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Van onze redacteur

Willem Engel, voorman van ac-
tiegroep Viruswaarheid, is op 
woensdag in Rotterdam van de 
straat geplukt door twee poli-
tie-agenten met sjaaltjes om 
hun mond, in de boeien gesla-
gen en opgesloten. In binnen- 
en buitenland is geschokt gere-
ageerd op de aanhouding. Jurist 
Jeroen Pols van Viruswaarheid 
en FVD-Kamerlid Gideon van 
Meijeren spreken van een “po-
litieke arrestatie”. 

Engel wordt er door het OM van 
beschuldigd “gedurende een lange 
periode opruiende coronagerelateer-

de berichten (te) hebben geplaatst op 
social media”. Opruiing is een mis-
drijf onder artikel 131 van het Wet-
boek van Strafrecht. Het is alleen 
strafbaar wanneer het leidt tot straf-
bare feiten. In het geval van Engel is 
niet duidelijk om welke feiten dat zou 
moeten gaan. Daar wordt nu door het 
OM “onderzoek naar gedaan”.  Engel 
is woensdag en donderdag door de 
politie verhoord. Hij beroept zich 
echter op zijn zwijgrecht.

Volgens Pols zijn hem door de po-
litie vragen gesteld over wat hij zou 
hebben gezegd bij verschillende ge-
legenheden, zoals op demonstraties 
tegen het coronabeleid in 2020 en 
2021. Zo wordt hem door de politie 
voorgehouden dat hij zou hebben 
gesproken over “tribunalen”. 

“Hoe dit zou leiden tot strafbare 
feiten, is een raadsel”, zegt Pols. 
“Willem heeft juist altijd opgeroepen 
tot vreedzame actie.” 

Hij is ook ondervraagd over zijn 
oproep om te filmen bij testlocaties, 
maar ook dat kan moeilijk strafbaar 
worden genoemd, stelt zijn vrien-
din Dorien tegenover De Andere  

Krant. “Ze hebben niets. Er 
wordt gesproken over een brandje 

bij de ambtswoning van burgemees-
ter Bruls in Nijmegen, maar daar is 
ons niets over bekend.”

Dorien legde de arrestatie vast en 
deelde de film op social media. Te 
zien is dat een vrouwelijke en man-
nelijke agent met bedekt gezicht 
Engel in de boeien slaan. “Ik dacht 
dat het mensen van Antifa waren, die 
schelden ons altijd uit voor nazi’s en 
fascisten, terwijl ze zich zelf gedra-
gen als fascisten. Ik dacht dat we in 
elkaar zouden worden geslagen.” 

Ido Dijkstra

In Apeldoorn komen vele duizen-
den 5G-stations te hangen die 
samen een dicht netwerk zullen 
vormen dat elke vierkante cen-
timeter van de stad zal beslaan.
Dat blijkt uit een onlangs gehouden 
online presentatie van het College 
van B&W van de stad. De lokale partij 
Gemeentebelangen Apeldoorn (GB) 
stelt dat bewoners volstrekt onvol-
doende zijn geïnformeerd over het 
project en eist een referendum.

In Apeldoorn ontstond in januari 

commotie nadat er 500 5G-kastjes 
(multipoints) waren opgehangen door 
het Oostenrijkse techbedrijf  RadioLED. 
Het bleek een eerste stap te zijn in een 
omvangrijker programma om van 
Apeldoorn een ‘slimme stad’ te ma-
ken. Bewoners waren echter nauwelijks 
geïnformeerd. De overeenkomst met 
RadioLED bleek geheim te zijn, ont-
dekte Gemeentebelangen Apeldoorn. 
Wethouder Willems, de portefeuil-
lehouder van Apeldoorn Smart City, 
begon het webinar met excuses voor 
de gebrekkige communicatie vanuit de 
gemeente. Maar de gemeente is niet de 
leidende partij in het project,  RadioLED 

beheert het netwerk en sluit contracten 
met aanbieders van diensten, en het 
kost de gemeente niets, zei Willems. 

Raadslid Antoon Huigens van Ge-
meentebelangen vindt de houding 
van het gemeentebestuur naïef. Hij 
wijst erop dat bedrijven die van het 
netwerk gebruik zullen gaan maken, 
hier veel geld aan zullen verdienen. 
“Is het toelaatbaar dat Apeldoorners 
de gratis leverancier worden van giga 
veel data waar niet-Apeldoorn-
se bedrijven miljoenen aan gaan 
verdienen?” 

Apeldoorn is slechts een van de ze-
ker veertig steden in Nederland die 

zich willen omvormen tot Slimme 
Stad. Uit het rapport Smart Cities 
van het Stedennetwerk G40, waarvan 
Wim Willems de voorzitter is, blijkt 
dat er “in Nederland inmiddels ruim 
vierhonderd initiatieven in veertig 
gemeenten zijn gestart”. Deze ste-
den zullen worden bedekt door vele 
duizenden 5G-stations, zo wordt 
duidelijk uit het rapport. Bewoners 
worden niet of nauwelijks bij de pro-
jecten betrokken. ¾ 

Apeldoorn overspoeld met 5G-kastjes 
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Ido Dijkstra

Bezorgde burgers en de politieke 
oppositie in Apeldoorn proberen al 
maanden informatie boven tafel te 
krijgen over de vijfhonderd witte 
kastjes die sinds november vorig jaar 
ineens aan de lantaarnpalen hangen. 
Deze ‘multipoints’ zijn opgehangen 
door RadioLED, een enigszins mys-
terieus bedrijf met het hoofdkantoor 
in belastingparadijs Liechtenstein. 
De kastjes zijn essentiële techno-
logische infrastructuur die nodig is 
voor de transitie naar Slimme Stad 
die Apeldoorn momenteel ondergaat.

De communicatie over deze omvor-
ming lijkt volgens lokale partij Ge-
meentebelangen (GB) en een groepje 
bezorgde burgers helemaal nergens 
op. Relevante vragen zijn de afgelo-
pen maanden genegeerd, ontweken 
of afgedaan met dooddoeners als "wij 
waarborgen uw privacy en houden 
ons betreft de veiligheid aan de (in-
ter)nationale richtlijnen". Afgelopen 
week verraste het stadsbestuur door 
ineens een webinar te houden. De 
leidende wethouder Wim Willems, 
van een andere lokale partij, Lo-
kaal Apeldoorn, enkele technische 
experts, een topambtenaar van de 
gemeente, een vertegenwoordiger 
van de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) en ook directie en 
management van RadioLED konden 
eindelijk aan de tand worden gevoeld. 
Hoewel, kritische inwoners of poli-
tici waren niet van de partij. Kijkers 
konden via een chatfunctie vragen 
stellen, waarvan er een aantal werden 
geselecteerd en beantwoord.

De belangrijkste vragen die burgers 
en Gemeentebelangen stelden gingen 
over privacy en veiligheid. De meest 
primaire: wat komen ze allemaal over 
me te weten en wat gebeurt er met 
die informatie én is al die straling wel 

goed voor mij? Al snel werd duidelijk 
dat het niet blijft bij die 500 kastjes, 
maar dat er duizenden in de stad ko-
men te hangen. Allemaal om ervoor 
te zorgen dat in elke straat, huis en 
achtertuin contact kan worden gelegd 
met het netwerk.

Over de stralingswaarden die hierbij 
vrijkomen werd niet heel veel meer 
duidelijkheid gegeven dan al bekend 
was. RadioLED zei dat “de schadelij-
ke straling tot een minimum wordt 
beperkt. Dat komt namelijk omdat je 
met je mobiele telefoon, waar je ook 
bent in Apeldoorn, straks 24/7 vlakbij 
een multipoint van RadioLED bent. 
Hoe verder jouw mobiele telefoon 
zich bevindt van een ontvangstpunt 
zoals een zendmast, hoe sterker de 
straling wordt omdat je telefoon har-
der moet werken om verbinding tot 
stand te brengen.” 

Volgens 5G-deskundige Jan van Ga-
len van Stop5Gnl.nl is dat een zeer 
beperkte voorstelling van zaken: “De 
informatiedichtheid zal exponentieel 
toenemen. Meer datatransport, bete-
kent meer straling. Zo simpel is het. 
Voorstanders focussen altijd op een 
onderdeel en geven er dan een posi-
tieve draai aan die inhoudelijk zelfs 
kan kloppen, maar het is net als bij 
een lamp alleen kijken naar de sterkte 
en niet vertellen dat het een TL-buis 
is die de hele tijd flikkert. Er kunnen 
tot een miljoen apparaten per vier-

kante kilometer op dit systeem aan-
gesloten worden en de snelheid van 
verwerken is tientallen keren hoger. 
Dan komt er automatisch meer stra-
ling vrij. Er zijn duizenden rapporten 
die bewijzen dat 5G-straling risico’s 
met zich meebrengt. Die rapporten 
worden structureel genegeerd. Zo ook 
in Apeldoorn.” Een verzameling van 
dit soort rapporten is te vinden in het  
BIOINITIATIVE 2012.

Ook als het gaat om de privacy zijn de 
zorgen niet weggenomen. RadioLED 
heeft geen 4- of 5G-vergunning. Het 
bedrijf biedt de ‘snelweg’ aan om de 
data te kunnen ontvangen en zen-
den. Dat betekent volgens Antoon 
Huigens, raadslid voor Gemeentebe-
langen, “dat de gemeente niets heeft 
te zeggen over de contracten die Ra-
dioLED sluit met partijen die van hun 
netwerk gebruik willen maken. Elke 
partij die, om welke reden dan ook, 
is geïnteresseerd in het verzamelen, 
delen of leveren van data of beelden is 
welkom op het netwerk. Zo verdient 
RadioLED haar miljoeneninveste-
ring terug.” De kastjes hebben de 
Gemeente Apeldoorn namelijk niks 
gekost. De data komt dus terecht bij 
derden en het is onduidelijk wat die 
ermee gaan doen.

Het raadslid sluit zijn ogen voor de 
voordelen van de ontwikkeling ze-
ker niet, maar blijft ageren tegen de 
ondemocratische wijze van door-
drukken van het project. “Apeldoorn 
en haar inwoners zijn hier nog lang 
niet klaar voor. Er is ontzettend veel 
onduidelijkheid over het nut, de pri-
vacy, de risico’s en de noodzaak van 
zo’n slimme stad”, vertelt hij. Zijn 
voorstel is om “terug te gaan naar 
de start met inspraakrondes en een 
referendum voor de inwoners om het 
nut en de noodzaak van zo’n Smart 
City vast te stellen. Als inwoners dit 
niet willen, dan moet dit project in de 
ijskast. Wij vinden het onbegrijpelijk 
dat een ontwikkeling die zoveel im-
pact heeft op onze gemeente niet of 
nauwelijks bij inwoners bekend is, 
maar wel al uitgerold wordt.” ¾

	Vervolg van pagina 1

Waarom waren ze gemaskerd? En 
waarom hebben ze Willem niet gewoon 
gevraagd om naar het politiebureau te 
komen voor een gesprek?” Ze denkt dat 
het een doelbewuste actie is geweest, 
wellicht om de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen te beïnvloeden. 

Pols zegt dat hij “geschrokken” is door 
de arrestatie, maar “niet verrast”. “Er is 
al langer sprake van een systematische 
campagne tegen Willem, om zijn naam 
door het slijk te trekken. We hebben de 
afgelopen maanden 420 artikelen geteld 
in de media waarin hij wordt belasterd.” 

“Inwoners Apeldoorn nog lang niet 
klaar om Smart City te worden”

Van Slimme Stad naar het 
Internet-of-Everything

Apeldoorn is een van de 36 pilot-steden 
die door het World Economic Forum 
(WEF) zijn uitverkoren om zich om te 
vormen tot een hoogtechnologische Smart 
City. Maar vooralsnog staat de Veluwse 
stad vooral model voor het gebrek aan 
communicatie en transparantie bij het 
uitrollen van de ‘slimme’ infrastructuur. 

Pols noemt de arrestatie een “aanslag 
op de vrijheid van meningsuiting”. De 
“zonde die Willem heeft begaan is dat hij 
aanhoudende kritiek heeft geuit op het 
coronabeleid van de overheid.” 

Pols wijst erop dat veel van de kritiek 
is bevestigd door de 14.000 pagina’s aan 
overheidsdocumenten die op grond van 
een Wob-verzoek eind december zijn 
gepubliceerd. In kranten als Trouw en 
het AD wordt Pols omschreven als ie-
mand met “felle kritiek” op het kabi-
netsbeleid. Viruswaarheid staat vooral 
bekend om de vele rechtszaken die het 
heeft gevoerd tegen het coronabeleid, 

Zeker 40 steden in Nederland ondergaan transitie naar 
Smart City
In Nederland zijn naast Apeldoorn ten minste veertig andere ste-
den die omgevormd worden tot slimme stad. Dat gebeurt niet 
heimelijk, want de informatie is te vinden. Maar er is ook geen 
sprake van transparantie en structurele communicatie. Opvallend 
is ook dat in de (lokale) media nauwelijks aandacht wordt besteed 
aan de projecten. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen is het 
geen noemenswaardig thema geweest. 

Zo kan het dat de meeste burgers er geen idee van hebben dat 
hun stad meewerkt aan een grootscheeps hervormingsplan, dat 
mede wordt aangestuurd door het World Economic Forum, het be-
kende netwerk van politici en zakenmensen uit Davos. Pas achteraf 
worden zij geconfronteerd met de veranderingen, die vrijwel altijd 
door een vertegenwoordiger met een roze bril worden geduid. 

Uit het rapport ‘Smart Cities in de G40’, een samenwerkingsor-
gaan van 40 (middel)grote gemeenten, blijkt dat er “in Nederland 
inmiddels ruim vierhonderd initiatieven in veertig gemeenten zijn 
gestart.” Dat schrijft Wim Willems, de wethouder die in Apeldoorn 
ook aan de touwtjes van het Smart City-project trekt. Hij is voor-
zitter van het G40 Stedennetwerk.

In het rapport wordt duidelijk dat het uitrollen van de technolo-
gie-infrastructuur de prioriteit heeft en dat pas daarna de volle 
schaal van het hele project zichtbaar wordt. Willems geeft in het 
voorwoord deze omgekeerde redenering prijs. “We hebben grote 
uitdagingen op het gebied van klimaat, OV en huisvesting, maar 
duidelijke oplossingen zijn er nog niet. Wat wel al vaststaat is dat 
technologie een grote bijdrage kan leveren aan deze uitdagingen.”

Het is ook best begrijpelijk dat gemeentes niet bij elke burger 
een flyer door de brievenbus doen om aan te kondigen dat er een 
nieuwe slimme prullenbak bij het hondenuitlaatveldje komt te 
staan. Sommige projecten hebben echter een te grote impact om 
achter de schermen door te voeren. In Breda bijvoorbeeld – waar 
al 26 initiatieven zijn gestart – worden Digitale Buurtambassa-
deurs - opgeleid door politie en gemeente - om “cybercrime en 
slachtofferschap” te voorkomen. Dat klinkt mooi, maar het kan 
ook leiden tot monitoring van het gedrag van burgers. 

In veel steden komen naast de multipoints camera’s te hangen, 
zo blijkt uit de voorbeelden. Dit gebeurt om criminaliteit of ver-
keersopstoppingen te voorkomen, zo laat het rapport ons weten. 
Maar wat de toekomstige toepassingen betreft, weet niemand 
hoe ver de ontwikkelingen zullen reiken.

Sylvia Slegers

Lantaarnpalen die de luchtvochtig-
heid meten en alleen branden als er 
iemand voorbij komt, vuilnisbakken 
die ons bedanken als we iets weg-
gooien en melden wanneer ze vol 
zijn, parkeerterreinen die laten we-
ten of en waar er nog een plekje vrij 
is, stoeptegels die CO2 absorberen, 
bankjes die ‘weten’ wie erop zit, zelf-
rijdende voertuigen en verkeerslich-
ten die ons niet al te lang in de regen 
laten staan. Zomaar een greep uit de 
mogelijkheden die een slimme stad 
haar burgers biedt. Immers, gemak 
dient de mens en de techniek staat 
voor niets. 

De keerzijde is dat dit 5G-IoT-net-
werk de potentie heeft uit te groeien 
tot een real-time controle- en be-
wakingsnetwerk waarmee iedereen, 
overal en altijd in de gaten kan wor-
den gehouden. Alle apparaten, voer-
tuigen, gebouwen en al het straat-
meubilair zal voorzien zijn van ca-
mera’s, microfoons, sensoren, actu-
atoren (zoals aan-/uitschakelaars) en 
netwerkconnectiviteit en met elkaar 
verbonden zijn in het IoT-netwerk. 
Het verzamelen en uitwisselen van 
gegevens (data) staat daarbij cen-
traal. Data zijn het nieuwe goud. 

5G speelt een cruciale rol in de slim-
me stad. Zowel het reeds bestaande 
IoT-netwerk (denk aan de slim-
me thermostaat, slimme koelkast, 

slimme deurbel en de smart-tv) als 
de toepassing van kunstmatige in-
telligentie zal met 5G-technologie 
een enorme vlucht nemen. Gegevens 
zullen nog veel sneller worden over-
gedragen dan nu het geval is.
Het World Economic Forum, groot 
voorstander van 5G, ziet vooral de 
voordelen. “De real-time en gede-
tailleerde intelligentie die mogelijk 
wordt gemaakt door altijd aanwe-
zige sensoren zal naar verwachting 
aanzienlijke ecologische en sociale 
voordelen hebben”, stelt het WEF.

Dr. Paul Heroux, natuurkundige 
en gezondheidswetenschapper aan 
de Medische Faculteit van de Mc-
Gill-Universiteit in Canada, heeft zijn 
bedenkingen. “Met 5G zullen ze niet 
alleen weten in welk deel van de stad 
je bent, ze zullen ook weten in wel-
ke kamer je bent. (…) Ze zullen alles 
weten wat je doet.” Wie die ‘ze’ zijn, 
waar onze data terechtkomen en wie 
de eigenaar ervan is, blijft onduide-
lijk. Heroux pleit voor transparante 
regelgeving. Hij wil dat de IoT-func-
tie van apparaten niet automatisch 
wordt ingeschakeld, zodat mensen 
zelf kunnen beslissen of ze mee wil-
len doen.

Maar de vraag is of anonieme 
data-opslag mogelijk is. Op een 
WEF-bijeenkomst in 2020 in Davos 
presenteerde artificial�intelligence (AI) 
en privacy-specialist Yves-Alexandre 
de Montjoye een proef waarbij hij de 
‘geanonimiseerde’ persoonlijke ge-
gevens van maar liefst 99,98 procent 
van de proefpersonen correct had 
weten te identificeren. De invloed-
rijke Amerikaanse denktank RAND 
waarschuwt in een rapport uit 2020, 
The Internet of Bodies: “Er is geen 
enkele entiteit die toezicht houdt 
op IoB-gegevens … Er zijn nog geen 
wettelijke normen over wie de eige-
naar is over de data.”

Onduidelijk is ook waar de 
ontwikkelingen zullen stop-
pen. WEF-voorzitter Klaus 
Schwab voorziet na het Inter-
net-of-Things de komst van het In-
ternet-of-Bodies (IoB). “Apparaten 
zullen niet alleen worden gedragen, 
maar ook geïmplanteerd in lichamen, 
voor communicatie, locatie- en ge-
dragsbewaking en gezondheidsfunc-
ties (…) Slimme tatoeages en andere 
unieke chips kunnen helpen bij de 
identificatie en locatie”, schrijft 
hij in zijn boek The fourth industrial 
revolution. 

Schwab en anderen streven naar vor-
men van transhumanisme, waarbij 
veroudering een halt kan worden toe-
geroepen, of de fysieke of cognitieve 
vaardigheden van mensen kunnen 
worden verbeterd (body hacking). 
Dit kan leiden tot het ontstaan van 
cyborg-combinaties van mens en 
machine. Bij het bedrijf Samsung en 
de universiteit van Harvard wordt ge-
werkt aan een micro-chip om men-
selijke hersenen op te repliceren. 

Uiteindelijk, stellen futuristen, ste-
venen we af op een Internet-of-Eve-
rything (IoE), waarbij alles en ieder-
een overal verbonden is – zelfs in de 
lucht en onder water. De bekende 
Israëlische historicus Noah Harari 
wierp tijdens de WEF-jaarvergade-
ring van 2018 een blik vooruit: “In 
de komende generaties zullen wij le-
ren hoe wij lichamen en hersenen en 
geesten kunnen manipuleren. … Wie 
de data controleert, controleert de 
toekomst, niet alleen van de mens-
heid, maar de toekomst van het leven 
zelf, want vandaag de dag zijn data 
het belangrijkste bezit ter wereld.” ¾

“Het paard van Troje voor een globale transformatie”
Een van de bekendste critici van de Slimme Stad is de Amerikaanse 
auteur Patrick Wood, auteur van Technocracy Rising (2014). “Ze zijn 
helemaal niet uit op leefbare steden, maar op de beste manier om de 
massa te controleren”, stelt Wood over 5G. Hij waarschuwt dat we in 
onze steden “het paard van Troje voor een globale transformatie aan 
het binnenhalen zijn.”

De Amerikaanse Deborah Taveres – half Nederlandse, al spreekt ze onze 
taal niet - spitte jarenlang door documenten van de Amerikaanse over-
heid, het World Economic Forum, de VN en de Rockefeller Foundation 
en kwam net als Wood tot de conclusie dat de globalistische organisa-
ties een controlemaatschappij aan het optuigen zijn. Zij maakte er de 
inmiddels zwaar gecensureerde documentaire Kill Cities over. “Ze jagen 
nu zoveel mogelijk mensen de steden in, waar ze goed te volgen zijn. 
Daarom wordt het bijvoorbeeld de boeren ook zo moeilijk gemaakt.”

De toekomst die organisaties als WEF, VN en de Rockefeller  Foundation 
voor ons aan het vormgeven zijn, is wezenlijk anders dan alles wat we 
kennen uit het verleden, stelt Tavares. “Ze willen niet alleen onze manier 
van leven veranderen, ze willen ons veranderen. Als het zover is dat men-
sen een chip in hun lijf hebben, kunnen ze ons 24/7, 365 dagen per jaar 
volgen. Alleen de dood is de weg eruit. Ze zijn digitale gevangenissen 
aan het creëren.”

De ideeën van Patrick Wood en Deborah Tavares zijn gemakkelijk te 
labelen als complottheorie. Maar ook de Britse premier Boris Johnson 
voorziet een dergelijke toekomst. Hij zei in een speech bij de Verenigde 
Naties in 2019: “We zijn op een keerpunt in de geschiedenis beland... U 
kunt geheimen bewaren voor uw vrienden, voor uw ouders, uw kinde-
ren, uw arts - zelfs uw persoonlijke trainer - maar uw gedachten voor 
Google verbergen is lastig. Waar kun je je in de toekomst nog verbergen? 
Slimme steden zullen je volgen met sensoren, allemaal verbonden door 
het Internet-der-Dingen.... Geen prullenbak blijft ongeleegd en er is 
altijd een plek voor uw elektrische auto. Maar deze technologie zou ook 
kunnen worden gebruikt om elke burger 24 uur per dag onder toezicht 
te houden.. Data is de ruwe olie van de moderne economie. Wie moet 
deze nieuwe olievelden bezitten?..... We weten niet wie beslist hoe we 
die gegevens gaan gebruiken.”  (Met bijdrage van Ido Dijkstra)

Willem Engel opgepakt wegens aanhoudende 
kritiek op de overheid

zoals tegen de avondklok, maar voert 
ook actie buiten de rechtszaal. Pols 
zegt dat hij geen enkele uitnodiging 
heeft gekregen van actualiteitenpro-
gramma’s om zijn kant van het verhaal 
te laten horen en geen verzoeken voor 
diepte-interviews.

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren 
(FVD) reageerde op Twitter: “Wat je ook 
vindt van zijn opvattingen of werkwijze, 
het is een feit dat hij zover bekend nog 
nooit enige vorm van geweld heeft ge-
bruikt en ook oproept om juist liefdevol 
en geduldig te zijn.” De arrestatie van 
Engel heeft volgens de politicus van FVD 
dan ook alle schijn van een “politieke 

aanhouding”. Oud-advocaat Frank Sta-
dermann noemt de arrestatie van Engel 
een “heel enge ontwikkeling”. Volgens 
Pols worden er de laatste tijd regelma-
tig mensen die betrokken zijn bij de-
monstraties “van hun bed gelicht” en 
gearresteerd. “In sommige weken vijf, 
zes mensen die wij kennen.” In de me-
dia wordt hier zelden over bericht, stelt 
Pols. Zondag organiseert Viruswaarheid 
een demonstratie op het Museumplein 
in Amsterdam onder het motto #free-
willem. ¾
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Wat gebeurt er met 
die informatie én is al 
die straling wel goed 
voor mij?

