ZATERDAGEDITIE | 6 NOVEMBER 2021

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

Illustratie: Wilfred Klap

QR-code op het
werk?  3

Het breekt je in
duizend stukjes  4

'BUITENSPORIG
POLITIEGEWELD'

Nieuwe coronamaatregelen luiden
kritieke fase van polarisatie in
Ab Gietelink

De Kamerfracties van PvdA,
CDA, VVD en D66 gaan gedwee mee met het steeds draconischer regeringsbeleid. De
media lijken er alles aan te doen
om nog hardere maatregelen
af te dwingen. De politie ramt
keihard in op demonstranten.
De toenemende tweedeling in
Nederland gaat een kritieke
fase in.
De beladen persconferentie van
premier Mark Rutte en Minister van
Volksgezondheid Hugo de Jonge op
dinsdag 2 november vond symbolisch
genoeg plaats in het Ministerie van
Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt in Den Haag. De straat was
tot op 100 meter van het ministerie
afgezet. Rutte en de Jonge stonden
in bijna identiek donkerblauw kostuum voor de bekende lichtblauwe
achtergrond met de tekst ‘Corona
doen we samen’. In een retorisch
gestroomlijnde show presenteerden
ze een serie ongekend repressieve en
discriminerende maatregelen.
Ondanks eerdere beloften van afschaffing keerden diverse lockdownmaatregelen en mondkapjes terug.
Daarnaast was er de uitbreiding van
het QR toegangsbewijs. Praktisch gezien komt de ongevaccineerde daarmee in een harde lockdown, terwijl
zijn gevaccineerde medemens het
grootste deel van zijn vrijheden voorlopig behoudt.

Wat waren de reacties? De media
speelden die avond nadrukkelijk niet
eens meer de rol van volgers, maar
van aanjagers van scherpere maatregelen. Buiten het zicht van de televisiekijker zat een geselecteerde club
van parlementaire pers, die met het
stellen van escalerende vragen deel
leek te zijn van het regeringsoffensief. De NOS-verslaggever opende
met: “En als die maatregelen nou
niet voldoende effectief zijn, is dan
de volgende stap gelijk dat u die toegangsbewijzen op veel meer plekken
wil gaan inzetten?”

nooit meegemaakt,” zei de man die
verantwoordelijk was voor de grote
coronademonstraties op het Malieveld in de zomer van 2020. “De
politie heeft zich gedragen als een
stelletje gangsters.” Ook Rick Kuitems (LNN Media) signaleerde een
nieuwe fase in het politiegeweld. “Er
lijken knokploegen ingehuurd in een
politie-uniform.”
Barry van den Berg van Café del Mondo op de Nieuwmarkt in Amsterdam
zit de volgende avond op zijn terras.
Binnen kijken de fans naar Dort-

Media spelen niet eens meer de rol
van volgers, maar zijn aanjagers van
scherpere maatregelen

Het coronaverzet heeft geen illusies
meer over de eenzijdige kleuring van
de media. “De NOS bestaat uit hardliners,” hoorde ik een activist roepen achter een tv-scherm. Tijdens
de persconferentie werd een peloton
politie, mobiele eenheid, paardenbrigades en waterkanonnen ingezet
om de ongeveer 800 mensen die de
lawaaidemonstratie bezochten met
geweld te verjagen. Mordechaï Krispijn, een van de organisatoren, sprak
over ‘buitensporig politiegeweld’. “Ik
heb dergelijke politieagressie nog

mund-Ajax. “Fascistisch,” noemt
hij de maatregelen kalm. “Het zijn
psychopaten.” Hij lijkt de woede
voorbij en te berusten in wat komen
gaat. De sluiting van zijn café? Gewelddadige aanslagen? Alles lijkt
hem nu mogelijk.
De regering lijkt doelbewust de polarisatie te zoeken om haar falende
vaccinatiebeleid te verhullen. Ze doet
zelfs geen moeite meer om te verbergen dat ze de ongevaccineerden
tot zondebok probeert te maken door

Nog altijd geen
openheid over moord
Kennedy  10

hen de vrije toegang tot publieke gelegenheden te ontzeggen.
De dag na de persconferentie begon
het plenaire debat in de Tweede Kamer. In vak K zit de regeringsmacht
vertegenwoordigd door twee 'appende' heren in blauwe pakken. Ze worden gesteund door hun secondanten
in de Kamer. D66 woordvoerder Jan
Paternotte en de woordvoerders van
CDA en VVD spelen de rol van fatsoenlijke en begripvolle Kamerleden. Ze proberen op redelijke toon
aanvaardbaar te maken wat in een
democratische rechtsstaat eigenlijk
niet aanvaardbaar is.
De PvdA maakt bij monde van Atje
Kuik duidelijk dat ze het pakket
maatregelen steunt. “Nieuwe maatregelen zijn nodig om een horrorwinter te voorkomen.” Het zijn de
dezelfde fracties die verantwoordelijk waren voor de invoering van de
QR-pas.
Wat denken de ‘backbenchers’ van
die partijen echt? Staat men werkelijk
unaniem achter de regeringsplannen
of weten de Kamerleden van de regeringsfracties dat een afwijkende stem
het einde van hun politieke carrière
inluidt?
Tegenover de meerderheid van VVD
(34), D66 (24), CDA (14) en PvdA
(9) staat een waaier van 15 kleine en
eenmanspartijen die alle tegen het
QR paspoort hebben gestemd, maar
over de nieuwe maatregelen toch
weer fors van mening verschillen.  2
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De desillusie van
de ‘democratische
rechtsstaat’
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Grote concerns neigen naar coronapas,
MKB en vakbonden niet

Beste Sander Schimmelpenninck,
Je diskwalificeerde jezelf door een zeer kwetsende en haatdragende column
tegen ongevaccineerden in de Volkskrant. Je misbruikt daarin je intelligentie
en krediet in dienst van haatzaaierij en polarisatie en noemt dat bombastisch
‘altruïsme en burgerschap’. ‘Vaccinweigeraars’ mogen van jou worden uitgesloten van het publieke debat omdat ze ‘op basis van religieus fanatisme en
extreemrechtse complotdenkerij’ hun eigen narcisme botvieren. OK. Ik denk
dat je dat heel erg fout ziet en vertel je waarom. Ik was 30 jaar lid van Groen
Links en geloof niet in complotten. Ik ben wel een kind van de vrijzinnig kritische jaren 60, 70 en 80. In mijn visie draait de wereldgemeenschap rond in
een destructieve tunnelvisie, die vergelijkbaar is met de irrationaliteit van een
mondiale oorlog. Het internationale Coronaprotest is in de kern een burgerrechtenbeweging voor het herstel van klassieke vrijheden en grondrechten.
Boven je column hangt een immens taboe, waar jij en veel
‘mainstream media journalisten’ over zwijgen: vaccinatieschade. Erkende en niet erkende
slachtoffers van de vaccinatieoperatie. Het bijwerkingencentrum LAREB
meldt op dit moment 161.470 lichte
en zware bijwerkingen naast 545 doden. De media zwijgen hierover. Volgens kritisch medisch wetenschappers is het echter nog maar de top
van de ijsberg. Het meldpuntvaccinatie.nl registreerde reeds 2344
directe vaccinatiedoden. Het is een
geselecteerde slachtoffergroep van
mensen onder 80 jaar, zonder onderliggende ziekten en
overleden binnen 30 dagen (vaak tussen 4-10 dagen) na de vaccintoediening.
70% is onder de 60. Ofwel 1500 jonge mensen stierven direct aan het vaccin.
Laat dat even landen. Dat zijn meer jonge mensen dan aan Covid stierven,
Sander. En ja, pijnlijk genoeg: 75% is vrouw. Daarnaast zijn er waarschijnlijk
duizenden vaccinatieslachtoffers na 30 dagen.

FvD voorman Thierry Baudet en Wybren
van Haga (BVNL) zijn de enige woordvoerders die het taboe op vaccinatiebijwerkingen diverse keren keihard in
de kamer durven benoemen. Baudet
benadrukt bovendien bij herhaling het
mondiale sterftepercentage (‘infection
fatality rate’) van 0,15%. Hij stuit op een
muur van stilzwijgen.
DENK woordvoerder Kuzu gaat zeer
scherp in de aanval. “Nederland is een
coronadictatuur.” Hij noemt de regering
“een afdeling van de Fabeltjeskrant.” Hij
benoemt alle gebroken beloften. Er zou
geen avondklok komen. Er zou geen vaccinatiedwang komen. Er zou nooit een QR
paspoort komen. De maatregelen zouden
worden afgeschaft. “Het bleken allemaal
leugens.” Hij signaleert een sfeer van
bangmakerij waarin het vertrouwen in
beleid en overheid is gezakt van 69% naar
29% . DENK lanceert het Meldpuntvaccinatiedwang.nl.
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Wat is eigenlijk het redelijk belang van deze immense vaccinatiedwang en zondebokstrategie die op de ongevaccineerden wordt uitgeoefend? Waarom is er
geen vrijheid van keuze? Dat gaat toch over burgerrechten? Ons was toch beloofd
dat 60-70% groepsimmuniteit voldoende zou zijn? We hebben nu volgens de
overheid 85% gevaccineerden, naast velen met natuurlijke immuniteit, toch
lopen de besmettingen net als najaar 2020 razendsnel op. Is het niet gewoon
het griepseizoen? Er komen ongevaccineerden, maar ook gevaccineerden in het
ziekenhuis. Die laatste groep neemt snel toe. Naast de zondebokstrategie van
de regering via het QR paspoort komen er ook weer maatregelen voor gevaccineerden. De 3e, 4e, 5e en 6e vaccinprik hangen boven het publieke mediadebat.
In april had de EU al 1,8 miljard Pfizervaccins extra besteld.

Vaccinatiedwang is principieel onjuist en waar eindigt dit? De integriteit van ons
eigen lichaam is het laatste bastion van onze nu al aan alle kanten ingeperkte
en tot elastiek gemaakte burgerrechten. Ik breng dit alleen op uit altruïsme
en solidariteit.
Vaccinatiedwang dient geen redelijk doel. Iedereen die kwetsbaar of bang was
kan allang gevaccineerd en beschermd zijn. Niet prikken is nu ieders eigen risico.
Uitsluiting en vaccinatiedwang is niet alleen een gevaar voor de maatschappelijke cohesie en de burgerrechten, het is bovendien gezien de afname van
immuniteit een gevaar voor de volksgezondheid. Mijn vriendin is een gewaardeerde HBO docent met een eigen therapiepraktijk en maakt nu plannen om het
steeds vijandiger Nederland tijdelijk te ontvluchten. Willen we die samenleving?
Je lijkt me een aardige en intelligente man Sander, maar je zit in een tunnel
van onwetendheid en voorgeschreven werkelijkheid. ‘Altruïsme’ betekent dat
je de moed opbrengt je talenten en intelligentie in te zetten om ten bate van
de gemeenschap die pijnlijke vragen te stellen, die binnen het establishment
van politiek en media verboden zijn. Hopelijk durf je ooit die stap te maken.

f Ab Gietelink is theatermaker, programmamaker en publicist. Zijn
website is www.alternatief.tv

Maarten Hijink (SP) vraagt in zijn bijdrage om een parlementaire enquête.
Hij maakt zich zorgen over de polarisatie
in de samenleving en blijft tegen het QR
paspoort en de uitbreiding ervan.
Groen Links woordvoerder Lisa Westerveld lijkt te twijfelen over de uitbreiding van het QR paspoort. Ze stemde
tegen de invoering, maar zoekt eigenlijk wetenschappelijke onderbouwing
voor de werkzaamheid. Perswoordvoerder Eva Vermeer gaf aan dat
het van die wetenschappelijke
onderbouwing afhangt in

hoeverre Groen Links mee gaat met het
maatregelenpakket.

De maatregelen zouden
worden afgeschaft.
“Het bleken allemaal
leugens”

D E P O L IT IE K
HEEFT EEN
F L IN K E V IN G E R
IN D E P A P IN
ONZE SECTOR

Er ontstaat in de Kamer geharrewar
over de status van coronapatiënten in
de ziekenhuizen. Onafhankelijk Kamerlid en statisticus Pieter Omtzigt wijst op
het nieuwe RIVM rapport dat de eerdere
claims van Minister de Jonge over het
hoge aantal niet-gevaccineerden op de
ic's sterk relativeert. 45% is gevaccineerd
en 55% ongevaccineerd. Overigens gaat
het in totaal maar over een paar honderd
mensen en zijn er duizenden bedden leeg.
Alle partijen maken zich zorgen over de
ic-capaciteit en roepen op tot uitbreiding.
Maar hoeveel heeft de Tweede Kamer eigenlijk in te brengen? Is Nederland niet al
ruim 1,5 jaar een virologische dictatuur
onder leiding van het OMT? Tekenend
lijkt de gang van zaken rond de motie
Pouw-Verweij (JA21) over serologisch
(bloed)testen in september. “Mensen
die zonder GGD-tussenkomst natuurlijke
immuniteit hebben opgebouwd zouden
toch een coronatoegangsbewijs moeten
kunnen krijgen,” was de inhoud van een
motie die kamerbreed unaniem werd
aangenomen. Zelfs demissionair minister De Jonge leek enthousiast en ging het
OMT om advies vragen voor de praktische
uitwerking. Het OMT negeerde die vraag
en gaf een negatief advies over de motie,
die vervolgens door De Jonge weer werd
overgenomen. Mevrouw Pouw-Verheij
interpelleerde nog, maar droop daarna
machteloos af. Voor de regering weegt het
advies van het OMT schijnbaar zwaarder
dan een kamerbreed gesteunde motie.
Het toont de cynische werkelijkheid van
wie er onder de vlag van ‘democratische
rechtsstaat’ feitelijk regeert.
Fotografie: Daan van den Ende

Je verwijt ons gebrek aan altruïsme. Ik heb me 1,5 jaar belangeloos ingezet
voor de burgerrechten, nadat mijn theaterbedrijf als gevolg van de lockdowns
op sterven na dood was. De schade betaal ik uit mijn pensioen. Hoeveel heb jij
ingeleverd meneer de altruïst? Verder heb ik aangeboden bij corona contractueel af te zien van een ziekenhuisplaats of een plaats op de ic. Ik daag jou uit
om vanuit jouw ‘altruïsme’ datzelfde statement te maken.

Geert Wilders (PVV) was scherp en had
een duidelijk oordeel over een QR paspoort op de buitenterrassen: “Waanzin.
Totale waanzin. 75% van de besmettingen
vindt thuis plaats via aerogene transmissie. Maar geen woord over ventilatie.”

Fotografie: @westwindairservice

f (vervolg pagina 1)

Brief aan een
Volkskrant-columnist

3

De grote werkgeversorganisaties staan niet negatief tegenover de invoering
van een coronapas op de werkvloer, Deloitte is zelfs al zover, maar veel
MKB-ondernemers denken daar anders over. Pancras Pouw, oprichter van
MKB-organisatie beUnited, die bijna 40.000 MKB-bedrijven omvat, noemt
de opstelling van VNO-NCW “totaal ongeloofwaardig”.
Ido Dijkstra

Werkgeversorganisaties VNO-NCW
en MKB-Nederland gaven op de
laatste dag van oktober in een gezamenlijke verklaring aan dat zij vinden dat werkgevers de mogelijkheid
moeten hebben om te vragen naar
een coronabewijs voor toetreding tot
de werkvloer, vooral in de sectoren
waar de QR-code nu al gangbaar is,
zoals de horeca en de evenementenbranche. “Het is volgens ons niet uit
te leggen dat bijvoorbeeld een horecaondernemer wel aan zijn klanten
moet vragen om een QR-code, maar
dat niet bij zijn personeel mag doen.
Wij willen dit soort scheve situaties
voorkomen,” aldus Mieke Ripken,
woordvoerster van VNO-NCW.
Het heeft er alle schijn van dat het
demissionaire kabinet toewerkt naar
een verplichting van de coronapas op
de werkvloer. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad (en
burgemeester van Nijmegen), hield in
tv-programma Buitenhof op zondag
31 oktober een pleidooi om dat snel
wettelijk te regelen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waren er als de kippen bij om
zijn visie met een geschreven statement te ondersteunen. In de media
verschenen koppen als ‘Werkgevers
zien wel brood in coronapas’.
Er zijn echter de nodige hobbels. De
wet verbiedt het om te vragen naar
medische gegevens. Het coronabeleid zelf staat ook ter discussie. Voor

de werkgeversorganisaties zijn dat
echter geen issues. Ripken van VNONCW: “Wij zijn geen virologen. Wij
volgen het beleid van de overheid.
Artsen en het kabinet stellen dat dit
de juiste weg is en dat volgen wij.
De privacy van medische gegevens
willen we blijven respecteren, maar
in deze coronacrisis vinden we dat
werkgevers een uitzondering moeten krijgen om hun werknemers te
beschermen. Die behoefte speelt bij
onze achterban.”
Behoefte
Het wordt bij navraag bij VNO-NCW
echter niet duidelijk hoe groot die behoefte is. Koninklijke Horeca Nederland publiceerde eind september de
uitkomsten van een leden-enquête

“Het is voor mij een bewijs dat VNONCW het contact met de achterban
volledig is verloren.”
Pouw vindt het sowieso ongeloofwaardig dat VNO-NCW, dat grote
bedrijven vertegenwoordigt, ook namens het MKB zou spreken. “Zij zijn
de vertegenwoordiger van het grootbedrijf. Dat zij ook eigenaar zijn van
het merk van de organisatie ‘MKB
Nederland’ maakt het verhaal er niet
beter op.” Pouw heeft zelf een kleine steekproef laten doen onder zijn
achterban, waarbij maar 6,9% van
de ondernemers voorstander bleek
te zijn van een verplichte QR-code op
het werk. Ripken geeft toe dat VNONCW geen onderzoek heeft gedaan.
“Wij spreken veel van onze leden en

nog bij naam. Veel van deze mensen
hebben meegewerkt het bedrijf op te
bouwen. Die ga je niet de deur wijzen als ze niet gevaccineerd willen
worden.”
Deloitte verplicht QR-code
Hoe zit het bij de grote Nederlandse
bedrijven? Een belrondje laat een gemengd beeld zien. Accountants- en
adviesbureau Deloitte (6500 werknemers in Nederland) verlangt dat
medewerkers een QR-code laten
zien op kantoor. “Het is een lastige
afweging geweest. Besloten is: je
hoeft niet naar kantoor te komen,
maar als je wel wilt dan moet je de
QR-code kunnen laten zien,” zegt
Liesbeth Mol, lid van de Raad van
Bestuur van Deloitte.

Deloitte: je hoeft niet naar kantoor te komen,
maar als je wel komt, moet je de QR-code
kunnen laten zien

en daaruit bleek dat 80 procent tegen
de invoering van de coronapas is. De
verklaring van VNO-NCW en de uitleg
in bijvoorbeeld de De Telegraaf, zijn
volgens Pancras Pouw van MKB-netwerk beUnited, dat zo’n 40.000 leden
telt, zelfs ‘totaal ongeloofwaardig’.

op basis daarvan hebben wij ons statement gedaan.”
Pouw noemt het verhaal van VNONCW ‘borrelpraat’. “Voor het invoeren van een coronapas op de werkvloer is geen draagvlak. Als MKB’ers
kennen wij onze werknemers gewoon

Karin van der Pol, persvoorlichter
van ING (20 duizend werknemers):
“Wij stimuleren onze medewerkers
zich te laten vaccineren en vragen
hen thuis te blijven bij klachten. Het
is nog te vroeg om te zeggen of we de
coronapas gaan vragen op de werk-

Luchtvaart Covid Collectief:
veel zorgen
Mark Juch is piloot en mede-oprichter van de Stichting Luchtvaart
Covid Collectief. Sinds het begin
van de coronacrisis probeert hij
personeel uit de luchtvaartsector
te informeren en te verbinden.
“Wij hebben ook de berichten in
de media gelezen waarin staat dat
er luchtvaartmaatschappijen zijn
die uitsluitend met gevaccineerd
personeel op sommige bestemmingen vliegen. Tot op heden zijn
zowel vaccinatie als testen in Nederland gelukkig een vrije keuze.
Als Luchtvaartcollectief zien we
wel de zorgelijke ontwikkeling
waarbij steeds meer landen het
vrije verkeer van zowel passagiers
als luchtvaartbemanningen beperken,” aldus de ervaren luchtvaartpiloot vanuit Mexico.
Juch: “Duidelijk is dat de politiek
een flinke vinger in de pap heeft
in onze sector, wat de polarisatie
onder de medewerkers alleen
maar verergert. Het is vreemd dat
de politiek volledig voorbijgaat
aan de veiligheidsprotocollen van
de luchtvaartsector. Met name
doel ik dan op het Medicijnen-,
Alcohol- en Drugs-beleid waarin is vastgelegd dat het vliegend
personeel geen medicijnen mag
nemen of medische handelingen
mag ondergaan tenzij absoluut
zeker is dat de behandeling geen
enkel negatief effect zou kunnen
hebben op het vermogen om het
werk veilig uit te voeren. De politiek handelt dus in strijd met deze
veiligheidsvoorschriften.”
Uit een enquête van het Luchtvaartcollectief blijkt dat bijna 75
procent van het luchtvaartpersoneel aangeeft dat de coronabeperkingen invloed hebben op de
mentale gesteldheid. “Een significant aantal vliegers gaf zelfs
aan dat de mentale gesteldheid
invloed heeft op de uitvoering van
de werkzaamheden. Deze ontwikkeling baart ons veel zorgen.”

vloer, maar ik verwacht wel dat ING
zich net als eerder gaat conformeren
aan het advies en de richtlijnen vanuit de overheid.”
Rabobank (24 duizend werknemers) is nu nog niet van plan de
coronapas in te voeren. “Wij stellen
geen vaccinatie/test-eisen aan medewerkers die naar kantoor komen.
Vaccineren zien we als een persoonlijke overweging. Mocht de overheid
daar op termijn andere richtlijnen
voor geven, dan kunnen we dat heroverwegen,” aldus persvoorlichter Daniëlle Brouwer.
Vakbond FNV is tegen de inzet van
de CoronaCheck-app op de werkvloer en wil zelfs dat dit strafbaar
wordt. “‘Wij zijn – net als de meeste vakbonden – vóór vaccineren en
een hoge vaccinatiegraad, maar het
mag niet ten koste gaan van grondrechten,” stelt vicevoorzitter van de
vakbond Kitty Jong. 
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RECHTSGANG ROND UITHUISPLAATSINGEN SCHIET ERNSTIG TEKORT

MEER PRIKKEN HEEFT GEEN ZIN

Toeslagenaffaire legt
“verloederde jeugdzorg” bloot

Artsen Covid Collectief, waar 2160 artsen en medische
professionals aan verbonden zijn, stelt in een persbericht dat
het “medisch en ethisch ongehoord is om de coronapas en de
mondkapjes (verder) te verplichten.”

