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Sander Compagner en 
Karel Beckman

Wat zou het fijn zijn om te kunnen 
zeggen, aan het einde van 2021, dat 
een betere, vrije wereld ons tegemoet 
straalt in het nieuwe jaar. En dat is 
ook zo. Als wij dat willen!

Op dit moment is de realiteit he-
laas anders. Onze wereld lijkt meer 
en meer op een gevangenis. Lock-
downs. Vaccinatiedwang. In landen 
als Nieuw-Zeeland en Australië zijn 
quarantainekampen ingericht. Oos-
tenrijk en Duitsland sturen aan op 
verplichte vaccinatie. Het vrije rei-
zen in Europa ligt aan flarden. Overal 
mondkapjes en voortdurend testen. 
De QR-code is als  een enkelband die 
iedereen moet dragen om deel te mo-
gen nemen aan de samenleving. 

In Nederland wordt de zorg ge-
wurgd door protocollen en bezuini-
gingen. Normaal onderwijs is onmo-
gelijk geworden. Met onze kinderen 
wordt gesold. De horeca, cultuur-
sector en een deel van de detailhan-
del staat op omvallen. Families en 
vriendschappen spatten uit elkaar 

Karel Beckman

Het Nobelprijswinnende genees-
middel ivermectine blijft verboden 
in Nederland als medicijn tegen Covid 
en de Inspectie blijft jagen op artsen 
die het voorschrijven. Maar Zelfzorg-
covid19.nl, een groep van artsen en 
apothekers die ivermectine off-label 
voorschrijven aan Covid-patiënten, 
geeft de strijd niet op. “Er is een mid-
del om uit de Covid-crisis te komen,” 
zegt een woordvoerder. "Onverteer-
baar dat dit door de instanties wordt 
geblokkeerd.”

door de polarisatie die door regering 
en media  worden aangewakkerd. 

Is dit een wereld waarin we wil-
len leven? Die we willen nalaten 
aan onze kinderen? Het droevigste 
van het coronabeleid is dat het geen 
enkel perspectief biedt. Het is geba-
seerd op angst, niet op vertrouwen 
in de toekomst. Is er iemand die er 
blij van wordt? De enige ‘uitweg’ die 
ons werd voorgehouden, vaccina-
ties, blijkt alleen maar te leiden naar 
meer van hetzelfde: meer vaccina-
ties én, nog steeds,  ‘maatregelen’. 
Wereldkampioen vaccineren Israël, 
ons voorland, is op weg naar de vijf-
de golf met de vierde spuit. En nog 

De rechtbank van Utrecht bepaalde 
op 20 december dat het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) zijn 
negatief advies over ivermectine niet 
hoeft aan te passen.  De rechter wilde 
zich niet mengen in de wetenschap-
pelijke discussie over de effectiviteit 
van het geneesmiddel, blijkt uit het 
vonnis. De teleurstelling bij Zelfzorg-
covid19.nl, dat het proces had aan-
gespannen, is groot. Niek Rogger, 
een arts die samenwerkt met Zelf-
zorgcovid19, vindt de uitspraak van 
de rechtbank moeilijk te accepteren. 
“Er gaan iedere dag mensen dood. 

steeds ‘maatregelen’!
Wanneer houdt dit op? Het wordt 

tijd om ons af te vragen waarvoor we 
het allemaal doen. De crisis waar-
mee we 24/7 worden bestookt is een 
‘test’-crisis, gebaseerd op nietszeg-
gende uitslagen die  ‘besmettingen’ 
worden genoemd. Ja, er liggen men-
sen in het ziekenhuis, zoals altijd, 
maar dat is geen reden om van de sa-
menleving een ziekenhuis te maken. 

Is er een uitweg, die wel tot iets be-
ters leidt? Natuurlijk. Die is er altijd. 
We zouden willen zeggen, ‘follow the 
science’! Drie van de meest vooraan-
staande gezondheidswetenschap-
pers ter wereld – Martin Kulldorff 
van Harvard, Jay Bhattacharya van 
Stanford en Sunetra Gupta van Ox-
ford – pleiten in de Great Barrington 
Declaration  voor ‘gerichte bescher-
ming’. Bescherm de kwetsbaren, en 
ga weer gewoon leven. Stop met tes-
ten. Stop met vaccinatiecampagnes 
voor de hele bevolking. Maak vroeg-
behandeling mogelijk met alterna-
tieven als ivermectine, zouden wij 
hieraan willen toevoegen. De Great 
Barrington Declaration is, ondanks 

Huisartsen staan met de rug tegen 
de muur. De instanties doen niets en 
willen blijkbaar niets doen.” Evert de 
Blok, mede-oprichter van Zelfzorg-
covid19, dat eigendom is van de Al-
gemene Nederlandse Burger Belan-
genvereniging (ANBB), die meer dan 
10.000 leden telt, is ook teleurgesteld. 
“Er zijn 12.000 huisartsen in Neder-
land die geen middelen hebben om 
Covid te behandelen. Als je het maat-
schappelijk belang van deze kwestie 
in beschouwing neemt en je kijkt naar 
al het bewijsmateriaal dat wij hebben 
aangedragen dat ivermectine werkt, 

een lastercampagne, onder-
tekend door meer dan 60.000 

medische professionals.
Moet er dan niks veranderen? Ze-

ker. Laten we werken aan een echt 
gezondere samenleving. Die krijgen 
we niet met pillen en spuiten of door 
lockdowns en PCR-testen. Laten we 
werken aan meer vrijheid en ver-
antwoordelijkheid. Die komt niet 
van protocollen, maar door controle 
terug te brengen bij de mensen zelf. 
Laten we het weer gaan hebben over 
de dingen die er toe doen en ons lot 
in eigen handen nemen, in plaats van 
ons te verlaten op politici en die ons 
vertellen hoe we moeten leven.

Hoe krijgen we dit voor elkaar? Wat 
jij wil doen, moet je zelf bepalen. Maar 
gehoorzaam niet blindelings de regels 
die je worden opgelegd. Volg je eigen 
morele kompas. Denk niet dat je door 
de regels te volgen van de regels af-
komt. Zolang je de regels blijft volgen, 
kom je er nooit vanaf. Het grootste 
gevaar voor de toekomst is onver-
schilligheid en gemakzucht. Laat niet 
normaal worden wat niet normaal is. 
De wereld heeft jou nodig. ¾

dan snap ik niet hoe je zo licht kunt 
toetsen als deze rechter.” 

Rond de toelating van ivermecti-
ne woedt een wereldwijde strijd. Het 
‘wondermiddel’, waarvoor de uit-
vinders in 2015 de Nobelprijs kregen 
vanwege de sensationele werking 
tegen veelvoorkomende parasitaire 
infecties, wordt in minstens 36 lan-
den door de gezondheidsautoriteiten 
ingezet in de strijd tegen Covid-19. 
In de meeste westerse landen is het 
echter verboden. 

 Lees verder op P. 4

De strijd voor ivermectine gaat door 
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SPECIALE
KERSTEDITIE
Deze speciale Kersteditie is alweer 
nummer 12 van de nieuwe wekelijkse 
uitgave van De Andere Krant. We 
hebben de afgelopen maanden heel 
veel positieve reacties gehad op onze 
weekeditie, die in oktober is gelanceerd. 
De abonnees stromen in groten getale 
toe. Speciaal voor Kerstmis hebben we 
een extra dikke krant in een extra grote 
oplage gedrukt die in heel Nederland 
gratis wordt verspreid. In dit nummer 
willen we vooral laten zien hoe we 
uit de coronacrisis kunnen komen, 
en misschien wel beter dan we er zijn 
ingegaan. Wij wensen u veel leesplezier 
en hele fijne feestdagen!