Alle schijn 
van een 
“politieke�
aanhouding”

GEMEENTE 
HEEFT NIETS TE 
ZEGGEN OVER DE 
5G-KASTJES

Steeds meer steden in Nederland worden voorzien van 
een uitgebreid Internet-of-Things netwerk (IoT) op basis 
van 5G-technologie. Dat levert economische voorde-
len en gemakken op. De keerzijde is dat met dezelfde 
technologie iedereen altijd in de gaten kan worden 
gehouden. “Ze zullen alles weten wat je doet.”

“Ze�zijn�digitale�
gevangenissen aan 
het creëeren”

“Apparaten�zullen�
niet alleen worden 
gedragen, maar ook 
geïmplanteerd in 
lichamen”



Analyse van de Wob-documenten geeft een ontluisterend beeld van de omvang van de 
surveillance en controle vanuit de Rijksoverheid. Zo werden in december 2019 al officieus 
twee nieuwe legerafdelingen, het 108 TeXINT-cie en 109 OSINT-cie, alsmede het Land 
Information Manoeuvre Centre (LIMC) opgericht, nog vóór de coronacrisis. Officieel was 
het LIMC pas in maart 2020 actief en is toen zonder mandaat en juridische grond begonnen 
met het in de gaten houden van mensen en organisaties die volgens hen desinformatie 
verspreidden. Men wist dat dit eigenlijk niet kon: “Vanwege mogelijke onduidelijkheden 

over het wettelijk kader van de modus operandi van 
twee nieuwe JISTARC-onderdelen is besloten geen 
publiciteit te geven aan de symbolische oprichting 
op dinsdag 3 december”, valt te lezen in een rap-
port van Defensie. Toch ging deze organisatie tot 
eind 2020 door met zijn activiteiten.

De ‘desinformatie-alliantie’ betrof niet  alleen 
 afdelingen van de Rijksoverheid, maar ook 
 daarbuiten. De Koninklijke Nederlandse  Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) en het Meertens In-
stituut werden erbij betrokken om zogenaamd 
‘geesteswetenschappelijk onderzoek’ te kunnen 

verrichten. Hierbij werd kunstmatige  intelligentie 
gebruikt om berichten van websites en  social  media 
te analyseren en, op basis van teksten op inter-
net, psychologische profielen te maken van critici. 
Hiervoor werden bestaande software programma’s 
van het RIVM gebruikt. Uit  interne e-mails aan 
het RIVM blijkt dat  Defensie deze programma’s 
van het RIVM graag  wilde  hebben: “Vandaag sprak 
ik met defensie. Ze  maken  onderdeel uit van een 
interdepartementale  werkgroep desinformatie (…) 
Ze lijken bij deze werkgroep technisch lang niet zo 
ver te zijn als jullie. (…) Ze willen graag geïnfor-
meerd worden”. 

Voor het massaal beïnvloeden van het gedrag van Nederlandse burgers wordt door 
 Defensie de zogenaamde Behavioural Dynamics Methodology (BDM) gebruikt. Een vorm 
van psychologische oorlogsvoering. De programma’s hiervoor werden in 2016 aange-
kocht bij de Britse SCL Group, het moederbedrijf van datafirma Cambridge Analytica, en 
kwamen al eerder in opspraak nadat ze in 2017 voor het eerst werden ingezet in Irak. In 
een intern rapport van Defensie aan het kabinet van 19 juni 2020 wordt BDM beschreven: 
“BDM is … een moderne en geüpdatet versie van wat vroeger PSYOPS werd genoemd. Het 
baseert zich op inlichtingen over de doelgroep, analyse van die inlichtingen en vervolgens 
gericht beïnvloeden van de opvattingen en houding van de doelgroep”.

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) was ook onderdeel van de 
 ‘desinformatie alliantie’ en gebruikte nepprofielen op social media, zogenaamde ‘trollen’ 
of ‘avatars’, om kritische geluiden en personen zwart te maken en aan te vallen. Minister 
van Justitie & Veiligheid Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD) ontkende dit in haar reactie op 
kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) hierover, maar de stukken zijn duidelijk. 
Zo is er in een rapport, gericht aan de MIVD met als datum 20 november 2020, onder de 
kop ‘Gebruik avatars bij diverse eenheden’ te lezen: “Vanuit meerdere netwerkconnecties 
komt een beeld naar voren dat bij diverse eenheden gewerkt wordt met avatars en dat de 
directe verbinding met Defensie niet wordt weergegeven. De zorg bestaat dat ondanks het 
gebruik van avatars de verbinding met de krijgsmacht alsnog wordt gelegd op basis van 
IP-relatie”. Er wordt in het rapport aangegeven dat het al een aantal keer is voorgekomen 
dat men erachter kwam dat Defensie nepprofielen gebruikte en dat de hierbij betrokken 
medewerker “vaart op de gedachte dat de Wet Inlichtingen en Veiligheid (WIV) alleen 
geldt voor diensten (en niet Defensie), dus dit mag gewoon”. 

Bekende Nederlanders en influencers werden betaald om het narratief van het kabinet te 
herhalen en het gedrag van burgers te beïnvloeden. Uit de Wob-documenten komt naar 
voren dat er een duidelijke strategie lag om personen buiten de overheid in te schake-
len om het “grote verhaal voor gedragsbeïnvloeding” te vertellen. Van de influencers 
Sofiane Boussaadia (Boef), Ali Bouali (Ali B.) en Famke Louise is officieel bekend dat zij 
gezamenlijk 55 duizend euro betaald kregen voor een aantal video’s rond de campagne 
'Alleen samen'. Vermoedelijk is dit echter het topje van de ijsberg. Tegelijkertijd werden 
kritische influencers zwart gemaakt en de mond gesnoerd.

Ook kritiek op multilaterale betrekkingen en geopolitieke verhoudingen met betrekking 
tot de EU en de Navo wordt scherp in de gaten gehouden. Uit de documenten blijkt dat 
de Rijksoverheid veel belang hecht aan een positief sentiment over de NAVO en de EU. 
Expliciet wordt vermeld dat “Kritische geluiden over deze multilaterale verbanden in de 
kiem moeten worden gesmoord”. Zou dit de reden zijn dat er zo weinig kritische geluiden 
zijn in de mainstreammedia over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? ¾
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Hysterie
Iedere keer als ik denk dat de dingen niet absurder kunnen worden, 
moet ik mijn visie bijstellen. Nog maar een paar weken geleden zou 
het volkomen ondenkbaar zijn geweest, sporters te verbannen, 
artiesten te verbieden op te treden en wandelaars uit te sluiten van 
deelname aan de vierdaagse, alleen omdat ze een bepaalde natio-
naliteit hadden. Nog maar een paar weken geleden zou zoiets als 
volslagen ethisch verwerpelijk beschouwd zijn, maar ineens worden 
soortgelijke maatregelen met groot gejuich ontvangen. 

Het lijkt erop dat iedere Rus wordt gezien als een kwaad aardig ver-
lengstuk van Poetin. Dat alle Russen bij voorbaat schuldig zijn, zelfs 
Russen die al lang niet meer leven. Want sommige universiteiten 
halen de werken van de grote Russische schrijvers  zoals  Tolstoj en 
Dostojevski zonder pardon uit hun bibliotheken, symfonie orkesten 
doen de grote Russische componisten in de ban. Alleen maar omdat 
zij Russisch waren. Het feit dat iemand een bepaalde nationaliteit 
heeft of had, zegt kennelijk al genoeg. De kwalificatie “Russisch” 
lijkt plotsklaps synoniem te zijn voor kwaadaardig. En voor mensen 
die als kwaadaardig beschouwd worden, kan en mag geen enkel 
medeleven bestaan. Facebook vindt het zelfs toegestaan, berichten 
te plaatsen die aanzetten tot haat en geweld tegen Russen. Omdat 
het Russen zijn. 

Het is precies dit soort generalisaties, dat in de loop van de 
 geschiedenis heeft geleid tot de meest afschuwelijke excessen. Ze 
hebben miljoenen mensenlevens verwoest. Zonder ook maar enig 
mededogen. Sterker nog: de meeste mensen eisten de vernietiging 
van de betreffende groep, of stonden juichend langs de lijn toen 
die zich voltrok. Kennelijk is het heel gemakkelijk de agressie op 
te wekken binnen een complete massa en diezelfde massa binnen 
de kortste keren te ontdoen van ieder moreel besef. 

De situatie doet me erg denken aan een van de grootste schand-
vlekken op de geschiedenis van de Verenigde Staten. Na de Japanse 
aanval op Pearl Harbor in 1941 besloot de Amerikaanse regering in de 
VS wonende Japanners te ontdoen van hun bezittingen en te inter-
neren in kampen. Het betrof veelal mensen die al  meerdere genera-
ties lang in Amerika woonden en er een deugdzaam en  ingeburgerd 
bestaan hadden opgebouwd. Hun enige ‘misdaad’ was dat ze van 
oorsprong Japanner waren. En de reden waarom vrijwel geen enkele 
Amerikaan bezwaar maakte tegen deze grove onmenselijkheid, 
was dat het de gangbare overtuiging was dat Japanners per defi-
nitie slecht zijn, alleen omdat ze Japanner zijn. Zonder aanzien des 
persoons en zonder enig mededogen werd hun leven verwoest, met 
goedkeuring van het Amerikaanse  publiek. Pas jaren later (in de 
jaren ’60) drong het langzaam door hoe kwaadaardig dit beleid was, 
en pas in de jaren ‘90 werden er schoorvoetend excuses gemaakt. 

Je zou toch verwachten dat we van dit soort rampzalige 
 gebeurtenissen iets geleerd hadden. Niets blijkt minder waar. Het 
fanatisme waarmee iedere anti-Russische maatregel wordt onder-
steund, zelfs al treffen die maatregelen vooral gewone  Russische 
mensen die geen schuld hebben aan het beleid en niet zozeer de 
Russische regering, bewijst dat iedere nuance in het denken is op-
geheven. Sterker nog: zelfs wanneer die maatregelen niet alleen 
Russen, maar ook onszelf treffen, dan nog prevaleert de agressie 
over nuchter verstand. Want voor iedereen die zijn kalmte wel weet 
te bewaren, is het evident dat grootschalige sancties tegen Rusland 
ook onze westerse economieën zullen treffen, tot op het punt waar-
op ons eigen bestaan in het gedrang komt. 

Maar kennelijk is niets aantrekkelijker dan het vrijelijk  ventileren 
van onbegrensde agressie op een deel van de wereldbevolking, 
 zonder daarbij gehinderd te worden door normale morele gren-
zen. Het lijkt bijna te worden ervaren als een vorm van genot. En 
dat iedere bedenking daarbij wordt gezien als bederf van dat genot. 
Iedereen die er ook maar een kanttekening bij heeft, of het in een 
context plaatst, wordt zonder pardon uitgemaakt voor land verrader 
of erger, en moet op zijn beurt ook worden ‘kaltgestellt’. De hyste-
rie lijkt volkomen onbegrensd te zijn. Zou het ook nu weer eerst 
helemaal mis moeten gaan? Of komen we bij zinnen, voordat de 
verwoesting opnieuw compleet is? ¾

Jeroen Arents

Dit blijkt uit onderzoek naar een groot 
aantal documenten die vrijgekomen zijn 
na Wob-verzoeken (Wet openbaarheid 
bestuur). De Wobcovid19-website van de 
Rijksoverheid geeft met meer dan 14.000 
pagina’s inzicht in de denk- en werkwijze 
van het kabinet tijdens de coronacrisis. 
Sindsdien zijn enkele journalisten en on-
derzoekers de Wob-documenten aan het 
uitpluizen.

Drie onderzoekers op Twitter – met de 
namen Cees, Van der Vegt en Aukema – 
kwamen onlangs met nieuwe bevindin-
gen, die zij deelden via Twitter en met 
blogger Daniël van der Tuin. 

Op zijn website schrijft van der Tuin: 
“Hun  onderzoek laat andermaal zien dat 
het  Nederlandse ambtenarenapparaat in 
de ban was van het bedwingen van een 
‘ onzichtbare vijand’. Na het  uitroepen van 
de pandemie zagen de instanties blijkbaar 
een belangrijke taak voor zichzelf weg-
gelegd om alle neuzen  dezelfde kant op 
te krijgen. Om dit te realiseren,  ontstond 
een innige verstrengeling  tussen het Rijk, 
de pers, influencers en grote techbedrij-
ven zoals Youtube,  Linkedin en Facebook. 
Om de vermeende ‘onzichtbare vijand’ te 
onderwerpen, gebruikt het Rijk verschil-
lende  narratieven. Deze grootse verhaal-
lijnen worden  gebruikt om burgers in een 
 gewenste richting te duwen, hun gedrag 
te beïnvloeden en uiteindelijk nieuwe so-

ciale normen aan te leren. Zo valt op te 
maken uit de vrijgegeven documenten”. 

De afgelopen twee jaar hebben veel 
 burgers, artsen en wetenschappers in 
meer of mindere mate ervaren dat ze 
belemmerd werden in het uiten van hun 
mening over corona en de maatregelen, 
of het nu ging om het uiten van kritiek 
op social media, het stellen van kritische 
vragen aan medeburgers of bezorgde 
 uitingen van artsen en wetenschappers. 
Uit de documenten blijkt dat de tegen-
werking stelselmatig gebeurde vanuit de 
overheid, die hiervoor een ‘desinforma-
tie-alliantie’ had opgezet. 

Uit de Wob-documenten blijkt verder dat 
de Nationaal Coördinator Terrorismebe-
strijding en Veiligheid (NCTV) hier een 
belangrijke rol in speelt. En ook het RIVM, 
ministerie van VWS en zelfs  Defensie zijn 
erbij betrokken. Overheidscritici zoals 
Maurice de Hond, Hans van Tellingen, 
Fleur Agema en  Caroline van der Plas 
werden continu in de  gaten  gehouden. 
Informatie over  dissidenten werd door-
gespeeld aan het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, destijds onder 
leiding van Hugo de Jonge. Dit gebeurde in 
de vorm van  zogenaamde omgevingsana-
lyses waarin de impact van een groot aan-
tal influencers en politici gevolgd wordt. 
Een  gedeelte van de omgevingsanalyses 
is terug te vinden in de Wob-documenten. 
De onthullingen van de drie  onderzoekers 
hebben nauwelijks aandacht gehad in de 

media. De betrokkenen zelf  reageren 
onthutst. “De Wob-documenten laten 
zien hoe de informatieverzameling en 
- bestrijding van mensen die zich niet 
conformeerden aan het verhaal van het 
RIVM, werd georganiseerd. Ook het mi-
nisterie van Defensie is daar actief bij be-

trokken. Het is veel meer dan onschuldige 
informatieverzameling”, stelt Maurice de 
Hond in een  reactie op Twitter. Kamerle-
den Fleur Agema (PVV) en Caroline van 
der Plas (BBB) hebben Kamervragen ge-
steld. We zullen hier nog wel meer over 
horen, want zoals Agema zegt: “Huh?!? 
De NCTV controleert mij vanwege mijn 
onwelgevallige mening en speelt dit door 
aan VWS? Omdat ik mijn werk als kamer-
lid doe?!? Knettergek”.

Van der Tuin concludeert: “Het is in de 
media vaak weggezet als complottheorie, 
maar blijkt nu de harde realiteit: een groot 
aantal ministeries, organisaties en zelfs 

AMBTENAREN IN BAN VAN ONZICHTBARE VIJAND

Overheid bespioneert burgers, media 
en politici vanaf begin coronacrisis

PIETER  STUURMAN

De overheid houdt burgers, 
influencers, (social) media en politici 
vanaf het begin van de coronacrisis 
nauwlettend in de gaten. 
Overheidsorganen van de ministeries 
van Justitie en Defensie werken 
heimelijk kritische geluiden tegen, 
in samenwerking met journalisten, 
filmmakers, influencers en grote 
techbedrijven. Zij zorgen ervoor 
dat informatie van kritische artsen, 
wetenschappers en influencers 
wordt verwijderd of in diskrediet 
wordt gebracht. 

de krijgsmacht is betrokken (geweest) 
bij het tegenwerken van kritiek op het 
regeringsbeleid tijdens de coronacrisis. 
Hierbij werden uiteenlopende technie-
ken gebruikt om kritische journalisten, 
burgers en politici in de gaten te houden, 
verdacht te maken, de mond te snoeren 

en te belemmeren in hun vrijheid van 
meningsuiting. Tegelijkertijd werd er een 
plan voor massale gedragsbeïnvloeding 
uitgerold.” ¾

	www.wobcovid19.rijksoverheid.nl    
	www.danielvdtuin.substack.com

‘DESINFORMATIE 
ALLIANTIE’ 
SNOERT CRITICI 
DE MOND 

“Het�lijkt�erop�dat�iedere�
Rus wordt gezien als een 
kwaadaardig verlengstuk van 
Poetin”

"Deze grootse verhaallijnen worden 
gebruikt om burgers in een gewenste 
richting te duwen en uiteindelijk 
nieuwe sociale normen aan te leren" 

"Kritische geluiden 
jegens de NAVO en 
EU moeten in de kiem 
worden gesmoord"
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Amerikaanse strategie: Oekraïne 
als permanent chaosgebied
Kees van der Pijl

Oorlog in de klassieke  betekenis 
bestond uit het verslaan van de 
 tegenstander, gevolgd door een vre-
desverdrag. Na de Tweede Wereld-
oorlog werden Hitler-Duitsland 
en Japan en hun bondgenoten met 
Amerikaanse steun weer op de been 
geholpen, compleet met een rede-
lijk werkend democratisch politiek 
systeem. Daarvan is in de Ameri-
kaanse interventies van de recente 
periode geen sprake meer, omdat het 
 liberale kapitalisme niet meer in staat 
is zo’n constructieve rol te spelen. De 
 landen die nu slachtoffer werden van 
de Westerse militaire machine, zo-
als Irak, Afghanistan, Jemen, Libië 
en Syrië, zijn bewust tot zones van 
 sociale chaos gemaakt. 

In Syrië lijkt dit verheven te zijn tot 
bewuste politiek en ook in  Oekraïne 
is het Westen erop uit het land in een 
toestand van chaos te houden. Het 
Syrische voorbeeld is daarbij geen 
willekeurige vergelijking. Turkije 
heeft in Idlib, Noordwest-Syrië, 
waar de jihadisten zich met steun 
van Ankara hebben verschanst, de 
lokale krijgsheer Abu Muhammad 
al-Gulani de taak gegeven zijn strij-
ders te mobiliseren om in Oekraïne 
tegen de Russen te vechten. Zo’n 400 
Turkmeense en andere jihadisten 
van de groep van al-Gulani werden 
al op de eerste dag van de Russische 
invasie naar Oekraïne overgebracht 
en nog eens 400 (die intussen trai-
ning in luchtdoel- en antitankwa-
pens hadden gekregen), moeten daar 
via Roemenië en Polen uiteindelijk 
aankomen. Daaronder zijn ook vete-
ranen die als huurlingen in Libië en 
in de oorlog tussen Azerbeidzjan en 
Armenië hebben gevochten en ook 
daar een reputatie voor gruweldaden 
hebben verworven. Men hoopt uit-
eindelijk zo’n 10.000 man op de been 
te brengen. Doel is de gevechten te 
rekken en Moskou te dwingen een 
langdurige contra- guerilla-oorlog 
te voeren, chaos met zoveel mogelijk 
geweld. 

Deze toestroom valt samen met 
het vrijlaten en bewapenen van 
 gevangenen en de oproep van de 
 Oekraïense minister van Buitenland-
se Zaken een vreemdelingen legioen 
te vormen dat eveneens  tegen de Rus-
sen moet vechten. Bij de prominente 
rol die extreemrechtse, ultranatio-
nalistische en expliciet fascistische 
groepen in het huidige Oekraïense 
staats- en militair  bestel spelen, 
wordt zo de basis gelegd voor duur-
zame destabilisatie en chaos. Dit is 
geen nieuw beleid. Al vanaf 2015, dus 
een jaar na de coup die het huidige 
bewind in Kiev aan de macht bracht, 
zijn er rond 17.000 vreemdelingen 

in Oekraïne beland om te vechten, 
overigens ook aan de kant van de af-
gescheiden gebieden in de Donbas.  
Ook uit Nederland zijn zulke vrij-
willigers naar Oekraïne vertrokken. 
Voor degenen die zich bij de nieuwe 
machthebbers in Kiev hebben aange-
sloten was het neerhalen van vlucht 
MH17 in juli 2014 een belangrijke 
aanleiding. Al is het vooral de nieu-
we rol van Oekraïne als ‘speelplaats 
voor extreemrechts’ die hen heeft 
gelokt. Een militante Nederlandse 
fascist in Oekraïne liet in een inter-
view weten dat hij zijn aanwezig-
heid daar beschouwde als  training 
voor als het ‘bij ons’ misgaat.  
Natuurlijk hebben de jihadisten 
die naar Oekraïne gaan, weinig ge-
meen met de ultra-nationalistische 
krachten die in februari 2014 in Kiev 
aan de macht zijn geholpen. Het 
is dan ook geen Oekraïense, maar 
een Amerikaanse respectievelijk 
 Navo-strategie die hier wordt uit-
gevoerd. Naar het voorbeeld van Syrië 
en met de Europese Unie zoals altijd 
als meeloper. Die strategie is er niet 

op gericht  Oekraïne de oorlog te laten 
winnen, want dat is een onmogelijke 
opgave. Het gaat erom een chaosge-
bied te creëren waar Rusland en de 
pro-Russische krachten in  Oekraïne 
er niet meer in slagen de orde te 
herstellen en waar zich vreselijke 
 taferelen afspelen die dan kunnen 
worden toegeschreven aan ‘Moskou’. 

Om deze strategie te laten  werken 
zijn de media onmisbaar. Aan alle 
westerse interventies ging een 
 media-oorlog vooraf, waarbij de 
 leiders van de staten die men in 
het vizier had, werden gedemoni-

seerd, om zo steun onder het pu-
bliek te verwerven. In Afghanistan 

ging het om de beweerde rol bij 
de  aanslagen van 9/11, in Irak om 
massa vernietigingswapens die er 
niet waren, in Joegoslavië en Libië om 
vermeende massamoorden dan wel 
de dreiging dat die er zouden komen. 

Nederland was via de Navo of zelf-
standig bij al deze acties betrokken en 
ook onze media bliezen hun partijtje 
mee. Er zijn ook oorlogen die door 
bondgenoten worden gevoerd, zoals 
Saoedi-Arabië in Jemen, en daarover 
horen we dan gegarandeerd niets. 

Ten aanzien van Rusland (en 
 China zal volgen) zijn voor de me-
dia alle remmen losgegooid. In de 
geest van Hitlers propagandami-
nister  Goebbels’ oproep: “Willen 
jullie de totale oorlog?” toen het 
Rode Leger de Duitse grens nader-
de, is een media campagne van on-
gekende intensiteit losgebarsten. 
Over de historische achtergronden 
mag niet  worden gepraat. Kritiek? In 
een van de praatprogramma’s op tv 
werd door een inlichtingenveteraan 
opgemerkt dat kritiek overeenkomt 
met landverraad, “waarvoor vroeger 

mensen werden opgehangen dan wel 
anderszins geëxecuteerd”. 

De Russische inval in Oekraïne is 
in strijd met het Handvest van de 
 Verenigde Naties en, nog afgezien 
daarvan, een breuk met de conserva-
tieve buitenlandse politiek die Rus-
land, en daarvoor al de Sovjet-Unie, 
kenmerkte. Maar de noodzaak te 
voorkomen dat er in Oekraïne een 
permanent chaosgebied ontstaat, is 
er niet minder dringend om. ¾

Bronnen
• bit.ly/syrian-mercenaries

• Foreign-fighters-in-ukraine: 
brook.gs/3CNUs3J

• bit.ly/Arab-extremists

• bit.ly/Dutch-fighters-Ukraine

	Kees van der Pijl is emeritus-
hoogleraar internationale 
relaties aan de Universiteit 
van Sussex.

De Amerikaanse strategie ten aanzien van Oekraïne lijkt erop 
gericht het land permanent te destabiliseren, om zo Rusland 
dwars te zitten. Met de invasie in Oekraïne probeert de Russische 
president Poetin een einde te maken aan dit beleid. Maar het 
Westen blijft aansturen op chaos in Oekraïne.

OEKRAÏNE VOLGT VOORBEELD SYRIË, LIBIË, IRAK

MH17: Bukraket-scenario 
wankelt

Eric van de Beek

In Nederland staan drie Russen en een 
Oekraïner terecht op beschuldiging van 
moord zonder dat zij ervan worden ver-
dacht deze zelf te hebben gepleegd. Zij 
hadden ook geen motief voor de moord 
in kwestie. Hun betrokkenheid bij de dood 
van de 298 inzittenden van vlucht MH17, 
die op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne 
werd neergeschoten, zou hebben bestaan 
uit: het aanvragen van een luchtafweer-
systeem met bemanning, het aanwijzen 
van een geschikte lanceerplaats voor dat 
systeem, alsmede het vervoeren en be-
waken ervan. De echte moordenaars zijn 
nog steeds op vrije voeten. Het is ondui-
delijk wie zij zijn en waarom zij de fatale 
raket hebben gelanceerd. Het Openbaar 
Ministerie (OM) verdenkt echter de 53ste 
luchtafweerbrigade van het Russische 
leger in Koersk. Een Buk-Telar van deze 
brigade zou op de aanhanger van een Vol-
vo-truck het rebellengebied zijn binnen-
gereden en MH17 hebben neergeschoten 
vanaf een landbouwveld ten zuiden van 
Snizhne. Het OM weet echter niet wie ‘op 
de knop’ heeft gedrukt, waarom hij of zij 
dit heeft gedaan en wie het bevel voerde 
over de Telar-bemanning.