Dankzij de toeslagenaffaire is er opeens weer aandacht voor de
grote aantallen uithuisplaatsingen in Nederland en de dubieuze
manier waarop dit gebeurt. “Het systeem is totaal verloederd”,
zegt onafhankelijk adviseur Harry Berndsen, die vindt dat er een
parlementaire enquête moet komen naar de jeugdzorg.

Van de redactie

Jan Koning
Het CBS meldde op 18 oktober dat
1115 kinderen van gezinnen die
gedupeerd zijn door de kinder
opvang-toeslagenaffaire uit huis
zijn geplaatst. Of en in welke
mate de uithuisplaatsingen zijn
veroorzaakt door de toeslagen
affaire is niet precies te zeggen.
Harry Berndsen is sociaal-pedagoog
en oprichter van de Stichting Onafhankelijk Dossieronderzoek Jeugdzorgketen die de afgelopen jaren bij
zo’n 200 uithuisplaatsingen ouders
heeft geholpen. Hij kent gevallen
waarbij de toeslagenaffaire rechtstreeks leidde tot uithuisplaatsing,
zoals bij Sherelle (zie kader). In de
meeste gevallen die hij heeft begeleid, speelde de toeslagenaffaire geen
rol. Berndsen is echter wel blij met
de aandacht die er nu weer is voor de
uithuisplaatsingen. Nederland is op
dit gebied koploper in Europa. “We
hebben zo’n honderd keer meer uithuisplaatsingen dan in een land als
Denemarken.”
Berndsen heeft zware kritiek op het
huidige systeem. “Wij komen ontzettend schrijnende zaken tegen. Niet
dat de richtlijnen van jeugdzorg zo
slecht zijn, maar bij de uitvoering
gaat het vaak mis. Daar zie je heel
veel onthechting ontstaan tussen
ouders en kinderen. Dit terwijl ze
hier juist op inzetten met uiteindelijk als doel het weer terugkeren naar
huis. Dat gebeurt echter bijna nooit.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat
het sluipende adoptieprocessen zijn.
Een ontzettend kwalijke zaak.”
Wanneer je als instantie ziet dat
uithuisplaatsing dreigt, zou je eigenlijk in moeten zetten op zoveel
mogelijk hulp thuis, zegt Berndsen.
“In de richtlijnen van Jeugdzorg Nederland staat dat het gaat om 10 uur
per week met een beschikbaarheid
van 24/7. Ik heb het echter nog nooit
meegemaakt in alle 200 dossiers die
we gehad hebben dat dit is gebeurd.
Het begint namelijk met totale isolatie – ouders mogen de eerste maand
het kind niet zien – zoals ook in het
geval van Sherelle. Dan mogen ze de
kinderen mondjesmaat even zien.
Dan zit je eigen kind op schoot bij
een pleegmoeder en mag je er naar
kijken als moeder. Als je het niet zelf
gezien hebt, geloof je het niet, maar
het is echt waar. Sommige ouders
kiezen er dan maar voor om er niet
heen te gaan, want het doet ze veel
te veel pijn. En dat wordt vervolgens
weer tegen ze gebruikt. Schrijnend.”
Berndsen vindt de rechtsgang rond
de uithuisplaatsingen ernstig tekort
schieten. “Ik heb wel eens aangifte
gedaan tegen een gezinsvoogd voor
onttrekking uit het ouderlijk gezag.

Dat is een strafbaar feit en valt eigenlijk onder strafrecht. De officier van
justitie seponeert het echter gewoon
en zegt: doe het maar als civiel af.
Vervolgens wordt er strafrechtelijk
geen gevolg aan gegeven en kunnen
ze doen wat ze willen. Er is ook geen
handhaving. Er is niemand die toezicht heeft op de kwaliteit. Rechters
weten niet eens wat de kwaliteit van
hun beslissingen is. Er is nog nooit
onderzoek gedaan naar hoe rechters
functioneren en of hun beslissingen
kwalitatief goed zijn of niet.”

We hebben zo’n
honderd keer meer
uithuisplaatsingen
dan in een land als
Denemarken

Kinderbescherming zou eigenlijk
niets met juristerij te maken moeten hebben, zegt Berndsen, “maar
juristen, en met name rechters, hebben de overhand. En
die worden geïnformeerd door instanties die kwalitatief
ondermaatse beslisinformatie bij de kinderrechter aanvoeren.
Er is van alle kanten
sprake van belangenverstrengeling en het
systeem is ontzettend
verloederd. Het is de
hoogste tijd dat hier
iets aan gedaan wordt
om er zeker van te zijn dat een dossier zoals de toeslagenaffaire nooit
meer voor zal komen.”

“E R LI G G EN
VO OR ST EL LE N BI J
DE 2E K AM ER M AA R
ER G EB EU RT NI ET S”

Berndsen heeft in het verleden Kamerleden geadviseerd bij het stellen
van Kamervragen over de jeugdzorg.
“Er liggen voorstellen van mij bij de
Tweede Kamer, maar er gebeurt niets

Artsen Collectief: “Maatregelen
medisch en ethisch ongehoord”

mee.” Hij vindt
bijvoorbeeld
dat er net als bij
plaatsing in
een besloten inrichting, bij uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen goed onderzoek moet worden gedaan, door gekwalificeerde
pedagogen, op basis waarvan de
rechter een beslissing kan nemen.
“Dat gebeurt nu niet. De rapporten

“De argumentatie van het demissionaire kabinet is onnavolgbaar. De
maatregelen die het demissionair kabinet gezonde mensen oplegt zorgen
alleen maar voor schijnveiligheid,
tweespalt en angst,” stelt het Artsen
Covid Collectief (ACC).
Het ACC vindt dat er nu na ruim
anderhalf jaar moet worden geconcludeerd dat het coronavirus een
virus is waar we mee moeten leren
leven. “Deze crisis is geen coronacrisis, maar vooral een personeelscrisis in de zorg. Het kabinet ontloopt
zijn verantwoordelijkheid en dwingt
mensen tot vrijheidsbeperkende
maatregelen die niets met gezondheid te maken hebben.”
De huidige ziekenhuisbezetting als gevolg van COVID-19
behelst ongeveer 3,0% van

de totale zorgvraag. Een toename van
COVID-19 én influenza in het najaar
was te verwachten. Het ACC voorspelt
daarbij dat het percentage gevaccineerden in het ziekenhuis binnen een

Dit is geen coronacris,
maar vooral een
personeelscrisis
in de zorg. Het
kabinet ontloopt zijn
verantwoordelijkheid

zijn vaak dramatisch slecht. Ze zitten
vol hypotheses, aannames en onderbuikgevoelens. Het wordt hoog tijd
voor een parlementaire enquête naar
de jeugdzorg. Zo kan het niet doorgaan.” ¾

H E T VE R H A A L VA N E E N S L AC H TO F F E R

“Het breekt je in duizend stukjes”
Als direct gevolg van de
toeslagenaffaire wordt haar zoon
uit huis geplaatst. Ze verliest
een van haar nog ongeboren
kinderen (van een tweeling) en
vlak na de geboorte wordt ook
haar dochter bij haar weggerukt.
Het breekt Sherelle “in duizend
stukjes.” Haar geloof en de
steun van, zoals ze zelf aangeeft,
enkele helden hebben ervoor
gezorgd dat de kinderen weer
terug zijn.
“Door toedoen van de toeslagenaffaire kwam ik in een negatieve
situatie terecht”, vertelt Sherelle
(30). “Het begon al in 2015. Je toeslagen worden stopgezet, je wordt
als fraudeur gelabeld. Mensen hebben echt geen idee wat zoiets met
je doet. Je probeert er alles aan te
doen, maar niets helpt. Plotseling
kwamen er allerlei rare bedragen
die ik moest betalen en het bleef
zich maar opstapelen. Dit resulteerde in een torenhoge belastingschuld waar ik onmogelijk aan kon
voldoen. Ik raakte de opvang voor
mijn kind kwijt, kon daardoor mijn
opleiding niet meer volgen, raakte

mijn baan kwijt, mijn huis, alles.
We moesten feestdagen zonder
geld doorbrengen. We hebben het
heel lange tijd heel zwaar gehad
wat ook diepe sporen heeft achtergelaten bij mijn zoon. Die begon
steeds meer gedragsproblematiek
te vertonen.”
Het verhaal van Sherelle wordt
bevestigd door Harry Berndsen
van Stichting Onafhankelijk Dossieronderzoek Jeugdzorgketen en
haar advocaat Mieke Krol. Berndsen zegt dat Sherelle door de toeslagenaffaire haar huis en baan
kwijtraakte en op straat kwam te
staan, wat funest was voor haar
zoon. Zij ging voor hulp naar Save
Midden-Nederland, maar in plaats
van dat ze hulp kreeg aangeboden,
werd haar zoon uit huis geplaatst,
aldus Berndsen.
Op 28 januari 2019 wordt Sherelle in Nijmegen naar eigen zeggen
“overvallen door een arrestatieteam van de politie. Ik was toen
drie maanden in verwachting van
mijn tweeling. Mijn zoon werd
bruut uit mijn armen gerukt en ik
werd vervolgens met geweld op de

grond gegooid. Als gevolg van deze
gebeurtenis is een kind van mijn
tweeling in de buik overleden.”
“Ik ben achtergebleven met
PTSS. Heb niet kunnen rouwen
om mijn baby, had geen eetlust
meer, kampte met paniekaanvallen, nachtmerries, herbelevingen,
angst voor hulpverlening, angst
voor politie en nog veel meer. Ik
had geen contact meer met mijn
zoon en het allerergste is dat ze
kort na de geboorte ook mijn dochter bij me weg hebben gehaald.
Met als reden ‘moeders persoonlijke problematiek.’ Het heeft me
gebroken.”
Nadat haar kinderen uit huis zijn
geplaatst, volgt een domino-effect aan ellende. “Ik moest stoppen
met mijn studie, raakte mijn huis
kwijt en kreeg een valse schuld opgespeld bij de belastingdienst die
opliep tot in de tonnen. Wanneer je
in Nederland als fraudeur gelabeld
wordt, is dat vreselijk. Het is een
hele diepe put waar je haast niet uit
kunt komen. Ik sloot me af en wilde
er met niemand over praten. Alleen
mijn naasten wisten van de situa-

tie. Ik heb mijn houvast gevonden
in mijn geloof. Samen met mijn familie die me altijd heeft gesteund
en maatschappelijk werker Andy
Doolaard van Kwintes heeft dat me
de kracht gegeven toen ik dacht dat
ik het niet zou overleven.”
“In deze vreselijke periode ben
ik mezelf gaan verdiepen in het
de jeugdzorgketen. Zo ben ik uiteindelijk met mr. Mieke Krol en
Harry Berndsen in contact gekomen. Deze toppers, mijn helden,
hebben samen met mij – zij aan
zij – gedurende een periode van
25 maanden gestreden. Ze hebben me bijgestaan in meer dan tien
rechtszaken. We hebben niet al die
rechtszaken gewonnen, maar uiteindelijk wel de strijd gewonnen.
Sinds februari en april 2021 zijn
mijn kinderen weer thuis. Thuis
waar zij horen. Dit alles was mij
nooit gelukt zonder mijn wonderteam. Er zijn nog zoveel ouders van
wie hun kinderen nog niet terug
zijn.”
Jeugdzorg heeft volgens Sherelle
sinds de kinderen weer terug zijn
van alles beloofd. “Tot op heden is
er echter nog niets aan gedaan. Toch
geloof ik dat het goed komt. Ik bid
hiervoor elke dag. Maar degenen die
aansprakelijk zijn voor dit onrecht
moeten worden gestraft.” ¾

maand enorm gaat toenemen. “In
landen waar men eerder is begonnen
met vaccineren, denk aan België en
Wales (UK), liggen de ziekenhuizen
al vol met gevaccineerde mensen.”,
aldus het bestuur van het collectief.
“Nieuwe studies tonen aan dat de
bescherming tegen besmetting en
besmettelijkheid al snel afnemen
in het eerste half jaar na vaccinatie.
Meer prikken geven van hetzelfde heeft geen zin. Boosters geven
is geen oplossing. De tweespalt en
angst die het kabinet actief creëert
op basis van persoonlijke medische
keuzes en het actief meewerken aan
segregatie in onze maatschappij, is
dan ook ontoelaatbaar.”
Het verder verplicht stellen van de
QR-code geeft de corona-vatbare
groepen schijnveiligheid. Datzelfde geldt voor de mondkapjesplicht
die het kabinet weer aangrijpt. “Er
is onvoldoende bewijs dat mondkapjes significant bijdragen aan bescherming tegen virussen of tegen
de verspreiding ervan. Door verkeerd
gebruik komen schadelijke effecten
steeds meer aan het licht.”
Het ACC zegt dat we moeten leren
leven mét corona en de oorzaken
aanpakken die ten grondslag liggen
aan deze crisis: het personeelstekort
in de zorg, onze consumptiemaatschappij en onze welvaartsziekten.
Het ACC pleit er voor om andere oplossingen een kans te gaan geven:
preventie van ernstige ziekte door
leefstijlverbetering, goede ventilatie,
vroegtijdige medicatie, voldoende vitamine C, D, zink en selenium, beweging en ontspanning. “Laat mensen
vooral in contact blijven met elkaar
en weer vertrouwen krijgen: in ons
lichaam en in elkaar.” 

Fotografie: Saiful-Shurov

Hoogleraar VUmc: vaccins onveilig,
coronapas schijnveilig
Barbara le Noble
Professor biomedische wetenschap
dr. Connie Jimenez van het Medisch
Centrum van de Vrije Universiteit
(VUmc) heeft zich bij een manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid op
3 november in Rotterdam uitgesproken tegen het coronapaspoort.
“Ik – en vele wetenschappers met mij
– heb nog twijfels over de veiligheid
van de op DNA- en RNA-gebaseerde coronavaccins. De safety profiles
zijn echt anders dan van bijvoorbeeld
een griepvaccin. Het spike-eiwit is
het pathogene eiwit van het virus en
ik wil daar de code voor niet in mijn
lichaam gespoten krijgen,” stelde Jimenez. “Ik wil niet dat het in mijn li-

chaam gaat circuleren en bloedproppen of andere ellende veroorzaakt.”
“Het argument ‘je doet het voor een
ander’ gaat ook niet op,” zei Jimenez. “Gevaccineerden kunnen nog
steeds besmet raken en de ziekte
doorgeven. Groepsimmuniteit met
deze vaccins is dus niet mogelijk en
het coronapaspoort geeft dus slechts
schijnveiligheid. Strikt genomen is
het QR-paspoort het begin van een
social credit-controlesysteem. Dat
hoort niet thuis in een democratie. Ik
doe niet mee aan de QR-codesamenleving en kan gewoon niet meedoen
aan een systeem dat leidt tot vaccinatiedwang en discriminatie.”
Eerder dit jaar schreef Jimenez in
een opiniestuk dat de zeldzame, maar

waarschijnlijk ondergerapporteerde
bijwerkingen van de coronavaccins
op korte termijn soms ernstig zijn
(o.a. anafylactische shock, verlamming, bloedstolsels, myocarditis en
ook overlijden). Ze voegde toe dat nog
onbekend is wat de bijwerkingen op
de lange termijn zijn. Jimenez schreef
ook dat diverse groepen wetenschappers in de afgelopen maanden in
brieven en petities hun zorgen hebben geuit over massavaccinatie. “Ik
zou willen dat er meer begrip is voor
mensen die hun eigen afweging maken, het is al moeilijk genoeg. Oordeel
niet, misschien weet je niet alles en
veel is nog onbekend.” 

PIETER STUURMAN

Volkswoede
Het principe van verdeel-en-heers werkt als een hanengevecht. De
vechthanen worden voorafgaand aan de strijd tegen elkaar opgezet,
om ze er allebei van te overtuigen dat de andere haan de vijand is.
Zodra de beide hanen in de ‘pit’ (de cockpit) gesmeten worden,
wordt hun overtuiging bevestigd, en koelen ze hun woede op elkaar
totdat een van beide het loodje legt. De ‘winnende’ haan wordt
vervolgens door zijn baasje ‘liefdevol’ verzorgd en daarmee klaargestoomd voor het volgende gevecht. Hij zal nooit beseffen dat zijn
werkelijke vijand zijn baas is, die hem voor eigen gewin exploiteert.
We kunnen de hanen deze domheid niet aanrekenen. Ze beschikken immers niet over de verstandelijke vermogens die nodig zijn
om dit kwaadaardige spel te doorzien, en hebben dus geen andere
keuze dan zich te laten leiden door hun instincten en de woede van
het moment. Je zou verwachten dat dit bij mensen anders is.

Het deed me beseffen dat
volkswoede uiteindelijk vele
malen gevaarlijker is dan fysiek
staatsgeweld

Op 14 maart 2020, drie dagen nadat de WHO Covid-19 uitriep tot
pandemie, schreef ik een post op Facebook met als titel ‘Dit is geen
pandemie, maar een wereldwijde machtsgreep’. Ik kreeg (naast vele
positieve berichten) een stortvloed van agressieve reacties waaronder meerdere doodsbedreigingen. Er verscheen zelfs een Facebook-pagina waarin mensen werden opgeroepen om naar mijn huis
te trekken en mij te lynchen (door Facebook verwijderd - toen nog
wel). Het was een persoonlijke en (voor mij) onverwachte kennismaking met de destructieve kracht van blinde woede, een kolkende
emotie die verstandelijke vermogens zoals redelijkheid en gezonde
moraliteit uitschakelt. Het deed me beseffen dat volkswoede uiteindelijk vele malen gevaarlijker (en voor een agressor dus ook vele
malen effectiever) is dan fysiek staatsgeweld.
Het strategisch kanaliseren en exploiteren van deze explosieve kracht is de inzet van het verdeel-en-heersspel. Net zoals bij
de vechthanen, heeft het de bedoeling dat een groep mensen zich
tegen een andere keert, waarbij de agressor zich valselijk opstelt
als beschermer en vervolgens met de buit wegloopt. De werkelijke
vijand krijgt zo de beschikking over een heel leger van onbezoldigde
soldaten die zijn vuile werk opknappen, maar die uiteindelijk ook
aan hem ten prooi vallen. Het is een onmisbaar onderdeel van ieder
vijandig offensief. En dus een onlosmakelijk kenmerk van iedere
oorlog.
Sinds enkele weken is de oorlog dan ook in deze fase beland. Een fase
waarin openlijk wordt aangestuurd op grootschalige haat, agressie
en woede tegen een minderheid. Ondanks het feit dat het in onze
(kennelijk voormalige) westerse cultuur toch een goed gebruik was
om minderheiden juist in bescherming te nemen tegen de dominantie van de meerderheid, gaan nu alle remmen los en wordt die
minderheid gedemoniseerd, gecriminaliseerd en ontmenselijkt.
Terwijl de enige ‘misdaad’ die deze mensen begaan, is dat ze meer
vertrouwen hebben in zichzelf en hun natuurlijk afweersysteem
dan in de openlijk liegende ‘autoriteiten’ en een farma-industrie
die honderden miljarden binnenharkt. Niet heel gek, lijkt me.
Wat nieuw is ten opzichte van eerdere oorlogen is dat het nu een
wereldwijd offensief betreft. Een offensief tegen alle mensen op
aarde dus. Daarom is het niet mogelijk om twee bestaande naties
of religies tegen elkaar uit te spelen. De verdeeldheid moet dus op
een andere manier tot stand gebracht worden. Het gebeurt nu door
eerst de gehele bevolking in gijzeling te nemen, en ‘losgeld’ te eisen
voor het terug-verkrijgen van de voormalige vrijheid. Maar voor
degenen die netjes dat losgeld betaalden blijft de voorgehouden
beloning uit. En degenen die weigerden zich te conformeren, krijgen
daarvan de schuld en worden belaagd door de aangejaagde woede
van de eerste groep die de verkeerde partij aanvalt en zo het vuile
werk van de gijzelnemer opknapt. Want die gijzelnemer is toch echt
de werkelijke vijand.
Het werkt dus net als bij de vechthanen. Laten we hopen dat
mensen hun verstandelijke vermogens wel zullen gebruiken en
dit kwaadaardige spel doorzien. . Want niets is gevaarlijker dan
blinde volkswoede. Voor alle partijen. ¾
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BUITENLANDSE INMENGING
VS als redder van de democratie naar
voren geschoven. Als “overgangspresident” zette ze niettemin een radicale transformatie in van economie
en buitenlandse betrekkingen en
bevorderde ze het privatiseren van
staatseigendommen.

In een recente toespraak stelde de Amerikaanse president
Joe Biden dat Wit-Rusland als eerste op de lijst staat van de
landen waarvan de Amerikanen zo snel mogelijk de regerings
leider willen zien verdwijnen.

Fotografie: Edgard Bittar

Fotografie: Palichak

Ze ontmoette ook Victoria Nuland,
onderminister van Buitenlandse Zaken en brein achter de door de VS gesteunde Maidan-opstand in Oekraïne
in 2014. Hierdoor werd de regering
van Janoekovitsj ten val gebracht en
kon er een pro-westerse regering
geïnstalleerd worden.

Wordt Libanon opnieuw
in chaos gestort?

Zelfs volgens eigen
definities steunen
de VS driekwart van
alle dictatoriale
regeringen in de
wereld

De ene tiran is de andere niet
Zoals gezegd gaat het de VS hierbij
niet om het autoritaire karakter van
Loekasjenko. Zelfs volgens zijn eigen definities steunt de VS driekwart
van alle dictatoriale regeringen in de
wereld.