De redactie

Het beleid biedt geen 
perspectief, laten we 
werken aan een echt 
gezonde samenleving
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Liefdevol rebelleren
Frank en Loes Ruesink lanceren platform voor nieuwe initiatieven

Van onze redacteur

Met hun nieuwe platform/helpdesk Liefdevol Rebelleren helpen 
Frank en Loes Ruesink mensen nieuwe, ‘QR-loze’ initiatieven 
van de grond te tillen op het gebied van onderwijs, voeding en 
energievoorziening. Het eerste project dat zij ondersteunen is 
Leraar in de Buurt, dat praktische ondersteuning biedt bij thuis-
onderwijs. “Mensen willen vaak gered worden door een kracht 
buiten hen zelf, maar wij activeren iets in mensen waardoor ze 
hun innerlijke kracht vinden.”

Loes, bewustzijnsteacher en Frank 
Ruesink, mede-auteur van het on-
langs verschenen boek Liefdevol Re-
belleren en bekend criticus van de 
vaccinatie-industrie, zijn in het co-
ronatijdperk bekend geworden door 
hun positieve acties om het ‘verziekte 
systeem’ te hervormen. Hun jong-
ste initiatief is het platform Liefdevol 
Rebelleren. Hiermee helpen zij men-
sen ‘lokale, hartsgedragen’ initiatie-
ven te verwezenlijken.

Frank: “Wij kregen veel vragen van 
mensen die vastliepen in het huidi-

ge systeem. Vragen als: ‘Wat moet 
ik doen als ik niet bereid ben in de 
bioscoop de QR-code van klanten te 
scannen omdat ik tegen uitsluiting 
ben?’ Of: ‘Ik ben gestart met een 
Telegramgroep, maar het idee komt 
niet van de grond.’ Ons platform kun 
je zien als een helpdesk die mensen 
vooruit helpt in de moeilijke tijd 
waarin we nu zitten.”

Frank en Loes, die samen vier kin-
deren hebben, richten zich vooral op 
initiatieven die ‘de vrije, autonome, 
QR-loze Nederlanders’ voorzien in 

hun belangrijkste levensbehoeften. 
Denk hierbij aan energievoorzie-
ning, voedsel en educatie. “Het eerste 
project dat wij begeleiden en helpen 
uitrollen is Leraar in de Buurt, een 
concept dat is gebaseerd op Zuster 
in de Buurt. Leraar in de Buurt is een 
online platform dat een oplossing 
biedt aan ouders en kinderen die tij-
delijk of permanent op zoek zijn naar 
een leraar of educatie in de buurt.”

Het echtpaar Ruesink heeft ervoor 
gekozen drie van hun vier kinderen 
(voorlopig) uit het schoolsysteem te 

halen en thuisonderwijs te geven. 
Een ingrijpende keuze die zij zien 
als onderdeel van  ‘The Great Awa-
kening’, een spirituele ontwikkeling 
waarin mensen worden uitgedaagd te 
transformeren en hun innerlijke licht 
te laten schijnen. “Wij zien dit als 
tegenhanger van ‘The Great Reset’ 
zoals Klaus Schwab, directeur  van 
het World Economic Forum, voor zich 
ziet, waarbij mensen zich door angst 
laten sturen.” Volgens Frank zijn 
mensen ‘creators’, maar hebben ze 
te weinig besef van hun creatiekracht. 

“Mensen willen vaak gered worden 
door een kracht buiten hen zelf, maar 
wij activeren iets in mensen zelf 
waardoor ze hun innerlijke kracht 
vinden. Als we goed luisteren, fluis-
tert het leven ons ingevingen in. Vaak 
zijn we te bang om te handelen, maar 
als je niet luistert naar het fluisteren, 
gaat het leven schreeuwen. Als men-
sen in angst zitten, krijgt het systeem 
meer grip op hen, maar als mensen 
sterker worden, wordt het systeem 
automatisch zwakker.” ¾

Ido Dijkstra

We hebben al De Luisterlijn en 113. 
Wat heeft Praat Vrij Bij Mij hier aan 
toe te voegen?
Olaf Weller: “Praat Vrij Bij Mij is er 
voor iedereen die in de knel komt 
door de maatregelen van de overheid. 
Veel mensen missen een luisterend 
oor op de momenten dat ze het nodig 
hebben om hun verhaal in vertrou-
wen te ventileren. De Luisterlijn en 
113 (zelfmoordpreventielijn, red.) 
zijn goede initiatieven, daar doe ik 

niks aan af. Wel zijn ze volledig ge-
subsidieerd. Wij zien dat steeds meer 
mensen juist vastlopen door het be-
leid van de regering. Ons initiatief 
is volledig onafhankelijk. We bie-
den vooral een luisterend oor en we 
vertrouwen op het eigen vermogen 
van mensen de kracht in zichzelf te 
hervinden. Een ander groot verschil 
met bestaande bellijnen, is dat je bij 
ons een vervolgafspraak kunt maken 
met de persoon met wie je hebt ge-
beld. Daardoor kan de draad gemak-
kelijk weer worden opgepakt in een 

vervolggesprek. Bij de andere lijnen 
ben je de persoon kwijt zodra je hebt 
opgehangen.”

Is de situatie echt zo nijpend?
“Ja. De tweedeling door het beleid 
snijdt dwars door families, vrien-
dengroepen, huwelijken, teams en 
bedrijven heen. Wij horen via Keuze 
Vrij Bij Mij anekdotes van mensen 
die niet meer terechtkunnen in de 
horeca. Mensen die twijfelen over 
vaccinatie, maar nergens met hun 
twijfel terechtkunnen, bang om in 
het hoekje ‘anti’ of complotdenker 
gezet te worden. Werknemers die 
onder druk worden gezet, maar ei-
genlijk niet mee willen doen. Con-
flicten binnen huwelijken, omdat 
de visies te veel verschillen. We 
merken echt dat er behoefte is aan 
een platform, los van het dwingende 
narratief vanuit de overheid en de 

media, met als oplossing: je laten 
vaccineren.” 

Mensen die wel in dat narratief gelo-
ven, zullen precies het omgekeerde 
zeggen: jullie zijn er alleen maar om 
mensen af te houden van vaccins en 
tegen de overheid op te zetten.
“Dat is niet onze intentie. We vinden 
dat mensen hun eigen keuze moeten 

maken. Het is de bedoeling dat we 
vooral luisteren en af en toe gerich-
te vragen stellen, waarna de beller 
zelf zijn conclusies kan trekken. Het 
idee is hetzelfde als bij Keuze Vrij Bij 
Mij. Dat platform is opgericht omdat 
we staan voor een samenleving waar 
iedereen welkom is, niet omdat we 
tegen de overheid of vaccineren zijn.”

Wanneer gaan jullie beginnen?
“We zijn startklaar. Ons belteam, 
dat zorgvuldig is geselecteerd, werkt 
vanuit huis. Alles wat ze nodig heb-
ben is een computer, headset en 
goede internetverbinding. We wer-
ken voor dit initiatief met een crowd-
funding, dat onder de Stichting Vrij 
Bij Mij valt. Als we genoeg binnen 
hebben gehaald, gaan we open. Dat 
kan al in december zijn. Er is geen 
verdienmodel en er hoeft niet betaald 
te worden voor onze service. We vra-
gen geheel vrijblijvend of de beller 
iets over heeft voor het initiatief.” ¾

Belteam met professionals
Praat Vrij Bij Mij begint met vijftig 
professionele therapeuten, coa-
ches en andere professionals. Het 
doel is over een jaar duizend men-
sen aan de telefoon te hebben. 
Tine Boeve (58) waarborgt samen 
met een kernteam de kwaliteit 
van het belteam. Zij werkte in het 
verleden voor de GGZ en de laat-
ste jaren als zorgmanager. “Veel 
mensen herkennen hun moge-
lijkheden en kracht niet meer en 
raken daardoor in de knel. Praat 
Vrij Bij Mij geeft ruimte voor een 
verhaal waarin alles er mag zijn.” 
Boeve is niet bang dat het team 
vrijwilligers niet capabel is om een 
beller met zelfmoordgedachten 
te helpen. “Wanneer iemand met 
zelfmoordgedachten belt, gaan 
we in gesprek. Dat iemand belt, 
geeft aan dat er nog openheid en 
ruimte is. Hulp bieden kun je al-
leen aan diegenen die ervoor open 
staan. Bij Praat Vrij Bij Mij hebben 
we allemaal professionals, waarin 
we veel vertrouwen hebben. Ook 
voor hen is er een achterwacht die 
na een lastig gesprek klaarstaat. 
We doen dit echt met elkaar en 
voor elkaar.”