Zeven losliggende onderdelen van een 
Bukraket die in de omgeving zijn aange-
troffen door een Nederlands bergings-
team bleken van nul en generlei waarde. 
Tijdens de rechtszitting van 8 juni 2020 
maakte het OM al bekend dat forensisch 
onderzoekers niet hebben kunnen vast-
stellen dat deze onderdelen afkomstig 
zijn van de raket die MH17 heeft neerge-
haald. De raketonderdelen, waaronder een 

motormantel, uitlaat, stabilisatievleu-
gel, datakabel en drie scherven, kunnen 
voor of na 17 juli in het rampgebied zijn 
beland. Het lijkt er bovendien op dat de 
motormantel en de uitlaat van een ander 
type Bukraket zijn dan de andere onder-
delen. Dit is althans wat de Nederlandse 
advocaten van de enige van de vier ver-
dachten die zich in de MH17-strafzaak 
laat verdedigen, Oleg Pulatov, afgelopen 
week aannemelijk hebben gemaakt. Ook 
maakten zij bekend dat de Oekraïense 
luchtafweer, die over precies dezelfde 

Bukraketten beschikt als de Russen, in 
februari 2015 twee Buks heeft gelanceerd 
op schootsafstand van het rampgebied. 
Dat was twee maanden voordat het ber-
gingsteam de motormantel en de drie 
scherven aantrof. Een aantal onderde-
len kan dus hiervan afkomstig zijn. Maar 
evengoed zeggen de advocaten niet uit te 
sluiten dat de onderdelen zijn neergelegd 
om gevonden te worden, met het doel dus 
de indruk te wekken dat MH17 met een 
Bukraket is neergehaald. 

In het lichaam van de piloot zijn zo’n 
honderd metaaldelen aangetroffen waar-
onder een vlindervormig deeltje. Ook in 
isolatiemateriaal van het vliegtuig is zo’n 
vlinderdeeltje gevonden. Het OM ziet dit 
als bewijs voor een Bukraket, omdat een 
9N314M-springkop van deze raket 1870 
deeltjes met zo’n vorm bevat. Dit heeft 
eerder al de vraag opgeroepen waar dan 
de overige 1868 deeltjes zijn gebleven. Het 
OM zegt hierover dat lang niet alle deel-
tjes het vliegtuig geraakt hebben, dat ze er 
tijdens het neerstorten uit zijn gevallen of 

zo vervormd zijn geraakt dat ze niet meer 
herkenbaar waren als vlinderdeeltjes. De 
advocaten gaan hier maar ten dele in mee. 
Zij wijzen er op dat uit experimenten van 
de Russische Buk-fabrikant Almaz Antey 
is gebleken dat zeker 40 procent van de 
fragmenten zijn vorm behoudt. Uit die-
zelfde experimenten is bovendien geble-
ken dat de vlindervormige fragmenten 
vlindervormige inslaggaten maken in de 
vliegtuighuid. Gaten met een dergelijke 
vorm zijn niet te vinden in de wrakstuk-

ken van MH17. Hoe kan het dan dat er wel 
twee vlindervormige deeltjes zijn aange-
troffen? De advocaten zeggen hierover 
dat niet vast staat dat deze deeltjes oor-
spronkelijk vlindervormig waren. Moge-
lijk waren ze vierkant en zijn ze door de 
detonatie van de springkop van de raket 
vervormd geraakt.

Verder is er een groene metalen prop aan-
getroffen die vastgeklemd zat in het linker 
raamkozijn van de cockpit. Volgens het 
OM is dit de bodemplaat van een Bukra-
ket. De advocaten hebben hier tegenin ge-
bracht dat het ook een onderdeel kan zijn 
van een ander type raket. Het OM heeft 
namelijk geen onderzoek laten uitvoeren 
naar onderdelen van andere soorten ra-
ketten die Oekraïne of Rusland in gebruik 
hadden.

Explosievenonderzoek door het Neder-
lands Forensisch Instituut (NFI) heeft 
uitgewezen dat sommige delen van het 
wrak sporen vertonen van het explosief 
PETN. Deze komen echter niet voor in de 
kop van Bukraketten. Die bevatten alleen 
de explosieven TNT en RDX. Dit is dus 
vreemd, ook al sluit het NFI niet uit dat 
de PETN-sporen afkomstig zijn van de 
lont of de booster van de springkop van 
de raket. 

Als het geen Bukraket was, wat was het 
dan wel? De advocaten wijzen op “kogel-
tjes”, bolvormige voorwerpen, die zijn 
aangetroffen tussen de wrakstukken. 
Volgens het OM zijn het lagers, afkom-
stig van het vliegtuig. Maar de advoca-
ten wijzen er op dat de springkop van een 
 SA-5-raket precies zulke deeltjes bevat. 
Met een dergelijke raket heeft de Oekra-
iense luchtmacht tijdens een oefening in 
2001 per ongeluk een Russisch verkeers-
vliegtuig neergeschoten 

De rechtbank doet dit najaar uitspraak. 
Mochten de rechters concluderen dat 
een Bukraket het moordwapen moet zijn 
geweest, dan zijn daarmee de daders 
nog niet bekend. Het kunnen Russen 
of Oekraïners zijn geweest. Bekend zijn 
de foto’s en video’s van een Russische 
Buk-installatie in het oosten van Oekraï-
ne, die gepromoot zijn door de Oekraïense 
autoriteiten en het onderzoekscollectief 
Bellingcat. Maar het bijzondere is dat geen 
enkele westerse militaire inlichtingen-
dienst deze Buk-installatie heeft ge-
zien. Wel hebben de diensten Oekraïense 
Buk-installaties gesignaleerd rond het 
conflictgebied, zoals blijkt uit een rapport 
van de Nederlandse Militaire Inlichtingen 
en Veiligheidsdienst (MIVD), dat tijdens 
de MH17-rechtszaak besproken is.

De advocaten van Pulatov houden deze 
hele maand nog pleidooi. Zij hebben aan-
gekondigd dat zij zullen bestrijden dat er 
een raket is gelanceerd op de plek waar-
van het OM zegt dat deze is afgeschoten, 
en ook zullen zij tegenwerpen dat hun 
cliënt iets te maken heeft gehad met de 
ramp. ¾

Illustratie: Wilfred Klap

Is vlucht MH17 neergeschoten met een Russische Buk-
installatie? Volgens de Nederlandse advocaten van verdachte 
Oleg Pulatov is hiervoor geen enkel bewijs. De fatale raket kan 
van een heel ander type zijn geweest.

Aan alle westerse 
interventies ging een 
media-oorlog vooraf

De echte moordenaars zijn nog steeds 
op�vrije�voeten.�Het�is�onduidelijk�wie�
zij zijn en waarom zij de fatale raket 
hebben gelanceerd.

Still uit de video 
"Update in strafrech-
telijk onderzoek MH17-
ramp".

Bewijsstukken die 
geen bewijsstukken 
bleken: motormantel 
en uitlaat Bukraket, 
gepresenteerd door 
JIT.

ONDERDELEN 
NIET VAN  
BUKRAKET
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11 door het Pentagon gefinancierde 
biolabs in Oekraïne 
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Het Amerikaanse ministerie van Defensie, 
het Pentagon, exploiteert zeker 11 biolabs 
in Oekraïne, die experimenten uitvoeren 
met militaire doeleinden. Dit schrijft de 
Bulgaarse onderzoeksjournaliste Dilyana 
Gaytandzhieva in diverse uitvoerig 
gedocumenteerde artikelen. 

OEKRAÏNE: EEN VAN DE 25 LANDEN WAAR HET PENTAGON BIOLABS EXPLOITEERT

Boet Schouwink, Karel Beckman

Bij het Viroscience Lab in Rotterdam, 
onderdeel van het Erasmus Medisch 
Centrum, wordt onderzoek gedaan 
naar virussen. Daarbij worden soms 
natuurlijke virussen bewust gevaar-
lijker gemaakt of worden nieuwe, 
dodelijke virussen gecreëerd door 
elementen van natuurlijke virus-
sen samen te voegen. Volgens de 
wetenschappers van Viroscience, 
zoals directeur Marion Koopmans 
en plaatsvervangend directeur 
Ron Fouchier, is dergelijk gain of 
 function-onderzoek nuttig, omdat 

het hen in staat stelt te anticiperen 
op de komst van gevaarlijke virussen 
waar we nu nog nooit mee te maken 
hebben gehad. 

Gain of function-onderzoek brengt 
echter ook risico’s met zich mee. 
Dat bleek bijvoorbeeld in 2012, toen 
een onderzoeksteam onder  leiding 
van Fouchier,  bekendmaakte dat 
ze erin waren geslaagd het vogel-
griepvirus H5N1 via de lucht over-
draagbaar te maken van mens op 
mens. Met een infection fatality rate 
(IFR) van 60 procent (60 procent 
van de  geïnfecteerden overlijdt aan 
het  virus, bij Covid-19 ligt dit rond 

Veiligheid Nederlandse biolabs: 
vele hiaten in regels en toezicht
De veiligheid van biologische laboratoria zoals het Viro-
science Lab in Rotterdam is bijzonder gebrekkig geregeld, 
zo blijkt uit een rapport van het Instituut voor Fysieke 
Veiligheid in opdracht van de Raad Commandanten en 
Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). De verantwoorde-
lijkheid is versnipperd, er is geen nationale wetgeving, 
de brandweer hoeft niet te worden geïnformeerd over 
calamiteiten en de vergunningverlening vindt plaats op 
gemeentelijk niveau.

Bevrijdingsdag
bevrijding (de(v.); […], het bevrijden of bevrijd-worden, m.n. het vrijmaken of 
vrij-worden van overheersing […].

Afgelopen woensdag, 16 maart 2022, was het twee jaar geleden dat premier Rutte 
op de televisie verscheen naar aanleiding van een pittige griep die  wereldwijd 
om zich heen greep. Ik keek ernaar omdat de angst er ook bij mij een beetje 
in zat, voornamelijk door de paniekzaaierij in de  mainstreammedia, onder 
aanvoering van onze eigen literaire Michiel de Ruyter, I.L. Pfeiffer. (Wat wil je 
van iemand met een ziekte als achternaam?) “We staan aan de vooravond van 
de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei Rutte. Huh? Ik dacht: 
“Als historicus weet je toch dat er sinds 1945 veel noodsituaties zijn geweest 
die voor de wereldvrede heel wat bedreigender waren dan een stevige griep?” 
Neem de Cubaanse raketcrisis van 1962, toen op een haar na een nucleaire 
oorlog tussen de VS en de USSR uitbrak.

Rutte besloot zijn propagandapraatje met een poging als staatsman over te 
komen en zei dat “wij”, de Nederlanders, alle maatregelen die nodig waren, 
zouden moeten opvolgen ter bescherming van de ouderen en zwakkeren in 
de maatschappij. Huh? De man die negen jaar lang alles wat zwak was in de 
maatschappij, jong én oud, kapot had bezuinigd, vond ineens dat de ouderen 
en zwakkeren bescherming behoefden? Ik was meteen klaarwakker, ging op 
zoek naar andere geluiden en vond die op internet.

 
De overgrote meerderheid van mijn vrienden en familie zou 

het wel met mij eens zijn, dacht ik. Uiteindelijk waren ook zij  kritische, 
 weldenkende burgers. Maar toen ‘de maatregelen’ kwamen en ik het  tegen 

hen over ‘de coronawaanzin’ had, reageerden al die kritische,  weldenkende 
mensen niet met de door mij verwachte instemming, maar met afkeuring, 
afwijzing, verkettering in sommige gevallen. Hoe ik het  waagde in tijden van 
nationale crisis, waarin de gezondheid van het hele volk op het spel stond, de 
overduidelijke, door iedereen geaccepteerde waarheid in twijfel te trekken! De 
douche was niet alleen onverwacht en ijskoud, het was een tsunami en ik ver-
dronk zowat. Al mijn naasten, op een eenzame enkeling na, geloofden Rutte, de 
man die ze tot 16 maart 2020 hadden verguisd als een pathologische leugenaar.

Inmiddels zijn ze vreemden geworden, uit beeld verdwenen, en bijgevolg lijkt 
het schilderij van mijn verleden op een werk van Pieter Saenredam. Het gebouw 
staat als een huis (in Saenredams geval doorgaans een godshuis), gedetailleerd 
en fier, maar er is vrijwel geen mens te zien. Vele honderdduizenden Nederlan-
ders hebben hetzelfde meegemaakt. Vele miljoenen wereldwijd.

Dankzij de zoektocht die ik vanwege Ruttes leugens begon en die mijn  bewustzijn 
twee jaar lang iedere dag een stukje heeft verruimd, weet ik nu dat hij gelijk 
had. De ergste crisis sinds WO2 stond inderdaad voor de deur. Die crisis, die 
moet uitmonden in de New World Order, was namelijk gepland en Mark wist 
dat. Mark is namelijk een van de marionetten die beweegt wanneer de geheim-
zinnige elite die de wereld regeert, aan zijn touwtjes trekt. En ja, we moeten 
de ouderen en zwakkeren in de samenleving helpen. Natuurlijk. Maar dan niet 
alleen als het jou uitkomt, hè Mark?

Maar laten we niet langer treuren, maar feestvieren. 
In de twee jaar sinds 16 maart 2020 heb ik fantastische nieuwe, wakkere vrienden 
gekregen en sinds oktober vorig jaar mag ik voor dit geweldige blad schrijven. 
De oude wereld sterft. Lang leve de nieuwe wereld! Laten we 16 maart voortaan 
feestelijk herdenken als de dag waarop de bevrijding van het bewustzijn begon. 
Onze nieuwe nationale Bevrijdingsdag. ¾

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

WILLEM FREDERIK  ERNÉRussische invasie werpt licht op 
Amerikaanse biolabs in Oekraïne

Van onze redacteur

Afgelopen week ontstond com-
motie over een vermeend geheim 
 programma voor de  ontwikkeling van 
biowapens dat de VS  volgens Rusland 
zouden uitvoeren in  Oekraïne. De VS 
en Oekraïne  ontkennen het  bestaan 
van een dergelijk  programma.  Tijdens 
een speciale vergadering van de VN 
Veiligheidsraad op 11 maart zei de 
Amerikaanse VN-ambassadeur Linda 
Thomas-Greenfield dat juist Rusland 
er een geheim biowapen- programma 
op nahoudt. De  Oekraïense VN-am-
bassadeur  Sergiy Kyslytsya noemde 
de  Russische  beschuldiging “a bunch 
of insane delirium” – een hersen-
spinsel dus.

Feit is dat de VS minimaal 11 bio-
labs in Oekraïne exploiteren (of 
 exploiteerden) en dat die zelfs 
 onder volledig toezicht stonden van 
het Amerikaanse ministerie van 
 Defensie. Dit is deze week ook er-

kend door de Amerikaanse onder-
minister van Buitenlandse Zaken 
Victoria Nuland, die echter stelde 
dat ze niet worden gebruikt om bio-
wapens te ontwikkelen.  Volgens 
een  overeenkomst uit 2005 tussen 
het  Amerikaanse  ministerie van De-
fensie en het  Oekraïense  ministerie 
van Gezondheid mag Oekraïne geen 
onderzoeksgegevens uit deze biolabs 
openbaar maken, zo blijkt uit een uit-
voerig gedocumenteerd artikel van 
de  Bulgaarse onderzoeksjournaliste 
Dilyana Gaytandzhieva uit 2018. 

Oekraïne is een van de 25 landen in 
de wereld waar het Pentagon  biolabs 
exploiteert, naast  Georgië en Kazach-
stan en landen in het Midden-Oosten, 
Zuidoost-Azië en delen van Afrika. 
Het ministerie van Defensie doet dit 
omdat activiteiten in het buitenland 
gemakkelijker  geheim kunnen wor-
den  gehouden. Om vrijer te kunnen 
opereren en geen verantwoording 
 verschuldigd te zijn aan het Con-

gres, zijn veel van deze militaire 
biowapen programma’s  bovendien 
uitbesteed aan particuliere bedrijven. 

Het programma wordt voorna-
melijk gefinancierd vanuit het De-
fense Threat Reduction Agency 
(DTRA), dat een budget heeft van 2,5 
 miljard  dollar. De activiteiten in het 
DTRA programma vallen onder een 
 speciale bilaterale overeenkomst die 
de  Amerikanen vrijwaart van schade-
vergoeding en vervolging in het geval 
van incidenten. 

Een van de Amerikaanse con-
tractanten in Oekraïne is het Sou-
thern Research Institute, dat 
 projecten uitvoert rond cholera, het 
influenza-virus en het zika- virus. 
Southern Research, actief in  Oekraïne 
sinds 2008, is al decennia betrokken 
bij biologische wapenprogramma’s 
in de VS. Het  bedrijf was onder meer 

betrokken bij het antrax-onder-
zoeksprogramma van het Pentagon 
in 2001. Antrax of miltvuur is een 
dodelijke bacterie die zowel door de 
Sovjet-Unie en de V.S. is gebruikt in 
militaire onderzoeksprogramma’s.

Twee andere bedrijven actief in 
 Oekraïne zijn Black & Veatch en 
 Metabiota. Black & Veatch sloot twee 
contracten, in 2008 en 2012, voor 

128,5 miljoen dollar, voor de bouw 
van biolabs in Oekraïne. Het Ameri-
kaanse bedrijf CH2M Hill tekende in 
2020 een contract van 22,8 miljoen 
dollar voor de bouw van twee biolabs, 
één in Kiev en één in Odessa.

Er zijn verdenkingen dat de 
 biolabs van het Pentagon  onderzoek 
 uitvoeren in  Oekraïne met het 
 extreem gevaarlijke botulinetoxine, 

de codenaam GG-21. De gegevens zullen 
worden opgeslagen in het Lugar Center 
in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, een 
lab dat door het Pentagon is gebouwd en 
waarvan de werknemers diplomatieke 
immuniteit genieten. Het Lugar Center 
is betrokken geweest bij diverse schanda-
len in de afgelopen jaren, waaronder een 
onderzoeksprogramma naar Hepatitis C 
door het Amerikaanse farmaceutische 
concern Gilead, waarbij 248 mensen om 
het leven kwamen. 

De huidige situatie van de Amerikaanse 
biolabs in  Oekraïne is onduidelijk. Het 
Russisch persbureau Ria  Novosti heeft 
documenten gepubliceerd die  tonen dat 
de Oekraïense minister van  gezondheid, 
Victor Lyashko, op 24  februari 2022 de 
biolabs opdracht heeft gegeven ziekte-
verwekkers te  vernietigen. ¾

	bit.ly/Pentagon-biolabs
	bit.ly/bio-experiments-Ukraine

dat botulisme veroorzaakt. Bij een uit-
braak van botulisme in Oekraïne in 2016 
en 2017 vielen 20 doden. Het Amerikaanse 
leger had in de jaren vijftig en zestig een 
onderzoeksprogramma voor de toepas-
sing van botulinetoxine als biowapen. Dat 
werd officieel stopgezet in 1969, maar 
er vindt nog steeds dergelijk onderzoek 
plaats bij het militaire Dugway Proving 
Ground lab in Utah. 

Het Amerikaanse ministerie van De-
fensie financiert niet alleen biolabs in 
Oekraïne, maar blijkt ook biologische 
experimenten te hebben uitgevoerd op 
4400 soldaten in Oekraïne en 1000 sol-
daten in Georgië, meldde Gaytandzhieva 
in januari van dit jaar op basis van gelek-
te documenten. Het Pentagon voert een 
vijf jaar durend onderzoeksprogramma 
uit naar het effect van virusinfecties op 
militairen in Georgië en Oekraïne onder 

0,2 procent) was hiermee het H5N1- 
virus, tot dan toe  relatief  ongevaarlijk 
omdat het zelden of nooit  oversprong 
van dier op mens, plotseling het 
meest  gevaarlijke  virus ter wereld 
geworden.  Fouchier maakte vervol-
gens,  ondanks  verzet van de VS – 
het onderzoek was gefinancierd met 
Amerikaans geld – de techniek die 
hij had  gebruikt  wereldkundig. Het 
onderzoek van Erasmus was aan-
leiding voor de Amerikaanse rege-
ring een ( tijdelijk)  moratorium in te 
stellen op gain of function-onderzoek. 
Professor Mark Lipsitch, epidemio-
loog aan de universiteit van Harvard, 
was  dermate verontrust dat hij in 
2014 met andere topwetenschap-
pers een actie startte tegen gain of 
function-onderzoek. Hij stelde dat 
het onderzoek “de bevolking bloot-
stelt aan pandemische risico’s waar 
ze niet om hebben gevraagd, terwijl 
ze er geen enkele baat van kunnen 
verwachten”.

Ook in Nederland gingen de alarm-
bellen af en werden vragen gesteld in 
de Tweede Kamer. Edith Schippers, de 
toenmalig minister van Infrastructuur 

en Waterstaat, erkende in brieven aan 
de Kamer in februari en maart 2012 
dat “in Nederland geen wetgeving (is) 
rondom beveiliging van hoog-patho-
gene stoffen” en stelde: “De eisen ten 

aanzien van bioveiligheid en beveili-
ging (safety en security) die aan ver-
der  onderzoek gesteld moeten wor-
den,  moeten op korte termijn kritisch 
bekeken worden”.

Nu, in 2022, is er echter nog steeds 
geen nationale wetgeving die de 

veiligheid van biolabs regelt. Dit 
ondanks dat er inmiddels diverse 
rapporten zijn verschenen die erop 
duiden dat de regelgeving gebrek-
kig is. Zo besloot de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond in 2015 zelf 
een tijdelijk ‘toetsingskader’ op te 
stellen voor de vergunningverlening 
van biolabs, vanwege de ‘hiaten’ in de 
nationale wet- en regelgeving. Viros-
cience heeft in 2018 een nieuw biolab 
in gebruik genomen in Rotterdam. De 
Veiligheidsregio erkent daarbij dat 
het gaat om “ tijdelijke maatregelen 
... vooruitlopend op landelijke aan-
vullende wet- en regelgeving”.

In 2018 gaf de Raad  Commandanten 
en Directeuren  Veiligheidsregio 
(RCDV) opdracht aan het Instituut 
voor  Fysieke Veiligheid onderzoek 
te doen naar de stand van zaken 
omtrent de veiligheid van biolabs in 
Nederland. Dit leidde tot een rapport 
dat in 2019 werd aangeboden aan de 
veiligheidsregio’s en in maart 2020 
gepubliceerd. De conclusies van dit 
rapport zijn bijzonder alarmerend. 
Er wordt onder meer gesteld dat “de 
wet- en regelgeving rond hoog-risico 
laboratoria versnipperd is en diverse, 
maar niet álle aspecten dekt” en “dat 
er geen integrale wet- en  regelgeving 
is ten aanzien van de locatie (vesti-
ging of uitbreiding) van dergelijke la-
boratoria in relatie tot de omgeving.”
Bij de vergunningverlening “wordt 

niet gekeken naar de locatie van de 
 inrichting en de kenmerken van het ge-
bouw (bijvoorbeeld de aard, de functie en 
de openbare toegankelijkheid) en van de 
 omgeving. Daarnaast bestaan er hiaten 
wat betreft de toetsing op de beheers-
baarheid van calamiteiten. De  wetgeving 
voorziet niet in toetsing op mogelij-
ke effecten voor de publieke gezond-
heid en veiligheid. Er is geen wetgeving 
 waarin advies van de veiligheidsregio 
over hoog-risico biologische laboratoria 
verplicht wordt gesteld. De veiligheids-
regio’s zijn niet vanzelfsprekend (tijdig) 
op de hoogte van de aanwezigheid, exac-
te locaties en andere relevante data van 
hoog-risico laboratoria. Daarnaast moet 
worden geconstateerd dat er weliswaar 
veel initiatieven zijn met betrekking tot 
bio-security maar dat een wettelijk kader 
nog ontbreekt.”
Er sinds het verschijnen van dit rapport 
geen enkele actie ondernomen om de 
aanbevelingen in beleid om te zetten. Dit 
terwijl er nog altijd een zeer reële moge-
lijkheid bestaat dat het Covid-19 virus per 
ongeluk uit het onderzoekslab in Wuhan 
in China is ontsnapt. Daarover later meer 
in De Andere Krant.

 
De Veiligheidsregio Rijnmond-Rotterdam 
en het Instituut voor Fysieke Veiligheid 
 konden nog niet reageren op vragen van De 
Andere Krant. De communicatie- afdelingen 
gaven aan overbelast te zijn vanwege de 
 Oekraïne-crisis. ¾ 

Toezicht op biolabs gebrekkig

• De verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van biolabs is versnipperd 
over zes ministeries. 