NATO-expansie sinds 1949

VS bereidt ‘regime change’ in
Wit-Rusland voor
Alan Macleod

Biden kondigde in een recente vergadering van de VN aan net zo lang
door te zullen gaan tot er “nieuwe
manieren gevonden zijn om voorstanders te creëren voor democratische vernieuwing”. In het rijtje van de
door hem genoemde daarvoor in aanmerking komende landen, Myanmar,
Syrië, Cuba en Venezuela, noemde hij
Wit-Rusland als eerste. Dit nadat in
juni in een gezamenlijke aankondiging van de VS, Canada, Verenigd
Koninkrijk en EU, de regering-Loeka
sjenko, die al vanaf 1994 aan de macht
is, al de wacht is aangezegd.
De voornaamste reden van de VS
om Loekasjenko bovenaan de lijst

te zetten is echter niet het autoritaire karakter van zijn regering,
hoe reëel dat ook moge zijn. De belangrijkste bezwaren van Washington zijn de hardnekkige weigering
van Loekasjenko staatsbezittingen
te privatiseren, toe te treden tot
de NAVO en het land open te stellen voor buitenlandse exploitatie.
Een “bescheiden maar belangrijke
bijdrage”
Heimelijk onderneemt de VS een
veel bredere actie. Zo spendeert de
National Endowment for Democracy
(NED), gesubsideerd door de Amerikaanse overheid, jaarlijks miljoenen
dollars aan Wit-Rusland met het
doel Loekasjenko ten val te brengen
en hem te doen vervangen door een

De belangrijkste bezwaren van
Washington zijn de hardnekkige
weigering van Loekasjenko
staatsbezittingen te privatiseren, toe te
treden tot de NAVO en het land open te
stellen voor buitenlandse exploitatie
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VS-vriendelijker president. Daartoe
financiert de NED anti-regeringspropaganda, toezichthouders bij de
verkiezingen en traint het activisten
bedreven in het creëren van regeringswissels, regime changes.
Bij een Zoom-bijeenkomst, pochte
Nina Ognianova, senior Europe Program Officer van The National Endowment for Democracy (NED) dat
de demonstraties tegen Loekasjenko
door haar organisatie waren voorbereid en een “significante bijdrage”
aan de protesten hadden geleverd.
NED-voorzitter Carl Gershman
voegde hieraan toe dat “we een superactief programma hebben lopen
in het land”.
Topmensen van de NED vertelden
aan The Washington Post: “25 jaar
geleden werd dit gedaan door de
CIA. Nu zou het voor democratische
groeperingen over de hele wereld
verschrikkelijk zijn te worden gezien
als loonslaven van de CIA”.
De uitverkorene
Als opvolger van Loekasjenko heeft
de VS ook al een kandidaat klaar
staan: Sviatlana Tsikhanouskaya, een
39-jarige onderwijzeres en echtgenote van de anti-regeringsactivist
Sergei Tikhanovsky. Zij deed vorig
jaar mee aan de verkiezingen toen

haar man daarvan werd uitgesloten
en verwierf 10% van de stemmen. Zij
reisde naar Washington waar de minister van Buitenlandse Zaken en ook
Biden hun steun en respect betuigden
“voor het streven van de oppositie
in Wit-Rusland naar democratie en
universele mensenrechten”. Ook
kreeg ze de zegen van de NAVO en
ontmoette hooggeplaatsten van de
Atlantic Council, een NAVO denktank.
Ondanks dit alles geniet Tsikhanouskaya in Wit-Rusland weinig steun.
Uit een onderzoek van Chatham
House en het Royal United Services Institute – die er beide ronduit
voor uitkomen van Loekasjenko af
te willen - bleek dat slechts 10% van
de Wit-Russen haar als president
ziet zitten, in tegenstelling tot de
25% die door wil met Loekasjenko.
Nog zorgwekkender, Tsichanouskaja
blijkt een van de minst vertrouwde
mensen in het land te zijn. Ze scoorde
in een online peiling zelfs negatief
onder technisch onderlegde jongeren
in grote steden, die geacht werden op
haar hand te zijn.
Tsikhanouskaya zegt een “overgangspresident” te willen zijn, net
als Jeanine Añez, de door de VS gesteunde leider die na een staatsgreep in 2019 in Bolivia aan de macht
kwam. Añez was net als zij door de

Loekasjenko heeft het land sinds
1994 bestuurd en de staatscontrole over de opgebouwde industrie
en welvaartsstaat daarbij weten te
behouden. Als gevolg daarvan is er
in Wit-Rusland geen extreme armoede. Volgens een rapport van de
Wereldbank en de EU leeft nog geen
half procent, van de bevolking van
minder dan 5,5 dollar per dag. Dat
was in 2003 nog 38%.

Libanon is er al lange tijd slecht aan toe. De explosie in de haven van
Beiroet in 2020 verergerde de situatie. Ongenoegen over de manier waarop
de regering omging met de explosie vertaalde zich in oktober in vreedzame
protesten die escaleerden en herinneringen aan de burgeroorlog van eind jaren
70 en 80 terugbrachten. Staat Libanon op het punt van een nieuwe burgeroorlog?
De crisis in Libanon is deels veroorzaakt door de VS, Saoedi-Arabië en Israël, en
kan niet worden opgelost totdat zij hun buitenlandse inmenging staken, schrijft
correspondent Sonja Van den Ende.

In andere ex-Sovjetlanden, zoals Armenië en Georgië, is daarmee vergeleken veel meer armoede. Sinds 2015
heeft echter ook de economie van
Wit-Rusland een knauw gekregen.
Het advies van de Wereldbank was
voorspelbaar: privatiseer, verlaag de
uitkeringen en laat het bedrijfsleven
het werk doen. De regering heeft
die raad gedeeltelijk opgevolgd. De
Wereldbank kwalificeerde dat als
“bemoedigend”. Maar de armoede steeg en de ooit onaantastbare
steun voor Loekasjenko begon af
te kalven. Volgens de VN treffen de
opgelegde sancties “de armen en
de kwetsbaren onevenredig hard”.

Sonja Van den Ende

Niettemin bleek uit een enquête van
het vijandige buurland Polen dat
Loekasjenko nog steeds goedkeuring
geniet van 41% van de bevolking. Iets
dat niet inhoudt dat de rest voor Tsichanouskaja is. Bovendien wil maar
negen procent lid worden van de EU
en zeven procent van de NAVO. Voor
een grote meerderheid is de VS intussen het meest gewantrouwde land ter
wereld. Hoewel Tsikhanouskaya nog
steeds beweert de stem van Wit-Rusland te zijn, lijkt haar voornaamste
achterban in Brussel en Washington
te huizen.

f Bron: https://www.
mintpressnews.com/us-writesbelarus-familiar-regimechange-script/278700/

Libanon kampt met een zware economische crisis en de levenskwaliteit van
de bevolking is aangetast door corruptie
bij de overheid, achteruitgang van sociale
voorzieningen en instroom van Syrische
vluchtelingen.
Het progressieve Amerikaanse tijdschrift The Nation vergeleek de centrale
bank van Libanon op 12 augustus met een
“lege vennootschap die een ineenstortend Ponzi-project runt vanuit een verlaten pakhuis in een ongezond deel van
de stad.” Kostte het in de jaren ’70 maar
drie Libanese liras om één Amerikaanse
dollar te kopen, in de zomer van 2021 was
de lira tot 24000 per dollar gezakt. Honderddertig miljard dollar aan deposito’s
waren in het niets verdwenen.
De benarde situatie van de Libanezen
is momenteel zo erg dat het door oorlog
geteisterde Syrië hen van elektriciteit
voorziet, samen met het door sancties
geteisterde Iran.
De Verenigde Staten, Israël en Saoedi-
Arabië hebben bijgedragen aan het
zaaien van verdeeldheid in het land
door beschuldigingen en haatzaaien
tegen Hezbollah - de verzetsgroep - en
de sjiitische politieke Amal-beweging.
Voor veel Libanezen zijn Hezbollah en
de Amal-beweging hun enige redding
en hoop. Zij bieden gratis onderwijs en
economische hulp. Ook veel van de christenen zijn positief over hen, omdat ze
weten dat Hezbollah en Amal-partijen
de armen helpen.

Havenexplosie
De verdeeldheid in Libanon dreigde over
te koken na de havenexplosie in Beiroet
op 4 augustus 2020. Die kon gebeuren
doordat een lading van 2750 ton ammoniumnitraat (gelijk aan ongeveer 1,1
kiloton TNT) zonder goede beveiliging
was opgeslagen in een opslagplaats. De
explosie kostte het leven aan 218 mensen,
verwondde 7000 mensen en veroorzaakte
schade van op zijn minst 17 miljard dollar.

Beiroet, en die troffen geen rakettenfabriek aan. Wel toonden Libanese
nieuwssites beelden en video’s van een
opslagplaats waaruit bleek dat er ammoniumnitraat was opgeslagen - maar dan
door de Libanese regering en niet door
Hezbollah.
De huidige rechter in de zaak, Tarek Bitar,
en verschillende Libanese parlementsleden
hebben de schuld gelegd bij de laatste zit-

Libanon is als een “lege vennootschap
die een ineenstortend Ponzi-project
runt vanuit een verlaten pakhuis in een
ongezond deel van de stad”

De schuld voor de explosie - de grootste
niet-nucleaire explosie in de recente geschiedenis - werd aanvakelijk neergelegd
bij degenen die verantwoordelijk waren
voor het beheer van de haven en bij de Libanese regering. De Israëlische premier
Benjamin Netanyahu zei dat Hezbollah
een rakettenfabriek in de haven had geëxploiteerd, en geheime wapendepots in
burgerwijken in Beiroet onderhield.

tende premier, Hassan Diab, die vier dagen
voor het ongeval door de havenautoriteiten
op de hoogte werd gebracht van de gevaarlijke situatie. Regeringen vóór hem,
zoals die onder leiding van premier Saad
Hariri (zoon van de vermoorde Rafic Harriri), wisten echter maar al te goed van de
dodelijke lading in de haven van Beiroet
en hebben zelfs klachten en brieven ontvangen, maar er nooit iets aan gedaan.

De secretaris-generaal van Hezbollah,
Hassan Nasrallah nodigde daarop verslaggevers uit voor een rondleiding in
een opslagplaats in de buitenwijk Jnah in

Protesten
Half oktober dit jaar braken er protesten uit tegen rechter Bitar en de manier
waarop de regering omgaat met de ex-

plosie in de haven van Beiroet. De protesten werden geleid door Hezbollah en
de Amal Partij. Op een gegeven moment
escaleerden ze en leidden tot de dood van
zes van de demonstranten en raakten 32
mensen gewond.
Woordvoerders van Hezbollah beweerden dat het christelijke sluipschutters van
de ultrarechtse politieke partij Libanese Strijdkrachten (LF) waren die op de
menigte schoten om een conflict uit te
lokken - een bewering die door de LF werd
ontkend.
Juist op dat moment was onder-staatssecretaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Victoria
Nuland, op bezoek in Libanon. Tijdens
een ontmoeting op 14 oktober met de Libanese minister van Buitenlandse Zaken,
Abdullah Bou Habib, zegde ze 67 miljoen
dollar extra toe aan het Libanese leger.
Hiermee komt de totale Amerikaanse militaire hulp voor 2021 neer op 187 miljoen
dollar. Nuland sprak in Beiroet ook met
leden van de LF waarvan Samir Geagea
de leider is. Gaegea is een veroordeelde
oorlogsmisdadiger, verantwoordelijk
voor de dood van duizenden Palestijnen
en Libanezen tijdens de Libanese burgeroorlog (1975-1990). Hij zat elf jaar in
eenzame opsluiting van 1994 tot 2005 na
te zijn veroordeeld voor het bevelen van
vier politieke moorden, waaronder die op
Libanons premier Rashid Karami in 1987.

Velen beschouwen de
sektarische tegen
stellingen in het land
als grotendeels uitgelokt
door het Westen

Olie op het vuur?
Het recente bezoek van Nuland doet
Libanezen vrezen dat Gaegea een nieuwe
burgeroorlog aan het ontketenen is en de
VS op het punt staat olie op het vuur te
gooien in een ontvlambare situatie.
Nuland speelde een centrale rol in de
Maidan-plein coup in Oekraïne in 2014
tegen de democratisch gekozen president
van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj. Zij
moedigde de demonstranten aan, hielp
met de financiering en met de vorming
van een nieuwe regering nadat de oude
was verjaagd. Berucht is een gelekte conversatie van Nuland met de Amerikaanse
ambassadeur in Oekraïne in 2014, waarin
zij aangeeft wie de VS als nieuwe premier
van Oekraïne willen zien en de kandidaat
van de EU met kracht afwijst. (“Fuck the
EU”!) www.bbc.com/news/world-europe-26079957 De coup was het begin van
een zeven jaar durende oorlog, waarbij
inmiddels 14.000 mensen omkwamen.
Nuland was verder de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse vice-president
Dick Cheney ten tijde van de oorlog in
Irak.
De Libanezen hebben al vele jaren ontberingen geleden en willen niet weer een
burgeroorlog. Velen beschouwen de sektarische tegenstellingen in het land als
grotendeels uitgelokt door het Westen. ¾
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CHINA KAMPT MET ENERGIECRISIS

Westen eist meer olie en gas, maar wil
investeringen in olie en gas stopzetten
Terwijl de V.S. en Europa bij een G20-top in Rome olie- en
gasproducerende landen manen om hun productie te verhogen,
nemen ze in Glasgow bij de klimaattop van de VN initiatieven
om investeringen in fossiele brandstoffen tegen te gaan.
Karel Beckman
Op de jaarlijkse klimaattop die op dit
moment plaatsvindt in Glasgow heeft
het Verenigd Koninkrijk twintig landen
bij elkaar gebracht die gezamenlijk beloven de financiering van productie van
fossiele brandstoffen stop te zetten.
Daaronder de EU, de VS en Canada. Japan
en China doen niet mee. De verplichting
zou bindend worden, met slechts een paar
uitwijkmogelijkheden en heeft betrekking
op financiering met publieke middelen.

De VS gebruikt niet alleen veel olie, kolen
en gas, maar verdient ook veel aan de export van fossiele brandstoffen. Vorig jaar
verkochten de VS voor $50 miljard aan
olie, onder andere aan China, waardoor
voor het eerst sinds mensenheugenis het
tekort op de Amerikaanse handelsbalans
kleiner werd. Daarnaast is de VS een van
de grootste exporteurs van aardgas en
vloeibare aardgas (LNG) ter wereld. Het
aardgas gaat via pijpleidingen naar Mexico en Canada en de LNG per schip naar
Azië en Europa.

De Amerikaanse president Biden verklaarde op een G-20 top in Rome op
31 oktober dat oliekartel OPEC en Rusland
meer olie moeten produceren, om de prijzen naar beneden te krijgen. Hij begreep
zelf wel dat de boodschap tegenstrijdig
is met zijn ambitieuze klimaatplannen.
“Het lijkt wellicht ironisch,” zei Biden,
“maar iedereen weet dat het idee dat we
op korte termijn naar hernieuwbare energie kunnen bewegen niet rationeel is.” De
OPEC-landen en Rusland zijn vooralsnog
niet van plan om aan de wensen van de
VS tegemoet te komen, meldt persbureau
Bloomberg.

Na de oliecrisis in de jaren zeventig kwam
er in de VS een verbod op de export van
olie en gas, dat 40 jaar stand hield. Pas in
december 2015 werd het verbod opgeheven. Milieu-organisaties in de VS bepleiten nu herinvoering ervan.
Ondertussen kampt China met een ware
energiecrisis. In de helft van het land is
elektriciteit op rantsoen geplaatst. Veel
fabrieken zijn gesloten en er zijn regelmatig elektriciteitsstoringen. De prijs van
steenkool is meer dan verdubbeld sinds

begin dit jaar en was in oktober tot historische hoogte gestegen. Anders dan
westerse landen is China niet van plan
zijn kolencentrales te sluiten. Terwijl vorig jaar wereldwijd bijna 38 Gigawatt aan
kolencentrales werd gesloten (ruwweg
gelijk aan 38 kolencentrales), bouwde
China 38 Gigawatt aan kolencentrales
erbij. Op dit moment worden op 60 locaties in het land kolencentrales gebouwd,
meldt consultancy Global Energy Monitor. De Chinese president Xi Jingping is
niet aanwezig in Glasgow. 

De Klimaatmars in Nederland wordt samen met een nationale afdeling van Fridays for the Future georganiseerd, als
onderdeel van een ‘Klimaatcrisis Coalitie’. In die coalitie neemt naast Extinction
Rebellion ook Oxfam Novib deel. Deze in
Den Haag gevestigde Britse actiemultinational heeft een jaarlijkse omzet van 1
miljard euro. Van dat budget is 200 miljoen euro afkomstig van het ministerie
van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie is mondiaal de grootste
donateur van Milieudefensie en haar
zusterorganisatie Friends of the Earth.
Van het jaarbudget van 19 miljoen euro
kwam in 2020 een bedrag van 10,6 miljoen

Milieudefensie maakt met het subsidiegeld niet alleen radiospotjes met reclame voor de Klimaatmars. Het bepleit
met dit geld beleid van het ministerie

China is een belangrijke producent van dit
polykristallijn silicium. De recente sluitingen
van energie-intensieve fabrieken, zoals die
voor silicium, hebben geresulteerd in minder
productie en dus stijgende prijzen. Daar lijkt
voorlopig niet veel verbetering in te komen. De
website ZeroHedge haalt in dit verband Sakura
Yamasaki, directeur van de grote speler Singapore Solar Exchange, aan. Zij verwacht dat
de prijzen verder omhoog zullen gaan en dat
de markt sowieso chaotisch blijft in 2022. Dit
mede omdat ook andere kosten van zonnepanelen, zoals transport en andere grondstoffen,
zullen blijven stijgen.

Peter Baeten

Klimaatmars gesponsord door ministerie
Buitenlandse Zaken
Milieudefensie, hoofdorganisator van de ‘Klimaatmars’ van
6 november in Amsterdam, krijgt
sinds 2015 jaarlijks 10 miljoen euro
subsidie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor ‘pleiten
en beïnvloeden’ van CO2-beleid.
Dat tonen de jaarverslagen van
Milieudefensie.

Op dit moment explodeert de prijs van polykristallijn silicium, de belangrijkste grondstof
voor zonnepanelen. De zogenoemde 'spot price' voor dit materiaal bedroeg midden vorig
jaar $6.30/kg en is sindsdien 600% gestegen
tot $36.09/kg, meldt persbureau Bloomberg.

van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie
levert bijvoorbeeld de topambtenaren
- zogenaamde ‘klimaatgezanten’- die
nationaal en internationaal klimaatafspraken maken op conferenties. Die
afspraken vertalen andere ministeries
dan naar nationaal beleid. Zo bepleitte
Mark Rutte bij de Bertelsmann Stiftung
(eigenaar RTL Nieuws) op 2 maart 2018
dezelfde politiek als Milieudefensie bij
de Klimaatmars: 55% CO2-reductie voor
2030. Dit doel komt voort uit de afspraken die Nederlandse ambtenaren op de
klimaatconferentie in Parijs (2015) maakten. Zo bepleiten op papier onafhankelijke
stichtingen als Milieudefensie dezelfde
politiek als overheden.
De Klimaatmars is een uit New York gekopieerd initiatief van de professionele

het Verenigd Koninkrijk hebben twee hoogleraren, Peter Edwards en Peter Dobson van
Oxford University samen met Gari Owen van
consultancy Annwvyn Solutions, op 12 oktober
een artikel gepubliceerd waarin ze hebben berekend hoeveel het zou kosten om voldoende

Voor variabele energie
bronnen is grootschalige
opslag nodig

batterij-opslag te creëren om het land door een
periode van tien dagen van donker en windarm
weer te loodsen, uitgaande van een volledig
groene energievoorziening. De uitkomst is
3000 miljard Britse pond.
Volgens de jaarlijkse International Energy
Outlook van het Amerikaanse ministerie van
Energie, die begin oktober verscheen, zal het
gebruik van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, kolen) gestaag blijven stijgen tot 2050. In
het rapport wordt wel een groei voorzien voor
hernieuwbare energie maar ook over dertig
jaar zal het aandeel nog altijd maar een kwart
van het totale energieverbruik bedragen. 

KNMI negeert ‘Global Brightening’
als oorzaak opwarming

Fotografie: Ocean Rebellion

euro voor rekening van de Nederlandse
overheid.

Jarenlang zijn de kosten van zonnepanelen gestaag gedaald en veel
kenners – en energiescenario’s – gingen er tot voor kort vanuit dat die
daling nog lang zal doorgaan. Maar de trend van lagere kosten is recentelijk ruw doorbroken.

Ook over de betrouwbaarheid van hernieuwbare energie zijn zorgen. Volgens Bloomberg
zijn tijdelijke energiecrises een onvermijdelijke consequentie van de toenemende afhankelijkheid van variabele bronnen als wind en zon.
“De wereld ondergaat zijn eerste grote energiecrisis van de transitieperiode naar schone
energie. Het zal niet de laatste zijn,” meldt
Bloomberg. Voor variabele energiebronnen is
grootschalige opslag nodig, maar dit is nog
niet goed mogelijk en bovendien kostbaar. In

PR ES ID EN T BI DE N
BE G RE EP ZE LF W EL
DAT DE BO OD SC HA P
TE G EN ST RI JD IG IS
M ET ZI JN AM BI TI EU ZE
K LI M AATP LA NN EN

Rypke Zeilmaker

Zonnepanelen duurder,
“energiecrisis eerste
van vele”

Peter Baeten

Daarnaast hebben in Glasgow 18 landen
beloofd vóór 2050 hun kolencentrales te sluiten, waaronder het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Vietnam, Chili en
zelfs Polen.
Terwijl de landen op de klimaattop besprekingen voeren over het beperken van
de productie van olie, kolen en gas, om
CO2-uitstoot tegen te gaan, dringen ze
er bij grote energieproducerende landen
op aan om juist méér van hetzelfde spul te
produceren. De prijzen van steenkool, olie
en gas zijn dit jaar explosief gestegen door
grote vraag en achterblijvende productie.
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activist Bill Mc Kibben. Zijn organisatie
350.org is vernoemd naar de vermeende
bovengrens van CO2-concentratie in de
atmosfeer, voordat een catastrofe zou
plaatsvinden. De huidige concentratie
ligt volgens officiële metingen op 410
‘deeltjes per miljoen’ (PPM). De groep
werd opgezet met startkapitaal van
het Rockefeller Brothers Fund, net als
de Rockefeller Foundation een legaat
van Standard Oil, waarvan oliebedrijven Exxon en ESSO afsplitsingen zijn.
Zij werken nauw samen met Fridays
for the Future, de groep met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg als
boegbeeld. Milieudefensie wil niet ingaan
op vragen van De Andere Krant over de
besteding van de gemeenschapsgelden
die zij ontvangt. 