Onafhankelijke luisterlijn  
Praat Vrij Bij Mij van start

Een onafhankelijke landelijke luisterlijn voor iedereen die in 
de knel komt door de coronamaatregelen van het demissionair 
kabinet. Praat Vrij Bij Mij, een initiatief van Olaf Weller – de 
oprichter van Keuze Vrij Bij Mij – begint met vijftig therapeuten 
en andere vrijwilligers die mensen te woord staan. Praat Vrij Bij 
Mij wil over een jaar de grootste luisterlijn van Nederland zijn.

Strijd voor medische vrijheid
Van Frank Ruesink verscheen in februari van dit jaar bij 
Elk Uitgevers “Hugo ik ben ook jouw soldaat niet’, dat 
gaat over de verzwegen misstanden binnen de vaccina-
tie-industrie. Het is een follow-up van de brief die Rue-
sink stuurde aan toenmalig VVD-fractievoorzitter Klaas 
Dijkhoff, ‘Beste Klaas, ik ben niet jouw soldaat’, op Bevrij-
dingsdag 2019, waarmee hij de strijd aanging voor een 
eerlijke voorlichting over vaccinatieveiligheid. Ruesink 

verwierf landelijke bekendheid door zijn talloze brieven 
en ludieke acties als vaccinatiescepticus. Zijn missie is nu 
actueler dan ooit. ‘Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet’, is 
een aanklacht tegen de liefdeloosheid in de Nederlandse 
politiek en een pleidooi voor medische vrijheid, onaan-
tastbaarheid van het menselijk lichaam en een eerlijke 
en volledige vaccinatievoorlichting vanuit de overheid. 
https://frankruesink.nl/ https://www.leraarindebuurt.nl/

Ido Dijkstra

Het CIO – Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken – roept de 31 aange-
sloten kerkgenootschappen op ‘kerk-
diensten digitaal uit te zenden’ of ‘in 
uitzonderlijke gevallen, met name 
tijdens de komende feestdagen, de 
fysieke dienst met maximaal vijftig 
kerkgangers te houden’. Zo’n dienst 
moet voor 17.00 uur afgerond zijn, 
aangezien er een ‘avondlockdown’ 
is afgekondigd door het demissio-
nair kabinet. Gehoorzamen aan die 
oproep betekent automatisch dat de 
belangrijkste eredienst van het jaar  
– de viering van de geboorte van 
verlosser Jezus Christus – een slap 
aftreksel wordt van wat het voorheen 
was. In het pre-coronatijdperk trok 
de kerstdienst in Nederland drom-
men ongelovigen naar de kerk. 

De Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN), de grootste kerkstroming van 
het land, schaart zich als organisatie 
achter de oproep van CIO, maar er-
kent dat er onder de bijna 1,6 miljoen 
leden heel veel verdeeldheid is. Velen 

vertrouwen de overheid niet en vin-
den dat deze zich niet met religieuze 
bijeenkomsten moet bemoeien. “De 
meningen in de Protestantse Kerk 
Nederland zijn net zo uiteenlopend 
als in de rest van de samenleving. Wij 
hebben de indruk dat de lokale kerken 
zich wel aan de richtlijnen houden. 
Uiteindelijk is de kerkenraad verant-
woordelijk voor de gang van zaken in 
de plaatselijke kerk”, aldus woord-
voerder Marloes Nouwens-Keller.

Christenen zijn het er over eens dat 
de Bijbel het onfeilbare woord van de 
Schepper van hemel en aarde is, maar 
over de interpretatie ervan bestaan 
grote verschillen. Globaal gezien is 
er een stroming die gelooft dat ‘de 
overheid gehoorzaamd moet wor-
den’, zoals in bijbelboek Romeinen 
(hoofdstuk 13) staat. Een andere stro-
ming vindt dat ‘men God meer moet 
gehoorzamen dan mensen’, zoals in 
Handelingen 5 staat. De Bijbel bevat 
vele verhalen over geloofshelden die 
niet buigen voor machthebbers die 
doorgeslagen zijn. Nota bene Jezus 
Christus zelf is gekruisigd omdat hij 

de overheid tegen zich in het harnas 
jaagde met zijn leer. “In het geval van 
een oprechte overheid moeten we 
volgen, ook als we het niet altijd eens 
zijn. Maar nu hebben we te maken 
met satanische beleidsbepalers die 
het volk met opzet tegen elkaar uit-
spelen”, vat een ouderling die liever 
anoniem blijft deze visie samen. Er is 
inmiddels een grote stroom christe-
nen die vindt dat de overheid tegen 
(veel van) Gods geboden ingaat. Een 
van de tien geboden is: ‘Gij zult niet 
liegen, noch valselijk handelen’. “Als 
de overheid vuil spel speelt, dan roept 
de Bijbel ons op dat te openbaren.”

Er zijn vele kerken die een online 
dienst houden, bijvoorbeeld het Mor-
genlicht in Rotterdam. “We doen dit 
met een verdrietig hart, maar we kie-
zen ervoor ook nu solidair te zijn met 
de samenleving, vooral met de zorg. 
Nu praktisch alles dicht moet, voelt 
het niet goed om als kerk ‘gewoon’ 
open te blijven”, aldus de nieuw 
testamentische gemeente. Deze vi-
sie wordt door heel Nederland breed 
gedeeld. Andere kerken beroepen 

zich echter op de in de wet geregelde 
vrijheid en zoeken binnen de huidige 
regels de rand op van wat mogelijk is.  
Gert ten Bolscher, directeur van het 
landelijke dienstencentrum van de 
Gereformeerde Gemeenten:“Naar 
de kerk gaan is een essentiële zaak. 
Daarom hanteren wij ook een eind-
tijdstip van 20.00 uur.”

En dan is er nog een onderstroom 
van kerken waarvan bekend is dat 
ze open gaan en zich ‘niks aantrek-
ken’ van de maatregelen. “Angst is 
een valstrik, zegt de Bijbel. Wij zijn 

niet bang voor corona”, aldus een 
ouderling. Vertegenwoordigers van 
deze genootschappen zijn voorzich-
tig met alles aan de grote kerkklok 
hangen, omdat ze – zoals de Bijbel 
zegt – geen ‘parels voor de zwijnen 
willen werpen’. In de vorige lockdown 
zijn op Urk en in Staphorst kerken 
lastiggevallen door sensatiebeluste 
journalisten en weer anderen gela-
beld als ‘weigerkerken’. Het levert 
vaak alleen maar strijd op.

Levende Steen Ministries heeft ker-
ken op negen locaties in Nederland 
en gaat fysiek en online kerstdien-
sten verzorgen. “Mensen verkeren in 
grote nood en zijn onzeker of erva-
ren druk en stress in deze tijd”, zegt 
Woordvoerder Ruth van der Waaij – 
Hartkamp. “Zoals de supermarkten 
open zijn voor ‘natuurlijk’ voedsel, 
blijven wij met duidelijke regels open 
voor ‘geestelijk’ voedsel. Iedereen 
moet zich houden aan de 1,5 meter 
afstand en krijgt een vaste zitplaats 
aangewezen. Er is een maximum 
aantal bezoekers welkom. Na afloop 
van de dienst, verlaat men rij voor rij 
het gebouw en mag men helaas niet 
blijven praten in de foyer. Ook is er 
een gezondheidscheck vooraf.” ¾

‘ In  Belg ië  geen schei -
ding tussen kerk en staat’ 
Net over de grens in het Belgische 
Leopoldsburg is de verdeeldheid 
onder de kerkgangers even groot 
als in Nederland. Wel is er meer 
eenduidigheid in hoe de fysieke 
diensten er uitzien. “In Nederland 
is er in de wet meer vrijheid om het 
te doen zoals jullie willen. Bij ons 
is er geen scheiding tussen kerk 
en staat. Daarom is er meer uni-
formiteit onder de diensten. Onder 
de vijftig mensen mag de dienst 
gewoon doorgaan. Wij houden ons 
aan de richtlijnen. Afstand houden, 
mondkapje op. Een toegangspas 
(QR-code) is gelukkig niet nodig”, 
aldus ouderling Bart Mutsaerts.