• Er is in Nederland geen wet- en re-
gelgeving voor de plaatsing of uit-
breiding van biolaboratoria m.b.t. de 
omgeving. 

• Het is in Nederland lastiger om - bij 
wijze van spreken - een omgevings-
vergunning te krijgen voor een kin-
derboerderij, dan voor een laboratori-
um waar extreem gevaarlijk viruson-
derzoek plaatsvindt.

• De veiligheidsregio’s zijn niet per 
definitie (tijdig) op de hoogte van de 
in de regio gevestigde biolaborato-
ria. Dit betekent dat bijvoorbeeld de 
brandweer niet noodzakelijkerwijs 
over een lijst van ‘risicoadressen’ be-
schikt waarbij extra voorzichtigheid 
geboden is bij een branduitbraak.

• Er is geen wettelijk kader m.b.t. ‘bio-
security’, ofwel het voorkomen van 
terroristische acties rondom biolabs. 

• De verantwoordelijkheid voor de be-
oordeling van de veiligheid ligt volle-
dig bij de gemeentes waarin de bio-
labs gevestigd zijn of gaan worden.

LATEN WE 
NIET LANGER 

 TREUREN, MAAR 

FEESTVIEREN

Het�Pentagon�doet�
dit omdat activiteiten 
in het buitenland 
makkelijker geheim 
kunnen worden 
gehouden. 

Viroscience was 
erin geslaagd het 
vogelgriepvirus het 
meest gevaarlijke 
virus ter wereld te 
maken

Uit contracten die voorheen op de website van de Amerikaanse 
ambassade in Oekraïne waren geplaatst, blijkt dat Amerikaanse 
ministerie van Defensie minstens 11 biolabs in Oekraïne financierde.

Het US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) programma in Georgië. Foto: Ministerie       van Binnenlandse Zaken, Georgië

https://www.harvardmagazine.com/2013/03/h5n1-the-deadliest-virus
https://www.harvardmagazine.com/2013/03/h5n1-the-deadliest-virus
https://www.harvardmagazine.com/2013/03/h5n1-the-deadliest-virus
https://www.harvardmagazine.com/2013/03/h5n1-the-deadliest-virus
https://www.harvardmagazine.com/2013/03/h5n1-the-deadliest-virus
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Kun je dat nader toelichten, hoe ze de macht 
overgenomen hebben? 
Er zijn verschillende organisaties 
 ge creëerd, die het digitaal- financiële 
complex representeren. Sommigen 
 hebben ze zelf opgericht, en anderen 
zijn door hen overgenomen. Bijvoor-
beeld de centrale banken zijn door hen 
overgenomen – deze worden ondertussen 
volledig gecontroleerd door de vermo-
gensbeheerders. In 2007-2008 hebben 
de centrale banken het financiële systeem 
gered door enorme hoeveelheden geld bij 
te printen tegen hele lage rente. Het was 
duidelijk dat dit geen duurzame oplossing 
is, je kunt niet eindeloos geld bijprinten 
zonder inflatie te veroorzaken. Vandaar 
dat de centrale banken tussen 2015 en 
2018 hun beleid probeerden bij te sturen 
door de rente langzaam op te voeren – dit 
veroorzaakte een crash rond de kerst van 
2018. Vanaf dat moment was het eigen-
lijk duidelijk dat het financiële systeem 
niet langer veilig is. De grote vermogens-
beheerders hebben toen de centrale ban-
ken gedwongen weer geld bij te printen, 
net zoals in 2007 en 2008. 

Hoe konden vermogensbeheerders zoals 
Blackrock centrale banken dwingen tot dit 
beleid? 
Ze domineren alle sectoren, wereldwijd, 
als de grootste  aandeelhouders, en  hoeven 
alleen maar een  grote  hoeveelheid aan-
delen te verkopen om een prijsschok te 
veroorzaken. De  centrale banken kunnen 
daar niet  omheen. Dit zie je bijvoorbeeld 
terug in dat zowel de ECB, de Europe-
se  centrale bank, en de Federal Reserve 
(Amerikaanse centrale bank, red.) Black-
rock als  adviseur ingehuurd hebben. Dus 
Blackrock adviseert waar het nieuw ge-
printe geld in geïnvesteerd wordt. 

Naast de centrale banken heeft het fi-
nancieel-data-complex ook andere con-
necties, zoals de ngo’s die door hen zijn 
opgericht. Ter illustratie, in geldwaarde 
uitgedrukt is Microsoft het grootste be-
drijf ter wereld, Apple staat op nummer 
twee. De oprichter van Microsoft, Bill 
Gates, heeft nadat zijn reputatie wat deu-
ken opliep in verschillende rechtszaken 
eind jaren ’90, deze weer opgepoetst door 
de Bill en Melinda Gates Foundation op 
te richten. Hij gebruikte deze ngo – en 
daarvoor worden ngo’s meestal opgericht 
– op twee manieren: ten eerste belasting-
ontduiking en ten tweed e voor politieke 
beïnvloeding. En daar heeft hij zich de 
afgelopen 20 jaar mee bezig gehouden. 

De Bill en Melinda Gates Foundation is 
een van de belangrijkste ngo’s ter wereld, 
ze dienen de grote IT-bedrijven, en ook 
de grote vermogensbeheerders. Hun rol 
is erg belangrijk, zij hebben bijvoorbeeld 
Gavi, de wereldwijde alliantie voor vacci-
naties opgericht, en Gavi heeft vervolgens 
ID2020 opgericht, welke weer een grote 
rol speelt in digitale ID en biometrische 
gegevens. Via deze organisaties oefent het 
financieel-digitaal complex macht uit. 

Daarnaast oefenen ze invloed uit via het 
World Economic Forum (Wef), één van 
de grootste ngo’s en politiek de meest 
belangrijke. Het Wef is in 1971 opgericht 
door Klaus Schwab. In de twee jaar voor 
hij het Wef oprichtte, was hij student op 
Harvard, onder Henry Kissinger (een van 
de invloedrijkste politici in de VS sinds 

de Tweede Wereldoorlog, red.). Schwab 
was nog maar 33 jaar en hij wist 400 
 Europese topmanagers te  verzamelen 
voor een  bijeenkomst. Hij had niet de tijd, 
het geld of de invloed om dat in zijn eentje 
te organiseren. Waarschijnlijk werd hij 
ondersteund door Kissinger en de  Harvard 
universiteit. Dit project loopt al 50 jaar en 
de jaarlijkse Wef-bijeenkomst in Davos is 
waar de superrijken van de wereld elkaar 
ontmoeten. 

Het Wef startte in 1992 een leider-
schapsprogramma voor mensen in het 
bedrijfsleven en de politiek, het Young 
Global Leaders forum. Het is interessant 
om te zien wie er in 1993 afstudeerde, 
zoals bijvoorbeeld José Aznar, die later 
 minister-president van Spanje werd, 
Tony Blair, die vervolgens minister- 
president werd van Groot-Brittannië, en 
Boutros-Ghali, die secretaris- generaal 
van de VN werd. Ook Angela Merkel, de 
zakenman Richard Branson en Bill Gates 
studeerden af in deze klas. Grote namen 
uit de bedrijfs- en politieke elite zijn dus 
opgeleid door dit instituut. Dat is best op-
merkelijk, dat al die mensen uit  dezelfde 
klas president of leider in het bedrijfsle-
ven worden.  Schwab staat al meer dan 30 
jaar in contact met de meest invloedrijke 
mensen. Als hij het Witte Huis, het Krem-
lin of de Chinese president Xi Jinping wil 
spreken, dan maken ze direct tijd voor 
hem. Hij was een van de eersten die het 
belang van  digitale ontwikkelingen on-
derkende, en legde dat vast in een boek, 
De vierde  industriële revolutie. 

Sommigen zien het Wef als slechts een 
 netwerkforum, waarom denk je dat hun 
invloed verder reikt? 
Ze hebben bijvoorbeeld ‘strategische 
partners’, dat zijn zo rond 1000 meest 
 belangrijke bedrijven ter wereld. Die 
 betalen tussen de 7000 en 700.000 
 dollar per jaar voor dit lidmaatschap. 
Zo’n  netwerk is nog nooit eerder in de 
geschiedenis voorgekomen. Dit zijn 
1000 CEO’s die elkaars mobiele nummer 
 hebben, net zoals de politici van de Young 
Global leaders, die vervolgens in gelijke 
pas dezelfde retoriek spreken en dezelfde 
maatregelen invoeren. Dat hebben we in 
de afgelopen twee jaar gezien. ¾

	Volgende week deel 2 van 
het interview, waarin Wolff 
onder meer ingaat op de 
voorbereidingen die worden 
getroffen voor het invoeren van 
een digitale munt door centrale 
banken.

Elze van Hamelen

Wolff is een bekende Duitse journa-
list en auteur, die verschillende boeken 
schreef over het financiële systeem en 
de machtsstructuur daarachter, zoals De 
financiële�tsunami,�de�Wolff�of�Wall�Street, 
en De wereldmacht van het IMF. Hij was 
de eerste die wereldwijd bekendheid gaf 
aan het Young Global Leaders Program van 
het World Economic Forum, dat is door-
lopen door vele (latere) politieke leiders 
als Merkel, Macron en Trudeau en zaken-
mensen als Mark Zuckerberg en Richard 
Branson. Volgens Wolff bepalen financiële 
instellingen en dataconcerns het beleid 
van overheden en centrale banken. “Het 
is hun agenda die wordt uitgevoerd.”

In je werk leg je uit dat het geen toeval 
was dat na het uitroepen van de corona
crisis bijna 200 landen zo goed als de
zelfde beleidskeuzes maakten, en dat het 
‘digitaal-financieelcomplex’hiereengrote
rol in speelde. Kun je dat toelichten? 
Kijk, al honderden, en misschien wel 
duizenden jaren, wordt de wereld (door 
de macht van) het geld bestuurd. In de 
laatste 50 jaar is daar een nieuwe macht 

bij gekomen: data. In de jaren ’70 wer-
den bedrijven als Apple en Microsoft 
opgericht, en later Amazon, Google en 
Facebook, en die hebben enorme macht 
verkregen, dat kun je zien aan hun beurs-

waarde van honderden miljarden dollars. 
Die databedrijven zijn samengesmolten 
met grote financiële instituties, zoals de 
vermogensbeheerders Blackrock, Van-
guard en State Street en Fidelity. Eigenlijk 
heeft dit digitaal-financiële complex de 
macht overgenomen in de afgelopen twee 
jaar. Ze zorgden ervoor dat overheden hun 
beleid volgden en het is hun agenda die 
wordt uitgevoerd. 

MENS EN MACHT

“Het digitaal-financieel complex 
heeft de macht overgenomen” AANLOOP NAAR EEN WERELD-

WIJDE VOEDSELCRISIS?

“De wereld stevent af op een catastrofale wereldwijde 
voedselcrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die 
een hel op aarde gaat veroorzaken voor voedselprijzen”, 
schrijft het financiële blog Zero Hedge. Het afsnijden van 
exportproducten uit zowel Rusland als Oekraïne zorgt 
voor tekorten aan voedsel en kunstmest, en hoge ener-
gieprijzen, met potentieel rampzalige gevolgen voor de 
wereldvoedselmarkt. 

Ongeveer een derde van de export van tarwe en gerst 
en 80 procent van de zonnebloemolie komt normaal ge-
sproken uit Rusland en Oekraïne. In reactie op de sancties 
heeft Rusland de export van kunstmest stopgezet. Dit 
zal de voedselproductie in veel landen onder druk zet-
ten, want de moderne landbouw is sterk afhankelijk van 
kunstmest. Een maïs- en sojabonenboer waarschuwde 
in een interview met journalist Tucker Carlson van de 
Amerikaanse zender Fox News voor de stijgende kunst-
mestprijzen die de prijs van voedsel nog meer zal doen 
stijgen. “De boodschappen zouden wel eens 1000 dollar 
per maand kunnen gaan kosten. Bereid je voor op lege 
schappen in de supermarkten.” 

Op 4 maart reageerde Hongarije op de ontwikkelin-
gen in de voedselmarkt door de export van graan stop 
te zetten. Indonesië heeft de export van bakolie, zoals 
palmolie, aan banden gelegd, om ervoor te zorgen dat 
betaalbare olie voor de eigen bevolking toegankelijk blijft. 
Ook Argentinië, Turkije en Moldavië nemen maatregelen 
om de nationale voedselvoorraad te beschermen. In Irak 
zijn al straatprotesten uitgebroken vanwege de stijgende 
voedselprijzen. Egypte zet zich in om noodvoorraden 
graan aan te leggen, om protesten en rellen te voorko-
men. De EU en VS echter nemen vooralsnog geen voor-
zorgsmaatregelen. Sterker, als onderdeel van het ‘Farm 
to Fork’ landbouwbeleid van de EU, zijn boeren verplicht 
een gedeelte van hun land braak te laten liggen als ze voor 
subsidies in aanmerking willen komen. Oproepen om 
van dit beleid af te zien vinden vooralsnog geen gehoor. 

	bit.ly/global-food-prices 
	bit.ly/global-food-crisis 
	bit.ly/the-model-war-food-shortages

ARABISCHE LANDEN RICHTEN 
ZICH OP RUSLAND EN CHINA 

Saoedi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Arabische Emi-
raten versterken hun banden met Rusland terwijl ze zich 
openlijk negatief over de Verenigde Staten uitlaten. Is 
dit het begin van een aardverschuiving, waarbij steeds 
meer Arabische landen zich zullen aansluiten bij het Chi-
nees-Russische blok? En is dit het begin van het eind van 
de oliedollar? 

De VS heeft in de naoorlogse periode middels zijn mili-
taire, financiële en economische machtspositie een groot 
deel van de wereld zijn wil weten op te leggen. De dollar 
is de wereldhandelsmunt die de Amerikaanse staatskas 

spekt en mede dankzij afspraken met Saoedi-Arabië uit 
de jaren 70 wordt olie wereldwijd verhandeld in dollars 
– een belangrijk fundament onder de Amerikaanse eco-
nomische heerschappij. Maar de oorlog in Oekraïne zet 
de geopolitieke verhoudingen op scherp en drijft Rus-
land en China tot nauwere samenwerking. De westerse 
sancties tegen Rusland wakkeren de vlucht uit de dollar 
aan en maken dat Rusland zoekt naar alternatieven. Het 
lijkt erop dat verschillende landen in het Midden-Oosten 
deze ontwikkelingen aangrijpen om zich ook van de VS 
los te maken. 

Zo bezocht de Pakistaanse premier Imran Kahn het 
Kremlin op 24 februari. Een volgens politieke analisten 
ongelukkig gekozen moment, “omdat het een signaal zou 
afgeven over hoe Pakistan denkt over confrontatie tussen 
Rusland en het Westen”. Dat schrijft The Diplomat, een 
internationaal online nieuwsmagazine dat zich met name 
focust op politiek-maatschappelijke kwesties in Azië. 
Dat Pakistan naar Rusland toetrekt heeft er volgens The 
Diplomat vooral mee te maken dat Pakistan haar veilig-
heidsbelangen wil veiligstellen en daarvoor is een goede 
relatie met Beijing en Moskou cruciaal, temeer omdat een 
Russisch-Chinees verbond zich richt op het uitsluiten van 
de VS en het indammen van haar invloedssfeer. 

Pakistan onthield zijn stem in een resolutie van de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Naties die de inval 
van Rusland in Oekraïne veroordeelde. Nadat Europese 
ambassadeurs de druk opvoerden om Pakistan te bewegen 
tot veroordeling van de oorlog, reageerde Kahn: “Paki-
stan is geen slaaf, we volgen geen orders op van welk land 
dan ook”. Ook de Verenigde Arabische Emiraten onthield 
zich van stemmen en op 1 maart had de kroonprins van 
Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, nog een vriendelijk 
onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin. 
Andere landen die weigerden de inval in Oekraïne te ver-
oordelen waren India, Iran, Irak, Kazachstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan en China. Het lijkt erop dat een Euraziatisch 
blok zich aan het versterken is. Dat zou niet alleen het 
einde van Amerikaanse hegemonie betekenen, maar ook 
van de dollar als wereldmunt. 

Na het stopzetten van de import van Russische olie 
is de VS op zoek naar alternatieve leveranciers, zoals 
 Saoedi-Arabië. De Saoedische kroonprins Mohammed 
bin Salman liet echter weten niet in te gaan op een ver-
zoek tot overleg met de Amerikaanse president Joe Biden, 
zo schreef de Wall Street Journal op 8 maart. De Saoedi’s 
wezen ook een verzoek de olieproductie op te voeren af, 
omdat dat hun banden met Rusland zou kunnen schaden. 
Rusland werkt nauw samen met oliekartel OPEC, dat door 
Saoedi-Arabië wordt geleid.
Op 15 maart meldde de Wall Street Journal dat 
 “Saoedi-Arabië in actieve onderhandeling is met Beijing 
om een gedeelte van haar olie in yuan te verhandelen”. 
Saoedi-Arabië en China zijn inmiddels zes jaar in overleg 
over de mogelijkheden om oliecontracten voortaan in 
yuans te voldoen. Dit proces lijkt nu versneld te worden 
vanwege de verslechterde relatie tussen Saoedi-Arabië 
en de VS. Dit zou het begin van het einde van de dollar als 
wereldreservemunt kunnen betekenen. 

	bit.ly/rise-of-the-petrodollar-system

DE PFIZER-PAPERS: 1291 BIJ-
WERKINGEN, PFIZER BETAALT 
TOEZICHTHOUDER FDA 

Hartfalen, nier- en leverschade, gezichtsverlamming, 
neurologische schade, auto-immuunreacties, doodge-
boren baby’s, het is een kleine greep uit een 9 pagina’s 
tellende lijst van bijwerkingen van het Pfizer-‘vaccin’ 
die bij Pfizer zelf en de Amerikaanse geneesmiddelen 
autoriteit FDA (Food and Drug Administration) bekend 
waren na het uitvoeren van klinische proeven en vóórdat 
het product grootschalig werd toegediend. Als het aan de 
FDA had gelegen zouden de Pfizer-gegevens pas na 75 
jaar gepubliceerd worden, maar dat verzoek werd afge-
wezen door een Texaanse federale rechter. Op 1 maart 
zijn de eerste 55.000 pagina’s over de klinische proeven 
vrijgegeven. “Het is duidelijk waarom ze deze informatie 
geheim wilden houden, want de FDA is in feite betrokken 
bij een criminele samenzwering”, schrijft de politieke 
journalist Emerald Robinson in Global Research. “Dat was 
duidelijk vanaf het moment dat de dierproeven werden 
overgeslagen.”

De artsenorganisatie American Frontline Doctors 
merkt echter op dat cruciale informatie alsnog ont-
breekt: nergens is terug te vinden dat de FDA jaarlijks 
grote geldbedragen ontvangt van Pfizer. Dat de FDA geld 
ontvangt van Pfizer blijkt uit een undercover-reporta-
ge van de activistische website Project Veritas. Daarin 
geeft FDA-bestuurder Christopher Cole toe dat de FDA 
“honderden miljoenen ontvangt van Pfizer”, en dat het 
niet ongebruikelijk is dat de FDA betaald wordt voor het 
goedkeuren van producten. 

	bit.ly/1291-side-effects
	bit.ly/we-noticed-something-missing
	bit.ly/ties-between-agency-and-pharma

AMERIKAANSE OVERHEID 
 BETAALDE ÉÉN MILJARD 
 DOLLAR VOOR VACCINATIE-
PROPAGANDA 

Het Amerikaanse Congres stelde het kabinet van presi-
dent Joe Biden één miljard dollar beschikbaar voor een 
‘Covid-19 educatiecampagne’. Het betreft hier een na-
tionaal initiatief om het publieke vertrouwen in vacci-
naties en de vaccinatiebereidheid te stimuleren. Het 
Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, de De-
partment of Health and Human Services (HHS), kocht 
reclametijd in bij tv-stations, radio, kranten en sociale 
media. Medianetwerken zoals CBS, ABC, NBC, CNN, Fox 
News, Newsmax, MSNBC, New York Post, Los Angeles 
Times, Washington Post, Buzzfeed News en honderden 
lokale zenders werkten aan de campagne mee. In een op 
angst gerichte campagne werden sterren opgevoerd die 
vaccinaties aanprezen en stonden opiniestukken waarin 
het Covid-beleid van Biden werd geprezen. Voor negatieve 
ervaringen met de injecties was geen plaats. 

	bit.ly/biden-covid-shot-propaganda

Elze van HamelenHET  WERELDJOURNAAL

“Het digitaal-financieel complex stuurt via gecoöpteerde 
organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), het World Economic Forum (Wef), Gavi (alliantie 
van vaccinproducenten) en de Bill en Melinda Gates 
Foundation wereldwijd overheden aan”, stelt Ernst Wolff 
in een interview met De Andere Krant. 

INTERVIEW: FINANCIEEL JOURNALIST ERNST WOLFF
DEEL I

Ngo‛s worden meestal 
opgericht voor 
belastingontduiking en 
politieke beïnvloeding

“Dit zijn 1000 CEO's die 
elkaars mobiele nummer 
hebben”

Beeld: Pakistaanse president Imran Kahn
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je in één overzicht ziet wanneer je de ver-
schillende zaden kunt zaaien.

Gewassen kun je onderverdelen in vier 
soorten, denk hierbij aan het deel dat 
eetbaar is: 
• wortelgewassen, zoals  worteltjes, 

bietjes, radijsjes, rammenas en aard - 
appels

• bladgewassen, bijvoorbeeld sla, prei, 
spinazie, de koolfamilie en kruiden

• bloemgewassen: waaronder broccoli, 
bloemkool en eetbare bloemen

• vruchtgewassen, zoals bonen, tomaten, 
komkommers, pompoenen en uiteraard 
fruit

Om de gezondheid van de verschillende 
gewassen te bevorderen, kun je gebruik 
maken van combinatieteelt. Dit is het 
slim combineren van gewassen en heeft 
meerdere voordelen, hier dien je dan bij 
het zaaien al rekening mee te houden. Zo 
ontstaat er door de verschillende com-
binaties meer diversiteit waardoor op je 
een natuurlijke wijze ongedierte en pla-
gen kunt tegengaan. Je kunt via de onli-
ne zoekmachine zoeken op: goede buren, 
slechte buren, moestuin. 

Zaden worden meestal in één keer aan-
geschaft. Elke zaadsoort heeft een eigen 
zaaimaand of soms maanden en je houdt 
overzicht als je de zaadzakjes in een doos 
bewaart en op maand sorteert, met bij-
voorbeeld stukjes karton met een tabje 
ertussen. 

Wie bewust tuiniert wil natuurlijk gezon-
de planten daarvoor neem je gezonde za-
den. Biologisch, biologische dynamisch 

of eigen zaadteelt en uiteraard GMO-vrij, 
zaad dat niet genetisch is gemanipuleerd. 
Op sommige zakjes zaad staat F1 vermeld, 
dit zijn zaden die hybride zijn. Deze heb-
ben niets met genetische manipulatie 
te maken, deze zaden ontstaan uit een 
kruising van twee verschillende gewas-
sen, waardoor bepaalde eigenschappen 
versterkt worden en de opbrengst hoog 
is. Aan deze planten houdt je geen zaad 
over. Wil je leren hoe je zelf zaden kunt 
oogsten, dan zijn daarvoor informatie-
ve boekjes te koop. Een voorbeeld is Zelf�
zaden telen van Velt, met informatie over 
plannen, bestuiven met de hand of door 
de natuur, schonen en bewaren van zaden 
van de meest voorkomende moestuin-
groentes. ¾

	Meer informatie: bit.ly/combinatie-
teelt, bit.ly/reclaim-the-seeds, bit.
ly/vergeten_groenten

Anja Veerman

Een groot voordeel van het telen van je 
eigen groenten is dat die vaak smake-
lijker zijn omdat ze op natuurlijke wijze 
zijn gegroeid. Je kunt bovendien kiezen 
voor groenten die niet in de supermarkten 
zijn te vinden, zoals ‘vergeten groenten’. 
Mensen die een voorsprongetje willen op 
de natuur en wat eerder willen oogsten, 
beginnen soms al in januari binnenshuis 
of in een verwarmde kas voor te zaaien 
in kleine potjes kweekaarde, zodat ze in 
maart al jonge plantjes in de tuin kunnen 
zetten. Heb je weinig ruimte in de tuin, wil 
je op een balkon tuinieren of het moestui-
nieren eerst in het klein uitproberen, dan 
is handige informatie te vinden op www.
makkelijkemoestuin.nl. Daar kun je een 
speciale app downloaden. Deze begeleidt 
je stap-voor-stap van zaaien tot oogsten 
en helpt bij problemen.