Het recente KNMI-klimaatrapport
Klimaatsignaal ’21 trok de aandacht
vanwege de overtrokken waarschuwingen over de zeespiegelstijging aan
de Noordzeekust (zie De Andere Krant
van 30 oktober). Maar het rapport biedt
ook interessante informatie over een
logische alternatieve oorzaak (anders
dan stijging van het CO2-gehalte) voor
de toegenomen temperatuur in Nederland: de sterk toegenomen zonnestraling die het aardoppervlak bereikt, door
afname in de bewolking.
Dit is uit de eigen cijfers van het KNMI eenvoudig af te leiden. Het KNMI schrijft in het
rapport over de situatie in Nederland: “De
jaargemiddelde inkomende zonnestraling
neemt toe sinds de jaren 90, met 3% per tien
jaar. De toename is het grootst in de lente, met
ruim 4% per tien jaar. De toename in zonnestraling is vooral het gevolg van een afname in
bewolking. De zonnestraling in de lente van
2020 was extreem hoog, mede door de geringe
aanwezigheid van vliegtuigstrepen en door
verminderde luchtvervuiling als gevolg van
maatregelen om het coronavirus te beheersen.” (Cursivering toegevoegd)

De inkomende zonnestraling is in Nederland
sinds de jaren negentig, waarschijnlijk door de
schonere lucht, met zo’n 10 procent gestegen,
een flinke stijging dus. Dit correleert goed met
de toegenomen temperatuur in ons land.
Maar vervolgens wordt dit fenomeen door
het KNMI bij het kopje ‘Oorzaken opwarming Nederland’ niet eens genoemd. Het
instituut komt niet verder dan: “Trends in
het regionale klimaat kunnen direct door
het versterkte broeikaseffect worden veroorzaakt of indirect door veranderingen in
luchtstromingen.”
De rol van verandering in bewolking bij de opwarming van de aarde, ook wel Global Brightening genoemd, is in klimaatsceptische kringen
al veel langer onderwerp van studie, niet alleen
voor West-Europa, maar ook wereldwijd.
Zo concludeerden de Duitse onderzoekers Fritz
Vahrenholt en Rolf Dubal in een recent artikel
dat veranderingen in wolken de meest waarschijnlijke oorzaak zijn van de opwarming in
de laatste 20 jaar. Het broeikaseffect is volgens hen niet geheel te verwaarlozen, maar
het droeg in mindere mate bij tot de opwarming: “Één ding kan nu al worden gezegd: de
opwarming van de laatste 20 jaar werd méér
veroorzaakt door veranderingen in de wolken dan door het klassieke broeikaseffect,”
schrijven zij. 

WILLEM FREDERIK ERNÉ

Schetenwappers
wetenschap (de (v.); […][<1300> […]] 1 het weten omtrent, de kennis, bekendheid met iets; […], 4 […] het weten op een speciaal gebied. […]
Het verwijt dat critici van het coronabeleid vaak krijgen, is dat ze niet vertrouwen op de wetenschappers. Die zeggen toch luid en duidelijk dat corona
gevaarlijk is, dat afstand houden en mondkapjes dragen werkt en onschadelijk
is, dat er werkende vaccins bestaan en dat iedereen die moet nemen.
De critici antwoorden dat zij wel degelijk luisteren naar wetenschappers, maar
dat die juist het tegenovergestelde beweren en zelfs geconcludeerd hebben dat
de voor vaccin doorgaande prikjes levensgevaarlijk zijn. Letterlijk.
Hoe kan dat? Hoe kan de ene groep wetenschappers zeggen dat iets groen is
en de andere precies het tegenovergestelde, rood? Welnu, op de eerste plaats
is wetenschap meestal niet eenduidig, althans niet lang. Er wordt altijd wel
weer wat nieuws ontdekt dat het voorgaande op losse schroeven zet. Daarom
moeten stellingen ook toetsbaar zijn zodat anderen ze kunnen falsifiëren. Zo
houden we wetenschap zuiver.

H E L A A S IS
WETENSCHAP
R
Z E L D E N Z U IV E
IG
T E G E N WO O R D
Helaas is wetenschap zelden zuiver tegenwoordig. De
 elangrijkste reden daarvoor is dat veel wetenschappelijke
b
instellingen gefinancierd worden door partijen die baat hebben
bij bepaalde onderzoeksuitkomsten en daar graag het predicaat ‘wetenschappelijk’ aan verbonden willen zien. Toch bestaan er nog wetenschappers die zich
niet hebben laten corrumperen en met hun publicaties dikwijls reputatie, baan
en soms zelfs leven op het spel zetten.
Om de twee soorten voortaan uit elkaar te kunnen houden, stel ik voor om
voor de eerste soort een andere benaming te gebruiken, een die mijn vader
zaliger bezigde wanneer een geleerde in zijn ogen weer eens onzin uitkraamde:
‘schetenwapper’. Het is verleidelijk om daar in deze tijd ‘schetenwappie’ van te
maken, maar dat zou verwarring zaaien: wappie = goed, schetenwappie = fout.
En verwarring kunnen we meer dan ooit missen als kiespijn. Schetenwapper,
dus. De zuivere wetenschappers blijven we gewoon wetenschapper noemen.
Dat verdienen ze.
Maar hoe weet je of je met een wetenschapper of een schetenwapper te maken
hebt? Welnu, meestal kun je ze herkennen. Een vermeend geleerd iemand die zijn
of haar gezicht op de televisie vertoont of in de gedrukte mainstream media (MSM)
verschijnt, is vrijwel zonder uitzondering een schetenwapper, om de simpele reden dat echte wetenschappers onmiddellijk zouden aantonen dat de coronacrisis
gepland en het overheidshandelen crimineel is. Dat kun je als staatspropaganda
media natuurlijk niet hebben en daarom heeft men louter schetenwappers in
de Rolodex’jes staan.
Een ander kenmerk is dat wetenschappers bereid zijn om altijd en overal in
discussie te gaan, ook – juist! – met schetenwappers, maar dat schetenwappers
dat angstvallig weigeren omdat ze niet ontmaskerd willen worden.
Ook komen schetenwappers nogal eens in opspraak. Niet zelden is er sprake
van belangenverstrengeling. Professor Koopmans is medepatenthouder van
de door schetenwapper Drosten ontwikkelde PCR-test en ook Koopmans’ mede-OMT-schetenwappers Kluytmans, Vossen en Gommers verdienen goed bij
met hun OMT-adviezen. De belangenverstrengeling in die kringen is zo groot
dat de regeringspartijen op 17 december 2020 een motie van Kamerlid Wilders
over onderzoek daarnaar lieten stranden: 75-74 (Et tu, Omtzigtus!).
Wat ook helpt, is je geschiedenis kennen. Dan weet je dat professor Osterhaus
in 2009 in een VPRO-documentaire keihard afgeserveerd is als een immorele
zakkenvuller. Ook columns kunnen een nuttige leidraad zijn, zoals die van Jan
B. Hommel. Hij ontmaskerde, goed beargumenteerd, rechtsfilosoof professor
Pierik als een academische kakkerlak. Schetenwapper, dus.
De Andere Krant lezen is eveneens een probaat middel om het weten van de
scheten te leren scheiden.
Intussen leidt de trend van regeringen wereldwijd om louter schetenwappers
te raadplegen tot een steeds onfrisser klimaat. En die klimaatverandering is
wel door mensen veroorzaakt. ¾
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CATHERINE AUSTIN FITTS OVER NIEUW UITSTEL VAN PUBLICATIE
OVERHEIDSDOCUMENTEN

De kernvragen zijn: wie bestuurt het land
werkelijk? Is het een variëteit aan private
belangen die via de veiligheidsdiensten
zaken aansturen, of is het een democratisch gekozen leider? Deze ontwikkelingen komen nu tot een hoogtepunt met de
centrale bankiers die zich inzetten om
rechtstreekse controle over het fiscale
beleid te krijgen.
Ik heb zojuist een stuk gepubliceerd met
de titel “Belasting, met of zonder volksvertegenwoordiging”. Het grote dilemma
voor Amerikanen op dit moment is dat als
de centrale banken het fiscale beleid voeren in plaats van verkozen volksvertegenwoordigers en er zoveel verkiezingsfraude
is dat het democratisch proces niet meer
werkt, waarom zouden ze dan nog belasting betalen? De centrale banken reageren
met het invoeren van een CBDO (Central
Bank Digital Currency), zodat belasting
afschreven kan worden wanneer het hen
uitkomt.

Illustratie: Josef Prchal

Op 23 oktober kondigde het Witte Huis aan dat het vrijgeven van
duizenden documenten, met informatie over de moord op John F.
Kennedy, opnieuw is uitgesteld. Waarom? En waarom is het nog
steeds relevant dat we erachter komen wat er echt is gebeurd in
1963? Voor een antwoord op deze vragen sprak De Andere Krant
met Catherine Austin Fitts.
Elze van Hamelen

Catherine Austin Fitts heeft unieke ervaring én inzicht in de dynamiek van Amerikaanse machtsstructuren als voormalig bankier op Wall Street en voormalig
staatssecretaris voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling in de regering van
Bush Senior in Washington. Op dit moment leidt zij het Solari Report, een online
platform dat zich inzet om mensen van
informatie te voorzien waarmee ze een
vrij en geïnspireerd leven kunnen leiden.
Catherine, waarom wordt de inhoud
van deze documenten, na meer dan 60
jaar, nog steeds geheimgehouden?
De moord op president Kennedy markeert
een belangrijk punt binnen de machtsstructuur van de VS. Dit was het moment
waarop een schaduwregering het roer in
handen nam. Het bestuur van het land
werd gescheiden van het electoraat en
het fiscale beleid opereerde niet langer
binnen de grenzen van de wet.
Deze geschiedenis onder de loep nemende, laat zien dat de mensen die hiervoor
wettelijk aansprakelijk zijn, er alles aan
gelegen is deze informatie niet naar
buiten te laten komen. Er is geen verjaringstermijn voor moord, dit is een belangrijk gegeven. Een saillant detail is dat

hun bedrijven en eigendommen wettelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit
heeft impact, niet alleen op hun nalatenschap, maar ook juridisch en financieel.
Dit is één reden. Wanneer je gaat zien
dat de moord op president Kennedy een
machtsgreep van de macht achter de
schermen was, wordt het een stuk zichtbaarder wat er zich nu afspeelt en wie
hiervoor verantwoordelijk zijn. Het geeft
helderheid over hoe de macht achter de
schermen opereert.

President Joe Biden gaf aan dat
de vertraging van de publicatie
“noodzakelijk was om identificeerbare
schade aan de militaire sector,
veiligheidsdiensten, politie en
internationale relaties te beschermen”.
Kan ik hieruit opmaken dat hij een rij
van medeplichtige partijen opsomt?
Mijn favoriete quote over dit onderwerp is
de opmerking die Chuck Schumer (senator
bij de democratische partij, red.) in een interview bij de Rachel Maddow show maakte bij aanvang van de Trump-regering. Hij

Wanneer we de feiten krijgen over
de moord op Kennedy zou dat tot
opmerkelijke politieke verschuivingen
kunnen leiden

De informatie in deze documenten over
betrokken instituties en individuen die
nog juridisch en financieel aansprakelijk
zijn, zou een vernietigend effect kunnen
hebben. Er zijn nog steeds veel gevestigde
belangen die in bescherming genomen
worden.

zei: “de president moet leren dat de veiligheidsdiensten onuitputtelijke mogelijkheden hebben om je te grazen te nemen en
je moet doen wat zij zeggen”. Hij gaf hier
een inkijkje in de werkelijke macht binnen
de VS, het land dat door de CIA bestuurd
wordt en niet door de president.

De overname door de macht achter de
schermen begon met de moord op Kennedy en ik zou daar de moord op zijn broer
enkele jaren later bij rekenen. Deze ontwikkeling komt nu tot een hoogtepunt
met de overname van het politieke bestuur door de centrale banken en het einde van de democratie. We ervaren op dit
moment volledig de gevolgen van het feit
dat we de daders hiermee hebben laten
wegkomen.
Als de inhoud van deze documenten
wel naar buiten komt, denk je dat dit
voor een keerpunt zou kunnen zorgen?
Dat weet ik niet, want ik ken de inhoud
niet. Naar mijn mening is ‘The Devil’s
Chessboard’ (Het Duivelse Schaakspel)
van David Talbot het beste boek over de
moord op Kennedy. Pas in het laatste
hoofdstuk verbindt hij alle punten en
slaat de spijker op zijn kop in zijn beschrijving van de machtsstructuur. Hij
legt verbanden met Wall Street, met grote
investeerders. Ik sprak een vriend die het
boek gelezen had, en hij zei, ‘ik voel me
echt ontdaan’. Ik vroeg hem: “Waarom?
Je weet toch al lang dat de gevestigde orde
achter de moord op Kennedy zat?”. “Ja,”
zei hij, “maar er is een verschil tussen
weten en echt een overzicht van de feiten
voor je hebben”.
Wanneer we de feiten krijgen over de
moord op Kennedy zou dat tot opmerkelijke politieke verschuivingen kunnen
leiden.
De volgende datum waarop de docu
menten naar buiten zouden moeten
komen is 15 december 2021. Denk je dat
we ze kunnen verwachten?
We hebben een punt bereikt in Amerika
waar, als we doorgaan met het financieren van onze vijanden, er geen hoop
meer is. Zolang we blijven bankieren
bij de banken, kopen bij de bedrijven
die deel uitmaken van dit systeem en
belasting betalen aan een overheid die
zich niet aan de wet houdt, zal dit blijven bestaan. “Crime that pays is crime
that stays.”
We zullen ons geld op een bewuste manier moeten uitgeven, anders heb ik geen
hoop dat we op 15 december de inhoud
van deze documenten zullen zien. 

HET WERELDJOURNA AL

BEROEPSGEHEIM IN GEVAAR:
POLITIE KRIJGT TOEGANG TOT
DNA PATIËNT
De ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’, die op dit
moment ter discussie staat in de Tweede Kamer, maakt
het mogelijk dat politie en justitie in bepaalde gevallen
zonder toestemming van de patiënt DNA van afgestaan
lichaamsmateriaal mogen gebruiken.
De wet stelt voorwaarden voor gebruik van lichaams
materiaal (zoals weefsel, speeksel of bloed) dat wordt
ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
van medicijnen, en beoogt een zorgvuldige omgang met
afgestaan lichaamsmateriaal. Echter, in een reactie op
het wetsvoorstel waarschuwt de artsenfederatie KNMG
(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst): “De mogelijkheid voor justitie en
politie om in specifieke gevallen zonder toestemming van
de patiënt lichaamsmateriaal te mogen gebruiken, zal
alle patiënten terughoudender maken in het afstaan van
lichaamsmateriaal voor behandeling en wetenschappelijk
onderzoek.” Volgens de KNMG heeft de regel “gevolgen voor de bescherming van het lichaamsmateriaal van
iedere patiënt”.
Vincent Böhre, directeur van Privacy First, deelt de zorg
van de KNMG, en vertelt in een interview bij BNR radio
dat “het gevaar sluimert dat de wet ertoe leidt dat er een
centrale databank komt waar ons DNA wordt opgeslagen.”
Dergelijke ontwikkelingen zijn in de VS al veel verder
gevorderd. In het artikel ‘The War Over Genetic Privacy
Is Just Beginning’ waarschuwt advocaat en auteur John
W. Whitehead voor het gebruik van DNA door justitie en
politie: “Doordat de overheid toegang heeft tot je DNA,
zullen ze alles over je te weten komen wat nog niet bekend
was: je familiegeschiedenis, je afstamming, je gezondheidsgeschiedenis, je neiging om orders te volgen of je
voorkeur om je eigen weg te gaan.”

NA 127 WOB-VERZOEKEN:
GEEN WETENSCHAPPELIJKE
PUBLICATIE MET GEÏSOLEERD
SARS-COV-19 VIRUS
Sinds mei 2020 stuurde de Canadese onderzoekster Christine Massey wereldwijd 127 Wob–verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) naar publieke gezondheidsorganisaties
met het verzoek wetenschappelijke publicaties aan te
leveren die een geïsoleerd SARS-CoV-2 virus aantonen.
Tot nu toe heeft geen enkele instantie dit verzoek kunnen
inwilligen.
Op het hoogtepunt van de pandemie in maart en april van
2020 trokken een aantal artsen, journalisten en onder
zoekers in twijfel of het nieuwe SARS-CoV-2 virus wel de
oorzaak was van de ziekte COVID-19. Volgens de artsen
Thomas Cowan en Andrew Kaufman, onderzoeker David Crowe en wetenschapsjournalisten Jon Rappoport
en Celia Farber, was er geen wetenschappelijk bewijs van
een nieuw virus dat op de juiste manier geïsoleerd was.
De meeste gezondheidsinstituties en wetenschappelijke
publicaties werken met computermodellen van het virus.

Elze van Hamelen

Fotografie: Sharon McCutcheon

Nog steeds geen openheid over moord
op John F. Kennedy

VN-CONVENTIE VOOR
BIOD IVERSITEIT: NATUUR
BESCHERMING OF GOUDMIJN?

Als er in een pandemie miljoenen mensen geïnfecteerd
zijn met het nieuwe virus, dan moet het eenvoudig zijn
een monster (speeksel, snot of bloed) af te nemen en die
met - binnen de virologie gebruikelijke - technieken op
te zuiveren tot er slechts virusdeeltjes over zijn. Van deze
deeltjes kan vervolgens met een elektronenmicroscoop
een afbeelding gemaakt worden. De genoemde artsen,
journalisten en onderzoekers vonden geen bewijs van
isolatie door middel van klassieke opzuivering, en ook
geen bewijs van een causaal verband tussen een nieuw
(geïsoleerd) virus en de symptomen die we aan COVID-19
toeschrijven.
Biostatisticus Massey heeft instanties die betrokken
zijn bij coronabeleid en de wetenschap daarachter, zoals
ministeries van Gezondheid, laboratoria
en universiteiten, gevraagd om wetenschappelijke documentatie over isolatie van SARS-CoV-2 aan te leveren. In
deze verzoeken is ze heel specifiek over
wat isolatie inhoudt. In wetenschappelijke databases zijn veel onderzoeken te
vinden met de claim van isolatie. Nader
bekeken blijken deze publicaties een of
meer van de volgende stappen te hebben
doorlopen:

De VN-Conventie over biodiversiteit dient de biotech-sector en niet de natuur, waarschuwt onderzoeker
en auteur van Technocracy Rising Patrick Wood. Tijdens
internationale conferenties, dit jaar van 11 tot 15 oktober
en komend jaar van 25 april tot 8 mei, worden voorbereidingen getroffen tot het opstellen van een routekaart voor
behoud van biodiversiteit in de komende decennia. De
plannen zijn ambitieus: het nieuwe raamwerk is gericht
op ‘het transformeren van de relatie tussen maatschappij en biodiversiteit, zodat in 2050 de gedeelde visie van
leven in evenwicht met de natuur realiteit is geworden’
schrijft de Work Group on the Post-2020 Global Bio
diversity Framework.
Het klinkt mooi, ‘leven in evenwicht met de natuur’, maar
wat betekent dat in de praktijk? De conventie legt de basis
voor het in kaart brengen van al het genetisch materiaal
in ecosystemen. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de biotech-sector, die daarmee
in naam van duurzaamheid door middel van genetische
manipulatie nieuwe producten ontwikkelt, stelt Wood.
Het World Economic Forum (WEF), de denktank van de
globale elite en drijfveer achter de ‘Great Reset’, spreekt
zelfs van het begin van een ‘Synthetisch Tijdperk’, waarin
“producten van de aarde niet slechts door menselijke actie
worden beïnvloed, maar waarin deze opnieuw ontworpen
kunnen worden.”

DE CO NV EN TI E LE GT DE
K
BA SI S VO OR HE T GE BR UI
VA N ‘G EN ET IS CH E
GR ON DS TO FF EN ’, DI E
KU NN EN WOR DE N
GE CL AI M D DO OR DE
BI OT EC H- IN DU ST RI E

• Er is een monster op een kweek van
Vero-cellen (niercellen van een aap).
Doordat het virus is opgekweekt, is het
monster niet zuiver meer. Als het monster is afgenomen bij een ziek persoon,
dan zou dit voldoende virusdeeltjes moeten bevatten
voor isolatie en is een kweek niet nodig, leggen Cowan
en Kaufman uit.

• Er wordt een PCR (polymerasekettingreactie) uitgevoerd op het monster of op de kweek. Een PCR is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen test maar
een onderzoekstechnologie. Via de kettingreactie wordt
DNA exponentieel vermeerderd, waardoor zelfs bij heel
kleine concentraties DNA onderzocht kan worden. Voor
het initiëren van de kettingreactie zijn toevoegingen
nodig waardoor het originele monster niet meer zuiver
is. Het is daarom niet duidelijk of de uitkomst van de
PCR een virusdeeltje is, of dat het een andere oorsprong
heeft. Wederom, zieke personen dragen hoge concentratie virusdeeltjes bij zich. Een PCR zou daarom niet
nodig moeten zijn voor virusisolatie.
• Er wordt ‘in silico’ met behulp van computermodellen
en DNA uit de kweek of PCR een DNA-sequentie samengesteld. Het resulterende genoom komt dus niet
voort uit het geïsoleerde virus, maar is het
resultaat van een computerberekening. (Zie
Thomas Cowan, What does a virologist know
about SARS-CoV-2 as of March 21, 2021.)
De meest elementaire aanname achter de
pandemie is dat er een causaal verband is tussen een nieuw virus dat leidt tot een nieuwe
ziekte, corona. Als we de wetenschap moeten
geloven, zouden we het bewijs terug moeten
vinden in wetenschappelijke publicaties. De
instituties die verantwoordelijk zijn voor het
coronabeleid moeten dit kunnen aanleveren.

