niet alleen maar negatief. Deze tijd dwingt 
ons te kijken naar wie we echt zijn, naar 
wat echt belangrijk is. Mijn twee oudste 
kinderen zijn wel gevaccineerd tegen kin-
derziektes. Door de dwang om te vaccine-
ren vertrouw ik de overheid niet meer. De 
jongste twee zijn niet volledig gevacci-
neerd. Wij doen voorlopig niet meer mee. 
Het vertrouwen in de instanties is ernstig 
beschadigd. Ik droom ervan om ooit mijn 
eigen health centrum te openen.¾

SERIE   ‘RECHTE  RUG’

Fotografie: Tobias Asser | Tekst: Ad Nuis