Buiten en rechtstreeks in een gezonde bo-
dem zaaien, bevordert de levenskracht 
van het zaad op een natuurlijke manier, 
dan krijg je de sterkste en gezondste plan-
ten. Volgens de biologisch-dynamische 
(BD) methode, kun je de levenskracht 
van zaden een extra impuls geven door te 
zaaien op het juiste moment, zoals duide-
lijk beschreven wordt in speciale BD-tui-
nagenda’s. BD-tuinders werken vanuit 
een ‘aanvoelen’ dat de planeten van ons 
zonnestelsel invloed hebben op cycli van 
het leven op aarde en op alles wat groeit 
en bloeit. Of deze methode je aanspreekt 
is persoonlijk. Tuinagenda’s zijn er in alle 
soorten en maten. Als je in de agenda je 
zaai- en tuinervaringen noteert, heb je 
het jaar erna een handig naslagwerk. Bij 
vrijwel elke online zadenleverancier kun 
je een zaaikalender downloaden, waarmee 

Zaaien en oogsten uit eigen tuin
In maart laat de zon zich wat vaker zien en gaat het moestuinseizoen 
van start. Je kunt weer ‘gezond genieten’ van de tuin, beginnen met 
grondbewerking en vervolgens met zaaien. Je eigen voedsel verbouwen 
heeft absolute meerwaarde: het is optimaal gezond, het geeft een goed 
gevoel omdat je er zelf moeite voor hebt gedaan en je doet nieuwe 
ervaringen op. 

MOESTUINIEREN KUN JE LEREN

Frank Knopers, Geotrendlines

De Amerikaanse president Joe Biden heeft on-
langs een Executive Order ondertekend voor de 
ontwikkeling van digitaal centralebankgeld, een 
digitale dollar. Verschillende overheidsinstanties 

en Amerikaanse centrale bank 
gaan in kaart brengen hoe ze 
deze munt in omloop kunnen 
brengen. Wat is digitaal cen-
tralebankgeld? En wat bete-
kent dit voor het financiële 
systeem en voor de manier 
waarop we betalen?

Digitaal centralebankgeld 
(Central Bank Digital Cur-
rency, CBDC) is een nieuwe 

vorm van geld die, net als munten en bankbil-
jetten, door de centrale bank wordt uitgegeven. 
Het is een gecentraliseerd geldsysteem, waarin 
de centrale bank alle transacties bijhoudt en dus 
totale controle heeft. Dat is fundamenteel anders 

dan ons huidige geldsysteem, waarin verschil-
lende commerciële banken samen deze functies 
vervullen.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) zijn al meer dan honderd landen bezig 
met onderzoek naar digitaal centralebankgeld. 
China experimenteert al met een digitale yuan, 
terwijl India op korte termijn een digitale munt 
wil lanceren. Ook de eurozone en Rusland werken 
aan een digitale munt. De Verenigde Staten lopen 
in deze nieuwe ontwikkeling opvallend genoeg 
achter op andere grote economieën. Daarom zet 
de Amerikaanse regering nu meer druk achter de 
ontwikkeling van een digitale dollar.

Het betalingsverkeer is de afgelopen tien jaar 
drastisch veranderd. Gebruik van contant geld 
neemt af, terwijl het aandeel van grote techbe-
drijven als Google en Apple in het dagelijkse be-
talingsverkeer groeit. Ook neemt de populariteit 
van cryptomunten toe als alternatief elektronisch 
betaalmiddel. Door deze veranderingen hebben 
centrale banken steeds minder grip op het beta-

lingsverkeer en het monetaire systeem.
Met digitaal centralebankgeld proberen ze de 

macht weer naar zich toe te trekken. Het is een 
alternatief voor contant geld, afgestemd op het 
digitale tijdperk. Consumenten kunnen hun geld 
voortaan direct bij de centrale bank parkeren en 
worden daardoor minder afhankelijk van com-
merciële banken. Ook is er dan geen depositog-
arantiestelsel meer nodig. Dat klinkt als een ver-
betering, maar er zit een keerzijde aan.

Het kenmerk van digitaal centralebankgeld is 
dat alle transacties en tegoeden op een centraal 
punt worden bijgehouden. Dat betekent ook dat 
centrale banken meer inzage krijgen in het be-
talingsverkeer en dat ze verantwoordelijkheden 
moeten overnemen die nu bij commerciële ban-
ken liggen. Met digitaal centralebankgeld kunnen 
centrale banken bepalen wie wel of geen toegang 
krijgt tot diensten. Dat kan niet met betalingen 
in crypto of in contanten. ¾

	bit.ly/biden-signs-order-digital-assets

Verenigde Staten zetten vaart achter digitale dollarBrigitte van Tongeren

Momenteel groeit volop het speenkruid (Ranun-
culus�ficaria), familie der ranonkelachtigen. Deze 
bodembedekker en laagblijvende voorjaarsbloeier 
(van maart tot mei) met glanzend gele, stervor-
mige bloemen heeft 8-10 bloembladeren, drie 
groene kelkbladeren en wordt niet hoger dan 30 
cm. Andere namen voor deze plant zijn ‘vijgwor-
tel’ (van ficaria, Latijn voor vijg), ‘kattenkloot-
jes’ of ‘papenkloten’. Volgens sommigen is de 
naam afgeleid van de vorm van de broedknolle-
tjes die op kleine speentjes lijken. Ook is ‘speen’ 

een oude benaming voor aambeien 
waar speenkruid goed voor is. De 

groene, glimmende, vlezige en 
hartvormige bladeren zitten 

aan een lang steeltje. Aan de 
wortelstok groeien bovenin 
de broedknolletjes. 

Speenkruid is overal in Ne-
derland te vinden: op voch-

tige voedselrijke en scha-
duwrijke plekken zoals stroken 

naast bossen, bermen, weilanden, 
parken, gazons en langs sloten. Hij 

verspreidt zich door middel van zaad of door de 
knolletjes. Bijzonder is dat, in tegenstelling tot 
veel vaste planten die in het voorjaar uitlopen, 
het speenkruid zich terugtrekt en bovengronds 
afsterft. In de broedknolletjes, wordt het voedsel 
opgeslagen voor het volgende seizoen.

Speenkruid voorziet ons het hele jaar van voed-
sel. In het vroege voorjaar de bladeren: zacht van 
smaak, licht zurig, de bloemen en bloemknop-
pen. De rest van het jaar de knolletjes die in de 
herfst en winter groter van formaat zijn. Pluk 
het jonge blad altijd voor de bloei en eet geen 
grote hoeveelheden, vanwege de aanwezigheid 
van proto-anemonine. Proto-anemonine is een 
natuurlijk voorkomende, giftige stof die in het 
melksap van ranonkelachtigen zit. Dit neemt toe 
als de plant bloeit en na de bloei ontwikkelt een 
giftige stof zich in de bladeren die dan ook bitter 
en peperachtig smaken. 

Bereiden: de blaadjes als spinazie en rauw in sa-
lades of kruidenkaas. De knolletjes rauw of koken, 
bakken, frituren, inleggen in olie of azijn. Bloem-
knoppen als kappertjes, in olie of azijn inleggen 
en de bloemen als decoratie.
Alle planten die ik beschrijf, zijn wijdverspreid 

en staan niet op de Rode lijst (beschermd). Met 
een plantenboekje met foto’s en eventueel een 
plantendeterminatie app, kom je een heel eind. ¾

Speenkruid bevat in de bladeren: vitamine 
C, ranunculine, waarvan proto-anemonine is 
afgeleid, tannine (een looistof, werkt samen-
trekkend), saponinen (zeepachtige stoffen), 
anemonine, kiezelzuur, kalk, etherische olie en in 
de wortel looistoffen, asparagine en het enzym 
urease.

Toepassing: de knolletjes en de wortelstok 
worden vanwege hun samentrekkende werking 
gebruikt tegen aambeien en wratten. Het blad 
bij aandoeningen aan de bloedvaten, zoals 
spataderen. Daarnaast is het bloedreinigend en 
tegen voorjaarsmoeheid. Uitwendig gebruik: 
bloedstelpend, lotion voor huid en haar, chro-
nische huidziektes, rimpels en wijde poriën. De 
zaden zijn urineafdrijvend.

	Bent u, als groep, geïnteresseerd 
in meer kennis over onze eetbare 
natuur? Ik geef met alle plezier 
rondleidingen en cursussen op locatie: 
brigit_63@hotmail.com

RECEPT VOOR SALADE MET 
SPEENKRUID

Benodigdheden

ظ  1 grote bos speenkruidblaadjes (voor 
de bloei!)

ظ  1 klein handje speenkruidknolletjes 
(eventueel)

ظ  80 gram feta
ظ  40 gram noten, zaden
ظ  3 el olijfolie
ظ  1 el gembersiroop
ظ  1 theelepel mosterd
ظ  peper en zout

Was de speenkruidblaadjes en knolle-
tjes goed en verwijder eventuele gras-
sprieten die tussen het blad kunnen 
zitten. Droog de blaadjes en de knolle-
tjes in een slacentrifuge en doe dit in 
een schaal. Rooster de noten, zaden 
in een koekenpan, snijd de feta 
in blokjes en strooi dit er 
overheen. Maak een dres-
sing van de olie, mosterd, 
gembersiroop en peper 
en zout meng dit door 
de salade.

De Plukagenda – Speenkruid

Gezondheidscoöperatief Nederland:  
regie over de eigen gezondheid

VAN ZIEK ZORGSTELSEL NAAR GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

bleken niet in het denkkader te pas-
sen van de vergunningverleners. 
Ondanks de positieve gesprekken 
met de autoriteiten, kon er niet van 
de bestaande regels worden afgewe-
ken. Paula: “Wij wilden het karakter 
van De Gezondheidsverzekering niet 
aantasten en deze ligt daarom nu op 
de plank, klaar voor als de tijd er wel 
rijp voor is”.

Voor Paula, die zelf ook slechte 
herinneringen heeft aan een ziek-
tekostenverzekering die niet wilde 
uitkeren, voelde het initiatief als 
een warm bad. “In de huidige maat-
schappij wordt te vaak gezocht naar 
one�size�fits�all–oplossingen. Bij ons is 
gezondheid een breed begrip en staat 
de individuele mens centraal. Daarbij 
hoort keuzevrijheid, met ruimte om 
te mogen zijn wie je bent.” 

De leden van de Gezondheids-
coöperatie ontmoeten elkaar op een 
ontspannen manier, waardoor er 
ruimte ontstaat voor persoonlijke 
verhalen. Ze delen kennis en exper-
tise om samen tot oplossingen te ko-
men. Paula: “We inspireren elkaar en 
samen vergroot je de kennis binnen 
en buiten de kring. Vertrouwen is 
ons vertrekpunt met ruimte om je-
zelf te zijn, zonder goed of fout. Het 
moedigt aan de regie over het eigen 
leven en gezondheid te vergroten 
en te leven vanuit het hart. Daarom 
is het motto van het Gezondheids-
Coöperatief Nederland: Samen zijn 
wij de verandering”.

Met de GezondheidsVerzekering op 
de plank, opende zich de weg naar 
een nieuw initiatief: de Schenk-Krin-
gen. “Sinds 1 april 2020 zijn door het 
hele land 14 Schenk-Kringen opge-
richt door leden en enkele zijn nog 
in oprichting”, vertelt Paula. “In een 
Schenk-Kring kan in onderling ver-
trouwen besproken of gedaan wor-
den waar op dat moment behoefte 
aan is. Elke Schenk-Kring heeft een 
coördinator en deze coördinatoren 
komen ook weer regelmatig samen. 

De ontmoetingen dragen bij aan de 
verdere ontwikkeling van het ge-
dachtengoed. Door de verbinding 
ontstaat creatieve kracht.”

Vanuit de Schenk-Kringen is in-
middels het Gezondheid Fonds 
ontstaan, een organisatie met een 
coöperatieve vorm. De deelnemers 
leggen maandelijks een bedrag van 
€ 30 in. Bij een meerpersoonshuis-
houden worden de bedragen lager. 
Het Fonds is bedoeld om elkaar te 
helpen toegang te krijgen tot na-
tuurlijke geneeswijzen. “Het Ge-
zondheid Fonds, in combinatie met 
het Gezondheidscoöperatief – en op 
termijn misschien de Gezondheids-
verzekering als we dat als leden wil-
len – zijn instrumenten waarmee wij 
ons van het huidige ‘zieke’ zorgstel-
sel onderscheiden. Het is kleinschalig 
en overzichtelijk. Door de onderlinge 
betrokkenheid ontstaat er een ge-
zamenlijke  verantwoordelijkheid en 
ben je samen de financiële kracht.” ¾

Anja Veerman

Het Gezondheidscoöperatief is 
twaalf jaar geleden opgericht door 
beeldend kunstenares Purusha 
Geelen-van de Graaf, vertelt voor-
zitter Paula van der Velde. “Purusha 
maakte toen een lelijke val van de 
trap. Tot haar ontsteltenis bleek dat 
de behandeling zoals zij die zelf voor-
stond niet door de ziektekostenver-
zekering werd vergoed. De behande-
ling kostte haar en haar man, Robbert 
Geelen, alsnog drieduizend euro. Je 
eigen financiële positie bepaalt blijk-
baar de mate van keuzevrijheid die je 

hebt om op je eigen manier weer ge-
zond te worden.” Deze ervaring deed 
hen besluiten het Gezondheidscoö-
peratief Nederland op te richten. Het 
is een netwerk waarin mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, van gedachten 
wisselen, samen activiteiten onder-
nemen en elkaar inspireren. 

Purusha en Robbert richtten zich 
aanvankelijk op de verwezenlijking 
van een nieuwe, alternatieve basis-
verzekering: de Gezondheidsver-
zekering. Het innovatieve karakter 
van de Gezondheidsverzekering, die 
uitgaat van wederzijds vertrouwen 
en de eigen regie van de verzekerden,  

Waardengedragen normen
Het ethisch fundament onder het 
Gezondheidscoöperatief Neder-
land zijn de ‘waardengedragen 
normen’. Elk lid onderschrijft deze 
zeven normen:

• Omgang met elkaar is geba-
seerd op vertrouwen, eerlijkheid 
en oprechtheid

• Dienstbaar zijn aan het mense-
lijk belang

• Ieder mens heeft de vrijheid 
van keuze naar eigen inzicht in-
houd te geven aan zijn leven en 
gezondheid. 

• Eenieder spreekt vanuit de eigen 
ervaring

• Eenieder heeft een lerende 
houding vanuit zelfreflectie en 
verbinding

• Expertise en innerlijk inzicht ver-
kregen vanuit introspectie zijn 
het leidende principe

• Geld, systemen, organisatie-
structuren en theorieën zijn een 
middel 

“Op deze basis zijn we respectvol 
naar elkaar en is de keuzevrijheid 
van iedereen gewaarborgd, ook 
wanneer er verschillen in inzicht 
bestaan”, stelt Paula van der Velde, 
voorzitter van het Gezondheids-
coöperatief. “Handelen uit liefde 
is hét antwoord op de uitdagingen 
van de samenleving van vandaag. 
Zo krijgen de Waardengedragen 
Normen een diepere betekenis.”  

	 Informatie: 
gezondheidscooperatief.nl

Binnen het Gezondheidscoöperatief Nederland (GCN), een ledenorganisatie die in 
heel Nederland actief is, werken mensen samen aan hun eigen gezondheid – en aan 
die van de maatschappij. De huidige kijk op gezondheid is te beperkt, stellen zij: ge-
zondheid omvat het hele leven en begint bij de opvoeding. Vanuit het Gezondheids-
coöperatief zijn in de afgelopen twee jaar 14 zogeheten Schenk-Kringen opgericht, 
waarin leden elkaar ontmoeten en ondersteunen, ook financieel.

Illustratie: Purusha Geelen-van de Graaf

Reclaim The Seeds
In het weekend van 19 en 20 maart vindt in Amsterdam de 
zadenruilbeurs Reclaim The Seeds plaats in de Fruittuin van 
West. Dit jaarlijks terugkerende evenement is ontstaan als 
protest tegen de EU-regelgeving voor zaden en pootgoed. 
Een andere reden is de overname van diverse zaadbedrijven 
door een klein aantal grote multinationals. Het zijn vooral 
chemische bedrijven die nu de zadenmarkt domineren. 

Het is een zadenruilbeurs waar het uitwisselen van zaden 
en informatie wordt gecombineerd met discussie over 
politieke thema’s, praktische workshops en lezingen over 
onderwerpen omtrent zaden en duurzaamheid.

“Samen�zijn�wij�de�
verandering”
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Negentig procent Britse Covid-
doden gevaccineerd

Toen de corona-pandemie begon, werkte ik nog in mijn eigen praktijk in 
Kampen. Ik had net in 2019 besloten dat ik wilde stoppen met het praktijk-
houderschap. In 2021 heb ik samen met mijn team in Kampen een opvolger 
gezocht - en gevonden, zodat ik per 1 januari 2021 kon gaan werken als 
waarnemend huisarts. Maar tijdens de start van de coronacrisis werkte ik 
dus nog in Kampen. In de veronderstelling dat we met een mogelijk zeer 
gevaarlijk virus te maken hadden, werkten wij eendrachtig samen om de 
mensen in Kampen van zo goed mogelijke zorg te voorzien: we zetten een 
zogenaamd luchtwegspreekuur op bijvoorbeeld. De portacabin  hiervoor werd 
pro deo geleverd door bedrijven in Kampen en IJsselmuiden. Ik  vertrouwde 
de regering, maar verloor tegelijk mijn nuchtere en kritische blik niet. Een 
beetje dokter houdt zijn hoofd te allen tijde koel.

Het viel me al snel op dat de meeste mensen - gelukkig - niet erg ziek  werden. 
Tijdens de eerste golf werd er van onze praktijk met 2800  ingeschreven 
mensen slechts één man in één week opgenomen, nog niet eens op de ic. 
En tot mijn stomme verbazing bleken enkele  hoogbejaarde mensen besmet 
te zijn, terwijl zij niet overleden. Ik was blij met deze  informatie: in die 
tijd deelde ik mijn bevindingen onbevangen met  artsenorganisaties, onze 
toenmalige krant en mijn politieke partij (CU). Het viel me op dat ik meestal 
geen reactie terug kreeg. Of hoogstens  (ombudsman Trouw) de opmerking 
dat ‘mijn mening niet de doorsnee mening van artsen’ was.

In het najaar van 2020 werkte ik mee aan een interview in Medisch Con-
tact, Kritische artsen in coronatijd, hopend op een open dialoog die ik steeds 
meer ging missen. Hoewel ik massale belangstelling had verwacht, bleef het 
doodstil. Dat maakte dat ik werd gealarmeerd. Heel 2021 ging ik naar de-
monstraties en waarschuwde mensen via mijn Twitter-account @veen_els .
In 2021 nam naar mijn indruk de ernst van Covid-19 af, terwijl de 
 demonisering vanuit journalistieke, maar ook vanuit medische hoek, steeds 
groter werd. Hoe kon dit?

Afgelopen week kreeg ik antwoord. In zijn blog Uit Wob-docu-
menten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers schrijft 
Daniël van der Tuin: 
“Het Rijk keerde zich tijdens de ‘pandemie’ tegen burgers en werkte kriti-
sche geluiden tegen in samenwerking met de pers, big tech en influencers. 
Er werd zelfs een “desinformatie-alliantie” opgetuigd.”

Het Rijk heeft tijdens de ‘pandemie’ technieken gebruikt om kritische jour-
nalisten en burgers verdacht te maken en de mond te snoeren.  Ondertussen 
regisseerde zij interviews in de media, met de bedoeling haar reputatie te 
verbeteren.

De onderzoekers ontdekten dat het overheidsnarratief onder meer bewaakt 
wordt door het Land Information Manoeuvre Centrum (LIMC). Deze een-
heid van Defensie constateerde bijvoorbeeld in augustus 2020 dat er in de 
samenleving een groeiend anti-regeringssentiment opkwam. 

Ik voel me ontgoocheld en kwaad en verdrietig. Al die tijd dat ik dacht dat ik 
bezig was mensen te behandelen die mogelijk besmet waren met een zeer 
gevaarlijk virus, werkte de regering mij op de achtergrond tegen. Ik kon 
mensen niet geruststellen, doordat de media continu hamerden op aantallen 
corona-doden. Veel mensen waren in paniek en doodsbang besmet te raken. 
Sommige grootouders hebben twee jaar lang hun kleinkinderen niet gezien. 
Jonge mensen pleegden suïcide, bedrijven gingen failliet.

Ik maak mij grote zorgen wat de vrijgekomen informatie uit Wob-verzoe-
ken doet met het vertrouwen van mensen dat zij in artsen hebben. Mijn 
vertrouwen in deze regering, ministerie van Volksgezondheid en de media 
die hieraan meewerkten is in elk geval finaal verdwenen. ¾

Tegenwerking

WE KUNNEN HET ZELF (22)

ARJEN PASMA 

Mijn vrouw Joyce – daar is ze alweer – werkt als vrijwilliger bij Humanitas. 
Ze doet ‘schuldhulpverlening’ en ik kan hele columns vullen met ellende en 
hoe schulden binnen de kortste keren verdubbelen en medemensen buiten en 
ook wel door eigen schuld tussen de vuilniszakken met rekeningen, aanma-
ningen en dwangbevelen (“In naam van de Koning!”) geen weg meer weten 
te vinden in het doolhof van schuldeisers. Ze ordent, belt, vraagt een 
collega en probeert binnen een termijn waarop de schuldenaar 
nog net geen suïcide pleegt de rails te zoeken en haar cliënt 
daar weer op te krijgen. Schuldeisers doen het echt niet 
‘voor elkaar’, maar puur en alleen voor zichzelf. Mag 
ik het een hel noemen in dit welvarende land.

Een raakvlak met bovenstaande zijn de voedsel-
banken. Met een pasje, een ‘armoede-ausweis’ 
kun je een tas met boodschappen voor een week 
gaan halen. Partijen die óver zijn uit de ‘hoorn 
des overvloeds’ vinden dáár hun weg. Gere-
geld kan ik bij de ‘buurtsuper’ (inmiddels 10 
kilometer verderop, want in ons dorp is de 
neringdoende weggeconcurreerd) een papier-
tje pakken waarop staat welke boodschappen 
ik, afgerekend en wel, mag deponeren in de 
voedselbankbak. We doen het voor elkaar, 
maar dat in deze wereld van overdaad, in één 
van de rijkste landen ter wereld, voedselban-
ken überhaupt bestaan, is een schandvlek die 
dit hele land een smerige kleur geeft, inclusief 
die woonoorden waar men geen idee heeft wat 
een pak melk kost.

Oplossing voor beide problemen: basisloon, afschaffen 
van al die toeslagen en een onmogelijkheid om schulden te 
kunnen maken, doordat elke verkoper, wie het ook is, vooraf-
gaande van een transactie zich ervan moet vergewissen of de koper 
kan en zal betalen. Doet de verkoper dat niet en vindt de betaling niet plaats, 
dan is het risico voor de verkoper. Makkelijk zat.

“We doen het voor elkaar.” Ik heb het de overheid voorheen nooit horen zeg-
gen. Onze hele maatschappij is ingericht op ‘eigen verantwoordelijkheid’ en 
het zal wel liggen aan een wetgever die er meer uitziet als een ‘dikke ik’ dan 
als een werkelijke ‘samenlever’. Zorg voor elkaar houdt ook in dat je regelt 
dat het voor kwetsbare groepen onmogelijk wordt gemaakt om schulden te 
maken, maar de dame uit de eerste alinea heeft mij wel geleerd dat er een 
schuldeneconomie bestaat en de lobbyisten vertellen de wetgever echt wel 
dat dat probleem vooral niet opgelost moet worden. Renske mag brullen 
en schreeuwen wat ze wil, maar tot nu toe is er geen staatssecretaris die de 
toeslagenschandvlek binnen tien jaar (!!!) kan oplossen.

Nu dus die prikkerij met dat Covid-gedoe. Voorheen was het íeder voor zich en 
solidariteit was er nauwelijks. De opgelegde angst moest ons nu tot een col-
lectief smeden met de daaruit voortvloeiende ‘drang’ tot verplichte prikkerij 
tot zelfs uitsluiting aan toe. De ‘nadenkers’ die de gen-therapie niet wilden, 
werden gebrandmerkt als ‘wappie’. Hugo, gevolgd door Ernst, bevelen ons, 
de bewust niet-gevaccineerden, om zonder ook maar enige visie op ziekte 
en gezondheid uit te dragen, die reeks injecties te laten toedienen: “Elke 
wijk, elke deur, elke arm”. Mij is door die overheid nog nooit gevraagd naar 
de onderbouwing waarom ik die injecties – ik neem zelf de verantwoorde-
lijkheid voor mijn eigen gezondheid – niet wil. De basis onder het huidige 
beleid omtrent dat Covid-gedoe is mondiale machtspolitiek, gekoppeld aan 
de totale afwezigheid van een visie op ziekte en gezondheid.