Wood legt uit dat de biodiversiteitsconventie sinds de start in 1992 een reductionistisch
en economisch perspectief op de natuur had. Hij
citeert het Brundtland rapport ‘Our Common Future’, dat
in 1992 het startsein gaf voor duurzame ontwikkeling:
“De diversiteit van [plant- en dier]soorten is noodzakelijk voor het normaal functioneren van ecosystemen
en de biosfeer als geheel. Het genetisch materiaal van
wilde soorten draagt jaarlijks miljarden dollars bij aan
de wereldeconomie in de vorm van verbeterde gewassen, nieuwe medicijnen en materialen die in de industrie
gebruikt worden” en “biologische soorten en hun genetische materiaal (‘resources’) zullen een steeds grotere
rol gaan spelen in duurzame ontwikkeling”.
Biodiversiteit – de diversiteit van planten en dieren in een
ecosysteem – wordt hiermee gelijkgesteld aan genetische
diversiteit, schrijft Wood. De conventie legt zo de basis
voor het gebruik van ‘genetische grondstoffen’, die kunnen worden geclaimd door de biotech-industrie. Het was
de bedoeling dat de industrie royalty’s zou betalen voor
deze ‘grondstoffen’, die landen in het zuidelijk halfrond
ten goede zouden komen. In de praktijk pakt dit anders
uit: afhankelijkheid van genetisch gemanipuleerde zaden
van Monsanto zorgt bijvoorbeeld voor grote problemen
bij boeren. 

SAMEN LEVEN
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WE DOEN NIET AAN ONDERWIJS

HetAndereJournaal

Natuurlijk leren in de stroom
van het leven

Anja Veerman en Marjolein Voogd

ZELF SLEEDOORN
LIKEUR MAKEN
Sleedoornlikeur is een dieprode gezonde
likeur die in november gemaakt kan worden en vanwege het verwarmende effect
een fijne drank voor tijdens de wintermaanden. Denk bijvoorbeeld hoe sfeervol
een mooie fles zelfgemaakte likeur, met
wat kruidnagels, steranijs en een kaneelstokje ernaast op tafel staat tijdens
de kersttijd. De likeur is ook geschikt om
mee te mixen in bijvoorbeeld cocktails of
longdrinks.
De blauwpaarse bessen van de scherp
gedoornde sleedoornstruik, Prunus Spinosa, worden in november geplukt. De
struiken komen veel in Nederland voor
en vind je vaak langs bosranden en in
parken. Als de natuurlijke vorst er nog
niet overheen is gegaan, is het goed de
gewassen en gedroogde bessen eerst een
paar nachtjes in de diepvries te bewaren.
Het invriezen verzwakt de wrange en zure
looizuursmaak en maakt de schil van de
bessen minder taai. Eet ze niet rauw.
Mensen die wildpluk nog wat spannend
vinden, kunnen de bessen ook kopen of
bestellen in een natuurwinkel. Sleedoornlikeur is ook wel bekend onder de naam
sloe gin. Sloe is Engels voor sleedoorn.
Een andere naam voor sleedoornbessen
is sleepruimen.

Bereidingswijze van de likeur
Benodigdheden: 500 gr sleedoorn
bessen die je even kneust of inprikt met
een satéprikker (of traditioneel met een
sleedoorn), 1 liter gin of jonge jenever,
300 gram suiker en naar eigen smaak
een keuze uit bijv.: een pijpje kaneel,
steranijs, wat kruidnagels, citroenschijfjes of buitenschil zonder het wit,
een vanillestokje, een takje rozemarijn,
gember enz. voor de warme en kruidige smaak van de likeur. Doe alle ingre
diënten in een ruime en goed afsluitbare weckpot en bewaar de pot in een
donkere kast. De eerste 2 weken de pot
elke dag even schudden en daarna nog
4 weken lang 1 keer per week. Vanaf
6 weken kan de likeur, nadat hij is gezeefd, worden gebotteld en is hij klaar
om te worden gedronken. De likeur is
heel lang houdbaar.

B E S T E L B O E R IS
E E N L A N D E L IJ K
P L AT F O R M WA A R
M E N D IR E C T B IJ
LOKALE BOEREN
TERECHT KAN

Petra en Robbert leven samen met hun twee kinderen – dochter Doris
en zoon Iza, van 5 en 2 jaar – al bijna tien jaar een heel vrij leven. Een
leven in vertrouwen, in verbinding en van binnenuit in lijn met de en
je eigen natuur. De kinderen gaan niet naar school, maar leren door
het leven te leven zoals het zich aandient. Dit betekent ook dat hun
woonadres wisselt. Op dit moment leeft het gezin in een camper in
Portugal. Petra legt uit hoe haar kinderen zich op een natuurlijke wijze
lerend ontwikkelen.
Petra Smolders

VAN GOD LOS?
NieuwZinnig is een beweging die in kaart
brengt welke vormen van zingeving er in
onze huidige maatschappij bestaan. “In
onze samenleving wemelt het van de
zinzoekers, die in een traditionele kerk
al lang geen eigentijds antwoord meer
vinden, terwijl het barst van de nieuwe
initiatieven en vormen die wel in die behoefte voorzien.”
Aldus grondlegger van NieuwZinnig,
Mauk van Heemstra, organisatieadviseur in de zorg. Met zijn beweging brengt
hij die initiatieven in beeld, samen met
de bijna 70 deelnemers die zich bij hem
hebben aangemeld sinds de lancering van
zijn animatie-video over “zingeving voor
niet-religieuzen” in april dit jaar.
In de animatie wordt uitgelegd in welke
behoeften kerken vroeger voorzagen, hoe
de wereld vervolgens veranderde, maar
de menselijke behoefte aan verbinding en
nadenken over het leven hetzelfde bleef.
Ook wordt een oproep gedaan aan de kijker om voorbeelden van nieuwe vormen
en plekken die betekenisvol zijn te delen.
“We proberen mensen weer in contact te
brengen met die oude wijn, die universeel
menselijk is, in nieuwe kruiken, op weg
naar een gebed zonder einde, niet noodzakelijk van God los”, vertelt de stem in
de animatie.

WEES SOCIAAL, KOOP
LOKAAL
BestelBoer is een landelijk platform waar
je direct bij lokale boeren terecht kunt
voor verse producten die voor een eerlijke
prijs worden verkocht. Van romige zuivel,
verse groente en fruit, tot en met kruiden,
vlees, kaas en wijn van de beste kwaliteit.
Via de website www.bestelboer.nl of de te
downloaden app BestelBoer vind je boeren
in de directe omgeving waar je producten
kunt afhalen of laten bezorgen. De boeren
werken onderling samen en bieden zo een
volledig assortiment.

De burgemeester van Utrecht, Sharon
Dijksma, besloot Waku Waku als voorbeeld te stellen en op maandag 27 september kregen zij van haar het bevel om
het restaurant te sluiten. Na verzet van
de eigenaren en demonstranten werden op dinsdag de sloten uitgeboord en
op woensdag werd het pand ontruimd
en gesloten. Reactie van het restaurant:
“Wat heeft dit in godsnaam nog te maken
met de volksgezondheid? Wij serveren
plantaardige gerechten van biologische
en onbewerkte ingrediënten. Hiermee
versterken wij het immuunsysteem van
onze gasten en inspireren wij hen om gezondere leefstijlkeuzes te maken. Waku
Waku is onderdeel van de oplossing, niet
van het probleem.”

MARTIN SCHENKELS
In De Andere Krant nummer 4 van vorige
week was het mooie artikel ‘Een Nieuwe
Samenleving op Coöperatieve Grondslag’
van Martin Schenkels op pagina 8 te lezen. Mochten er naar aanleiding van dit
artikel vragen zijn, dan is Martin rechtstreeks te bereiken via zijn e-mailadres:
mjjmschenkels@gmail.com.
30 van zijn boekjes zijn te koop via
redactie@deanderekrant.nl voor € 10
excl. verzendkosten (brievenbus). De opbrengst van deze boekjes schenkt Martin
aan De Andere Krant.

Nog voordat wij kinderen kregen wisten
wij al dat ‘naar school gaan’ voor onze
kinderen geen optie zou zijn. Het (kapitalistische) systeem dat nu overheerst in de
wereld spreekt ons niet aan en wij kiezen
een ander pad. Het leven waar wij voor
kiezen draait om vertrouwen, onvoorwaardelijk geven en vrij mogen kiezen.
Als je als ouder die waarden (voor)leeft,
dan is het vanzelfsprekend dat je kinderen
dat ook meekrijgen.
Nieuwsgierigheid van binnenuit
Dat wij niet voor school kiezen is vanuit
ons perspectief logisch. Wij leven als gezin in de natuurlijke stroom, er is geen
moeten, ‘zo hoort het’ of ‘zo gaat dat
nu eenmaal’. Al vanaf het moment dat
Doris klein was, was het heel duidelijk
dat zij erg nieuwsgierig is, terwijl die
nieuwsgierigheid in het onderwijs ongetwijfeld zou afstompen of verdwijnen.
Want daar moeten kinderen van alles,
wat de nieuwsgierigheid van binnenuit
niet ondersteund. Iza is een zachtaardig
mannetje, echt een ‘gentleman’. Ik heb
weleens ingevoeld hoe het zou zijn als hij
in een grote klas met andere kinderen zou
zitten. Nog los van het leren, alleen het
daar zijn met zoveel verschillende kinderen om hem heen, die allemaal geluid
maken, zou hem doen verkrampen. En dat
is geen goede basis om iets te leren.
Een ander aspect van het onderwijs is de
knip, zoals ik het noem. Als een kind vijf
wordt moet het naar school. Al die jaren
daarvoor mag de natuur zijn werk doen:

DOOR BURGEMEESTER
GESLOTEN RESTAURANT WAKU WAKU
HEROPENT DEUREN
Het Utrechtse restaurant Waku Waku,
dat op 27 september op last van de burgemeester werd gesloten omdat het weigerde mee te doen met de QR-code, is op
2 november heropend als Waku Take
Away Store. Waku Waku kwam in het
nieuws omdat het een van de weinige horecazaken in Nederland was die openlijk
verzet pleegden tegen de invoering van de
coronapas in de horeca per 25 september.

Anders, maar hoe?
Dat wij het dus anders zouden gaan doen
was al heel vroeg duidelijk, maar hoe dan?
Die vraag beantwoordde zichzelf gaandeweg. Naarmate onze kinderen ouder
worden dienen interesses zich aan. Wij
doen niets aan onderwijs, in de zin van
dat we voor onze kinderen bedenken wat
ze moeten leren. Er zijn geen doelen of
projecten of taakjes of werkjes. De dag
ontvouwt zich en daarin doen allerlei
situaties zich voor. Ze vinden een insect
waar ze een huisje voor bouwen, ze wandelen mee met mij en de hond of gaan mee
wildplukken. Ze ontmoeten andere kinderen die geen Nederlands spreken, ze
spelen een spelletje op de iPad of helpen
afwassen. Onze dochter begint nu zelf aan
te geven dat ze graag wil rekenen en lezen.

geveer 15 letters. En terwijl ze er de hele
zomer niet direct mee bezig was, kent ze
de letters nu allemaal. Het verraste mij!
Het bevestigde voor mij weer hoe magisch de natuur is, het gaat echt allemaal
vanzelf. Wij hoeven niet te duwen of te
trekken, te controleren of te manipuleren. We hoeven alleen maar te vertrouwen
op de basis. En we mogen loslaten als het
niet de bedoeling is, dan is het ook oké.
En juist dat loslaten in combinatie met
werkelijk vertrouwen dat onze kinderen
helemaal goed zijn zoals ze zijn, maakt
dat er alle ruimte en rust is om te leren
wat er te leren valt.

Fluïde proces
Natuurlijk leren is een fluïde proces, het
gaat altijd de kant op van groei en ontwikkeling, de wereld begrijpen en daarin
je eigen positie innemen. Dus hoe de toekomst eruit ziet qua leren weten we niet
precies, maar dat we op het juiste pad zitten dat laten onze kinderen ons dagelijks
zien en voelen. In woord, daad en soms al
in geschrift. 

f Vanaf 7 november is er een
podcast over educatie, maar
ook andere podcasts, blogs en
contactinformatie van Petra en
Robbert staan op: geefeconomie.

Het gaat allemaal vanzelf
Wat mij deze zomer opviel, is dat onze
kinderen vooral veel buiten hebben gespeeld. Dat is wat je doet als de zon schijnt.
Zo was er weinig interesse in de letters
van het alfabet. Die interesse was er bij
Doris vóór de zomer wel. Ze kende on-

Zelf shampoo maken
Benodigdheden shampoo

Inmiddels zijn er door de deelnemers 150
voorbeelden verzameld die voldoen aan
“eigentijds geloven”. Een kernteam van
6 mensen, waaronder een hoogleraar sociologie en een cultureel antropoloog, zal
de ideeën gaan analyseren en antwoord
geven op de vraag welke initiatieven het
meest aanspreken en hoe deze breder gedeeld kunnen worden. Het doel is uiteindelijk de initiatieven in de vorm van een
catalogus te bundelen, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn. Mensen die een bijdrage willen leveren aan NieuwZinnig of
op de hoogte gehouden willen worden van
de ontwikkelingen kunnen zich aanmelden via mail@nieuwzinnig.nl

met leren lopen, leren eten, leren praten,
leren knippen, leren samen spelen. Als een
kind vijf wordt is dat ineens afgelopen.
Dag nieuwsgierigheid, dag openheid, dag
meestromen, dag mee naar de kaasboer,
dag met je hond spelen, dag urenlang
echte mieren bestuderen. Wat een eenheidsworst denk ik, als ik stilsta bij al die
duizenden kinderen in die scholen, klaslokalen, ver weg van de wereld, de natuur,
de diversiteit aan andere mensen, om te
leren over… tja, over wat eigenlijk? Over
het leven, zonder het zelf te leven?

Vanuit mijn eigen ervaring met leren
zie ik nu dat ik vroeger op school veel
nutteloze kennis heb geleerd die ik niet
onthouden heb. Ik kon me niets meer
herinneren van eb en vloed en de stand
van de maan. Toen ik hier in Portugal de
oceaan elke ochtend een andere hoogte
zag aannemen, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik zocht die kennis over de
getijden op en nam het werkelijk tot me.
Ik begreep de wereld, de natuur en mijn
plaats als mens daarin een beetje beter en
wist ook dat ik het niet meer zou vergeten.

Naast alle fysieke steun werd er een
crowdfunding-campagne gestart en dat
bleek een succes, want er werd meer dan
€ 50.000 gedoneerd. Hierdoor kreeg Waku
Waku de kans de deuren te heropenen als
Waku Take Away Store. Hier kun je nu
terecht voor biologische homemade cakes, focaccia’s, sauzen, soepen, jams,
kimchi, chocoladekoekjes en take-away
koffie en chai latte. Verder verkoopt Waku
bekende biologische groente en fruit van
lokale boeren, plus exclusieve (vegan) kazen van Mr. & Mrs. Watson.

• 80 ml vloeibare zeep
(kant en klaar of zelfgemaakt)
• 60 ml kokosmelk
• scheutje olie (passend bij haartype bijv.
tarwekiem- of arganolie)
• druppels etherische olie
Benodigdheden vloeibare zeep
• 20 gram natuurzeep
(bijv. castille of aleppo)
• scheutje glycerine
• 1 liter water

Anja Veerman
Welke shampoo kies ik? Deze gedachte kan voor
keuzestress zorgen als je in de drogisterij voor
de haarverzorgingsproducten staat. De keuze
is reuze. Zowel bij de reguliere shampoos, met
vaak een waslijst aan chemische toevoegingen,
als bij de duurdere biologische varianten. Wat
veel mensen tegenwoordig niet meer beseffen,
is dat shampoo heel eenvoudig zelf te maken is.
Ook met alleen natuurlijke ingrediënten.
Shampoo bestaat voor 80% uit water. De
reinigende werking van shampoo komt door
de toevoeging van zeep. Om shampoo een
lekkere geur te geven kunnen wat druppels etherische olie van bloemen, planten of
kruiden worden toegevoegd. Deze oliën hebben
verschillende eigenschappen en een speciale

werking op het gemoed. Welke invloed ze precies
hebben, hangt af van de persoon in kwestie en de
samenstelling van de etherische olie.
De vloeibare zeep
Vloeibare zeep is kant-en-klaar te koop bij de
drogist, maar kun je ook zelf maken. Dat doe je zo:
1

Doe 1 liter koud water samen met 20 gram

grof geraspte natuurzeep in een pan.

2

Voeg een klein beetje zuivere glycerine toe


en breng dit al roerend aan de kook. Wanneer
de zeep is opgelost kan de pan van het vuur.

3

Giet het vloeibare zeepmengsel in een grote

maatbeker of klein emmertje en laat het indikken tot de volgende dag.

4

M
et de staafmixer maak je er een vloeibare
klontvrije zeep van.

De shampoo
5

N eem


een leeg flesje met een inhoud
van minimaal 150 ml. Vul het met de
80 ml vloeibare zeep, 60 ml kokosmelk, een scheutje olie en de druppels
etherische olie. Draai de dop erop, schud even
flink en de shampoo is klaar voor gebruik.

Zelfgemaakte shampoo is minder lang houdbaar dan commerciële shampoo: ongeveer zes
maanden. Deze datum kun je goed onthouden
door een sticker op het flesje te plakken met de
datum waarop de shampoo gemaakt is. ¾

GEZONDHEID
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CHRISTELIJKE HUISARTS HEKELT VACCINATIEDRANG

“Tijd dat kerkleiders opstaan”
BELEID
WERKT ALS
SPLIJTZWAM

“Vaccinatie had niet als ‘enige uitweg’ gepresenteerd
hoeven worden. Ik mis eerlijke voorlichting over vaccinatie
en tolerantie richting niet-gevaccineerden. Er wordt
discriminatie ingevoerd. De kerken zijn oorverdovend stil.”
Jeffrey Schipper
Aan het woord is Els van Veen. De
christelijke huisarts uit Dalfsen
is ervan overtuigd dat de tijd van
zwijgen voorbij is en spreekt zich
uit tegen het huidige coronabeleid
en de vaccinatiedrang die dit in haar
ogen met zich meebrengt.
“Ik ben gevaccineerd volgens het
Rijksvaccinatieprogramma”, vertelt de huisarts. “Omdat ik vóór
de mazelenvaccinaties ben geboren, heb ik als peuter zelf mazelen
doorgemaakt, daar ben ik levenslang immuun tegen. Voor wat betreft corona werkte ik begin 2020 in
mijn eigen praktijk in Kampen. Per 1
januari 2021 heb ik de praktijk verkocht. Ik heb onbeschermd (en later
beschermd) met zieke mensen gewerkt. Ik ben al die tijd niet zelf ziek
geworden. Ik leef gezond. Ik heb dit
coronavaccin niet genomen omdat
ik er geen toegevoegde waarde van
verwacht. En dan zou ik een ‘anti-vaxxer’ zijn? Of een gevaar voor
de IC-bezetting? Dat bestrijd ik. Maar
ondertussen kan ik nu het land niet
meer uit, niet naar de horeca, theater of bioscoop. Ik ben verbijsterd
dat dit zover heeft kunnen komen
in Nederland. Eerlijk gezegd vind ik
het oorverdovend stil vanuit kerkelijk Nederland. Ik had verwacht dat
kerkelijk leiders meteen op hun achterste benen zouden staan, er wordt
discriminatie ingevoerd.”
U stelt dat veel kerkelijke leiders te
stil zijn. Hoe verklaart u dat zij zich
niet, of alleen in de wandelgangen,
uitspreken?
“Ik denk dat vooral naïviteit een rol
speelt. Vooral bij de van oorsprong
hervormden zit heel sterk het idee
er in dat de overheid ‘door God aangesteld is’. Het is, als je er eenmaal

van overtuigd bent dat de overheid
het goede met ons voorheeft, heel
moeilijk om de switch te maken naar
twijfel aan de goede intenties. Verder zijn predikanten geen artsen. Ik
ben dat wel en zag al snel dat corona nauwelijks verschilt van griep/
influenza.”

alle vier (Pfizer, Moderna, Janssen
en Astra) gebaseerd op een nieuwe
techniek. Klassieke vaccins bevatten een stukje (verzwakt) virus - of
een bacterie - en dat krijg je geïnjecteerd. Je lichaam maakt dan zelf
antistoffen tegen dat verzwakte
virus, dus zonder dat het vaccin de
lichaamscel binnen gaat. Bij de co-

“En ik zou een anti-vaxxer zijn? Een gevaar
voor de IC-bezetting?”

Demissionair zorgminister Hugo de
Jonge noemde vaccinatie eerder “een
daad van naastenliefde” en deze
week stelde Ernst Kuipers, voorzitter
van het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ), dat je vaccinatie
zou kunnen zien als “een gift van
God”. Wat vindt u van dergelijke
uitspraken?
“Niet alleen Hugo de Jonge heeft dit
gedaan, ook staatssecretaris Paul
Blokhuis van de ChristenUnie. Het is
een variant op ‘je neemt een vaccin
voor een ander’. Maar je neemt een
vaccin niet voor een ander. Het is wel
een slimme marketingtruc van de
farmaceut, in mijn ogen. Een vaccin
neem je voor jezelf. Door het verhaal
de wereld in te brengen dat je een
vaccin ‘voor de ander’ neemt, heb je
nu hele rare toestanden gekregen. Ik
ken oude mensen die het vaccin hebben genomen en alsnog doodsbang
zijn voor hun niet-gevaccineerde
kleinkinderen. Eigenlijk vertrouwen
deze mensen het vaccin dan niet.
Wat ik mis is eerlijke voorlichting
over deze coronavaccins. Ze zijn
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ronavaccins krijg je een genetische
code voor een heel klein deel van
het coronavirus, het spike-eiwit,
geïnjecteerd. Deze code gaat de
lichaamscellen binnen, dat is een
nieuwe techniek. Je eigen cellen gaan
dan dat spike-eiwit aanmaken. We
weten nog niet wat de effecten op de

lange termijn zijn van deze vaccins.
Vooral bij jonge mensen baart mij
dat zorgen.”
Wat zijn in uw ogen goede redenen
om je niet te laten vaccineren?
“Allereerst wil ik benadrukken
dat deze vaccins ‘leaky’ zijn, ze
beschermen niet 100 procent. Dus
je kunt na vaccinatie nog evengoed
ziek worden en anderen besmetten. Een mazelenvaccin beschermt
bijvoorbeeld nagenoeg 100 procent
tegen mazelen en werkt levenslang. Goede redenen zijn: Je hebt
al corona gehad, mensen zijn dan
waarschijnlijk levenslang immuun.
Het immuunsysteem zit zo enorm
complex in elkaar. Deze coronavaccins werken maar op één klein aspect. Eigen immuniteit beschermt
waarschijnlijk beter dan deze nieuwe vaccins. Tweede reden: je bent
vitaal, bent jonger dan 60-70 jaar
en hebt geen onderliggend lijden.
Je maakt de afweging dat je liever
corona krijgt en natuurlijke afweer
ontwikkelt.”