De dienst op kerstavond is historisch gezien het hoogtepunt van het jaar 
voor de meeste kerken. Net als vorig jaar, zullen in 2021 vele kerkbanken leeg 
blijven en diensten online uitgezonden worden, ook al is er een uitzonde-
ringspositie voor religieuze bijeenkomsten. De meeste kerkgenootschappen 
willen gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om naar de overheid te luiste-
ren. Toch is er ook een stroom kerkgangers die de ‘dringende adviezen’ naast 
zich neerlegt, omdat ze daarmee denken God en niet te overheid te dienen. 
Het Woord gaat als een tweesnijdend zwaard door kerkelijk Nederland.

Het Woord gaat als een tweesnijdend 
zwaard door kerkelijk Nederland

Wij zien dat steeds 
meer mensen juist 
door het beleid van de 
regering vastlopen

WE ZORGEN DAT DE 
BELLER ZELF ZIJN 
CONCLUSIES KAN 
TREKKEN

Een grote stroom 
christenen vindt dat 
de overheid tegen 
(veel van) Gods 
geboden ingaat
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BASISKENNIS OVER DE PANDEMIE

NIEUWS

Peter F. Maier 

We zien het seizoensgebonden 
afnemen van de besmettingen eind 
januari en een hernieuwde stijging 
vanaf ongeveer eind juni. De offi-
ciële verklaring daarvoor was eerst 
het positieve effect van het vaccine-
ren en daarna, voor de vierde golf, 
de verminderde werkzaamheid van 
diezelfde vaccins. 

De seizoenen in een warm land als 
Israël verlopen anders dan bij ons. 
Het wordt eerder in het jaar warm en 
de mensen brengen al eerder in het 
jaar wezenlijk veel meer tijd buiten 
door. Dat is de reden dat er in die tijd 
minder virusinfecties optreden. Het 
besmettingsrisico is buiten kleiner, 
de productie van vitamine D komt 
goed op gang en de zon staat hoog 
genoeg om uv-straling het aardop-
pervlak te laten bereiken.

Ondanks vaccinaties en booster-
campagne komt er volgens minis-

ter-president Naftali Bennett toch 
een vijfde golf aan. De Jerusalem Post 
schreef: “In de week van 12 tot 18 de-
cember werden er per dag gemiddeld 
694 nieuwe besmettingen gemeld. 
De week ervoor waren het er 613 en 
de week daarvoor 519. Zaterdag wer-
den er 372 nieuwe virusbesmettingen 
vastgesteld. De zaterdag ervoor wa-
ren het er 235. Zondag was het re-
productiegetal (dat aangeeft hoeveel 
mensen één besmet persoon gemid-
deld aansteekt) met 1,15 het hoogst 
in meer dan drie maanden. Tegelij-
kertijd blijft het aantal ic-patiënten 
met 81 personen stabiel, net als de 
afgelopen dagen.” De ontwikkelingen 
zijn dus ondanks de vaccinaties en de 
boosters vergelijkbaar met die van 
vorig jaar. De situatie kan zelfs nog 
verslechteren doordat het immuun-
systeem van de Israëlische bevolking 
verzwakt is door paniekzaaierij van-
uit ambtelijke instanties en politici, 
door de mondkapjesplicht en de gen-

technologische “vaccins”. 
Inmiddels weigeren steeds meer 

mensen de boosterprik, tot verba-
zing van de Duitse media. Dat geldt 
vooral voor de jongeren. Van de 16- 
tot 18-jarigen is tot nu toe slechts 
de helft geboosterd en van de 19- 
tot 29-jarigen heeft 37 procent nog 
geen derde prik gehad. Bij de 30- tot 
39-jarigen weigert 30 procent een 
opfrisvaccinatie en bij de 40- tot 
49-jarigen 24 procent. In totaal 
stagneert het aantal dubbel gevac-
cineerden bij ongeveer 5,79 miljoen 
mensen en de boosters bij 4,15 mil-
joen. 1,64 miljoen mensen zullen 
binnenkort als ongevaccineerd wor-
den beschouwd of worden dat nu al.

Deze data werpen de vraag op of 
vaccinatie überhaupt ooit heeft ge-
werkt en of mogelijjk de seizoens-
effecten verantwoordelijk waren 
voor stijging en dalling. Een groot 
deel van de Israëlische bevolking 
deelt deze twijfels inmiddels. Lo-

WERELDKAMPIOEN VACCINEREN 

Israël staat voor ‘vijfde golf’, 
bevolking is booster-moe

De strijd voor ivermectine gaat door 

Elze van Hamelen en  
Karel Beckman

Covid-doden 
• De overlevingskansen na het krij-

gen van Covid liggen boven de 
99 procent (in Nederland 99,85). 
(RIVM). De overgrote meerderheid 
van de bevolking loopt geen risico.

• De meerderheid van de men-
sen voor wie Covid wel een risico 
vormt, lijdt aan een of meer ernsti-
ge andere kwalen. In Nederland is 
de gemiddelde leeftijd van mensen 
die ‘met’ Covid overlijden 83.

• Als gecorrigeerd wordt voor een 
vergrijzende populatie en bevol-
kingsgroei, is er in 2020 wereld-
wijd geen significante oversterfte 
geweest. Aan de sterftecijfers is dus 
niet te zien dat er sprake is geweest 
van een pandemie.

• Je zou kunnen aanvoeren dat over-
sterfte is voorkomen dankzij de 
‘maatregelen’, maar uit vergelij-
kingen tussen landen (en de staten 
van Amerika) is geen effect van de 
maatregelen waarneembaar. 

• In 2021, een jaar waarin de bevol-
king beschermd zou moeten zijn 
door een massale experimentele 
injectiecampagne, is op dit moment 
wél sprake van oversterfte. 

• Dodenaantallen van Covid-19 zijn 
opgeblazen doordat mensen die 
overleden aan andere oorzaken, 
maar waarbij een positieve test 
was afgenomen, op grote schaal 
zijn aangemerkt als ‘Covid-dode’.

Testen 
• De PCR-test is niet bedoeld voor het 

diagnosticeren van ziekte. 

• De PCR-test is zo gevoelig dat hij 
enkele moleculen kan detecte-
ren van wat virusresten kunnen 
zijn, die echter niets zeggen over 
besmettelijkheid.

• De meerderheid van de mensen met 
een positief testresultaat heeft geen 
last van symptomen. 

• Er is zo goed als geen wetenschap-
pelijk bewijs dat je het virus kunt 
overdragen wanneer je geen symp-
tomen hebt.

Dashboards met aantallen besmet-
tingen worden ons dagelijks voorge-
schoteld in kranten, in het journaal 
en tijdens persconferenties. ‘We gaan 
richting code zwart!’ Een positieve 
PCR betekent echter niets: niet dat je 
besmettelijk bent, en niet dat je ziek 
bent. Daarvoor is een echte diagnose 
nodig. Het idee van een pandemie be-
staat voornamelijk doordat mensen 
zich aanhoudend laten testen. Vanwe-
ge de testprotocollen is de kans groot 
dat de test positief is. Covid is daarmee 
een pandemie die niet zozeer wordt 
aangedreven door zieken of doden, 
maar door verkeerd geïnterpreteerde 
testresultaten. 