Het thema van deze serie columns luidt nog steeds: “We kunnen het zelf.” 
Hugo en Ernst, dat houd ik staande. Ik kan het zelf en – ik zeg het Dr. Hans 
Moolenburgh nog maar een keer na – “We kunnen veel meer dan we denken” 
en als jullie dat niet weten, wil ik het nog wel een keer vertellen. Ondersteun 
zieken en ouderen om te beginnen met een flinke dagelijkse dosis vitamine C 
en D3, een beetje zink en stimuleer hun zelfgenezend vermogen. Scheelt een 
heel stuk voor de afweer. Ik weet het, een stelletje nitwits zegt steeds maar 
dat niet wetenschappelijk bewezen is dat dat helpt, maar de praktijk leert mij 
voldoende. Haal er eens wat meer uit qua mogelijkheden, want het zit er echt 
wel in: “We kunnen het zelf, want wij hebben een aangeboren zelfgenezend 
vermogen”. Dat heb ik voor mijzelf en jij beste lezer(es), jij hebt het ook. ¾

Voor elkaar…

		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en 
homeopaat. 

		Dit is deel 11 in een serie columns met 
als thema: We kunnen het zelf.

ELS  VAN VEEN

Ongevaccineerd en 
gemarginaliseerd in 
Griekenland
De Nederlandse Jacqueline (echte 
naam bekend bij de redactie) woont 
al tientallen jaren met haar Griekse 
man in Griekenland. Als niet-ge-
vaccineerde is zij een tweederangs 
burger geworden, schrijft zij in een 
brief aan de redactie. 

“Op 24 februari begon niet alleen de oorlog 
in Oekraïne. Ik kreeg precies dezelfde dag, 
wat een toeval, een boete van € 100 omdat 
ik als zestigjarige ongevaccineerd ben. Deze 
boete wordt elke maand automatisch als 
belastingschuld door de belastingdienst 
verwerkt, met rente. Wij zijn uiteraard in de 
aanval gegaan, het is ongrondwettelijk, het 
is discriminerend en medische gegevens 
worden zonder toestemming verspreid.

Tot nu toe zonder resultaat natuurlijk. 
Straks gaan we naar de politie en de recht-
bank. Maar voor nu is het problematisch 
omdat we nergens naar binnen mogen. Ik 
heb de Nederlandse ambassade hierover 

benaderd. Zij antwoorden dat ik vrij ben 
om Griekenland te verlaten en in Nederland 
te komen wonen. Van die kant is dus geen 
enkele hulp te verwachten. Ik ga kijken of er 
advocaten zijn die op no cure no pay-basis 
iets kunnen doen, want ik wil compensatie 
claimen van de Griekse staat voor geleden 
psychische en lichamelijke schade door 
deze terreur.

Maskers zijn nog steeds overal verplicht. 
We wachten op de toeristen, als die ko-
men zijn er altijd versoepelingen. Maar 
de ongevaccineerden mogen nergens 
in. Winkels, restaurants, koffieshops, 
banken, ziekenhuis, tandarts en dok-
ters, allemaal ontoegankelijk en er 
wordt veel gecontroleerd. Je wordt 
bij de deur tegengehouden. Alleen 
de supermarkt, de bakker en de 
apotheek kom je in.Wij willen 
dolgraag weg maar hebben geen 
idee waarheen.”  ¾

West-Australië: blijvend 
strenge beperkingen voor 
niet-gevaccineerden
De premier van West-Australië, Mark 
McGowan, heeft onlangs nieuwe be-
perkingen aangekondigd voor Aus-
traliërs in deze regio die Covid-19-in-
jecties hebben geweigerd. Dit meldt 

de stichting Vaccinvrij van Door 
Frankema. 

McGowan zei dat een bewijs 
van Covid-vaccinatie vereist 
zal zijn voordat iemand een 

groot aantal openbare ruim-
ten mag betreden en mag deel-

nemen aan activiteiten die door 
de regering als ‘risicovol’ worden 

beschouwd. Hieronder vallen be-
zoeken van vrienden en familie in 

ziekenhuizen, bejaardentehuizen of 
verpleeghuizen, restaurants, bars, 

theaters, bioscopen, pretparken, die-
rentuinen, musea, slijterijen, fitness-

centra en muzikale en grote sport- of 
andere amusementsevenementen.

Volgens McGowan zouden de beperkin-
gen wel eens jarenlang van kracht kunnen 
blijven en het leven voor ongevaccineerden 
“zeer moeilijk” maken wanneer het vaccin-
paspoortprogramma eenmaal van start gaat. 
“Het is een grote stimulans om je te laten 
vaccineren.” Zo is het ongevaccineerde 
ouders verboden hun kinderen in het zie-
kenhuis te bezoeken, tenzij een “speciale 
vrijstelling” dat op grond van “compas-
sie” alsnog toestaat, bijvoorbeeld wanneer 
een familielid zich in een terminale fase 
van zijn leven bevindt. Maar daartoe moet 
wel eerst aan aanvullende risicobeperken-
de voorzorgsmaatregelen worden voldaan.  
 
Dezelfde beperkingen zijn overigens ook 
al ingevoerd in andere Australische staten, 
waaronder New South Wales, South Australia 
en Queensland. ¾

	Bron: bit.ly/west-australie-ouders-
kinderen

Van onze redacteur 

Het aantal nieuwe Covid-besmet-
tingen in Groot-Brittannië ligt niet 
alleen veel hoger dan vóór de intre-
de van de omikronvariant, ze nemen 
na een korte dip in februari weer toe. 
Ook onder jongeren blijken boosters 
geen bescherming meer te bieden 
tegen een gang naar het zieken-
huis. Volgens de Amerikaanse we-
tenschapsjournalist Alex Berenson 
duiden de cijfers erop dat de vaccina-
ties de immuniteit van de bevolking 

wellicht ondermijnen. 99 procent 
van de Britse volwassenen hebben 
inmiddels antilichamen ontwikkeld 
tegen Covid, al dan niet dankzij het 
vaccinatieprogramma – een percen-
tage dat veel hoger ligt dan het epi-

demiologisch noodzakelijke percen-
tage voor groepsimmuniteit - maar 
desondanks blijven besmettingen, 
hospitalisaties en sterftes aanhou-
den. Half maart waren er 12.000 Co-
vid-gerelateerde ziekenhuisopnames 
in Groot-Brittannië, meer dan vorig 
jaar rond dezelfde tijd. 

De Britse cijfers laten zien dat de 
vaccinaties niet beschermen tegen 
ziekenhuisopname en sterfte. In alle 
leeftijdsgroepen is het percentage 
gevaccineerden onder de doden  ge-
lijk aan of hoger dan de vaccinatie-
graad onder de bevolking. (Zie tabel.)

In week zes tot en met negen (vanaf 
7 februari) zijn in Groot-Brittannië 
465 ongevaccineerden aan of met 
Covid-19 overleden en 5234 gevacci-
neerden. Bij een ruimere definitie die 
ook sterfgevallen meeneemt die niet 
in verband staan met Covid-besmet-
tingen, blijkt dat onder gevaccineerde 
Britten 5871 overlijdens plaatsvon-
den terwijl het sterftecijfer onder 
ongevaccineerde mensen ruim tien 
keer zo laag lag: 570. 

De Britse cijfers laten ook zien dat 
geboosterde en ongevaccineerde 
volwassenen onder de vijftig jaar 
inmiddels even grote kans lopen op 
een Covid-gerelateerde ziekenhuis-
opname en dat nieuwe Covid-be-
smettingen de afgelopen weken meer 
dan verdubbeld zijn naar maximaal 
60.000 per dag. De Britse media wij-
ten deze toename aan freedom day, 

de dag waarop alle coronarestricties 
in Groot-Brittannië werden opge-
heven, maar daarbij wordt voorbij-
gegaan aan het feit dat in de weken 
die eraan vooraf gingen al was toe-
gewerkt naar normalisering van het 
maatschappelijke leven en dat het 
aantal besmettingen in die periode  
bovendien sterk was afgenomen. Het 
is dan ook niet met zekerheid te zeg-
gen of er een directe relatie is tussen 
de beëindiging van de restricties en 
bepaalde gedragsveranderingen die 
tot een toename van besmettingen 
zouden hebben geleid. 

De situatie in Groot-Brittannië 
staat niet op zichzelf. Ook al is de 
berichtgeving over corona in de 

mainstreammedia sterk afgenomen, 
voor de epidemie in het welvarende 
deel van de wereld geldt dat aller-
minst. Zowel in Europa als in de Ver-
enigde Staten blijven de gemiddelde 
sterftecijfers en ziekenhuisopnames 
hoog, terwijl in Zuid-Korea en Japan, 
waar relatief weinig problemen wa-
ren vóórdat was overgaan op de mas-
sale inzet van de mRNA-vaccinaties, 
het aantal besmettingen met de dood 
tot gevolg toeneemt.

Het contrast met veel armere lan-
den is groot. Daar ligt de vaccinatie-
graad veel lager of zijn de oudere, zo-
genaamde “geïnactiveerde” vaccins 
gebruikt, waardoor die landen een 
‘traditioneler’ reactief patroon laten 

zien. Besmettingen variëren in die 
landen met de seizoenen. Omikron 
heeft er bijvoorbeeld ook niet voor 
besmettingspieken gezorgd, wellicht 
omdat de daar opgebouwde natuur-
lijke immuniteit tegen eerdere infec-
ties verder ontwikkeld en effectiever 
is dan de bescherming die vaccins 
zouden moeten bieden.

Toen de mRNA-vaccins in de-
cember 2020 beschikbaar kwamen, 
voorspelden hun pleitbezorgers dat 
de arme landen die er geen toegang 
toe hadden grote ellende te wach-
ten stond, terwijl de rijke landen 
de epidemie snel te boven zouden 
zijn. Vijftien maanden later lijkt het 
 omgekeerde het geval. ¾

Uit het wekelijkse Covid-19 vaccine surveillance report van de Britse regering blijkt dat 
ziekenhuisopnames en het aantal doden in Groot-Brittannië onveranderd hoog blijven 
en dat die vooral betrekking hebben op gevaccineerde mensen: van de Britten die in 
februari aan Covid stierven, behoorde ruim 90 procent tot deze categorie. 

GROEPSIMMUNITEIT DOOR VACCINS WERKT NIET

EEN BEETJE 

DOKTER HOUDT 

HOOFD KOEL

Covid-overledenen in Groot-Brittanië week 6-9, 2022

Leeftijd
Overledenen niet-  

gevaccineerd
Overledenen 
Gevaccineerd

% Gevaccineerd 
overledenen

% Vaccinatie- 
graad 

Verschil
in %

0-18 2 1 33 30 3

18-29 3 13 81 50 31

30-39 18 45 71 55 16

40-49 25 78 76 65 11

50-59 50 229 82 75 7

60-69 75 430 85 85 0

70-79 110 1.088 91 90 1

80-plus 182 3.350 95 92 3

Totaal 465 5.234 92

Bron: bit.ly/Daten-England-Covid-Impfung
De Britse cijfers 
laten zien dat de 
vaccinaties niet 
beschermen tegen 
ziekenhuisopname en 
sterfte 
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intellectuelen, wetenschappers, journalisten 
en politici proberen de nieuwe tijdgeest te 
verstaan. Gustav Mahler was een van hen.  

De machtselites van toen willen niets  weten 
van een nieuwe werkelijkheid. Het kan ten 
koste gaan van hun macht en  prestige. U her-
kent de parallellen met nu. Ze willen daarom 
niet begrijpen dat tijden veranderen en dat 
ideeën over het wezen van de mens mee-
veranderen. Zo vaagt de tijdgeest op gezette 
tijden het bestaande mens- en wereldbeeld 
weg. Ze worden  onhoudbaar en destructief.  

Het dwong de intellectuele en artistieke eli-
te in die Weense dagen daarom tot een zoek-
tocht naar het verstaan van de nieuwe tijd. Zie 
hier het speelveld waarop Mahler ( artistiek) 
zoekende is om de nieuwe tijdgeest in zijn 
composities te vatten. Törnqvist wijst daarbij 
op zijn worsteling: het spanningsveld tus-
sen de diepe, existentiële (wereld)crisis en 
de weerslag daarvan op het innerlijk leven 
en gemoedstoestand. Voor menig lezer dezer 
dagen een herkenbare worsteling. 

Dat ‘innerlijk leven’ kreeg nog een extra 
 dimensie. Met dank aan Sigmund Freud die in 
die dagen de vraag op tafel legt, waar de mens 
verblijft als hij droomt. Behoort dromenland 

of, met verwijzing naar mijn vorige  bijdrage  
(bijna dood-ervaringen, BDE), ook tot de 
‘echte’ werkelijkheid? Bestaat de geest dan 
toch? Zijn we als mens meer dan ons brein? 
Mahlers symfonieën zijn ‘luisterboeken’ van 
deze zoektocht. Met een missie die nieuwe 
werkelijkheid in muziek te ‘vangen’.  

Deze queeste horen we terug in zijn  muziek. 
Törnqvist illustreert dat aan de hand van zijn 
tiende, onvoltooide  symfonie.  Mahler staat 
in zijn zoektocht aan het  uiterste van zijn 
(bestaande)  mogelijkheden. De (muzikale) 
taal raakt op. De oude werkelijkheid kan het 
niet meer dragen.  Törnqvist wijst op het 
existentieel kruispunt waar Mahler in zijn 
tiende symfonie belandt: 

Op een gegeven moment bereikt de muziek 
een climax. Je ervaart muziek die echt aan de 
rand van de afgrond staat. Deze muziek hangt 
aan een zijden draadje. Alles hangt aan een 
zijden draad. Letterlijk boven de afgrond, die 
hele ijle vioollijn en dat enorme gewicht. Dat 
kan de muziek gewoon niet meer dragen. 

Gelijk de crisiswerkelijkheid van nu. De 
oude (wetenschaps)ideeën, over het wezen 
van mens en de wereld in diepe existentiële 
crisis, kunnen de toekomst van de mensheid 
niet meer ‘dragen’. De mens-heid hangt ook 
aan een zijden draad boven een afschrikwek-
kende afgrond. 

Mahler reikt een muzikale boodschap aan. 
Om te voorkomen dat ‘we’ er (opnieuw) in 
vallen, moeten nieuwe wegen bewandeld 
worden. Geplaveid met godsverstandelijke 
ideeën over de werkelijkheid. ¾

	Hans Siepel is auteur van elf boeken, 
waaronder het meest recente, Met 
Godsverstand

Hans Siepel

Elke concertganger heeft het weleens 
 ervaren. Bij meeslepende concerten wordt 
het publiek ‘opgetild’. Dan gaat het denken 
uit, de (piekerende) gedachtewereld even 
stopgezet, en zijn we ‘één’ in de indruk-
wekkende ‘stilte’ van het muzikale moment. 
Onontgonnen gebieden van ons menszijn 
worden aangeraakt en geactiveerd. 

Welke? De (neuro)wetenschap is er wel 
uit. Die gebieden bevinden zich in uw brein. 
Het is een complex ‘spel’ van chemische 
 reacties. De godsverstandelijke mens hoort 
deze  verklaring met ongeloof aan. In wijs-
heidskringen weet men beter: daar waar 
muziek wordt gespeeld ‘gaat de hemel open 
en stromen er geestelijke krachten de aardse 
ruimte binnen’. 

Muziek is de aanraking door de geest. 
 Balsem voor de ziel. Maar ze is meer.  Muziek 
is ook ‘boodschapper’ tussen de aardse en 
hemelse sferen. Ze wil niet alleen de ziel 
 beroeren maar ook wijsheidsinzichten over-
brengen. Het programma Diskotabel op Radio 
4, van alweer een paar jaar geleden, bevat zo’n 
wijsheidsboodschap. Musicoloog Saskia Törn-
qvist en historicus Luc Panhuysen komen te 
spreken over de componist Gustav Mahler. 

Mahler verbleef, rond 1900, in Wenen. 
 Europa was in die dagen – net als nu – weg-
gezakt in een existentiële crisis. De oude we-
reld lag in stukken uiteen. De nieuwe wereld 
moest zijn opwachting nog maken. 

In artistieke, muzikale en intellectueel- 
filosofische ‘Weense’ kringen wordt in 
die dagen naar inzichten en antwoorden 
 gezocht. Hoe deze turbulentie te duiden en 
te begrijpen? Er is volop debat. Kunstenaars, 

Muzikale boodschappen
Wat doet muziek met een mens? Je hoort het vaak: muziek biedt troost. Zeker in donkere tijden van 
onzekerheid, verdriet, angst en menselijk leed. Waarom is dat zo? Wat maakt dat muziek mensen zo 
kan raken? Welke mysterieuze krachten zijn hier aan het werk? In zijn boek De hemelse hiërarchieën 
geeft Hans-W. Schroeder een godsverstandelijke duiding: muziek is niet van deze wereld. Het is geen 
natuurverschijnsel. Muziek is geesteswerk en kan alleen via de mens op aarde gemanifesteerd worden.  

WONDERLIJKE  ZAKEN
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Barbara Le Noble

D e concertlocatie in Kallen kote 
is de riante woon boerderij 
van Laura en Mattijs, die met 

hun dochters verhuisden van  Nuenen 
bij Eindhoven naar het platteland om 
daar een voedselbos aan te leggen en 
zelfvoorzienend te gaan leven. Van-
avond hebben ze hun huis geopend 
voor buurt bewoners die met elkaar 
in contact zijn gekomen via de Face-
bookpagina en het  Telegramkanaal 
van Parallel Concerts. Het concept is 
 eenvoudig: mensen bieden hun boer-
derij,  riante huiskamer of schuur aan 
voor maximaal 50 personen en be-
zoekers  kunnen vrijwillig doneren.

Ik vraag de Noord- Hollandse 
 Alexander Broussard hoe hij kan le-
ven van deze kleinschalige  concerten. 
“Gemiddeld wordt zo’n vijftien 
euro voor een kaartje betaald”, al-

dus Broussard. “Daarnaast sta ik nu 
ook weer in de theaters. Wij hebben 
als artiesten een heftige tijd achter 
de rug, dus toen de coronapas werd 
ingevoerd, was dat voor mij en an-
dere artiesten een reddingsboei die 
we met beide handen aangrepen. 
Maar ik vond en vind wat van die 
pas.” Gepassioneerd steekt Brous-
sard van wal. “Het is chantage en 
discriminerend, maar bovendien een 
schijnveiligheid want gevaccineer-
den en ongevaccineerden zijn even 
besmettelijk. Ik wilde iets doen ter 
compensatie als gevolg van het 3G 
beleid.” 

Ik vraag hem hoe andere  artiesten 
in het wereldje denken over de 
corona pas. “De meerderheid vindt 
het belachelijk, hoewel ik laatst sprak 
met een zangeres die zei dat ze het 
een veilig gevoel vindt dat het publiek 
gevaccineerd, hersteld of getest is. 

Ik denk dan: als het écht om veilig-
heid zou gaan dan gold er wel een 
1G beleid, oftewel iedereen testen.” 
Het wel of niet optreden in theaters 
was een dilemma, maar Broussard 
vond niet dat zijn principes tegen de 
coronapas zwaarder konden wegen 
dan de kans op een inkomen, gezien 
de financiële problemen die hij en 
collega-artiesten ervaren. 

“Ik heb me aangepast en ben 
daarnaast creatief geweest in het 
zoeken naar alternatieven. Beslo-
ten bijeenkomsten tot 50 perso-
nen waren legaal en zo wisselde ik 
optredens in theaters af met deze 
huiskamerconcerten.” 

Vanachter zijn keyboard met een 
stapel oude elpees ter illustratie, 
neemt Broussard het publiek mee 
door het turbulente leven van Billy 
Joel. Waar muziek wordt afgewisseld 
door met humor gelardeerde verha-

len over de zanger die 
een echte doorzetter is, 

ondanks meerdere depres-
sies, verslavingen en misluk-

te huwelijken. De eerste tien jaar van 
zijn carrière heeft Billy nodig om te 
experimenteren met muziekstij-
len. In een hokje past hij niet en 
het duurt enige tijd voor zijn talent 
word opgemerkt en hij doorbreekt 
bij het grote publiek. Een belangrijk 
moment is als Barbara  Streisand 
besluit zijn New York state of mind 
uit te brengen waarmee zij een grote 
hit scoort. De songwriter Billy Joel 
is geboren. Zijn echte doorbraak 
komt in 1977 met zijn soloalbum 
The Stranger. Inspiratie haalt hij uit 
de dagelijkse dingen van het leven en 
deze voor velen herkenbare teksten 
en observaties blijken aan te slaan. 

Billy’s leven is emotioneel tur-
bulent. In een van zijn depressieve 
periodes schrijft hij het melancho-
lische album The Nylon Curtain met 
het iconische Goodnight Saigon over 
de Vietnamoorlog. Maatschappelijk 
geëngageerd en rauw. 
Een groter contrast is haast niet 
denkbaar met het daaropvolgende 
album An Innocent Man. Hij heeft 
dan net een relatie met topmodel 
Christie Brinkley en de vlinders zijn 
hoorbaar in lichtvoetige nummers 
als The Longest Time, Tell her about 
it en Uptown Girl. 

Daarna neemt Broussard ons mee 
naar de jaren tachtig, de hoogtij-
dagen van de Koude Oorlog. In 1987 
geeft Billy als eerste Amerikaan een 
aantal shows in het dan nog com-
munistische Rusland. Zijn bezoek 

aan Leningrad inspireert hem tot 
het schrijven van het gelijknamige 
nummer. 

Deze tekst raakt mij, met de actu-
aliteit op de achtergrond. 
“I�watched�my�friends�go�off�to�war,�
what�do�they�keep�on�fighting�for?�
So my child and I came to this place, 
to meet him, eye to eye and face to face. 
He�made�my�daughter�laugh,�then�we�
embraced. 
We never knew what friends we had, 
until we came to Leningrad.” 

De op het conservatorium ge-
schoolde Broussard, die een uitno-
diging voor The Voice of Holland 
 afwees, leeft zich in, kruipt in de 
huid van Billy Joel en maakt indruk 
met zijn zuivere, krachtige stem 
en virtuoos pianospel. De  uiterlijke 
 gelijkenis vind ik ook opvallend, met 
een kaal hoofd met grijs baardje en 
het zwarte overhemd. Dit is met recht 
een Billy Joel Experience. 
“If�you�are�not�doing�what�you�love,�
you are wasting your time” ¾
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“Er�is�niets�belangrijker�in�de�wereld�dan�
vrijheid. Vrijheid is het waard om voor te 
werken, het is het waard om er je baan voor 
te verliezen, het is het waard om er voor in de 
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	Meer informatie & speellijst 
Theatertour Billy Joel 
Experience, met band: 
www.billyjoelexperience.nl

	 Informatie over Parallel 
Concerts:  
www.alexandermusic.nl, 
via de facebookpagina of 
Telegramkanaal 

Parallel Concerts is een nieuw landelijk platform voor  kleinschalige 
muziekoptredens waarvoor geen bewijs van gezondheid nodig is. Het 
is een van de initiatieven die de parallelle samenleving rijk is.  Oprichter 
is zanger en pianist Alexander Broussard, vertolker van muziek van  Billy 
Joel en ook bekend van het  tv-programma  ‘The Battle of  the Bands’.  
Op een mooie donderdagavond reis ik af naar het Overijsselse Kallenkote, 
waar Broussard een intiem huiskamerconcert geeft.

BILLY JOEL 
EXPERIENCE IN 
HUISKAMER

Geweldloosheid als krachtigste wapen in de strijd 
voor rechtvaardigheid  19
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Ab Gietelink

M arie-Thérèse ter Haar heeft het 
voorkomen van een 19e eeuwse 
Russische dame, weggelopen 

uit een toneelstuk van Tsjechov. Een 
klassiek geklede gepassioneerde vrouw 
die het liefst wegdroomt in de wereld 
van de 19e eeuwse Russische roman-
ciers.  Zij schreef boeken over Rusland 
zoals De ontgoocheling- Rusland en het 
Westen (2015) en De visie van Toergenjev 
en de parallellen met het heden (2021). Zij 
woonde vanaf de jaren tachtig  decennia 
in Moskou en pendelt sindsdien tussen 
Rusland, Oost-Europa en Nederland. Zij 
is oprichter en directeur van de Rusland 
& Oost-Europa Academie in Arnhem. Ze 
is een veelgevraagd spreker en geeft ge-
regeld lezingen in het land. 

Je kwam gisteren terug uit Vilnius. Hoe was 
het daar?
Ik was daar eigenlijk voor een opdracht 
van een Nederlandse houthandelaar die 
in Rusland zaken wil doen, maar je kunt 
Rusland niet in en daarom is Vilnius ge-
kozen. Litouwen hoorde vroeger tot de 
Sovjet-Unie. Ze hebben een Russische 
minderheid, die sinds de Oekraïne-oor-
log angstiger is geworden. De Litouwers 
waren net iets minder rigide geworden, 
maar zijn na de inval in Oekraïne even-
eens banger.

Je vertelde mij dat veel mensen in Moskou 
de inval steunen. 
Om je de waarheid te zeggen. Ik ben al-
les nog aan het verwerken. Ik heb de af-
gelopen 30 jaar halftime in Moskou en 
halftime in Nederland gewoond. Ik ken  
veel Oekraïense mensen die met Russen 
zijn getrouwd. Goede vrienden in Don-
bas, een ingenieursechtpaar, hebben mij 
bijvoorbeeld de afgelopen jaren op de 

hoogte gehouden over de situatie daar. 
‘Kijk toch eens wat er bij ons aan vluch-
telingenstromen is vanuit de dorpen’. Ik 
vind die Oekraïne-vluchtelingen drama-
tisch hoor, maar we leven al acht jaar in 
een oorlog, met vluchtelingenstromen. 
Die zijn grotendeels naar Zuid-Rusland 
gegaan. Stavropol.  