Wat zijn naast vaccinatie andere
wegen om uit de coronacrisis te
komen?
“Thuisblijven als je je ziek voelt,
goede ventilatie en zorgen voor
goede zorg en uitgeruste en toegeruste zorgverleners, dus opschaling
van de IC-capaciteit. En vooral niet
banger zijn dan nodig. Maar eigenlijk vind ik de existentiële kant veel
belangrijker. Accepteer dat het leven
eindig is. Ga niet voor kwantiteit (zo
lang mogelijk leven) maar voor kwaliteit; leven in dankbaarheid met je
dierbaren en buren. Geniet van de
schepping. Eet en drink samen, huil
en lach samen. Dat vind ik juist mooi
aan hechte gemeenschappen zoals
Urk en Staphorst. Daar is nog gemeenschapszin. Daar zijn mensen
nog trouw aan God. De grondredenen
van deze enorme angst voor corona is
volgens mij dat mensen in het Westen niet meer om kunnen gaan met
lijden en sterven. Massavorming kan
alleen ontstaan als er al veel maatschappelijke onvrede is, en een verlies van zingeving.
In hoeverre is er in uw omgeving
sprake van een tweedeling tussen
gevaccineerden en niet-gevacci
neerden en welke bijdrage heeft de
coronapas daaraan geleverd?
“Mijn omgeving is helaas gepolariseerd. Ik heb sommige vrienden
verloren doordat zij fel voorstander zijn van vaccinatie. Sommige
familieleden vinden het normaal
dat ik niet meer naar een restaurant
kan omdat ik geen QR-code heb.
Ook verder uit het land krijg ik veel
schrijnende verhalen te horen, zoals
vriendengroepen die uit elkaar vallen. Ik heb weet van huwelijken die
onder spanning staan, kleinkinderen
die de grootouders niet meer zien, of
waarbij de grootouders bang zijn voor
de kleinkinderen omdat zij niet zijn
gevaccineerd. Het coronabeleid werkt
als een splijtzwam. Het is belangrijk
om ons nooit te laten uitspelen tegen elkaar. Ik hou me vast aan mijn
geloof in God, aan de woorden ‘wees
niet bang, want Ik ben bij je’.” ¾

f Dit artikel is met toestemming
overgenomen van CIP.nl,
de grootste Christelijke
nieuwsbrief van Nederland.

Surinaamse kerken tegen vaccinatiedwang
Van de redactie
Zo’n 110 evangelische organisaties en kerken in Suriname
hebben een persverklaring
uitgegeven die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: iedere vorm van vaccinatiedwang
wordt ontoelaatbaar genoemd.
Ze stelden dat het schenden van
het recht op privacy, de dis-

criminatie, de polarisatie, het
haatzaaien, het criminaliseren
van een deel van de samenleving, de introductie van de QR
code en iedere vorm van vaccinatiedwang nooit geaccepteerd
kunnen worden.
Ze constateren dat de Surinaamse regering ervoor heeft
gekozen de democratie los te

laten en te opereren als een
totalitaire staat middels angstzaaien, polarisatie en medische
segregatie. Ze spreken in dit
verband van de instelling van
een apartheidsregime.
Zelfs God dwingt de mens niet
Hem te volgen of te dienen, aldus benadrukken de opstellers
van de verklaring.

Rijksvaccinatie
programma: weinig
nut, veel schade
ARJEN PASMA
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) startte in 1957, maar al vanaf 1953
werden er door het RIVM gratis vaccins ter beschikking gesteld voor kinderen
tegen o.a. difterie, kinkhoest en tetanus. Volgens een promotie-onderzoek
van Maarten van Wijhe van het RIVM met een aantal collega’s (van wie er
minimaal één meldt dat hij wordt betaald door de farmaceutische indu
strie) is het RVP een doorslaand succes. In mei 2020 verscheen een repliek
in Epidemiology, geschreven door A.J. Weisenborn, A.J. Nederveen en
L.J.A. Stalpers, dat een geheel ander beeld laat zien. Zij tonen aan
dat de bijdrage van het RVP aan het terugdringen van sterftecijfers door besmettelijke ziekten (difterie, kinkhoest, polio en tetanus) verwaarloosbaar gering is.
(https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2020/05000/
Re__Estimating_the_Population_level_Effectiveness.26.aspx)
Ik ken Toon Weisenborn persoonlijk en met
name hem wil ik noemen, omdat hij een inhoudelijk en financieel onafhankelijk wetenschapper is. In de jaren dat ik mij bezighoud met gezondheidszorg word ik altijd om de oren geslagen
met zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken en dito
bewijzen en langzamerhand heb ik daar mijn bekomst wel
van. Ik ga er hier niet eens aan beginnen om een lijst met
malversaties te noemen. Hoe groter de industrie waaraan de
onderzoekers en bewijzers verbonden zijn, hoe groter de leugens
die verkondigd worden. Onderzoekers en bewijzers krijgen aanwijzingen om het te publiceren materiaal in het voordeel van hun broodheren te
laten uitvallen, welke malversaties er ook uit de toverdoos gehaald moeten
worden. Wat er ook verkondigd wordt in het medisch onderzoeksveld, ik geloof het gewoon niet: de (financiële) belangen en de leugens druipen er van af.
Toon daarentegen is onafhankelijk. “Niemand betaalt mij en ik bepaal zelf
wat ik hier zeg,” vertelde hij me bij een presentatie over dit onderwerp,
“ik doe dit gratis en voor niets, alleen voor mijn eigen (wetenschappelijke)
interesse.” Ik ken in de onderhavige bedrijfstak geen wetenschappers die
hem dat kunnen nazeggen.
Van de kant van het RIVM is geen enkele reactie gekomen op het artikel,
terwijl de grafieken en de tekst aan duidelijkheid niets te wensen over laten.
Dat het RVP op de schroothoop kan moge duidelijk zijn vanwege de hausse
aan chronische ziekten op steeds jongere leeftijd. Het RVP helpt, maar van
de wal in de sloot. Basis voor het werk van Toon zijn de cijfers van het CBS
geweest en ik mag toch hopen dat die nog te vertrouwen zijn. Zo niet, dan
wonen wij nu reeds in Dystopia.
De bijdrage aan het terugdringen van sterftecijfers door besmettelijke ziekten
(inclusief de mazelen!) komt op het conto van de hygiënisten aan het eind
van de 19e en begin 20ste eeuw. Zij zorgden voor het dalen van de lijnen en de
sterftecijfers. Drs. Károly Illy, OMT-lid, draafde in de afgelopen maanden
geregeld op om te melden dat slechts door te vaccineren kinderen behoed
worden van dood door de mazelen. Zeker geen tijd gehad om ooit de betreffende grafieken eens te bestuderen en gezien het beschikbare materiaal kletst
hij maar wat en doet luidkeels mee om onze bevolking in een angsthypnose
te brengen en te houden.
Het steeds maar uitdijende RVP heeft ertoe bijgedragen dat het speciaal
onderwijs is overspoeld met een stortvloed van in hun ontwikkeling geremde
kinderen (ik heb ervaring in die sector). Ik kan een waslijst van problemen
geven die zich niet voordeden toen ik basisonderwijs volgde (70 jaar geleden). Drs. Illy, nooit heb ik in mijn schoolperiode (1951 – 1980) aan het graf
van een aan de mazelen of kinkhoest overleden medescholier of leerling
gestaan. Vanaf de vijftiger jaren was mazelen geen dodelijke kinderziekte
meer, nogmaals, dank zij de hygiënisten, riolering, variatie in de voeding en
betere woningbouw. Maak eens een afspraakje met Toon in Nordhorn (D).
Hij wil het u vast wel uitleggen.
De reguliere geneeskunde zingt een valse mantra en Hugo de Jonge doet
er graag aan mee: “Slechts vaccineren kan u redden, u en onze kinderen.”
Een gotspe! Ik mis ook maar de geringste hint om
iets creatiefs te doen voor de training en stimulering van het immuunsysteem van kinderen en
volwassenen.¾

� 
Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en
� 
homeopaat.
� 
Dit is deel 5 in een serie columns met als
� 
thema: We kunnen het zelf.

E L S VA N VE E N

David en Goliath
De afgelopen bijna twee jaar eisen hun tol. Ik merk bij mezelf en de mensen
om me heen machteloosheid en moedeloosheid en woede. Het gevoel dat je
je niet meer kunt beschermen tegen een overheid die steeds verder je privé-
leven binnendringt. En vooral het gevoel dat je je kinderen niet meer kunt
beschermen is fnuikend. Nu gaan er weer geruchten dat men de CoronaPas
voor sportscholen wil inzetten. En weer zijn de jonge mensen de dupe.
In de laatste Andere Krant schreef Pieter Stuurman dat er sprake is van
‘oorlog’, een psychologische oorlog van de overheid naar haar burgers.
Vanaf het begin zijn bijna alle media ingezet in die oorlog. Kritische geluiden
werden gecensureerd, geridiculiseerd en verdacht gemaakt.
Het is normaal om je in zo’n geval machteloos en moedeloos te gaan voelen.
Of om rancuneus te worden. Maar in beide gevallen breng je jezelf schade
toe. Wrok maakt innerlijk bitter, wrok maakt een zuur mens van je.
De afgelopen maanden dacht ik net als Pieter Stuurman dat we in een
oorlogssituatie zijn terecht gekomen. En wij zijn niet de enige. Al tijdens
de eerste lockdown vertrouwde een oude dame mij toe ‘weet u, dokter, ik heb
de oorlog nog meegemaakt. Maar dit is erger. In de Tweede Wereldoorlog
waren de Duitsers de vijand, maar nu is het onze eigen regering’.
We kunnen beter onderkennen dat we wapens nodig hebben. Ik geloof erg
in het wapen van de pen. En het wapen van de humor. Als je kunt lachen om
een situatie, neem je mentaal éven de broodnodige afstand. Je kunt niet 7 x
24 uur met de Corona-situatie bezig zijn. Dat is buitengewoon ongezond.
Bovendien, op de beslissingen van de regering hebben wij geen invloed. Wij
kunnen de media niet veranderen in hun berichtgeving.
Maar wat we wel kunnen is onze eigen houding bepalen. Ik heb de afgelopen maanden vaak aan het bekende verhaal van David en Goliath gedacht.
Iedereen kent dat verhaal wel. David moet het in zijn eentje opnemen tegen
een brallende reus. Eerst krijgt hij een zware wapenuitrusting aangetrokken. Maar hij kan zich hier nauwelijks in bewegen. Dus die wapenuitrusting
trekt hij uit en hij gaat zoals hij is; een herdersjongen, bedreven om schapen
te beschermen tegen wilde dieren. Hij neemt zijn slinger en wat scherpe
steentjes mee. Daarmee verslaat hij Goliath. Met één welgemikt schot tussen
zijn ogen. De reus valt met donderend geraas op de grond.

W E ZI JN AL LE M AA L
UN IE KE EN
KW ET SB AR E
M EN SE N M ET UN IE KE
TA LE NT EN
Het verhaal
van David en Goliath is inspirerend voor mij en ik
hoop ook voor
jullie. Het is belangrijk om te zien wat je wel kunt
doen aan een situatie. Of, als je niets kunt doen, om dan afstand te nemen
en goede tijd door te brengen. Om te ontspannen en zodoende weer op te
laden. Want deze oorlog kon wel eens lang duren. Het is geen sprint, maar
veel meer een marathon. Wij zijn allemaal unieke en kwetsbare mensen.
Wij hebben allemaal onze eigen wapens om ons teweer te stellen in deze
oorlog. Ik nodig jullie uit om met open vizier en met jullie eigen talenten
op te staan en je eigen unieke talenten te gebruiken in deze dystopische
psychologische wereldoorlog. ¾
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WONDERLIJKE ZAKEN

Het geheim achter de Plicht tot
het dragen van het mondkapje
De mondkapplicht is terug van weggeweest. Met gezondheid heeft dit
niets te maken. De mondkap is politiek correcte klederdracht.
Karel Beckman

Ik hoop dat u het met me eens bent
dat mondkapjes de meest afzichtelijke
manifestatie van het coronagedoe zijn.
Mijn persoonlijke hekel aan het mondkapje bracht mij er vorig jaar toe om de
stichting Ademvrij.nu op te zetten. Wij
beijveren ons voor afschaffing van de
mondkapplicht. Recent zijn we hiertoe
een bodemprocedure gestart, waarvoor
ik de wetenschappelijke documentatie heb
aangeleverd.
Ik hoef u niet te vertellen dat mondkapjes niet werken tegen virusoverdracht.
Ik heb een e-mail van RIVM-woordvoerder dr. Coen Berendsen waarin hij
dit erkent. Er zijn 14 echt goede randomised controlled trials (studies) over uitgevoerd en die hebben dit ook afdoende
aangetoond. De onderzoeken die zouden
aantonen dat mondkapjes werken, en
waarover onze media gewoonlijk uitgebreid berichten, zijn zonder uitzondering
potsierlijk. Denk aan Chinees onderzoek
waarbij burgers worden opgebeld of ze
corona hebben gehad en hoe vaak ze een
mondkapje dragen.
Dat mondkapjes ook schadelijk zijn,
denk aan afname zuurstofgehalte bij inademing (schadelijk voor de hersenontwikkeling van kinderen) en inademen van
viezigheid die in het mondkapje achter
blijft (slecht voor de longen), is minder

bekend. De rapporten van het European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) die het kabinet heeft gebruikt
voor de ‘onderbouwing’ van de mondkapplicht per 1 december 2020, zijn hier duidelijk over: Mondkapjes behoren volgens
strikte hygiënische richtlijnen te worden
gebruikt: nooit met je handen aanraken
en slechts éénmaal gebruiken! Doe je dat
niet – en vrijwel niemand doet dat – dan
zijn mondkapjes schadelijk en leiden ze tot
méér besmettingen. Kabinet, Tweede Kamer, RIVM, zorginstellingen, ze gaan hier
doodleuk aan voorbij. Gezondheid is het
laatste dat ze interesseert.
Want dat is het geheim achter de
mondkapplicht. Het gaat niet om gezondheid. Het mondkapje moet ons eraan
herinneren dat we te maken hebben met
een medische noodtoestand. “Awareness

Nooit met je handen
aanraken en slechts
eenmaal gebruiken,
anders zijn mondkappen
schadelijk

genereren”, zoals de Belgische virologe
Erika Vlieghe het omschreef. Maskers
bieden geen bescherming, schreven vijf
wetenschappers in de New England Journal of Medicine vorig jaar, maar het zijn
“talismannen die een gevoel van veiligheid teweeg brengen voor medisch personeel en vertrouwen in ziekenhuizen”.
Maar de fanatiekste gedragsmanipulatoren zitten bij... de WHO. Die kwam in
juni 2020 uit met een rapport waarin de
voordelen van mondkapjes breed werden
uitgemeten, het startsein voor de wereldwijde uitrol van de mondkapplicht! Dit
zijn de voordelen van mondkapjes volgens de WHO: “Minder stigmatisering van
individuen die maskers dragen. Mensen het
gevoel geven dat ze een rol kunnen spelen in
het stoppen van de verspreiding van het virus. Mensen eraan herinneren dat ze andere
maatregelen moeten opvolgen. Het publiek
aanmoedigen om zelf mondmaskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin. De productie van
niet-medische maskers kan een bron van
inkomsten zijn voor mensen binnen een gemeenschap. Stoffen mondmaskers kunnen
een vorm zijn van culturele expressie. Het
veilige hergebruik van stoffen maskers leidt
tot lagere kosten en afval en draagt bij aan
duurzaamheid.”
Ziedaar het geheim van het mondkapje:
het is politiek-correcte klederdracht als
symbool van gehoorzaamheid en sociaal
wenselijk gedrag. ¾
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M ET DE ZE M AN IF ES TATI
ES
W IL VR OU W EN VO OR
VR IJ HE ID M EN SE N
IN SP IR ER EN VE RS CH IL LE
N
TE OV ER BR UG GE N DO OR
M ID DE L VA N VE RB IN DI NG
EN
IN LE VI NG SV ER M OG EN
Fotografie: Barbara Le Noble

Barbara le Noble

Zaterdag 30 oktober verzamelden zich zo’n 2000 mannen en vrouwen in Rotterdam voor de vrouwenmars en manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid. “Vrouwen
voor Vrijheid gelooft in de kracht van vrouwen en wat vrouwen goed kunnen is zich
met elkaar verbinden. Niet dat mannen niet welkom zijn, zij zijn er ook altijd in groten
getale, maar onze beginselen zijn vrouwelijk. Niet direct gericht op ‘activistisch doen’
maar meer vanuit een ‘zijnskracht’ van vrouwelijke energie. Samen met de mannelijke
doe-kracht bouwen we aan nieuwe systemen en structuren. We organiseren iedere
paar maanden een manifestatie waar mensen zich met elkaar kunnen verbinden”,
aldus Romy Quint, één van de initiatiefnemers van VvV.

We kennen elkaar niet, maar
we praten samen

A

f en toe lijkt het wel een hele
slechte film waar we in zitten. We weten eigenlijk precies welke kant het op gaat, er wordt
slecht geacteerd en de dialogen zijn
van een matig niveau, maar de kijker zit zo in angst dat hij aan de buis
gekluisterd blijft en alles slikt voor
zoete koek. Met welke cijfers of feiten je ook aankomt, indruk maken ze
niet. Het kán immers toch niet waar
zijn dat er tegen ons gelogen wordt?
Des te belangrijker om regelmatig
te verbinden met gelijkgestemden.
Zo reed ik afgelopen zaterdag voor
dit event naar Rotterdam, de stad van
“niet lullen maar poetsen”. De havenstad met schitterende moderne
architectuur, de stad van trotse hardwerkende arbeiders, maar ook ondernemers, ouderen, hipsters, jongeren, kunstenaars en migranten. Er
wonen ruim 650.000 mensen met 170
verschillende nationaliteiten. Rotterdam is ook de thuisbasis van één
van de initiatiefnemers van Vrouwen
voor Vrijheid, juriste Isa Kriens, ook
wel bekend als de kleine activist. Zij
sprak zich bij de invoering direct fel

uit tegen de spoedwet, omdat deze
vooral overheidsoptreden legitimeert
in plaats van burgers beschermt. Ze
informeert mensen over hun rechten en de wetten en hun implicaties.
Op het podium staan altijd boeiende
sprekers, vaak verbonden aan Artsen
Covid Collectief, De Vrijheidsjurist,
Keuzevrij bij mij, Wij de Ouders of
Zorgmedewerkers Verenigd.
Het regenachtige weer in de (g)rauwe stad met de hoge grijze gebouwen
gaf de setting een wat bedrukte sfeer.
Maar misschien was dat wel een reflectie van mijn eigen gevoel toen ik
na 2,5 uur onderweg te zijn geweest
nergens naar binnen kon om even een
bakkie te doen of me op te frissen. De
horeca is immers uitsluitend toegankelijk voor de medemens die in het
bezit is van een geldige QR code. De
parkeergarage onder de Erasmusbrug
had weliswaar een openbaar toilet,
maar deze was tot nader order gesloten vernam ik via de telecom
installatie van de portier. Er moest
dus geplast worden achter de auto. In
de donkere kilte van de ondergrondse
garage besefte ik me weer eens in wat

voor een bizarre wereld we terecht
zijn gekomen.
Het thema van deze dag was “Overbruggen”. Niet breken, niet buigen

Dit is mijn
coming-out

maar over-bruggen. De verbinding
in stand houden. Een krachtige boodschap tegen de verdeeldheid die de
samenleving uiteendrijft. In iedere
vriendengroep of familie is wel iemand die afwijkt en voor gek wordt
verklaard. Die bang en voorzichtig
met zijn mening moet omgaan en
in appgroepen wordt beschimpt of
erger: wordt genegeerd. De media
hebben zich als hongerige wolven
gestort op het stigmatiseren van de
‘ongevaccineerden’. De onderlinge
kloof zorgt in veel families voor onenigheid en dat terwijl we misschien

C I TA AT

“How easy it is to make people believe
a lie, and how hard it is to undo that work
again!” �  Mark Twain

Cognitieve dissonantie houdt het narratief
overeind  19

wel hetzelfde doel voor ogen hebben
maar ons door verschillende overtuigingen laten leiden. Deze manifestatie hielp mensen te inspireren
juist die verschillen te overbruggen door middel van verbinding en
inlevingsvermogen.
Wij lijken meer op elkaar, gevaccineerd of ongevaccineerd, dan dat wij
lijken op de mensen aan de macht.
Schrijfster Marjane Satrapi stelt in
‘Persepolis’, een boek over haar leven
na de Islamitische Revolutie in Iran:
“Als ik één boodschap aan het Amerikaanse volk wil geven, is het dat de
wereld niet in landen is verdeeld. Jij
bent Amerikaan, ik ben Iraans, we
kennen elkaar niet, maar we praten
samen en we begrijpen elkaar perfect.
Het verschil tussen u en uw regering
is veel groter dan het verschil tussen
u en mij. En het verschil tussen mij en
mijn regering is veel groter dan het
verschil tussen mij en jou. En onze
regeringen zijn vrijwel hetzelfde.”
Daarom is het zo belangrijk dat we
ons niet laten verdelen, niet meedoen
aan de verwijten over en weer. Ons
inleven in de motieven van een ander.
Begrip brengt mensen tot elkaar.
De regenachtige middag werd ingeluid met een vrouwenmars over de
Erasmus- en de Willemsbrug. Een
bont gezelschap aangevoerd door
Godinnen, die deden denken aan
“Ladies of Liberty”. De styling van
deze sprankelende vrouwen was
duidelijk geïnspireerd op het vrijheidsbeeld uit New York. Deze staat
symbool voor het verwelkomen van
alle mensen die de stad bezoeken.
Een liberale geest en de vrijheid om
te zijn wie je bent. De oerkreten van
de moeders overstemden de elementen en het stadse rumoer. “From the
north to the south, from the west to
the east, hear the prayer of the mothers, bring them peace, bring them
peace”. Na een half uur arriveerde
de vrouwenmars in het Noorderpark
waar de mannen inclusief DJ Iradi en
zijn muziek voor een warm welkom
zorgden.
Er waren speeches, er werd gezongen uit het hart, gedanst en geklapt.
Doodgewone mensen zoals jij en ik in
de regen. Op zoek naar een sprankje
hoop ondanks de donkere wolken die
zich samenpakten boven ons. Tisjeboy Jay bracht ook deze keer weer wat
vrolijkheid en met zijn motiverende
woorden zette hij iedereen in zijn
kracht. Eén spreker is me bijzonder
bijgebleven vanwege haar moed. In
haar positie heeft zij immers veel te
verliezen. Professor dr. Connie Jimenez van het UMC in Amsterdam deelde haar zorgen. “Dit is mijn comingout”, zei ze en iedereen werd stil. Op
pagina 5 van deze krant staat opgetekend wat Jimenez deelde.
Het moge duidelijk zijn dat we er op
deze druilerige middag met elkaar wel
zijn uitgekomen. Nu nog een brug zien
te slaan naar de mensen die nog geen
idee hebben van de donkere wolken die
boven hun en onze vrijheid hangen. ¾

De macht achter
de macht  18
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ERWIN PASMANS: OP WEG NAAR EEN KRACHTIG BEWUSTZIJN
dan kom je uiteindelijk uit bij de halfgoden uit het oude Egypte en Soemerië. En
deze verstrengeling is maar het topje van
de ijsberg.
Terugkomend op het hier en nu: het overkoepelende doel van deze ‘krachten’ is
kaping van ons bewustzijn, om zo ons
bewustzijn in een zo laag mogelijke trillingsstand te houden. Daarmee houden
ze de mensheid haarfijn in de tang en
bang, of het nu voor een virus is, of een
klimaatramp. Ook het volstoppen met
medicatie is hier onderdeel van. Ik zie

De macht achter de macht

ren zijn. En tot slot zijn er nog mystieke
genootschappen als de vrijmetselarij en
Skull & Bones die hun macht op verschillende manieren laten gelden. Want terwijl zichtbare wereldleiders niets meer
dan marionetten vormen, wordt niet alleen nationaal en transnationaal beleid,
maar ook ons brein gekneed en gestuurd
door deze myriade van krachtenvelden.
In mijn nieuwste boek ALLICHT?!, ga ik
dieper in op de onzichtbare, meer esoterische krachten achter het wereldtoneel,

Want terwijl zichtbare wereldleiders
niets meer dan marionetten vormen,
wordt niet alleen nationaal en
transnationaal beleid, maar ook ons
brein gekneed en gestuurd door deze
myriade van krachtenvelden

bewustzijnsvergroting en vergroting van
bewustzijnsvelden dan ook als een krachtig panacee tegen deze occulte invloeden.”