Maatregelen 
• Lockdowns voorkomen geen ver-

spreiding van het virus. 

• Lockdowns veroorzaken wél soci-
ale, economische en gezondheids-
schade, en zijn daarmee dodelijker 
dan het virus.

• Er is geen wetenschappelijk bewijs 

varianten. Natuurlijke immuniteit 
daarentegen, die wordt verkregen 
door infectie, biedt brede en per-
manente bescherming.

• Wetenschappers denken ook dat 
juist door op grote schaal midden 
in de epidemie te vaccineren, zoals 
nu gebeurt, er nieuwe gevaarlijke-
re varianten van het virus kunnen 
ontstaan. De Covid-vaccins on-
dermijnen mogelijk bovendien de 
natuurlijke immuniteit.

• De Covid-vaccins voorkomen geen 
verspreiding van het virus. Daar 
bestaat geen twijfel over. 

• De Covid-vaccins zijn versneld 
ontwikkeld, op basis van experi-
mentele technologieën, waardoor 
de schadelijke effecten op de lange-
re termijn nog onbekend zijn.

• Bij de officiële registratiemeldpun-
ten voor bijwerkingen van medicij-
nen, zoals EUDraVigilance in de EU, 
VAERS in de VS en Lareb in Neder-
land, zijn inmiddels ruim 50.000 
doden gemeld en vele miljoenen 
ernstige bijwerkingen in verband 
met de vaccinaties. Er zijn goede 
redenen om aan te nemen dat het 
hier gaat om forse onderrapportage: 
de aantallen liggen in werkelijkheid 
hoogstwaarschijnlijk veel hoger.

• Sommige ernstige bijwerkingen 
zijn inmiddels officieel erkend, 
zoals een verhoogd risico op myo-
carditis (hartspierontsteking) en 
pericarditis (ontsteking van het 
hartzakje), met name bij jongeren.

• De producenten van de vaccins 
zijn door de overheid gevrijwaard 
van aansprakelijkheid in geval van 
schade.  

Kortom, er is geen wetenschappelijke 
basis voor het nut van de vaccinatie-
campagnes, noch voor lockdowns, 
QR-codes en andere vormen van 
apartheid. Dit alles voor een ziekte 
die niet bijzonder risicovol is en met 
bestaande middelen goed te behan-
delen. Er is wel heel veel bewijs dat 
de maatregelen desastreus uitpakken 
voor de volksgezondheid, de econo-
mie en het welzijn van burgers.

Voorkennis 
• De EU bereidde zich al in 2018 

voor op een systeem om vaccina-
tie door middel van paspoorten te 
monitoren. 

• De oefening ‘Event 201’, voor-
spelde in oktober 2019 een coro-
na-uitbraak en de reactie daarop. 
Het event werd georganiseerd door 
het World Economic Forum en de 
John Hopkins University, en werd 
gesponsord door de Bill en Melinda 
Gates Foundation en de GAVI vac-
cinatie-alliantie. Beide zijn nauw 
verbonden aan de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO).  Bill Gates 
is via diverse kanalen de grootste 
financier van de WHO, die bindend 
voorschrijft hoe landen als Neder-
land met een ‘pandemie’ moeten 
omgaan.  

Winnaars en verliezers
Het netto inkomen van miljardairs 
nam met 500 miljard dollar toe, ter-
wijl voor het eerst sinds de jaren ’90 

voor het nut van maatregelen als 
1,5 meter afstand houden. 

• Mondmaskers werken niet tegen 
virusverspreiding en beschermen 
ook niet tegen virussen, maar zijn 
wel bijzonder slecht voor de ge-
zondheid en voor het milieu. 

• ‘De curve afvlakken’: vanwege be-
zuinigingen ervaart de zorg in het 
griepseizoen in veel landen capa-
citeitsproblemen. Dit probleem 
speelde al in de jaren vóór de ‘pan-
demie’, en zal vanwege vergrijzing 
alleen maar groter worden. Daar 
komen nu de vele maatregelen nog 
bij waardoor ook het zorgpersoneel 
zelf vaak thuis moet blijven.

Behandeling 
• Er bestaan verschillende niet-risi-

covolle, effectieve behandelingen 
voor alle stadia van de ziekte, zoals 
profylactische behandeling met vi-
taminen en andere supplementen, 
HCQ, ivermectine, budesonide en 
meer. Veel van deze behandelin-
gen zijn verboden of worden niet 
toegepast.

• Vóór 2020 is er nog nooit succesvol 
een coronavaccin ontwikkeld, sinds 
2020 achttien. 

• De meest gebruikte Covid-vaccins 
zijn zogeheten mRNA vaccins, een 
nieuwe technologie die voor het 
eerst tijdelijk is toegelaten. Er is 
nooit eerder een medicijn op basis 
van deze technologie goedgekeurd.

• De Covid-vaccins beschermen 
slechts zeer tijdelijk (als we uit-
gaan van wat de vaccinproducen-
ten beweren) en niet tegen nieuwe 

Israël stond eind 2020 en begin 2021 bekend als wereld-
kampioen vaccineren. Een groot deel van de bevolking werd 
zeer snel ‘volledig’ gevaccineerd. Het succesverhaal luidde 
dat, nadat de derde golf begin februari over zijn hoogtepunt 
heen was, deze nu was afgewend. Maar nee, in het begin 
van de zomer kwam de vierde en nu komt de vijfde golf 
eraan. Inmiddels weigeren steeds meer mensen in Israël de 
boosterprik. 

gischerwijs spelen de doden en de 
zware bijwerkingen van het specifiek 
voor Israël ontwikkelde gentechno-
logische Pfizer-‘vaccin’ ook een rol 
bij de twijfels. In Israël vinden ook 
steeds heftiger demonstraties plaats 
tegen de maatregelen. De politie gaat 
daarbij regelmatig flink tekeer tegen 
ouders die met hun kinderen naar de 
demonstraties komen. 

Vermeldenswaard is dat de griep 
en andere verkoudheidsvirussen in 
Israël inmiddels vaker voorkomen 

dan Covid-19. Niettemin blijven de 
politiek en haar experts vooral ge-
richt op corona. ¾

	Peter F. Maier is 
een Oostenrijkse 
wetenschapsjournalist 
die het academische en 
wereldnieuws rondom Covid 
dagelijks kritisch volgt op zijn 
blog tkp.at  

Nieuwe dagelijks bevestigde Covid-19-gevallen
De grafiek geeft steeds het gemiddelde aan van zeven dagen.  
Het bevestigde aantal Covid-gevallen ligt, door beperkt testen, lager  
dan het werkelijke aantal infecties.

de middenklasse kromp. Het Pew Re-
search Center schat in dat 150 miljoen 
mensen een stap omlaag deden op 
de economische ladder. Het aantal 
armen nam toe met 131 miljoen. 

Verzet door artsen en 
wetenschappers 
Wereldwijd verzetten artsen en we-
tenschappers zich tegen het covid- 
beleid, en voor de vrijheid om hun 
beroep uit te oefenen. Ze organiseren 
zich in groepen als: Doctors for Covid 
Ethics, stichting Artsen Covid Col-
lectief, American Frontline doctors, 
World Doctors Alliance, Global Covid 
Summit, International Physicians and 
Medical Scientists, en vele andere. 