Heb jij de inval voorzien?
Ik had dit niet verwacht. Het heeft me 
overvallen en ik vroeg me wel af of Poetin 
paranoia geworden was. Maar het hoofd-
probleem is de Navo en dat had niet zo 
hoeven zijn.

Sinds de val van de Muur in 1989 is de Navo, 
ondanks de beloften aan Gorbatsjov, 1000 
km Oostwaarts opgerukt?
Ja. Als Poetin in December nog een laatste 
poging doet in een land waarvan ik blijf 
zeggen: niet alleen Moskou en Peters-
burg, maar ook Novosibirsk en Vladivo-
stok waren zo pro-westers. Het is 30 jaar 
lang gericht op Europa. De algehele sfeer 
was:  wij horen bij Europa. 

Jij bent toch een van de ambassadrices 
die geprobeerd heeft om de brugfunctie te 
vervullen?  
Met mij zijn er ongelooflijk veel mensen 
en projecten geweest de afgelopen 30 jaar 
om onze relaties te verbeteren. Met name 
in Duitsland. Maar in de informatievoor-
ziening hier wordt alles westers belicht. 
Ik was er al in de jaren van Gorbatsjov. 
Hij kreeg in Berlijn in 1990 de belofte 
van de Navo. Worner, Genscher, Baker 
en nog meer kopstukken hebben beloofd 
de Navo niet verder uit te breiden. Dat was 
de deal. We hadden de bedoeling samen op 
te trekken en in vrede de 21e eeuw door te 
gaan. Men steunde hier Jeltsin, want die 

stond voor democratie en vrijheid. Maar 
de bevolking werd arm en de maffia re-
geerde steeds meer het land. Chodork-
ovski, Goesinki, Potanin. In de jaren ‛90 
is de echte maffia begonnen. Maar soit. 
Nog steeds gold de belofte dat de Navo 
niet verder zou uitbreiden. En in 1999 wil-
de men toch Polen, Tsjechië en Hongarije 
erbij. Ik heb de Navo-uitbreiding gade-
geslagen bij vrienden in Moskou en Kiev. 
1000 jaar broedervolk, afgezien van de 
westkant rond Lviv, want dat was daar-
voor Polen en deel van het Habsburgse 
rijk. 

Over de uitbreiding van de Navo was er 
verbazing, ongeloof. In 2000 was onder-
tussen Poetin aan de macht gekomen. Hij 
was zeer westers, dat blijf ik zeggen. Mis-
schien wel tot een half jaar geleden. Hij 
vertelde in de Reichstag in Berlijn hoe hij 
van Goethe en Rembrandt houdt en het 
Europese huis toejuichte van Vladivostok 
tot Lissabon. Maar in Amerika kwam Bush 
aan de macht met Rumsfeld, Dick Cheney 
en de Wolfowitzdoctrine met: ‘Amerika 
heeft het recht unipolair te regeren en in 
de achtertuin van Rusland invloed uit te 
oefenen’. Poetin ziet in 2004 die tweede 
uitbreidingsgolf met de Baltische Staten, 
Roemenië, Bulgarije en anderen met on-
geloof aan, maar hij slikt het en wil nog 
steeds aansluiting bij het westen. Met 
Rusland ging het godzijdank toen al veel 

“Rusland is de afgelopen dertig jaar 
gericht geweest op Europa. Poetin 

wilde bij Europa horen. Maar we zijn 
Rusland voorgoed kwijt. We drijven het in 

de armen van China.” Rusland-deskundige 
Marie-Thérèse ter Haar heeft zich met haar 
Rusland & Oost-Europa Academie jarenlang 
ingespannen om de betrekkingen tussen 
Rusland en het Westen te verbeteren. Door de 
Oekraïne-crisis ziet zij al haar inspanningen 
teniet gedaan. Haar instituut in Arnhem, dat 
cursussen, reizen en toneelvoorstellingen 
organiseert, met zowel Russische als 
Oekraïense docenten, krijgt nu haatmail en 
bedreigingen. 

Ja. Grote kunstenaars als Gergjev mogen 
niet meer optreden en de directeur Her-
mitage en veel meer mensen. Ze zeggen: 

Poetin heeft ons land goed bestuurd. 

Wat gaat dit dan heen? 
Een ding weet ik wel. De wereld zal nooit 
meer zijn zoals die was. We zijn er getuige 
van dat we Rusland voorgoed kwijt zijn. 
We hadden met dat Rusland toch een band 
kunnen opbouwen en drijven het nu in 
de armen van China. Andere landen zul-
len zich daarbij voegen. Ons prachtige 
Europa. Wij zijn een vazal van Amerika 
geworden.

We hebben een historische kans gemist om 
Rusland op te nemen?
Ik heb het in Nederland de afgelopen tien 
jaar gezien. Je kon scoren als je Poetin de-
moniseerde. Maar in Rusland zag ik steeds 
hoe Europees het is. Ze houden in de Oeral 
van Mozart en Rembrandt.   

Wij hebben de Koude Oorlog gewoon 
doorgezet?
Ik heb er geen goed woord voor over wat de 
Amerikanen aan onrust hebben gebracht. 

Wat moesten die Amerikanen in Kiev. Ik 
heb zoveel Amerikaanse teams zien flye-
ren. Alles werd voor de Oe kraïners betaald. 
Ik heb zoveel Joe Biden bezoekjes gezien. 
Je voelde het. Ze gaan richting Maidan. 

Je suggereert dat de Amerikanen daar bezig 
waren om de Maidanrevolte van 2014 tot 
stand te brengen?
Dat durf ik zo te stellen ja. Het is zo ge-
pusht. Rusland heeft toch een stabiele 
structuur gekregen, maar in Oekraïne 
bleef het een puinhoop. Ik was vroeger 
pessimistisch en dacht dat het met Rus-
land nooit meer wat zou worden. Maar de 
afgelopen twintig jaar is daar veel goeds 
op poten gezet. Daar heb ik respect voor. 
In Oekraïne regeren de oligarchen nog 
steeds over een arme gefrustreerde bevol-
king en die werd verleid om lid te worden 
van de EU. Joe Biden persoonlijk heeft veel 
banden in Oekraïne. 

beter. Er wordt hier nog wel eens vergeten 
hoe Poetin van een maffiastaat een stabiel 
land maakte. Dat blijf ik zeggen. In 2008 
kwam de derde Golf met de conferentie 
van Boekarest met toetredingsplannen 
voor Oekraïne en Georgië. Ik denk dat de 
Russen daar wakker zijn geworden. Al hun 
zorgen werden genegeerd en aan de kant 
geschoven. Voor het eest heeft Poetin toen 
gezegd dat ze die uitbreiding niet zouden 
accepteren. 

Hebben de Russen die houding van de Oek
raïne naar Amerika niet gevoeld als verraad 
van de kleine broer naar de grote broer? 
Natuurlijk. Ik heb daar veel discussies 
over gehad, dat ze die broer ook moeten 
kunnen laten gaan.

Ze noemden Oekraïne ook zo? Hun broer?
Zeker. Toen nog wel. Ach, de Amerikanen 
zouden het ook niet tolereren in Mexico 
of Cuba. Dat is ondenkbaar.

Maar als je nu contact hebt met vrienden in 
Moskou wat zeggen ze dan over de inval? 
Heel verwarrend. Ik kruip toch in de rol 
van mensen die geen oorlog willen. Veel 
jongeren, maar ook anti-Poetin men-
sen, Navalny aanhangers en ik hoop dat 

het hen goed gaat. Maar is Poetin gek 
geworden en doet hij dit in zijn eentje? 
Nee, natuurlijk niet. Veel serieuze men-
sen staan achter Poetin. ‘De maat is vol. 
Jullie bedreigen ons al jaren. We krijgen 
voortdurend de schuld van alles’. Zestig á 
zeventig procent steunt het beleid.

Zestig á zeventig procent staat na de inval 
nog achter Poetin? Niet alleen het platte
land, maar ook de elite in intelligentsia en 
media? 

“De wereld zal nooit meer 
zijn zoals die was”

INTERVIEW RUSLAND-DESKUNDIGE MARIE-THÉRÈSE TER HAAR

Wat waren de reacties op je Ruslandacade
mie toen je terugkwam? 
Wij hebben Russische en Oekraïense do-
centen en het was een hele gekke ervaring 
om beticht te worden van Russische pro-
paganda. Ik schrok van de haatmails die bij 
ons binnenkwamen. Ik schrok ook van de 
Oekraïense demonstratie voor ons pand. 
Sommige mensen in de media vroegen of 
we betaald werden. Je kan zeggen daar sta 
je boven, maar het is wel bedreigend.

Waar is het uiteindelijk misgegaan, waar is  
Poetin zijn vertrouwen kwijtgeraakt?

Maidan. De grootste irritatie voor de 
Russen is de Amerikaanse bemoeienis. 
Daarna kregen we nog die Trump-toe-
stand met alle verdachtmakingen. De hele 
mediahetze. Maar Maidan is het cruciale 
keerpunt.  ¾

“ Ze houden in de Oeral van 
Mozart en Rembrandt ”

Geweldloosheid als krachtigste wapen 
in strijd voor rechtvaardigheid

M artin Luther King, het gezicht van de bur-
gerrechtenbeweging in het Amerika van 
de vorige eeuw, werd minstens zeven keer 

gearresteerd vanwege zijn denkbeelden en ook sim-
pelweg om hem te ontmoedigen. Zo werd hij op 16 
december 1961 gearresteerd voor het blokkeren van 
een stoep. In een tijd waar ook in Nederland mensen 
met een kritische mening steeds vaker opgepakt, 
vastgezet, zwartgemaakt en op andere manieren 
ontmoedigd worden, is het goed om terug te denken 
aan hoe wij mensen met een afwijkende mening in 
het verleden behandeld hebben. 

King liet voor het eerst van zich horen bij de ‘bus-
boycot’ in 1955 toen de zwarte naaister Rosa Parks 
bewust haar zitplaats in de bus weigerde af te staan 
aan een blanke man, zoals de plaatselijke wet voor-
schreef. Rosa Parks werd gearresteerd en King riep op 
tot een boycot van het openbaar vervoer uit protest 
tegen de rassenscheiding. King overleefde tijdens de 
busboycot ternauwernood een bomaanslag. Geïn-

spireerd door het gedachtegoed van 
Mahatma Gandhi voerde hij strijd 
voor gelijke rechten zonder het ge-
bruik van geweld. Geweldloosheid 
was voor hem “het krachtigste wa-
pen waarover onderdrukte mensen 
beschikken in hun strijd voor recht-
vaardigheid en menselijke waardig-
heid”. In 1964 werd hij geëerd met 
de Nobelprijs voor de Vrede.

In Nederland zijn er de laatste 
 jaren ook veel mensen die geweld-
loos, met inhoudelijke argumenten, 
proberen de problemen van onze 
tijd aan te kaarten. Kunnen wij niet 
beter naar hen luisteren in plaats van hen te demoni-
seren en op te sluiten zoals met King ook gebeurde? 
Voordat het echt uit de hand loopt? Martin Luther 
King werd op 4 april 1968 neergeschoten voor zijn 
denkbeelden. ¾

Woensdagavond 9 maart is vredig en kalm gestorven, onze lieve 
mama, oma en vriendin. 

Christa Berning
23 november 1954     † 9 maart 2022

mama van Celine en Nathalie
oma van Neomy, Jaydey, Raylen, Mayron

partner van Thei Klein Tuente

Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden haar  
bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen  

aan de laatste weken.

Tot het laatst toe wilde ik leven
Door een sterke wil hiertoe gedreven.

Zolang als 't maar kon bij jullie zijn
Ondanks zoveel verdriet en pijn.

Maar nu alles is volbracht
Zal ik rusten... rusten zacht.

Beeld: Marie-Thérèse ter Haar

Ik schrok van de 
haatmails die bij ons 
binnenkwamen

“Maar is Poetin gek 
geworden? En doet hij 
dit op zijn eentje? Nee, 
natuurlijk niet.”

ONS PRACHTIGE 
EUROPA IS EEN 
VAZAL VAN AMERIKA 

GEWORDEN
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heeft aangekondigd dat ze voor de duur 
van de sancties de rentebetalingen van 
dollarleningen in roebels zal voldoen. Of 
buitenlandse investeerders in Russische 
leningen dit zullen accepteren is echter 
onzeker.

De Russische economie wordt door de 
opgelegde en vrijwillige sancties in ieder 
geval hard geraakt. De sancties kunnen 
echter als een boemerang terugslaan op 
het westen. In 1998 resulteerde een fail-
lissement van Rusland in de val van het 
toonaangevende hedgefonds Long Term 
Capital Management (LTCM). Alleen een 
bail-out van gedupeerde partijen kon 

toen een kredietcrisis voorkomen. In 
de huidige crisis hebben vermogensbe-
heerder Pimco en de op een na groot-
ste Italiaanse bank UniCredit inmiddels 
toegegeven voor miljarden aan Russische 
staatsschuld te bezitten. Onduidelijk is 
nog welke andere hedgefondsen, vermo-
gensbeheerders en banken blootgesteld 
zijn aan Russische staatsschuld.

Grondstoffen
Ook op de grondstoffenmarkt heerst grote 
onzekerheid. Rusland en Oekraïne leveren 
samen een aanzienlijk deel van de ener-

gie, het voedsel en andere grondstoffen 
voor de Europese economie. Het gevolg 
van de Russische inval in Oekraïne en de 
westerse sancties is dan ook een ener-
giecrisis, een sluipende voedselcrisis en 
een crisis in de markt voor grondstoffen 
die doorwerkt in financiële markten. Be-
drijven en handelaren die hun posities in 
grondstoffen op een solide manier had-
den afgedekt staan nu op het verkeerde 
been. Het resulteert in grote prijsschom-
melingen en prijsstijgingen.

Handelaren zijn afhankelijk van bankkre-
diet voor het financieren van voorraden 
die wereldwijd worden verhandeld. Als de 

prijs van een grondstof in voorraad stijgt, 
wordt het duurder om het te financieren. 
Niet alleen de financiering van de voor-
raad wordt duurder, ook de prijs voor het 
afdekken van prijsschommelingen wordt 
duurder. De handelaar moet ook geld bij-
leggen om aan de margeverplichting te 
voldoen. De sterke prijsstijgingen in zo-
wel grondstoffen als energie heeft dan 
ook flink wat prominente handelshuizen 
in moeilijkheden gebracht.

Zo heeft het van oorsprong Nederlandse 
handelshuis Trafigura, een van de groot-
ste olie- en metaalhandelaren ter wereld, 

Sander Boon

De Russische inval in Oekraïne en de 
erop volgende westerse financiële sanc-
ties hebben meteen al enorm veel scha-
de aangericht aan de handelsstromen en 
grondstoffenhandel. Het is een schok die 
is te vergelijken met die van een aard-
beving. Vaak ontstaat de ergste schade 
niet tijdens de beving, maar bij de na-
schokken. Dit komt doordat gebouwen 
en infrastructuur al beschadigd zijn en 
niet meer tegen een stootje kunnen. Ook 
in de economie en in financiële markten 
leeft nu deze onzekerheid. De schokken 
werken langzaam maar zeker door alle 
markten heen. Wat zijn de gevolgen? Is 
een herhaling van de kredietcrisis een 
reële mogelijkheid?

De kredietcrisis van 2008 begon niet 
met de val van Lehman Brothers, zoals 
vaak wordt gezegd. De val van de bank 
was het sluitstuk van een veenbrand die 
op 9 augustus 2007 begon. Banken, scha-
duwbanken en centrale banken werden 
op die dag overvallen door een liquidi-
teitscrisis in het hart van het internatio-
nale dollarsysteem. Hypotheekleningen 
die als onderpand werden gebruikt om 
nieuwe leningen te verstrekken daalden 
onverwacht in waarde. Een keten van 
afgewaardeerde hypotheekleningen en 
toenemende margeverplichtingen zorg-
den voor crises in verschillende sectoren 
en markten. Een liquiditeitscrisis sloeg 
uiteindelijk om in een solvabiliteitscrisis. 
Banken en kredietverzekeraars vielen om 
en de belastingbetaler moest het finan-
cieel systeem redden.

Boemerang
Fast forward naar 2022. Rusland valt op 
24 februari Oekraïne binnen. Twee dagen 
later kondigen de VS, Canada, het Ver-
enigd Koninkrijk en de EU forse financiële 
sancties aan. Een deel van de Russische 
banksector wordt afgesloten van betaal-
systeem SWIFT. Bovendien worden de 
deviezen van de Russische centrale bank 
bevroren. Het ene na het andere westerse 
bedrijf besluit, om publicitaire redenen of 
vanwege politieke druk, de banden met 
Rusland te verbreken. De impact van deze 
‘vrijwillige’ private sancties voor de Rus-
sische economie is groot. Bovendien is 
de mondiale grondstoffenmarkt door het 
afsluiten van grondstofgigant Rusland uit 
het lood geslagen. 

De situatie is precair. Kredietbeoordelaar 
Fitch was het eerste bureau dat de kre-
dietwaardering van Rusland naar catego-
rie ‘C’ verlaagde. Dit is het op één na laag-
ste niveau. Nog een trapje lager betekent 
‘default’, oftewel een faillissement van 
Rusland. De kans dat dit gaat gebeuren is 
reëel, aangezien Rusland geen leningen 
meer mag uitschrijven op de internatio-
nale kapitaalmarkt. Dat heeft niet alleen 
gevolgen voor nieuwe leningen, ook het 
doorrollen van bestaande leningen is op-
eens problematisch. Een direct faillisse-
ment is wellicht afgewend, nu Rusland 

Kunnen sancties Rusland een nieuwe 
kredietcrisis veroorzaken?
Een faillissement van Rusland of van grote grondstoffenhandelaren 
kan leiden tot eenzelfde scenario als bij de kredietcrisis in 2008, 
stelt financieel-economisch analist Sander Boon van het financiële 
nieuwsmedium Geotrendlines. Hij voorziet dat de sancties als een 
boemerang kunnen terugslaan op het westen.

KANS OP FAILLISEMENT RUSLAND IS REËEL

volgens persbureau Bloomberg een 
kredietlijn van 2 tot 3 miljard dol-
lar nodig om aan zijn verplichtin-
gen te kunnen voldoen. Trafigura heeft 
inmiddels investeerder Blackstone ge-
polst en biedt in ruil voor steun preferente 
aandelen aan in het bedrijf. Ook Apollo 
Global Management, BlackRock en KKR 
zijn benaderd voor hulp.
In de energiesector zorgt de fors geste-
gen gasprijs voor problemen. De al eerder 
fors gestegen gasprijs verdubbelde begin 
maart door de geopolitieke spanningen, 
tot meer dan 800 procent hoger dan in 
2021. De doorgaans goed ingelichte web-
site voor financiële professionals Risk.net 
berichtte dat een aantal energiehandela-
ren bij de Europese Centrale Bank (ECB) 
heeft aangeklopt voor liquiditeitssteun.

Nieuwe kredietcrisis?
De stap richting centrale banken voor 
noodsteun doet de vraag rijzen of de 
grote handelshuizen in de grondstof- en 
energiesector too big to fail zijn geworden. 
Kan een val van een of meerdere grote 
handelshuizen de mondiale markt voor 
grondstoffen op slot doen gaan? Welke 
andere grote partijen hebben grondstof-
fen gebruikt als onderpand om posities af 
te dekken en hebben misgegokt?

Het schaden van de Russische economie 
zal niet ongemerkt aan het westen voorbij 
gaan. Niet alleen door volatiliteit en prijs-
stijgingen van energie en voedsel, maar 
juist ook door de erop volgende ongeluk-
ken in het financiële systeem. Het zorgt 
net als in 2008 voor een escalatie keten 
en toenemende onrust in kredietmark-
ten. Nu staan niet de hypotheek leningen 
in het middelpunt, maar grondstoffen. 
Staan we aan de vooravond van een nieu-
we kredietcrisis? ¾

S oms zou ik dagenlang willen hui-
len. Huilen om duizenden dingen 
die huilenswaardig zijn. En hoe-

wel er best veel te lachen valt - zelfs de 
afgelopen twee krankzinnige jaren - is 
er toch ontegenzeglijk ook heel veel om 
te huilen. Maar hoe hard ik ook moet 
huilen, ik huil zelden, ik heb het afge-
leerd. Ik heb dat afleren zelf gedaan, 
in de puberteit. Toen is het begonnen, 
het mezelf systematisch verbieden te 
 huilen. Als je dat jarenlang doet, wordt 
de prikkel om te huilen steeds zwakker.  
Het kwam doordat ik mascara  begon te 
gebruiken. De eerste was een  knalgele 
 roller van Mary Quant en hij  vlekte nog-
al. Dat deden toen  eigenlijk alle masca-
ra’s en dan móest je nog gaan huilen. 
Als je dat deed was  binnen een minuut je 
hele gezicht zwart. Echt zwart. Tot in je 
neusgaten.

En het rare was, zo gemakkelijk als die 
mascara blijkbaar oploste in traanvocht, 
je moest echt niet gaan proberen het er 
met water weer af te krijgen. Nee hoor, als 
je je zwarte gezicht schoon wilde krijgen, 
moest je met zeep in de weer. En nog hard 
boenen ook! Dan had je dus na het huilen 
niet alleen dikke rooie ogen, maar door het 
wrijven met je washandje ook een knal-
rood gezicht. Als je dat een paar keer had 
meegemaakt verging het huilen je wel. 
Zonder mascara de straat op was voor mij 
echt geen optie. Iedereen zag me altijd 
mét, dus als ik die niet op had, kreeg ik 
de hele dag de vraag of ik ziek was. Of net 
mijn bed uit. 

Waterproof mascara bestond al, maar 
dat was toen nog pure beits. Rianne, een 
meisje uit mijn klas, gebruikte die. Als 
ze op maandagochtend op school kwam, 
zat de mascara van haar zaterdagse uit-
gaansavond er nog steeds op. Aan het 
einde van de week was er nog maar een 
klein beetje afgesleten. Ze deed er dan 
op zaterdag gewoon weer een frisse laag 
overheen. Door al die frisse laagjes over 
elkaar, leek het alsof er insecten op haar 
ogen zaten. Daar zat Rianne totaal niet 

mee. Toen ze haar ogen een keer duidelijk 
zag op de schoolfeest-foto zei ze:  "Lekker 
belangrijk, ik heb toch al een vriend".  
Huilen kon je met deze slijtvaste wa-
terproof ongestraft doen, maar dat was 
voor haar geen voordeel. Rianne was 
niet zo’n huilebalk. In de begintijd, toen 
ik nog huilde, heb ik die waterproof ook 
een tijdje geprobeerd. Hij zat er inderdaad 
zo vast op dat als ik het er ’s avonds af 
wilde halen, ook de helft van mijn wim-
pers mee kwam. De mascara laten zitten 
mocht niet van mijn moeder, daar kreeg 
je oogontsteking van. Dat Rianne daar 
nooit last van had, vond mijn moeder 
geen argument. “Met wat Rianne doet heb 
ik  helemaal niks te maken”, zei ze dan.  
Vandaar dat ik toen weer met die gele van 
Mary Quant ben  begonnen. En dus nood-
gedwongen bijna nooit meer huilde. Nu 
nog steeds niet.