HET ‘VERBORGEN
SPEELVELD’ VAN DEZE
G EORKEST REERDE
PANDEMIE
De Vlaamse schrijver Erwin Pasmans heeft altijd al een
onderzoekende geest en vlotte pen gehad. Pas vrij recent ontaardde
dit in de publicatie van twee non-fictieboeken. Waar hij in zijn eerste
boek de waarheid over kanker en gezondheid in de breedst mogelijke
zin poogt te ontrafelen, staat de coronacrisis centraal in het boek dat
kort hierop volgde. Of beter gezegd: de actoren die opereren achter
wat hij het ‘verborgen speelveld’ noemt van deze georkestreerde
pandemie. Tijdens het schrijven kwam hij gaandeweg tot de
realisatie dat zelf op onderzoek gaan onontbeerlijk is in deze tijd van
‘waarheidsstrijd’.
Claire van den Berg

Al vele jaren houdt Erwin Pasmans zich
bezig met lichamelijk en geestelijk welzijn. Toen zijn moeder vijf jaar geleden
de diagnose angiosarcomen kreeg en kort
daarna borstkanker, stortte Erwin zich
volledig op de laatste wetenschappelijke
literatuur. Al gauw kwam hij tot de ontdekking dat je de heersende opvattingen
binnen de reguliere geneeskunde niet
standaard blindelings kunt aannemen.
Wat volgde was een lange zoektocht, zo
vertelt hij, die zijn l even op zijn kop zette
en resulteerde in het boek Zijn we de draad
kwijt?

“In tegenstelling tot de prognose van vier
tot vijf maanden die de artsen stelden,
heeft mijn moeder uiteindelijk nog vijf
jaar een fit leven geleid door onder meer
een ketogeen (koolhydraatarm) dieet te
volgen, periodiek te vasten, te mediteren
en door een juiste ademhaling. Maar daar
is wel een lange en intensieve zoektocht
door de medische literatuur aan vooraf
gegaan. Zo leerde een studie van kankeronderzoeker Thomas Seyfried van de
Universiteit Boston mij dat kanker feitelijk geen genetische ziekte maar een
metabole ziekte is, die in veel gevallen
omkeerbaar is met een specifiek protocol waar onder andere glutamineremmers een belangrijke rol in spelen. Dit is
onomstotelijk aangetoond. Toch is deze
suppletie, in de juiste samenstelling van
moleculen, niet vrij verkrijgbaar.”

De contouren voor een
nieuwe samenleving,
en daarmee ook
deze georganiseerde
pandemie zijn al ruim
250 jaar in de maak

“Wat ook veelvuldig is aangetoond, is
dat kanker begint met schade aan de mitochondriën, de zogeheten ‘celfabriekjes’
van het lichaam. Ook dit wordt stelselmatig onder de pet gehouden. Erger nog, ik
kwam er gaandeweg achter dat het verdonkeremanen van cruciale informatie
die bijdraagt aan een betere gezondheid,
schering en inslag is binnen het medisch-industriële complex. Als me iets
duidelijk geworden is tijdens deze hele
queeste, dan is het wel dat je zelf actief
op onderzoek moet gaan als je de juiste
informatie tot je wilt krijgen.”
Voor je laatste boek De corona
plandemie ben je ook diep de materie in
gedoken. Wat maakte dat je een boek
wilde schrijven over wat je duidt als een
‘georkestreerde pandemie’?
“Toen in maart 2020 de pandemie wereldkundig werd gemaakt, doemden de
gelijkenissen met mijn bevindingen over
kankeronderzoek sneller op dan me lief
was. Wederom zag ik hoe er een hoop
niet klopt achter de schermen. Hoe bijvoorbeeld onderzoeksresultaten van Dr.
Enqiang Mao - die aantoonden dat hoge
doses vitamine C bij symptomatische coronapatiënten significant bijdroegen aan
herstel - vrijwel meteen verbannen werden van sociale mediaplatforms. Mensen
mochten dit klaarblijkelijk niet weten.”
In je boek spreek je over het ‘verborgen
speelveld’, ofwel de coulissen áchter
het wereldtoneel.
“De contouren voor een nieuwe samenleving, en daarmee ook deze georgani-

seerde pandemie, want dat is het, zijn al
ruim 250 jaar in de maak. De literatuur
en documenten die dit staven zijn talrijk en veelomvattend. Feitelijk gaat dit
zelfs al duizenden jaren terug tot aan
de tijd van de farao’s van Egypte, als je
de gnostische geschriften er op naslaat.
Maar ook de oprichting van de Bank of
England in 1694 was een belangrijk kantelpunt in de menselijke geschiedenis.

tegieën als marteling, foltering, occulte
rituelen, oorlogen en religie. De identiteit
van deze mensen gaat niet zelden schuil
achter zeer doeltreffende dwaalsporen,
en wordt daarmee verborgen gehouden
voor het grote publiek.
In de geschiedenis is dit soort praktijken niettemin volop gedocumenteerd, tot en met Soemerische klei-

Over wie en welke krachtenvelden
heb je het nu precies, kun je wat
voorbeelden geven?
“Ik doel op usual suspects zoals de DuPonts, de Rockefellers, de Rothschilds,
maar ook de macht en zeggingskracht
van supranationale organisaties als
de Trilaterale Commissie, de Council of Foreign Relations en de Bilderberg Groep is wijdverbreid. Waar zijn de
checks en balances bij deze organisa-

“ Het overkoepelende doel van deze

‘krachten’ is kaping van ons bewustzijn

Toen is het huidige monetaire systeem
opgetuigd. Door het bewust verstrekken
van immense leningen aan landen konden
families als de Rothschilds vanaf de 19e
eeuw enorme macht verwerven. Idem dito
met de oprichting van de centrale banken.
De christelijke admiraal William Guy
Carr, een topfiguur uit de marine, waarschuwde de mensheid al vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog voor
een ‘world revolutionary movement’ die
stapsgewijs een wereldrevolutie aan het
voorbereiden was. Achter het gordijn van
de ‘rode mist’ was alles erop gericht de
oude wereldorde volledig te vernietigen,
om zo een nieuwe wereldorde te vestigen. Volgens deze Carr is er sprake van
een agenda met een nauwgezette planning, een buitengewoon ‘kwaadaardige,
satanische, internationale samenzwering’
die - gesteund door de media - in drie
wereldoorlogen de macht over heel de wereld poogt te krijgen. In zijn boeken documenteert hij dit in detail.
Door de hele wereldgeschiedenis heen zie
je dat verhulling van deze plannen een
veelgebruikte modus operandi is.”
Je spreekt in je boek ook over
satanische bloedlijnen. Dat klinkt wel
heel diabolisch en schimmig.
“Bloedlijnen in algemene zin spelen
een veel belangrijkere rol in de hogere
machtsregionen en op het wereldtoneel, dan vaak wordt aangenomen. Het
belang hiervan is niet te onderschatten,
maar vergt gedegen onderzoek. Machtige families bedisselen en bestendigen
hun macht al vele eeuwen lang door stra-

tabletten zoals De Wachters aan toe.
Wist je dat 34 van de laatste 43 presidenten in Amerika te herleiden zijn tot slechts
enkele bloedlijnen? Ik kan je verzekeren,
dat is geen toeval. En, ook saillant: als je
de stamboom van bijvoorbeeld de Bush
familie, Obama of de Clintons onderzoekt,

en de dichotomie tussen goed en kwaad.
Want hoe dieper ik in deze materie duik,
hoe meer ik ervan overtuigd raak dat de
strijd waar we nu in zitten, ten diepste een
spirituele strijd is. Het zijn juist de vele
dimensies van bedrog die steeds meer
geopenbaard worden, die de mensheid
zullen doen ontwaken.
Ik ben dan ook hoopvol gestemd over de
toekomst. Het kan nog even duren, maar
uiteindelijk zal ons bewustzijn, alsook het
morfisch veld waar bioloog en schrijver
Rupert Sheldrake zo mooi aan refereert,
zó groot en krachtig worden dat we in een

”

ties, wie roept hen ter verantwoording?
Daarnaast zijn investeringsmaatschappijen als Vanguard en Blackrock immense
financiële grootmachten. Maar liefst 80%
van de wereldwijde rijkdom is in handen
van Vanguard. En dat terwijl de aandeelhouders op geen enkele manier te trace-

nieuw paradigma terechtkomen, waarbij
het goede zal overwinnen. Want licht is
altijd sterker dan duisternis.” 

f De Coronaplandemie, Erwin
Pasmans, uitgeverij Aspekt

“

Cognitieve dissonantie
houdt het narratief overeind

C

ognitieve dissonantie is een term
uit de psychologie voor de spanning die ontstaat als waargenomen
feiten of opvattingen in strijd zijn met de
eigen overtuiging of opvatting. Wanneer
deze opvattingen raken aan een wereldbeeld en daarmee aan bestaanszekerheid,
‘kiezen’ mensen er vaak voor om deze opvattingen terzijde te schuiven. Een opvatting die tegenstrijdig is aan dat wat
iemand denkt te begrijpen, betekent dat
er toegegeven moet worden dat iemand
eerder niet goed of onvolledig was geïnformeerd. Het vertrouwen in de bronnen,
waarmee een persoon zich informeerde
en waarmee een bepaalde hechting kan
zijn herzien, is dan ook lastig.
De uitspraak ‘Het is makkelijker om men-

sen voor de gek te houden, dan om ze er
van te overtuigen dat ze voor de gek zijn
gehouden’ geeft juist die staat van cognitieve dissonantie weer. De uitspraak
wordt toegeschreven aan Mark Twain
maar bestaat al langer. Twain heeft in
ieder geval in 1906 de uitspraak gedaan
“How easy it is to make people believe a
lie, and how hard it is to undo that work
again!” In 1647 schreef de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián in zijn boek The Art
of Worldly Wisdom het volgende: “Every
blockhead is thoroughly persuaded that
he is in the right, and every one who is
all too firmly persuaded is a blockhead,
and the more erroneous is his judgment
the greater is the tenacity with which he
holds it.”

Los van de precieze oorsprong
van deze quote is de strekking zeer
toepasselijk voor deze tijd. Voor veel
mensen is de implicatie dat de macht, of
actoren binnen de macht, niet dienend
is aan het welbevinden van de bevolkingen te verreikend. Open staan voor deze
gedachte levert allerlei moeilijke vragen
en onzekerheden op waar we vanuit onze
natuur vaak liever voor weglopen.¾

MIJN KRANT
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KLIMAATTOP IN GLASGOW: GEEN CATASTROFE IN ZICHT

Geen slaven, geen
staten
Karel Beckman
De Britse filosoof Thomas Hobbes heeft ons als geen ander bang gemaakt voor het
‘primitieve’ bestaan buiten de staat. Dat is volgens hem “lonely, poor, nasty, brutish
and short”.
Dat de ‘natuurtoestand’ zo ellendig is, komt volgens Hobbes omdat mensen nu eenmaal slecht zijn en elkaar naar het leven staan. De enige oplossing: een sterke staat
om hen in het gareel te houden.
Uiteraard bevat dit argument een levensgrote tegenstrijdigheid: als de mens van
nature slecht is, dan is de staat dat ook, want de staat bestaat uit mensen. De staat
kan dus nooit een oplossing zijn van het probleem.
Maar waar ik het hier over wil hebben is niet de vraag of we wel of geen staat nodig
hebben, maar of het leven in de natuurtoestand echt zo beroerd was in vergelijking
met het leven binnen een staat. Een boeiend boek over dit onderwerp is Against the
Grain – A Deep History of the Earliest States, van James C. Scott, dat in 2017 is verschenen bij Yale University Press. Volgens Scott is het idee dat de natuurtoestand echt zo
deplorabel was, op zijn minst discutabel.
De geschiedenis van de mens, schrijft Scott, wordt meestal verteld als een succesverhaal met een opgaande lijn, waarin de vorming van de staat een belangrijke rol speelt.
Staten zorgden voor landbouw, organiseerden infrastructurele werken en brachten
cultuur en beschaving, zo wordt meestal verondersteld. Deze voorstelling van zaken
is te simpel volgens Scott.
De eerste staten ontstonden rond 3100 voor Christus – vierduizend jaar na het ontstaan
van de landbouw. Duizenden jaren lang wisten de ‘barbaren’ zich prima in leven te
houden, noteert Scott – een periode die hij met een knipoog omschrijft als “the Golden
Age of the Barbarians”.

BRIEVEN

Oproep aan alle
Nederlanders:
boycot de coronapas

D

e regering in Den Haag voert
haar hetze tegen ‘ongevaccineerden’ steeds verder op. Zij
schrikt er niet voor terug om een grote
groep mensen de toegang te ontzeggen
tot een groot deel van het maatschappelijk leven en zo tot tweederangs burgers
te reduceren.

werk en in het onderwijs. En de regering
heeft nu al aangekondigd dat er een volgende ronde aan verplichte vaccinaties
aan komt.

Dit kan en mag niet zo doorgaan. Wij
doen een klemmende oproep aan ALLE
Nederlanders, om niet mee te doen aan
deze vorm van discriminatie en te stoppen
met het gebruik van de coronapas.

Ons is altijd verteld dat we in een vrij land
leven. Maar vrijheid houdt in dat iedere
burger het recht heeft om over zijn of haar
eigen lichaam te beschikken. Zo staat het
ook in de grondwet: het recht op lichamelijke integriteit. Als dat recht wordt
geschonden, betekent dit het einde van
onze vrijheid. Van ons ALLER vrijheid.

Besef dat de dwang die nu wordt toegepast
niet alleen de ‘ongevaccineerden’ treft,
maar ons ALLEMAAL.
Denk niet dat je vrij bent omdat je een coronapas of QR-code hebt. De coronapas is
een schending van de vrijheid van ALLE
burgers. Het is als een enkelband die ons
ALLEMAAL is omgedaan.
Hiermee kan de regering iedere regel opleggen die zij wenst onder het mom van
bescherming van de volksgezondheid.
De QR-code zal worden ingevoerd op het

Laat je niet wijsmaken dat de coronapas
nodig is voor de volksgezondheid. Dat is
een leugen.

STAT EN M OE ST EN
VO OR TD UR EN D
OP PA SS EN DAT
SL AV EN NI ET W IS TE N
TE ON TS NA PP EN

De moraal: staten zijn niet ontstaan om mensen te beschermen tegen chaos en geweld, maar om een kleine machtselite aan een dikke boterham te helpen zonder dat
ze er zelf iets voor hoefden te doen. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. ¾

H

et zal u niet ontgaan zijn dat het
wereldwijde klimaatcircus is
neergestreken in Glasgow voor
hun jaarlijkse klimaatfeestje: de Conference of the Parties (COP). Het is de 26e
keer dat deze door de Verenigde Naties
georganiseerde conferentie wordt gehouden. Sommige regeringsleiders kwamen
netjes met de trein (zoals het natuurlijk
hoort als je zegt klimaatverandering als
gevolg van CO2 een groot probleem te
vinden), maar er werden toch ook nog
wel opvallend veel privévliegtuigen ge-

voor nuance, voor een meer positieve blik
op klimaatverandering. Stichting Clintel, opgericht in 2019 door professor Guus
Berkhout en ondergetekende, probeert
daar verandering in te brengen. Onze
World Climate Declaration (inmiddels
ondertekend door bijna 950 wetenschappers en experts uit de hele wereld) stelt
dat er geen sprake is van een klimaatcrisis.
Deze week stuurde Clintel een soortgelijke boodschap naar de wereldleiders in
Glasgow.

FAO

VS

China

5. CO2 is geen vervuilend gas. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is
goed voor de natuur en maakt de aarde
groener. Het is ook goed voor de landbouw, omdat het de opbrengst van gewassen wereldwijd verhoogt. Met meer
CO2 kunnen we de honger in de wereld
beter bestrijden.
6. Stop met het slaafs volgen van het
Parijse Klimaatakkoord uit 2015. Het
akkoord is gebaseerd op angst en zal
de wereld alleen maar armer maken.
Ontwikkel in plaats daarvan concrete
adaptatieplannen, in samenwerking
met de regio’s. Mondiaal mitigatiebeleid, gericht op reductie van CO2-uitstoot, kost exorbitant veel geld en heeft
nog nooit één leven gered. Maatregelen
die landen beter in staat stellen om zich
aan te passen aan klimaatverandering,
wat de oorzaken ook mogen zijn, zijn
daarentegen zeer effectief.

7. Wind- en zonne-energie kunnen
slechts een kleine rol spelen in de
energietransitie. Gebruik schone fossiele brandstoffen voor de toenemende
energiebehoefte, vooral in ontwikkelingslanden. Werk ondertussen wereldwijd samen aan de ontwikkeling
van de kerncentrales van de toekomst,
samen met nieuwe opslag- en transporttechnologieën. Het zal resulteren
in meer welvaart en welzijn voor iedereen. ¾

f Marcel Crok is
wetenschapsjournalist en medeoprichter van stichting Clintel

Wereld

Wereldwijd sterfterisico door klimaaten niet-klimaatcatastrofes, 1920-2018

Stop met de coronapas – voordat het te
laat is.
En help svp mee om deze boodschap te
verspreiden.

Klimaatgerelateerde sterfgevallen
Overstromingen, droogtes, stormen
bosbranden, extreme temperaturen

Een echtpaar in Amsterdam, naam
bij redactie bekend
Op de Y-as: gewasopbrengst in hectogram per hectare

K L I M A ATC R I S I S?
signaleerd boven Schotland. Een Britse
krant wist te achterhalen dat eurocommissaris Ursula von der Leyen, die van
klimaatverandering ook een speerpunt
heeft gemaakt, opmerkelijk vaak een privévliegtuig gebruikt, eenmaal zelfs voor
een stukje van slechts vijftig kilometer.
De hypocrisie rond dit thema kent geen
grenzen. Zoals de Engelsen zeggen: “do
as we say, not as we do”.

De notie dat staten in staat waren om grote irrigatiewerken te organiseren waardoor
de productie van voedsel kon worden opgeschroefd, blijkt ook een sprookje als we
Scott mogen geloven. Het berust op het misverstand dat het zuiden van Mesopotamië,
waar de irrigatiewerken werden uitgevoerd, 8500 jaar geleden net zo droog was als
tegenwoordig, maar dat was niet zo. Het was een moerasgebied waar de barbaren vrij
en blij leefden in nederzettingen van tot wel duizend mensen.

Slaven werden zo slecht behandeld dat ze zich niet voortplantten. De staten moesten
daarom voortdurend hun voorraad aanvullen. Dat deden ze door oorlogen en plunderingen en door slaven te kopen van de barbaren. Het was dus niet zo, stelt Scott,
dat barbaren zich spontaan aanmeldden om in de grote stad te mogen wonen en
een ‘sociaal contract’ kregen voorgeschoteld van de machthebbers.
Het was andersom: staten moesten
voortdurend oppassen dat slaven
niet wisten te ontsnappen. De eerste wetboeken, zoals de beroemde
Codex Hammurabi, stonden vol
met straffen voor wie het waagde
slaven daarbij te helpen. De Chinese Muur diende er niet alleen voor
om slecht volk buiten de deur te
houden maar ook om de belastingbetaler binnen te houden.

Marcel Crok

Doe er niet aan mee. Denk aan je toekomst
– en die van je kinderen.

Natuurlijk was de natuurtoestand waarin onze voorvaderen leefden, geen aards paradijs, maar er is volgens hem ook geen reden om aan te nemen dat het leven echt zo
beroerd was als Hobbes veronderstelde. De voedselvoorziening was waarschijnlijk
goed op orde. De barbaren hadden allerlei gereedschappen uitgevonden om wilde
granen te verwerken.