De Great Barrington Declaration, een 
initiatief van topwetenschappers van 
Harvard, Stanford en Oxford, roept 
op tot herziening van het Covid-19 
beleid en het afschaffen van de mees-
te maatregelen. Deze verklaring is 
inmiddels ondertekend door meer 
dan 60.000 medische professionals, 
waaronder vele artsen en onder-
zoekers van naam en faam, zoals  
de hoogleraren Jay Bhattacharya 
(Stanford), Sunetra Gupta (Oxford), 
Martin Kulldorff (Harvard), Alexan-
der Walker (Harvard), Cody Meissner 
(vaccinexpert Tufts University School 
of Medicine), David Katz (Yale), Lisa 
White (Oxford), Michael Levitt (Stan-
ford), Ulrike Kämmerer (University 
of Würzburg), Günter Kampf (Greifs-
wald University) en vele anderen. ¾

Alles wat je over Covid zou moeten 
weten – en je nooit wordt verteld

Angstzaaierij voor weer een nieuwe variant (er bestaan talloze co-
ronavarianten) voor code zwart, overbezette zorg, het demoniseren van 
ongevaccineerden – alsof de afgelopen twintig maanden nog niet genoeg 
waren, gaat de overheidspropaganda nog een paar tandjes omhoog. Om je 
niet te laten meeslepen in de paniek en om ook anderen een realiteitscheck 
te kunnen geven, is het handig om de feiten paraat te hebben. We hebben 
aan de hand van een aantal bronnen op een rijtje gezet wat we op dit mo-
ment wel en niet weten over Covid en alles wat daar mee samenhangt.

Event 201 van het World Economic Forum

Lockdowns en 
vaccinties voor komen 
geen verspreiding van 
het virus

	 (Vervolg pagina 1)

De Amerikaanse cardioloog en inter-
nist Peter McCullough, die meer dan 
500 wetenschappelijke publicaties op 
zijn naam heeft, verklaarde onlangs 
in een interview met de bekende pod-
caster Joe Rogan, dat als ivermectine 
zou zijn toegepast 85% van de Co-
vid-doden in de VS had kunnen wor-
den voorkomen. (De video is inmid-
dels verwijderd van YouTube, maar 
nog wel te beluisteren op Spotify.) 

In de dagvaarding voor het kort ge-
ding overhandigde Zelfzorgcovid19 
een overzicht van meer dan honderd  
wetenschappelijke studies die laten 
zien dat bij vroege behandeling, dus 
vóór dat patiënten in het ziekenhuis 
terecht komen, ivermectine zeer ef-
fectief is tegen Covid-19. Juist aan die 
vroege behandeling ontbreekt het op 
dit moment, stelt Rogger. “Het pro-
tocol van de NHG komt feitelijk neer 
op geen behandeling. Covid-pati-
enten worden pas behandeld als ze 
in het ziekenhuis terechtkomen, als 
het te laat is.” Daar komt bij dat NHG 
erkent dat ivermectine alleen milde 
bijwerkingen heeft . Rogger: “Op zijn 
minst zou dan toch moeten gelden, 
baat het niet dan schaadt het niet.”

NHG, dat aan de Andere Krant geen 
commentaar wilde geven, verbiedt 
het voorschrijven van ivermectine 
echter niet. Dat doet de Inspectie 
Gezondheidszorg (IGJ). De Inspectie 
voert zelfs een actief handhavingsbe-
leid om ervoor te zorgen dat ivermec-
tine de Covid-patiënt niet bereikt. In 
maart stuurde IGJ een brief waarin 
artsen onder dreiging van een boete 
werden gemaand om geen ivermec-
tine voor te schrijven. De inspectie 
stelde zelfs een meldpunt in waarop 
apothekers artsen konden aangeven 
die ivermectine voorschrijven.

Arjen Ypma uit Venlo, die sinds 
2005 als apotheker werkt (sinds 2018 
zelfstandig), was verbaasd over het 
schrijven dat hij van de Inspectie 
ontving. “Ik vroeg me af, wat is er zo 
erg aan ivermectine dat de Inspectie 
zo ver gaat om een meldplicht in te 
stellen?” Ypma ging op onderzoek uit 
en kwam tot de conclusie dat er wel 
degelijk veel bewijs is dat ivermecti-
ne effectief is. “Je zag heel positieve 
resultaten. Maar IGJ en NHG toonden 
geen enkele bereidheid om hiernaar 
te kijken. Integendeel, ze wierpen 
echt een blokkade op.” Hij besloot om 
die reden zijn medewerking te gaan 
verlenen aan Zelfzorgcovid. 

Hij kreeg contact met huisarts Rob 

Elens, mede-oprichter van Zelfzorg-
covid19.nl, die hem vroeg of hij iver-
mectine wilde leveren. Ypma zegde 
toe en ging direct over tot het moni-
toren van patiënten tot twee weken 

na de verstrekking. “Ik heb inmid-
dels 215 opvolgingen gedaan,” vertelt 
hij. “Grofweg 60% van de patiënten 
herstelde binnen een week, met een 
gemiddelde van 2,1 dagen. Dertig 
procent was herstellende en bij 10% 
was er geen effect. Bij een enkel geval 
was er sprake van een verslechtering. 
Bij 15 tot 20% waren er wel bijwer-
kingen, maar alleen milde en het was 
niet altijd vast te stellen of dit door de 
ivermectine kwam of het ook toege-
diende antibioticum.”

Patiënten die zich tot Zelfzorgco-
vid wenden, moeten een hulpvraag-

formulier invullen, met onder meer 
symptomen en de urgentie. Zelfzorg-
covid zet de hulpvragen één-op-één 
door naar een van de vijftien artsen 
die meewerken. Zij stellen medicatie 
samen, die ze doorgeven aan een van 
de samenwerkende apotheken. Jurist 
Leo Bijl, die onlangs (waarschijnlijk) 
werd getroffen door corona, doorliep 
het proces. Nadat hij Rogger onli-
ne had geconsulteerd, stelde Ypma 
een medicatiepakket voor hem sa-
men, inclusief ivermectine. Bijl: “Ik 
ben binnen twee weken helemaal 
opgeknapt.”

Rogger en zijn collega’s hebben re-
gelmatig overleg over de medicatie 
die zij voorschrijven. Een van de be-
zwaren die zij hebben tegen het pro-
tocol van de NHG is dat “de huisarts 
buitenspel wordt gezet”. 

Ondertussen jaagt de Inspectie door 
op artsen en apothekers die hun pa-
tiënten ivermectine voorschrijven. 
Ypma heeft op 8 december nog be-
zoek gehad van de Inspectie. Hij moet 
nu uiterlijk op 27 december een lijst 
met verstrekkingen van ivermecti-
ne en hydroxychloroquine  aanleve-
ren, inclusief de voorschrijvers. “De 
Inspectie meet met twee maten,” 
stelt Ypma. “Andere middelen die 
een negatief advies hebben, zoals 

quetiapine, worden ook veelvuldig 
voorgeschreven. Daar doen ze niets 
tegen.” Kamerleden Pepijn van Hou-
welingen (FVD) en Wybren van Haga 
hebben vragen gesteld aan de minis-
ter maar nietszeggende antwoorden 
ontvangen. 

De Inspectie, die inmiddels ver-
schillende artsen heeft beboet, wil 
tegenover De Andere Krant geen 
commentaar geven op haar hand-
havingsbeleid. De meest spraakma-
kende boetezaak, tegen huisarts Rob 
Elens, is onlangs behandeld bij een 
beroepscommissie. Volgens advocaat 
Sober Khowja, die Elens bijstaat, zal 
de commissie binnen zes weken uit-
spraak doen. “Als de boete eraf gaat, 
zou dat de weg vrijmaken voor huis-
artsen om ivermectine te gaan voor-
schrijven. Als dat niet gebeurt, dan 
stappen wij naar de bestuursrechter.” 
Die strijd is dus nog niet gestreden. 
Ook Zelfzorgcovid19.nl gaat door, 
belooft De Blok. “We krijgen elke 
dag tussen de 20 en 50 hulpvragen. 
De nood is heel hoog. Dat kunnen we 
niet negeren.”