Soms, als ik een reservoirtje  opgebouwde 
tranen aan voel stromen, heb ik toch wat 
stimulatie nodig. Dan zet ik  speciale mu-
ziek op, Donny Hathaway bijvoorbeeld, 
of kijk ik naar wat emo-porno op You-
tube: ‘Puppy surprise peaches’ of ‘Baby 
cries when mom sings’. Die kan ik tien 
keer achter elkaar opzetten en elke keer 
huil ik harder. Eerst ben ik dan bang 
dat ik nooit meer op zal houden maar 
 meestal, na een minuut of vijf, stopt 
het  vanzelf. Je zou kunnen zeggen dat 
ik heel veel gevoelens onderdrukt heb.  
Aan de andere kant is het wel aan 
Mary Quant te danken dat ik negatieve 
 gevoelens meteen weet om te zetten in 
positieve. ‘Negative emotions into posi-
tive’ in de google, geeft 72.500.000 re-
sultaten’. Die hoef ík dus mooi niet meer 
door te spitten! Senks, Mary!! ¾

	Uit: Machtmerrie, een bundel 
indringende, hilarische en pijnlijke 
aantekeningen uit het leven van 
zangeres Saskia van Orly, tijdens 
en (ver) vóór het coronatijdperk.

	saskiavanorly.com

Mary Quant
Het einde van de 
vrije samenleving
Poetin is een dictator en de West-Europese democratie wordt  aangevallen. 
Voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders is het totaal  duidelijk. 
We moeten de vrijheid en de rechtsstaat beschermen. Terwijl heel  deugend 
Nederland over elkaar heen buitelt om de democratie in  Oekraïne te redden en 
zijn afschuw uitspreekt over het totalitaire  Rusland, wordt de vrijheid van me-
ningsuiting in Nederland bij het oud vuil gezet.  Nederland, met andere westerse 
landen, gaat steeds meer richting een  Orwelliaanse samenleving waarbij me-
ningen worden ingedeeld in goed en fout. Niet-toegestane meningen worden 
op een veelheid van manieren tegengewerkt. Hieronder een korte bloemlezing: 
 
  

	De overheid controleert haar eigen burgers en zelfs 
parlementariërs die onwelgevallige meningen delen. Op 

pagina 4 van deze krant staat een artikel over Oost-Duitse 
toestanden in het coronabeleid.
	In het parlement bepaalt de voorzitter tot hoe ver het debat mag gaan. 
 Gevoelige meningen worden in het huis van de democratie verboden verklaard. 
Daar waar de vrijheid van meningsuiting wettelijk extra beschermd is, omdat 
dat de basis is van een werkende democratie, wordt deze aan banden gelegd. 
	Een documentaire met onwelgevallige inhoud wordt geweerd uit  het Am-
sterdamse Tuschinski. De hoofdpersoon, FVD-Kamerlid Gideon van Meije-
ren, wordt in de meest walgelijke bewoordingen weggezet op radio1 door 
de vleesgeworden deugdelijkheid Marcel van Roosmalen, die Van Meijeren 
ten onrechte beschuldigt van het bagatelliseren van de Holocaust (met als 
obligaat deugende opening dat er geen geweld gebruikt mag worden, want dat 
hoort niet op de nette zender. Maar feitenvrije vuilspuiterij is geen probleem 
tegen een tegenstander van de toegestane opinie).
	Nieuwszenders die onwelgevallige meningen en invalshoeken  brengen, 
worden weggehouden bij de Nederlandse burger. De overheid, de EU in dit 
geval, bepaalt welke informatie wel of niet geschikt is voor de burgers van 
Nederland. Propaganda wordt alleen door ‘de ander’ gebruikt en de overheid 
ziet het als haar taak ons daartegen te ‘beschermen’. 
	Lokale kranten hebben op grote schaal uitingen van Forum voor Demo-
cratie buiten hun verkiezingsbijlages gehouden. 
	De verspreiding van de HoeNuVerder-krant, een publicatie van De Andere 
Krant en andere alternative media,  is door veel (media)partijen gefrustreerd. 
Een krant die kritische vragen stelt, is blijkbaar een risico voor de bedrijfs-
voering in een maatschappij van sociale controle.  
	Hugo de Jonge stelde in de Tweede Kamer dat artsen die een andere zienswijze 
hebben op het gebruik van ivermectine “op hun jasje gespuugd moeten worden”. 
	Steeds meer criticasters van de meerderheidsmening of de voorgeschreven 
werkelijkheid, krijgen te maken met justitie. Deze week was het de beurt aan 
Willem Engel, waarbij de waarschuwing aan iedere kritische denker niet mis 
te verstaan is. Na 440 artikelen in de Nederlandse kranten waarin Engel de 
maat is genomen, is het grote publiek warm gemaakt voor zijn arrestatie. 
Hele volksstammen reageren met gejuich omdat iemand vanwege zijn me-
ning van de straat is gehaald.
	Vrije media en criticasters van beleid worden op alle mogelijke manieren 
geframed. Een wetenschapsjournalist (een antropoloog die mee wil praten 
over onderwerpen die hem boven zijn pet gaan) noemt huisarts (en columnist 
in deze krant) Els van Veen een virusontkenner. Dat deze aantijging geen 
enkele basis heeft in de uitlatingen die door Van Veen gedaan zijn, doet er 
niet toe. De stempels complotdenker, klimaatontkenner, racist, fascist en 
natuurlijk het denigrerende ‘wappie’‛ worden continu gebruikt door hoeders 
van het narratief. Alles om weg te blijven van de inhoud.
De hierboven geschreven ontwikkeling is levensgevaarlijk en zal uiteindelijk, 
wanneer we deze niet kunnen keren, het einde betekenen van onze vrije samen-
leving. Het kort geleden verschenen boek van Matthias Desmet De psychologie 
van het totalitarisme is een must read om deze ontwikkeling te begrijpen. Als 
Andere Krant blijven we alle kanten van het debat belichten en zullen we nooit 
buigen voor welke druk op onze berichtgeving dan ook. ¾
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Arrestatie Willem 
Engel overschrijdt 
nieuwe grens
Veel mensen reageerden geschokt op de arrestatie van Willem Engel  afgelopen 
woensdag. En terecht, want de Nederlandse overheid  overschreed een nieuwe 
grens in haar oorlog tegen ongewenste meningen en  uitingen. De aanhouding 
hangt samen met een strafrechtelijke aangifte van de in  Harderwijk wonende 
Norbert Dikkeboom die met actieve hulp van het  openbaar ministerie en 
de politie tot stand kwam. Een ongekende haatcampagne van de voltallige 
geschreven en gesproken media leidde tot meer dan 22 duizend ondersteu-
ningsverklaringen. Viruswaarheid telde los van bijdragen op radio, televisie 
en sociale media het afgelopen jaar ruim 420 artikelen die hem besmeuren 
met lasterlijke leugens. Zonder twijfel  groeide Willem uit tot de bekendste 
activist van Nederland over wie iedereen een  mening heeft.

De aanhouding vond plaats op de beschuldiging van opruiing, het  oproepen 
tot het plegen van strafbare feiten tegen het openbare gezag. Een  opmerkelijke 
aanklacht, die ingaat tegen de afgelopen twee jaar door Willem onvermoei-
baar uitgedragen kernboodschap van liefde, geduld, verbinding, respect en 
geweldloosheid. “Wij zijn de nette mensen” is zijn vaste motto. Een dergelijke 
boodschap vormt kennelijk nog steeds een bedreiging voor de macht. Het 
is dan ook geen verrassing dat een overheid met totalitaire ambities hem in 
het vizier heeft. Het strafrecht is hier een instrument om Willem de mond 
te snoeren.    

De feeststemming onder zijn tegenstanders na de bekendmaking van zijn 
arrestatie is daarentegen wel ontluisterend. Kennelijk voelen veel mensen 
zich na twee jaar dictatoriaal bestuur comfortabel in een samenleving waar de 
staat bepaalt welke meningen gehoord mogen worden. De geschiedenis leert 
echter dat het uitbannen van confrontaties met ongemakkelijke meningen 
leidt tot een onmenselijke en zelfdestructieve samenleving. 

Het gedogen van onwelgevallige of afkeurenswaardige meningen is de kern 
van een democratische rechtsstaat. Onzalige ideeën kunnen alleen bestreden 
worden door het vrije woord en niet door censuur. Een vrije samenleving is 
afhankelijk van de uitwisseling van nieuwe ideeën en een veelheid aan levens-
wijzen en morele opvattingen, ongeacht of iemand zich daardoor mogelijk 

gegriefd voelt. Verschillende levensopvattingen die met elkaar in 
dialoog treden, zodat men van elkaar kan leren. Kritiek stelt ons in 

staat inzichten bij te sturen en onze kennis uit te breiden.

Het recht om zonder angst voor vervolging een mening te kunnen uiten is 
 daarom expliciet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en het Europese Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de 
Mens. Een recht dat onlosmakelijk verbonden is aan de menselijke waardig-
heid. Niet voor niets schreef de veel geciteerde verlichtingsfilosoof Voltaire 
in 1770 “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen 
met mijn leven verdedigen”.

Voor het behoud van een leefbare samenleving is het daarom van groot be-
lang dat we samen vechten voor het recht om het met elkaar oneens te zijn. 
Daarom hoop ik dat zondag voor- en tegenstanders op het Museumplein in 
Amsterdam een stem laten horen voor de vrijlating van Willem. ¾

Sheridah Tellen-van der Meulen

Deze week mijn laatste treinreis tus-
sen Overijssel en Groningen gehad, want 
de eerstvolgende keer zal dit met een 
verhuiswagen zijn. Meestal zit ik ‘derde 
klas’. Zo noem ik dit zelf. Dat zijn de klap-
stoeltjes die bij de deur zitten. Het is daar 
een stuk rustiger en als de trein ergens 
stopt, dan komt er wat frisse lucht naar 
binnen. Er stapte een oudere man in die 
ook ‘derde klas’ ging zitten. Hij had een 
FFP2-medisch mondkapje op en na het 
zitten, stond hij meteen weer op om snel 
op het bord te kijken of het de juiste trein 
was. Hij keek meerdere keren in een korte 
tijd op zijn horloge en leek wat onwennig. 
Waarschijnlijk rijdt hij niet vaak met de 
trein. Het opgelaten gevoel wilde ik ver-
minderen door mij af te zonderen middels 
het lezen van een boek over  totalitarisme. 
Ik ben erg specifiek qua boeken, want ik 
heb dyslexie en het lezen kost mij veel 
energie. Idem met het schrijven van 

artikelen. De oudere man keek naar de 
kaft van mijn boek en deed ineens zijn 
mondkapje af. Zijn houding ontspande 
en vroeg: “Gaat het over psychologie? Of 
is het meer theologisch?” Ik was verrast 
en ging het gesprek aan. We hebben het 
over zoveel verschillende onderwerpen 
gehad, dat het aanvoelde als de kortste 
treinreis ooit! We kwamen bijvoorbeeld 
voorbij de Drentse AA en hij gaf een stukje 
geschiedenisles over de Molukse trein-
bezetting. Hij had in een bus gezeten die 
op de weg stond die over het spoor gaat. 
Hij kon zoveel details vertellen en zei dat 
hij hoopt dat er wat meer aandacht komt 
over deze vergeten geschiedenis, aange-
zien het 45 jaar geleden is gebeurd. We 
hadden het daarna over wel meer verge-
ten geschiedenis en dat ik altijd het gevoel 
had dat er informatie ontbrak tijdens de 
lessen op de middelbare school. De oude-
re man werd enthousiast dat er toch nog 
jeugd is die verder nadenkt. Zo kwam de 
marktwerking in de zorg aan bod, maar 

ook de invloed van de media en vele an-
dere zaken. We bedankten elkaar voor alle 
mooie gedachtewisselingen. We gingen 
ieders weer onze eigen weg. Voor mij dus 
door naar het werk, want ik heb een late 
dienst met een 24-uurs-dienst erbij.

De basistaken waren mij kort uitgelegd. 
Ik was namelijk nog niet ingewerkt voor 
deze dienst, maar uit nood, doordat er 
vele verpleegkundigen verplicht thuis 
zitten door het geldende protocol na een 
positieve testuitslag, was ik de enige keu-
ze. Via een verpleegkundige Whatsapp-
groep kon ik vragen stellen als ik iets niet 
wist, maar ik word niet zo snel van mijn 
stuk gebracht. Tenzij het gaat over het 
ontbreken van menselijk contact. Dat is 
de afgelopen twee jaar te vaak voorge-
komen. Zo ook met een oudere zorgvra-
ger die twee weken in quarantaine moest 
na een positieve test, want hij was niet 
klachtenvrij. Hij bleef hoesten en dit is 
een teken van corona, werd gezegd. Al-

leen was allang bekend dat hij een 
longontsteking had en antibiotica 

kreeg waardoor hij voorlopig bacteriën zal 
blijven ophoesten. Hij wilde de antibiotica 
eigenlijk niet. “Mijn lichaam is op, meisje. 
Ik wil gewoon graag ergens aan komen te 
overlijden. De diarree die het veroorzaakt 
laat mij me nog slechter voelen. Ik neem 
het alleen, omdat het de wens is van mijn 
kinderen.” Hij begon te huilen en ik gaf 
hem een knuffel. Terug in de huiskamer 
vroegen mede-revalidanten waarom hij 
nog steeds niet bij hun aan tafel zat. Ik heb 
het eerlijk uitgelegd. “Doe hem de groet-
jes van ons allemaal en zeg maar dat we 
hem missen, met zijn leuke grapjes!” Dit 
gedaan. Allebei begonnen we nu te huilen, 
maar deze keer van blijdschap! ¾
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Kortste treinreis ooit!

U it recent onderzoek van een groep 
Nederlandse wetenschappers van 
diverse instellingen blijkt dat 

sinds corona tot pandemie werd ver-
klaard in 2020, het percentage jongeren 
met ernstige psychische en psychiatri-
sche klachten is verdubbeld. Het Cen-
traal  Bureau voor de Statistiek meldde 
onlangs dat van alle bevolkingsgroepen, 
jongvolwassenen met ruim 25 procent 
het vaakst  psychisch ongezond waren. 
Dit percentage is sinds het CBS in 2001 
begon met monitoring van de mentale 
gezondheid, niet zo hoog geweest als in 
2021. Let wel: dit onderzoek was uitge-
voerd tijdens de derde golf, toen de lock-
down nog gold. Het leven is inmiddels, 
nu veel beperkingen zijn opgeheven, 
enigszins genormaliseerd. 

Hulp komt vaak te laat
Toch moeten daar volgens Elnathan 
Prinsen, psychiater bij het Arnhemse 
Rijnstate-ziekenhuis en voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging voor Psy-
chiatrie (NVvP), wel kanttekeningen bij 
worden geplaatst: “Jongeren zijn twee 
jaar lang onevenredig hard getroffen door 
overheidsmaatregelen in een levensfase 
waarin sociale interactie, identiteitsvor-
ming en structuur in de dag van niet te 
onderschatten waarde zijn. De bulk van 
jongeren zal waarschijnlijk uiteinde-
lijk wel herstellen nu veel maatregelen 
opgeheven zijn, maar een kleine groep 
zal blijvende psychiatrische schade 
ondervinden.” 

Bij de gesloten crisisafdeling van een 
GGZ-instelling in regio Rijnland, waar-
van we de naam vanwege persvoorschrif-
ten achterwege moeten laten, ervaren ze 
de ernst hiervan dagelijks aan den lijve. 
Volgens Mirella, gespecialiseerd gedrags-
therapeut bij deze ‘high intensity care 
unit’ voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 
was het ruim voor corona al code zwart 
binnen de GGZ met almaar toenemende 

Claire van den Berg

Het percentage jongeren met ernstige psychische 
klachten, zoals eetstoornissen, neemt hand over 
hand toe. Ondertussen worden de wachtlijsten 
voor hulp alsmaar langer. Dit komt deels door de 
coronamaatregelen, maar ook de invloed van social 
media en andere maatschappelijke ontwikkelingen 
op het mentale welzijn is significant, zo blijkt uit 
gesprekken die De Andere Krant voerde met een 
aantal professionals uit het werkveld van de jeugd- en 
kinderpsychiatrie. Volgens psychiater Elnathan Prinsen 
is het de “hoogste tijd voor een herstelpakket voor de 
jeugd”. 

sociale media genoemd. Instagram en 
andere ‘sociale’ apps werken, zo horen 
we steeds terug, een hang naar perfectie 
en controle in de hand. Mirella: “Die con-
tinue vergelijking met leeftijdsgenoten 
creëert, met name voor jongeren die vaak 
al te kampen hebben met onzekerheid en 
angsten, een enorme druk. Het huidige 
schoolsysteem met doorlopende beoor-
delingen helpt daar ook niet bij. Tegelij-
kertijd fleurde veel jeugd die zich binnen 
het autismespectrum bevindt, gemid-
deld genomen juist op bij de lockdowns 
en dan met name de schoolsluitingen. 
De prikkels en sociale interacties wer-
den immers minder. En toch, door het 
gebrek aan structuur en continuïteit en 
het zwabberende overheidsbeleid aan-
gaande de scholen, liepen uiteindelijk 
ook autistische jongeren vast. Wat we 
de afgelopen jaren steeds meer zien is 
dat problematiek almaar zwaarder wordt, 
wat de kans op al dan niet gedwongen 
opname vergroot. Voor zover daar über-
haupt plek voor is, want de capaciteit is 
al lang geleden bereikt en de wachtlijsten 
worden almaar langer.” 

En, zo vult Jolien aan: “De verzwaarde 
problematiek en het niet tijdig kunnen 
bieden van gepaste hulp, vergroot de 
kans op terugval als ze uiteindelijk wel 
behandeld kunnen worden. Al deze fac-
toren bemoeilijken het om jongeren weer 
op de rails te krijgen en terug de maat-
schappij in.” 

Herstelpakket voor de jeugd
Elnathan maakt zich grote zorgen en pleit 
dan ook voor een ‘herstelpakket voor 
de jeugd’: “De adolescentie is een hele 
kwetsbare fase. Als je beseft dat psychi-
atrische stoornissen gemiddeld genomen 
rond het 18e levensjaar ontstaan en ge-
regeld tot blijvende schade leiden, dan is 
dat niet alleen schrijnend voor de jeugd 
die het treft, het kost de maatschappij 

ook ontzettend veel geld. Toch wordt 
deze kostenpost niet meegenomen in het 
overheidsbeleid. En dan heb ik het nog 
niet eens over de vele gezonde arbeidsja-
ren die verloren gaan door dit verlies van 
potentieel.” 

In 2015 besloot het Rijk over te gaan tot 
decentralisatie van de GGZ. Dit betekende 
dat alle takken binnen de GGZ, dus ook 
de jeugd- en kinderpsychiatrie, overge-
heveld werden naar de gemeenten. Een 
direct gevolg hiervan is dat hulpverleners 
veel meer tijd kwijt zijn aan administra-
tie, zo geven de drie geïnterviewden aan. 
Bovendien, zo vult Mirella aan, is het 
budget, sinds gemeenten hiervoor ver-
antwoordelijk zijn, door de bank genomen 
ingekrompen. En dat in een tijd waarin de 
zorgvraag, en in het bijzonder de vraag 
naar acute crisisopvang bij jeugdinstel-
lingen, ondanks meerdere oproepen van 
de GGZ aan de politiek om in te grijpen, 
hand over hand toeneemt. 

Volgens Elnathan hebben de bezuinigin-
gen in de gespecialiseerde jeugdhulpver-
lening beslist geen goed gedaan: “Het 
werkelijke hulpverlenen, dat waar je voor 
bent opgeleid, komt steeds meer in het 
gedrang. Tel daar het overheidsbeleid van 
de afgelopen jaren met alle coronarestric-
ties bij op, en het is onontkoombaar wie 

er aan het kortste eind trekt: het kind.”

‘Maanpakken’ en isolatie
Sommige coronaregels zijn, afhankelijk 
van de instelling, nog steeds actief. Zo is 
bij de crisisafdeling waar Mirella werk-
zaam is, het beruchte ‘maanpak’ bestaan-
de uit een plastic pak, laboratoriumbril, 
mondkap en handschoenen, nog steeds 
protocol indien een kind bij een positieve 
testuitslag in quarantaine moet. 

Mirella: “Het verplicht in isolatie moeten 
in verband met mogelijk besmettingsge-
vaar, is al een hele beproeving voor de 
jongeren bij ons in de opvang. Moet je je 
voorstellen wat het vervolgens met hen 
doet als je als medewerker in zo’n pak 
rondloopt op de afdeling. Het straalt bit-
tere ernst uit. En onderschat ook de angst 
voor corona niet: deze is nog steeds groot 
onder kwetsbare jongeren. Vrijwel alle 
jongeren bij ons zijn dubbel gevaccineerd. 
Veel zijn echter niet zozeer bevreesd dat 
ze zelf ziek worden, maar zijn veeleer 
bang dat ze een dierbare besmetten die 
vervolgens overlijdt. Op verlof gaan bij-
voorbeeld wordt zo voor veel van hen een 
hachelijke onderneming.” 

Inzetten op preventie en 
toegankelijkheid
En de maatregelen hebben niet alleen ef-
fect op de jongeren. Ook het zorgperso-
neel heeft zich een weg moeten banen in 
het woud van almaar veranderende coro-

naregels. Een deel van hen is dan ook ge-
stopt of overgestapt naar afdelingen waar 
de restricties opgeheven dan wel minder 
strikt zijn. En het ziekteverzuim in deze 
sector ligt al, volgens metingen van het 
CBS, op het hoogste niveau sinds 2003. 
Juist bij gesloten jeugdinstellingen waar 
veel intensieve één-op-één-begeleiding 
nodig is, heeft de hierdoor toegenomen 
werkdruk geleid tot nóg meer uitval. 

Volgens Elnathan is het zaak deze neer-
waartse spiraal een halt toe te roepen. 
“Fors investeren, zowel in personeel als 
financieel is één. Verkort de wachtlijs-
ten, maak de zorg toegankelijker. En we 
zouden veel meer op preventie moeten 
inzetten, dus voorkomen dat jongeren 
überhaupt wegglijden. Tijdens de coron-
acrisis werd er vanuit overheidswege in-
gezet op het financiële herstel van het 
bedrijfsleven. Maar hoe zit het eigenlijk 
met het geestelijk herstel, wie zorgt er 
voor onze jongeren? Dit vraagt om een 
bredere maatschappelijke discussie. 
Want het gaat niet alleen de jeugdhulp-
verlening, maar ons allen aan.”

	De naam Jolien is omwille 
van privacy gefingeerd en de 
achternaam van Mirella is bij de 
redactie bekend.

wachtlijsten. Als gevolg hiervan komt 
hulp vaak te laat waardoor de proble-
matiek bij jongeren die aankloppen als 
ze eenmaal aan de beurt zijn, merkbaar 
verhevigd en moeilijker te behandelen is. 
Mirella: “Van stemmings- en angst-
stoornissen tot autisme, suïcidaliteit 
en eetstoornissen: het is stuk voor stuk 
enorm toegenomen. Met name het aantal 
jongeren met eetstoornissen is explosief 
gestegen de afgelopen paar jaar. Boven-
dien is de complexiteit toegenomen. We 
zien steeds meer jongeren die kampen 
met meerdere stoornissen.” 

Het is een beeld dat Jolien, met decen-
nia aan werkervaring als behandelaar bij 
centra voor eetstoornissen, alsook bij 
andere afdelingen binnen de gesloten, 
open en ambulante jeugdzorg, herkent: 
“Dwangvoeding bij jongeren met anor-
exia werd jaren terug nog amper toege-
past, nu is dat bijna gemeengoed. En waar 
we vroeger ook jongeren behandelden die 
automutileerden, dus zichzelf bekrasten, 
komen nu steeds vaker jongeren bij ons 
die -soms zelfs met broodmessen- diepe 
wonden kerven in hun lichaam. En dan 
heb ik het zeker niet alleen over jongeren 
uit kwetsbare gezinnen, ze komen echt 
uit alle lagen van de samenleving.”

Sociale media en zwabberbeleid
Als een van de voornaamste oorzaken 
voor de toename van psychische en psy-
chiatrische stoornissen wordt de rol van 

Noodkreet Jeugdzorg:  
steeds meer jongeren in de knel

Allebei 
begonnen we 
nu te huilen, 
maar deze 
keer van 
blijdschap!

“Instagram�en�andere�
sociale apps leiden tot 
hang naar perfectie”

“Hulpverleners�zijn�
veel meer tijd kwijt aan 
administratie”

“ Het is al vele jaren code 
zwart binnen de kinder- 
en jeugdpsychiatrie ” “WIJ ZIJN DE 

NETTE MENSEN” 
IS ZIJN VASTE 
MOTTO 
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K ranten die ooit begonnen als 
verzetskrant zijn Trouw, Het 
Parool en Vrij Nederland. Een 

verzetskrant die niet meer bestaat is 
‘De Waarheid’. Al in 1940 kwam deze 
communistische krant  illegaal uit, De 
Waarheid groeide tijdens de tweede we-
reldoorlog uit tot één van de belangrijk-
ste illegale bladen.

SERIE   ‘RECHTE  RUG’

Fotografie: Mark Kamphuis

Het vrije woord blijft,  
ondanks de druk, fier overeind
In tijden waarin het vrije woord onder druk staat 
zullen er altijd mensen opstaan die opkomen 
voor de vrijheid. In de tweede wereldoorlog, tij-
dens de bezetting van Nederland, werden alle 
officiële nieuwsuitingen gecontroleerd door de 
bezetter. In reactie op deze censuur ontstonden 
er verschillende verzetskranten waarvan enkele 
nog steeds bestaan. 

De huidige tijd is natuurlijk heel anders dan 
die tijd. Desondanks staat het vrije woord 
 opnieuw onder druk. Er is steeds minder 
 ruimte voor meningen die ingaan tegen het 
overheidsnarratief. Nu zijn het de  social  media 
én financiële instellingen die censuur o pleg-
gen. Zij, die de misdaden van machthebbers 
blootleggen worden  berecht,  omdat ze een 
bedreiging zouden zijn voor de rechtsstaat.

Juist om de rechtsstaat te beschermen is 
het bewaken van vrijheid van menings-
uiting essentieel. In deze editie van De 
Andere Krant wordt verslag gedaan op 
welke manieren de vrijheid tegenwoor-
dig wordt onderdrukt. We willen ieder-
een bedanken, die ondanks het huidige 
klimaat zijn of haar waarheid blijft spre-
ken en de rug recht houdt. ¾