Waar staten hun succes waarschijnlijk aan te danken hadden, zegt Scott, en waar ze
in elk geval in uitblonken, is domesticatie: van dieren, planten – met name granen,
die door hun uniformiteit ook konden dienen als betaalmiddel en grondslag voor
belastingheffing – en bovenal van mensen. De unique selling point van de eerste staten
was hun vermogen om slaven te vergaren en in te zetten als werkkrachten. Slavernij
werd weliswaar niet uitgevonden door de staat, schrijft Scott, maar de eerste staten
dreven wel grotendeels op slavernij. Dat gold zeker ook voor de Grieken en Romeinen.
Het Middellandse Zeegebied was in de die tijd één grote slavenmarkt.

Nee Boris, het is niet 1 voor 12

Dwang

H

et kabinet denkt het tekort aan
zorgpersoneel en aan IC-bedden op te lossen door vaccinatiedwang tegen een nauwelijks dodelijke
ziekte. Laten we dan ook deelname aan
de bevolkingsonderzoeken naar kanker
verplicht maken. Wat zal dat de zorg ontlasten en tot kostenbesparing leiden! Ongeveer 30% van de sterfte in Nederland
komt door kanker. Vaak na een slopend
ziekteproces en veel intensieve zorg. Hoe
eerder kanker wordt ontdekt, des te groter
is de kans op een succesvolle behandeling.
Dan is ook de zorglast kleiner en gaan
minder mensen er aan dood.

Anke Leys, Driebergen

Reageren? Stuur mail naar:
brieven@deanderekrant.nl

De Britse premier Boris Johnson is weliswaar uit de EU gestapt maar dit betekent
niet dat hij nu een realistischer klimaatkoers vaart. In zijn speech in Glasgow
noemde hij het 1 minuut voor 12, daarbij
verwijzend naar de Doomsday Clock, die
ooit in het leven werd geroepen vanwege de dreiging van een nucleaire oorlog.
Johnson zegt dus feitelijk dat de dreiging
van klimaatverandering voor de mensheid
nu groter is dan de dreiging van kernwapens ooit is geweest ten tijde van de
Koude Oorlog. Hij voegde eraan toe dat
Groot-Brittannië het “Saoedi-Arabië van
de windindustrie” wil worden.
Over de kosten van deze hele transitie
naar ‘netto nul CO2’ heeft men het liever
niet. De Britse bevolking dreigt nu al de
dupe te worden van het beleid. Torenhoge energieprijzen dompelen meer en
meer mensen in de energie-armoede en je
houdt je hart vast wat er gaat gebeuren als
het de komende winter onverhoopt toch
erg koud gaan worden. Er vallen wereldwijd veel meer koudedoden dan hittedoden. Dus in dat opzicht zou ‘global warming’ juist een zegen kunnen zijn.
In de kakafonie van klimaathysterische
berichten is er vrijwel geen ruimte meer

Deze luidt als volgt:
1. Het grote klimaatplaatje vertelt ons
dat we langzaam – via ups en downs
– naar de volgende ijstijd gaan. De huidige opwarming vanuit de Kleine IJstijd
is zeer voordelig voor de mensheid en
de natuur. Geniet van het relatief gunstige klimaat van vandaag! Ergens in
de toekomst zullen we weer naar een
koudere fase gaan en uiteindelijk naar
de volgende ijstijd.

Niet-klimaatgerelateerde sterfgevallen

Aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen

De grafiek toont het aantal klimaatgerelateerde (blauwe lijn) en niet-klimaatgerelateerde doden (rode lijn) per jaar van 1920 tot 2018. Hij laat zien dat de wereld steeds
beter in staat is om om te gaan met klimaatrampen, ondanks klimaatverandering.

2. Harde feiten tonen aan dat de opwarming van de aarde NIET catastrofaal
is, en dat er dus GEEN klimaatcrisis
is. Stop daarom met uw angstaanjagende berichten. Angst leidt altijd tot
verkeerde beslissingen en bovenal, het
verduistert de geest van onze jeugd. In
plaats daarvan, inspireer hen met een
positieve kijk op de toekomst!

Marcel Crok

3. Het grote klimaatbeeld vertelt ons ook
dat extreem weer – bestaande uit hittegolven en koudefronten, droogtes en
overstromingen, orkanen en sneeuwstormen, enz. – een integraal onderdeel is van het klimaat op aarde. Stop
met het selecteren van weergebeurtenissen die jong en oud neerslachtig
maken! Het leidt ook tot foutief beleid.
4. Al vele tientallen jaren tonen waarnemingen aan dat de klimaatmodellen
van het IPCC een onjuiste representatie
geven van de wetenschap. De realiteit is
dat veranderingen in de CO2-uitstoot
slechts een bescheiden effect hebben
op het weer en het klimaat op aarde.
De realiteit is ook dat de stijging van de
zeespiegel al eeuwenlang stabiel gering
is. Geen enkele reden voor paniek dus.

Fotografie: Tobias Asser
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AUTONOOM MENS

“Met het recht aan onze zijde
houden we onze rug recht”
R E P O RTAG E
Toine Rongen

Burgers kunnen zich op legale wijze verweren tegen de
overheidsmaatregelen. Sinds de ‘QR-code-dictatuur’
groeien vrijheidsbewegingen als Burgerfront en Soeverein
Community als kool. Tijdens lezingen, workshops en via
websites worden juridische tips en adviezen gegeven om de
overheid het bos in te sturen. De Andere Krant bezocht een
lezing van de autonoom Niels vdf Visser.
Maandagochtend druppelt een veertigtal potentiële autonomen uit alle windstreken de kroeg binnen in het centrum
van het land. In tegenstelling tot wat we
in de reguliere media lezen, zijn deze
bewust ongevaccineerden geen ‘bijbelbeltwappies’, ‘allochtone analfabeten’ of
‘werkloze ultrarechtse fanaten’. De bloe-

gemeld die een eenmansbedrijf heeft. Hij
geeft sinds het begin van de lockdown bijna wekelijks lezingen en workshops over
zijn transitie van een ‘burgerservicenummerslaaf’ naar een autonoom mens. Hij
heet niet meer gewoon Niels Visser maar
Niels ‘van de familie’ Visser. Deze extra
toevoeging geeft hem op basis van de

de rechter?”
Niels: “Hoogstwaarschijnlijk niet.”
De kroegbaas: “Ja, waarom zou ik dat dan
doen?”
Niels: “Omdat je in de basis in je recht
staat. Omdat je je rug recht houdt, geeft
je dat bovendien ook kracht.”

“ In je recht staan, je ziel herwinnen, dat genereert
zo’n kracht en levensvreugde ”
menkweker, bouwvakker, autoverkoper,
yogalerares, zorgmedewerker en ander
medisch personeel blijken zich gaandeweg stuk voor stuk te ontpoppen tot
zachtaardige, liefdevolle, goed onderlegde
en vaak ook openhartige humoristische
‘vrijheidsvlinders’.
Sommigen zijn zelfs direct na hun nachtdienst in de trein of auto gestapt om naar
deze locatie af te reizen. “Ik ben doodmoe, maar ik wilde koste wat kost hier
bij zijn,” aldus een productiemedewerker
bij de koffie aan de bar. Daar heeft zich
inmiddels ook een 54-jarige elektricien

Hij weet met een
diplomatiek paspoort
naast zijn ouderwetse
Nederlandse paspoort de
overheidshaaien als een
dolfijn te ontglippen.

Universele Rechten van de mens (URVM)
meer ruimte om door de overheid met rust
gelaten te worden.
Ontkoppeling van moderne slavernij
Officieel staat hij letterlijk in een bestaand
stukje niemandsland ingeschreven, maar
hij verblijft in zijn woning in Baarn. Op
basis van allerlei juridische artikelen
betaalt hij geen hypotheek en belasting
meer. Met al deze acties heeft hij zich ontkoppeld van deze moderne slavernij. “Ik
voel me geen ‘Boze Blanke Man’ meer. Ik
heb mijn ziel terug. Waarom zou ik dan
boos zijn?” zegt hij als een zenboeddhist.
Hij voelt zich met het schrijven van talloze bezwaarschriften kalm, vrij en volledig in zijn recht staan. Daarnaast weet
hij met een diplomatiek paspoort naast
zijn ouderwetse Nederlandse paspoort de
overheidshaaien als een dolfijn te ontglippen. Hoe dat precies in elkaar steekt,
staat onder meer op autonoommens.nl.
Je staat in je recht
Aan de bar, als een warming-up voor zijn
lezing straks, raakt dit autonome mens in
gesprek met de horecabaas.
“Stel,” vraagt hij “straks stapt hier een
boa binnen die vraagt of ik me aan de coronaregels houd? Wat dan?”
Niels: “Zeg dan dat die regels officieel
voor de openbare binnenruimtes gelden,
niet voor private ruimten zoals kroegen.
Dus je staat in je recht.”
De kroegbaas: “Maar krijg ik die ook van

Alle stoelen zijn inmiddels bezet met
gelijkgestemden: het systeem is corrupt,
de QR-code een coup op de vrijheid, de
vaccinatiedwang in strijd met de Code
van Neurenberg. Hamvraag van deze
ochtend en middag: hoe ontsnap je uit
deze tralieloze gevangenis? In het autonome paradigma bestaat er zeker een
ontsnappingsroute. Alleen bestaat deze
uit het volgen van een diepgravend juridisch, maar ook een psychologisch proces.
Blauwe of rode pil
“Toen al deze informatie tot mij kwam,”
vertelt Niels aan het begin van zijn lezing,
“stond ik net als de hoofdpersoon Neo in
de Matrix-film voor die ene vraag. Blijf
ik wie ik ben, dan neem ik de blauwe pil,
kies ik voor de rode pil, dan ga ik voor het
terugpakken van mijn ziel die ons allemaal vanaf onze geboorte tot op de dag
van vandaag door allerlei instanties is afgenomen. Daarom dienen we met gebruik
van hetzelfde wetboek die autonomie
weer terug te nemen. Wat ons allemaal
is afgenomen is in feite een criminele
actie die alsmaar doorgaat. Dus wijzen
we de lakeien van de overheid met veel
juridische onderbouwing op hun illegale
handelingen.”
Niet iedereen is in de wieg gelegd om
de overheid structureel een koekje van
eigen deeg te geven maar de bezoekers
in de zaal staan in de startblokken. Vandaar dat Niels met zo’n tien vrijwilligers

workshops geeft over de belangrijkste
documenten waarmee de overheid terug
in haar konijnenhol gedreven kan worden.
Desalniettemin zegt Niels: “Ik kan me
voorstellen dat al die blauwe enveloppen,
aanmaningen en dreigbrieven van overheidsinstanties zeker bij jonge gezinnen
te veel stress geeft om dit proces door te
zetten. Feit blijft dat we niet verplicht zijn
belastingen te betalen.”
Belasting als uitnodiging tot gift
“Het is namelijk volgens UVRM wettelijk
gezien een uitnodiging van de overheid
aan de burger om giften te schenken.
Een mens mag namelijk nergens toe
gedwongen worden, een PERSOON die
staat geregistreerd wel. Dat kan dus om
die juridische gronden geweigerd worden.
Daarnaast staan alle overheidsdiensten
als bedrijven ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel in Washington DC. Dus
dienen zij voordat ze geld of wat dan ook
van mij willen, volgens UCC (Universal
Commercial Code) een werkcontract te
laten zien dat ik vrijwillig en met een
handtekening met letterlijk nog natte inkt
heb ondertekend. Dat is namelijk allemaal terug te voeren op de UCC. Maar dat
houdt wel in dat je een lange adem dient
te hebben in het opsturen van documenten, het schrijven van bezwaarschriften
enzovoorts, want de doorsnee ambtenaar
weet natuurlijk niet wat je bezielt.”
Rollenspellen autonoom gedrag
Er zijn workshops met rollenspellen in de
maak waarin deelnemers wordt geleerd
hoe ze zich als beklaagde bij een rechtszaak dienen te gedragen en wat ze moeten
zeggen. “Een voorbeeld... Als ik de rechtszaal binnenkom en de rechter zegt tegen
me: ‘gaat u zitten’, dan reageer ik niet. Ik
ben immers autonoom, ben in het bezit
van een autonoom paspoort, en bepaal
daarom op legale gronden zelf wanneer
en waar ik ga zitten. Doe ik dat namelijk
wel, luister ik braaf, dan pas je je dus aan.
Dat kun je later op je brood krijgen, in de
zin van: toen luisterde ik wel, nu niet. Ook
hoef ik geen antwoord te geven op zijn
vragen.”

“Datzelfde geldt min of meer in contact
met de politie die me aanhoudt en me van
alles wil opleggen. ‘Ik stem niet in met
deze conversatie’ en die zin herhaal ik
vervolgens drie keer. Daarmee voldoe ik
aan het driemaal-scheepsrecht-principe dat gebaseerd is op het internationaal
maritiem recht waardoor ik me juridisch
weer heb afgedekt.”

Je dient een lange
adem te hebben in
het opsturen van
documenten, het
schrijven van bezwaar
schriften, enzovoorts.

Kracht en levensvreugde
Iemand uit de zaal meldt het uitgelekte
nieuws van de ministerraad van dinsdag.
Het mondkapje komt weer terug, net als
de 1,5 meter en de extra QR-code-handhaving. In de nazit blijkt niemand verrast
te zijn door het Haagse gekrakeel. “We
staan nog aan het begin van de dictatuur,”
zegt Aschwin, die vanwege de lockdowns
zijn autobedrijf heeft moeten sluiten maar
nu alles op alles zet om het proces van autonomie tot de laatste punt af te ronden.
Hij heeft inmiddels al een diplomatiek
paspoort, zijn auto heeft een cd-kenteken (‘Corps Diplomatique’) en talloze
andere papieren om op juridische basis
de maatregelen te omzeilen. De energieke
autonoom raadt het inmiddels iedereen
aan. “Want ondanks alle zorgen van deze
tijd,” zegt hij, “in je recht staan, je ziel
herwinnen, dat genereert zo’n kracht en
levensvreugde.” 

MR. JEROEN POLS

Amnesty International
Op de stoep van het hoofdkantoor van Amnesty International installeert het regime Rutte
een totalitaire staat. Twintig jaar lang steunde ik in mijn naïviteit maandelijks net als
370.000 andere leden deze organisatie. Waar Amnesty vooraan staat om politiegeweld
tegen onschuldige demonstranten in bijvoorbeeld Rusland te veroordelen, bleef het
oorverdovend stil na het bloedbad dat de knokploegen van Grapperhaus aanrichtten
op het Malieveld tegen vreedzame activisten met gele hartjesparapluutjes. Meerdere
demonstranten eindigden die dag in het ziekenhuis met door knuppels toegebrachte hoofdwonden en diepe vleeswonden van opgehitste honden. Een doorgesnoven als
hooligan verklede politieman gooide zelfs een vrouw voor een dwars door de menigte
aansnellend politievoertuig.
Viruswaarheid vroeg de mensenrechtenorganisatie wat zij hiertegen ging ondernemen.
Telefonisch liet een medewerker weten dat Nederland een prachtig land is en dat de politie
mocht optreden om het grondrecht op gezondheid te beschermen. De demonstranten
hadden immers de coronaregels genegeerd. Pas na een openlijke oproep antwoordde
Amnesty met een twitterbericht waarin zij het geweld zuinigjes veroordeelde.
Na het politiegeweld tegen de woondemonstranten op 17 oktober 2021 in Rotterdam
kwam de organisatie geheel terecht met een zwartboek en een oproep tot een onafhankelijk
onderzoek. Over het brutale politiegeweld afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie
van het regime Rutte waarbij enkele militaire veteranen zwaar mishandeld werden, bleef
het echter doodstil. Bij telefonische navraag liet een medewerker weten dat het in andere
landen veel erger is. Bovendien is Nederland geen prioriteit. Amnesty zou maar een kleine
organisatie zijn met een beperkte mankracht en kon daarom niet op ieder incident reageren. Ik moest maar een klacht indienen bij de politie of een brief sturen aan de media.

TE N EEN MENSENRECH
P LE IT
O R G A N IS ATI E D IE
N
VO O R M A ATR E G E LE
N
D IE LE ID E N TO T E E
T.
TO TA LI TA IR E S TA A
Op mijn vraag of het dan misschien geen goed idee is om
het majestueuze aan de Herengracht gelegen hoofdkantoor ter waarde van
meer dan 11 miljoen euro te verkopen zodat misschien ruimte komt om niet alleen
waarnemers te sturen naar Rusland, Oezbekistan, Hongarije en andere verre landen
maar ook naar vreedzame protesten om de hoek, kwam geen antwoord.
Met bijna 28 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten en aanzienlijke reserves is Amnesty
allerminst klein. Het probleem is dat de ooit met goede intenties opgerichte organisatie
gekaapt werd door visieloze bestuurders en politici die als vazallen het regime uit de
wind houden.
Het voormalig kaderlid van de Amsterdamse politie en PvdA-burgemeester Dagmar
Oudshoorn mag voor meer dan € 10.000 per maand voor directeur spelen. In het bestuur
zit ook PvdA-politicus en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk die daarnaast
actief is als secretaris-generaal van de European Round Table for Industry (ERT) in
Brussel – een belangenorganisatie van vijftig grote bedrijven en multinationals - en
bewindvoerder bij de Wereldbank. Frank ziet de coronacrisis als een kans voor een reset.
Bestuurslid Marilyn Haimé werkte voorheen als directeur bij het ministerie van BZK.
Daarvoor werkte ook zij als beleidsmedewerker bij de politie.
De samenstelling van het bestuur verklaart waarom politiegeweld tegen coronademonstraties voor Amnesty geen thema is. Wel maakt de organisatie werk van de inperking van
de vrijheid van meningsuiting in landen als Nicaragua, Brazilië, Tanzania en Wit-Rusland.
Maar niet op een manier die je zou mogen verwachten. De organisatie ziet het namelijk
als een bedreiging van de volksgezondheid dat deze landen, die hun inwoners niet geselden met draconische coronamaatregelen, journalisten censureerden die hier kritiek
op hadden. Volgens Amnesty schenden deze landen ook het recht op gezondheid door de
verspreiding van ‘desinformatie’ over werkzame geneesmiddelen, de onveiligheid van
COVID-19-vaccinaties en de noodzaak om bijvoorbeeld mondkapjes vrij baan te geven.
Dit zou de prikbereidheid en de naleving van de maatregelen namelijk ondermijnen.
De mensenrechtenorganisatie vindt dus dat dit soort berichten gecensureerd moeten
worden. Ook veroordeelt Amnesty het harde optreden van de Tanzaniaanse president
Magafuli tegen corrupte media die angstterreur over het ‘killervirus’ verspreiden.
Laat het op u inwerken. Een mensenrechtenorganisatie die pleit voor maatregelen die
leiden tot een totalitaire staat. Daarbovenop steunt zij het grootste ongecontroleerde
medische experiment op de bevolking uit de geschiedenis. Een misdadig experiment dat
in alle opzichten de Neurenbergcode en mensenrechtenverdragen schendt en inmiddels
leidde tot wereldwijd talloze doden. Dit is geen organisatie die strijdt voor een betere en
menswaardige wereld.
Amnesty International verdient onze ondersteuning niet. U kunt uw lidmaatschap via
deze link opzeggen: www.amnesty.nl/steun-ons/lidmaatschap-wijzigen. 

GOED IN BEELD
SERIE ‘RECHTE RUG’

Adrette Ocilia (45) Verpleegkundige
Adrette is geboren op Curaçao. Toen ze zes jaar was overleed haar moeder bij de
geboorte van haar broertje. Hij heeft het gelukkig overleefd. Na de dood van haar
moeder is Adrette opgevoed door zowel de familie van haar moeder als de familie
van haar vader, die snel hertrouwde en kort daarna definitief uit beeld verdween.

“I

k ben mondig geboren, de hele
dag stelde ik de waarom vraag.
Ik kom uit een ‘wij cultuur’,
ouderen bepalen wat er moet gebeuren.
Als ik iets onrechtvaardig vind zeg ik er
iets van, confronteren zit in mijn karakter. Mijn moeder had geen opleiding, een
meisje ging trouwen en kreeg kinderen. Ik
wilde juist leren, een opleiding volgen. Na
de middelbare school ging ik verpleegkunde studeren. Verzorgen zit in mijn
bloed. Op mijn negende woonde ik bij mijn
grootmoeder. De zus van mijn moeder had
een baby gekregen.
‘Ga maar rustig slapen tante, ik zorg wel
voor uw baby’tje’.
Op Curaçao heb ik de vader van mijn
kinderen ontmoet, hij was arts, na vier
maanden zijn we naar Nederland geëmigreerd en kwamen in Friesland terecht.
Het werk in Nederland is heel anders dan
op Curaçao, het is minder fysiek door
allerlei hulpmiddelen, maar de stress is
hoger. Ik voel me inmiddels een echte
Friezin, al ben ik een aangepaste versie
van mijzelf geworden.
Ik miste mijn vader. Toen ik ging trouwen
zou hij komen, maar hij is niet geweest.
Daar heb ik veel verdriet van gehad. Tien
jaar geleden kwam hij mij opzoeken. Ik
heb hem alles gezegd wat mij dwars zat.
Hij vertelde dat ik een ongelukje was, dat
het nooit een goede relatie zou zijn geworden met mijn moeder. Dat niets aan
mij lag. Het was een enorme opluchting.
Het begin van de coronatijd was zwaar,
het was hectisch in het ziekenhuis en
mijn 18-jarige autistische zoon had het
moeilijk met de maatregelen. Als ik niets
zou doen, zou ik meer dan neerslachtig
worden.
Ik ging weer bidden. Naast bidden ging ik
mediteren. Sindsdien gebeuren er mooie
kleine dingen. De stress zit in het systeem
dat meer en meer ontmenselijkt. Tijdens
mijn gebed en meditaties zoek ik contact
met mijn liefste grootmoeder. Ze geeft
mij raad. “Je moet trouwen,” zei ze altijd
tegen mij. Toen ik net getrouwd was belde
ze op, “Je bent getrouwd, nu kan ik rustig
dood gaan.” Een maand later overleed ze.
Het was goed. Ze ligt in een familiegraf op
Curaçao. Een deel van mijn as wil ik ook in
dit graf uitstrooien dan ben ik weer met
haar herenigd, Geertruida Juliana Girigorie Fraai Godie.
Ze had het vaak over de Apocalyps, het
einde der tijden. Soms denk ik: Laat God
nu maar komen.”

Fotografie Tobias Asser, Tekst Ad Nuis
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