Het protocol dat door Zelfzorgcovid19.
nl wordt gehanteerd, is ingezien door 
De Andere Krant en zal vrijdag 24 de-
cember in zijn geheel op onze website 
worden geplaatst. ¾

Bronnen
Let op: veel publicaties en zelfs 
topwetenschappers worden door 
Google, Facebook, LinkedIn, You-
Tube en andere social media ge-
heel of gedeeltelijk gecensureerd 
of gevolgd door ‘fact checkers’ 
gelieerd aan de farmaceutische 
industrie.
• Algemeen: bit.ly/covid-cribsheet

• Ivermectine: ivmmeta.com 

• Uitleg PCR-test: bit.ly/uitlegPCR

• Oversterfte en vaccinatieschade: 
bit.ly/DAK-oversterfte

• Vaccinaties: bit.ly/vac-varianten

• Economie: pewrsr.ch/3J8QKV5

• Organisaties:
 - doctors4covidethics.org
 - artsencollectief.nl
 - americasfrontlinedoctors.org
 - worlddoctorsalliance.com
 - doctorsandscientistsdeclara-

tion.org
 - canadiancovidcarealliance.org
 - gbdeclaration.org

Ondertussen jaagt 
de Inspectie door op 
artsen die ivermectine 
voorschrijven

https://tkp.at/
https://ivmmeta.com/
https://doctors4covidethics.org/
https://artsencollectief.nl/
https://americasfrontlinedoctors.org/
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
https://gbdeclaration.org/
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Toine Rongen

De maatschappelijke betrokkenheid van 
Siepel, auteur van elf boeken, is niet van 
vandaag of gisteren. Hij was in de jaren 
tachtig voorlichter van GroenLinks, en 
hoofd perscommunicatie bij de NS in het 
decennium dat volgde. In de jaren daarna 
was hij plaatsvervangend directeur op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn 
kritiek op de rol van de toenmalige Ne-
derlandse regering in de Irak-oorlog re-
sulteerde uiteindelijk in een gedwongen 
vertrek. 
Hij besloot het vak van coaching en trai-
ning in te gaan. Tot aan de eerste lock-
down sprak, coachte, trainde en adviseer-
de Siepel tal van organisaties over media- 
en crisiscommunicatie. In de tussentijd 
schreef hij boeken over de hermetische fi-
losofie, een verzameling van eeuwenoude 
nauw verwante religieuze en esoterische 
ideeën en rituelen. Maar hij schuwt ook de 
intiemere onderwerpen niet: in zijn inter-
nationaal gelauwerde boek ‘Stemmen van 
de ziel, vergeten waarheid van dementie’  
beschrijft hij op ontroerende wijze de af-
takeling van zijn dementerende moeder.  
Hij richt zich nu op het zogeheten ‘Build 
Christianity Back Better’ project.

De Andere Krant trof de langharige auteur 
met de uitstraling van een oudtestamen-
tische profeet in een Arnhems stadspark. 
Aan de hand van talloze contradicties, 
pelt hij de waanzin van deze tijd af om 
van daaruit de contouren van een nieuwe 
wereld te schetsen. In een poging een QR-
code-vrij horeca-etablissement te vin-

den, belanden we uiteindelijk, als vluch-
telingen in eigen land, in de kantine van 
het Rijnstate ziekenhuis. 

Hans verzucht: “Het is cynisme ten top. 
Op deze plek heeft de gemiddelde Neder-
lander zijn ziel en zaligheid overgedragen 
aan de wetenschappelijke hoogmoed van 
de witte jassen met hun modellen, statis-

tieken, medicijnen, injecties en mond-
kapjes. Het maakt me aan het lachen en 
huilen tegelijk. Pas geleden zag ik univer-
siteitshoogleraar Robbert Dijkgraaf voor-
bij komen aan een talkshow-tafel. Het 
waarheidsorakel van de wetenschap had 
zijn boostershotje al gehad, zo vertelde hij 
trots. De interviewer legde vervolgens de 

rode loper uit om hem te laten oreren over 
de reeds bereikte vaccinresultaten. ‘We 
mogen dankbaar zijn voor deze weten-
schappelijke zegeningen’, concludeerde 
de interviewer. Pardon, zegeningen? Alles 
gaat juist met dank aan de wetenschap 
kapot: de cultuursector, de horeca, het 
onderwijs... Wat niet inmiddels?”

Ik stuur met regelmaat brieven naar de 
medische wereld. ‘Beste wetenschappers’, 
steek ik dan van wal. ‘Zolang ik leef roe-
pen jullie dat er meer geld moet worden 
uitgetrokken ter bestrijding van kanker, 
dementie, hartfalen, noem maar op. 
Waarom dan in hemelsnaam, blijven jullie 
de eeuwenoude oorspronkelijke genees-
kunde die juist uitgaat van de kracht van 
de mens, humiliëren? Waarom pakken 
jullie als ware  inquisiteurs structureel 
homeopaten aan als ware het kwakzal-
vers? Vanwaar die angst? Of die goddelijke 
kennis ooit zal doordringen tot het hart 
van de wetenschap... Het stemt me niet 
erg optimistisch. De moraalridder des va-
derlands, Jan Terlouw, stak laatst in een 
ander praatprogramma zijn armen om-
hoog en zei: ‘als we geen vertrouwen meer 
in de wetenschap hebben, waarin dan nog 
wel?’ Nou Jan, dacht ik, wijzend naar mijn 
hart, hier, in de ongekende krachten van 
het individu. Ieder mens beschikt over 
magische krachten die met jouw brein 
niet te bevatten zijn. Het is pure tragiek 
dat dat niet meer erkend lijkt te worden.”

“Iets anders wat me in deze tijd ver-
vreemdt, is dat het beetje kritiek dat ge-
uit wordt in de politieke arena, niet van 
klassiek links komt, maar van een nieuw-
rechtse partij als Forum voor Democra-
tie. Een partij die met weemoed terugkijkt 
naar de renaissance en de Gouden Eeuw. 
Terwijl ik niet achteruit, maar juist voor-
uit wil! Toch verdient met name Gideon 
van Meijeren alle respect. Dit kamerlid 
doet namelijk wat Galilei 500 jaar geleden 
ook deed, door de elite te confronteren 
met de toen buitengewoon ongemak-
kelijke waarheid dat de aarde niet plat 
was, maar rond. In rustige volzinnen 
blijft Gideon hameren op de hiaten in het 
overheidsbeleid, het gemanipuleer met 
cijfers, het aanhoudende ge-frame van 
de oppositie en de flagrante leugens. Als 
hij dit tijdperk van continue lockdowns 
weer eens vergelijkt met de opkomst van 
de dictatuur van het nazi-Duitsland van 
weleer, dan weten de dames en heren uit 
het politieke establishment niet hoe snel 
ze naar de interruptiemicrofoon moeten 
rennen. Met overslaande stem beweren 
ze dan dat zijn taalgebruik te schofterig is 
voor woorden. Ik bespeur bij deze deug-
mensen een haast satanisch genoegen 
om andersdenkenden de mond te snoe-
ren. Het debat polariseert meer en meer. 
Linkse woordvoerders schelden hard-
werkende, vredelievende demonstranten 
uit voor asocialen, wappies en zelfs voor 
ultrarechts gevaar. Het is een glijdende 
schaal”.  

Een minister is een instrument in een 
amoreel systeem 
“Onlangs verdronken dertig vluchtelin-
gen uit Calais in het Kanaal. Ze waren op 
weg naar Engeland. Emmanuel Macron 
en Boris Johnson spraken hun medeleven 
uit. Wat ze echter vakkundig verzwegen, 
is dat dit soort rampen een rechtstreeks 
gevolg zijn van de westerse politiek. 
Terreurbeweging IS kwam bijvoorbeeld 
voort uit de Irak-oorlog waarbij 700.000 
Irakezen door bombardementen het le-
ven lieten. Hierdoor ontstonden van-
uit Irak enorme vluchtelingenstromen 
naar het Westen. Daar wordt door al die 
hoogwaardigheidsbekleders in alle talen 
over gezwegen. De meest ontluisterende 
hypocrisie die ik in mijn tijd als mede-

In zijn recent verschenen boek 
‘Met Gods Verstand’ gaat 
Hans Siepel de strijd aan met 
de almaar uitdijende macht 
van de medische wetenschap. 
“Als deze almacht niet 
wordt verbroken draait het 
onherroepelijk uit op een 
catastrofe”. 

die de NS-Publieksprijs won omdat zij er 
op heldhaftige wijze in was geslaagd het 
juk van haar strenge islamitische milieu 
van zich af te werpen. Tegelijkertijd zet 
Halsema de vele Nederlanders, die zich 
bevrijd hebben van het absolute geloof in 
de wetenschap, neer als wappies en als 
radicale complotdenkers. 

Teleurgesteld maar weinig verrast kreeg 
ik de reactie terug dat ik GroenLinks, 
naar hun maatstaven, onder geen beding 
mag vergelijken met de DDR. Uiteraard 
werd mijn brief niet geplaatst. Klaarblij-
kelijk kan de links-liberale machtselite 
niet tegen kritiek op een systeem waar 
ze zelf medeverantwoordelijk voor zijn.  
Het verschil tussen de DDR en de huidi-
ge situatie in Nederland, zo stellen zij, is 

het feit dat de maatregelen in Nederland 
rechtmatig en door een democratisch 
proces tot stand zouden zijn gekomen. 
Maar ook in de DDR handelde de Partij in 
de overtuiging dat ze het maatschappelijk 
belang diende. Ook zij kenden geen twijfel. 

Daarom was kritiek niet toegestaan. Meer 
en meer Nederlanders zwijgen momen-
teel, uit angst om verklikt te worden. Ook 
dat is blijkbaar te pijnlijk om te accepte-
ren. Net als de alarmerende cijfers over de 
vele  vaccinatie-doden en de hoeveelheid 
vaccinatieschade. Dat komt waarschijnlijk 
pas over tientallen jaren in het bewustzijn 
van dit soort lieden naar boven borrelen. 
Net zoals de koning pas recent in Indone-
sië zijn excuses maakte voor het groteske 
onrecht dat vele decennia geleden onder 
Nederlands bewind plaatsvond. En wat te 
denken van de protestantse beweging die 
pas twee jaar geleden verontschuldigin-
gen aanbood aan de joodse gemeenschap 
voor hun bijdrage aan het antisemitisme. 
Indertijd keek iedereen keek weg. Die mal-
versaties volmondig erkennen duurt dus 

blijkbaar vele jaren. Waarom? Ik betoog 
in mijn boek dat mensen veel sneller door 
die pijnlaag heen kunnen, om vervolgens 
bij hun goddelijke krachten uit te komen. 
Dat kan weliswaar even leiden tot een 
psychische crisis, maar ook dat zie ik als 

werker van het ministerie meemaakte, 
was tijdens de Irak-oorlog. Ik ontdekte 
dat een mensenleven voor het CDA niks 
waard is. Ja, ze hebben de mond vol van 
barmhartigheid. Maar dan alleen voor het 
eigen volk. De verantwoordelijke minis-
ters, Jaap de Hoop Scheffer en Jan-Peter 
Balkenende, hebben voor die oorlog tot 
op de dag van vandaag geen enkele ge-
wetenswroeging getoond. Een minister 
in die functie dient enkel om een amoreel 
systeem te consolideren. Vandaar ook die 
‘Build Back Better’ plannen waar de we-
reld inmiddels voor wordt klaargestoomd. 
Degenen die het systeem kapot maken, 
gaan de ontstane janboel ook weer her-
stellen. Dat uitgerekend diezelfde lieden 
zeggen de boel te gaan repareren, stemt 
me nou niet bepaald hoopvol”.

Meer en meer Nederlanders zwijgen, 
uit angst om verklikt te worden
“Onlangs stuurde ik een brief naar de 
opiniepagina van Het Parool. In 1988 
bezocht ik namelijk Oost-Berlijn met 
toenmalig GroenLinks-Kamerlid Andrée 
van Es. Ik weet nog goed hoe opgelucht 
wij waren op de terugreis.  Wij hoefden, 
als kinderen van na de Tweede Wereld-
oorlog, gelukkig niet te leven onder de 
terreur van een dergelijke dictatuur.  
Ik refereerde in de brief ook aan Fem-
ke Halsema. De Amsterdamse Groen-
Links-burgemeester doet nu namelijk 
hetzelfde wat de Oost-Duitse leiders van 
weleer ook deden: het zaaien van angst 
en het propageren van uitsluiting en se-
lectie. Ze toont wel -volkomen terecht 
ook- respect voor Lale Gül, de schrijfster 

“Vertrouwen op de wetenschap? 
Vertrouw op je hart!”

INTERVIEW HANS SIEPEL

onderdeel van het ‘dappere ont-
waken’ zoals voorspeld in talloze 

oude geschriften waaronder de Bijbel. 
Van de diepe innerlijke potenties van de 
mens heeft de reguliere wetenschap geen 
enkel benul, zoveel is mij inmiddels wel 
duidelijk”. 
QR-code-vluchteling in eigen land
“Ondertussen leef ik al twee jaar op bij-
standsniveau. Ik voel me een QR-co-
de-vluchteling in eigen land. LinkedIn 
heeft me vanwege mijn stukken van hun 
platform gekukeld. Door de lockdowns 
mag ik geen lezingen en mediatrainingen 
meer geven. Door al deze ontwikkelingen 
voel ik me steeds minder welkom in deze 
wereld. 

Aan de andere kant gebeurt er ook heel 
veel goeds in deze tijd. Er zijn de afgelo-
pen paar jaar talloze prachtige initiatie-
ven opgetuigd om aan een nieuwe wereld 
te bouwen,  die een wenkend perspectief 
bieden en waar ik me wel welkom voel. 
In het licht van dit alles heb ik de diep-
gevoelde overtuiging dat we aan de voor-
avond staan van een kwantumsprong in 
onze geestelijke evolutie die zijn weerga 
niet kent”.  ¾

•  De volgende editie van De Andere Krant 
verschijnt op 8 januari 2022.

•  Deze editie is gezien de winkelsluiting bij 
slechts enkele verkooppunten te koop.

•  Deze krant en alle eerdere edities zijn te 
bestellen via deanderekrant.nl/bestellen

Ieder mens beschikt over magische 
krachten die met jouw brein niet te 
bevatten zijn

Mensen kunnen veel sneller door hun 
pijnlaag heen, om vervolgens bij hun 
goddelijke krachten uit te komen

ALLES GAAT JUIST 
MET DANK AAN 
DE WETENSCHAP 
KAPOT

WE STAAN AAN DE 
VOORAVOND VAN EEN 
KWANTUMSPRONG IN 
ONZE GEESTELIJKE 
EVOLUTIE DIE ZIJN 
WEERGA NIET KENT

https://deanderekrant.nl/bestellen
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hebben opgelopen na de eerste prik. Maar 
wat denk je? Geen uitzondering voor een 
tweede vaccinatie.

Kans op boete of gevangenis
Sinds 18 november mag een ongevac-
cineerd persoon niet langer werkzaam 
zijn in gezondheidszorg, onderwijs of 
lucht- en zeevaart. Na introductie van 
de coronapas op 3 december, zijn de on-
gevaccineerden niet langer welkom in 
horeca, sport, culturele evenementen en 
in niet-essentiële winkels. Wie zich daar 

niet aan houdt loopt kans op een boete 
van 12.000 NZD (7210 euro) of zes maan-
den gevangenis. We zijn een segregated 
society geworden.

Omdat ik werkzaam ben in de zorg, was 
ik ook verplicht me te laten inenten. Op 
de dag dat de deadline was verstreken, 
belde de manager me op. Zij vroeg of ik 
gevaccineerd was. Ik antwoordde “nee”. 
Direct werden mijn computeraccount 
en mijn swipecard geblokkeerd. Voor het 
ziekenhuisterrein heb ik een locatiever-
bod gekregen, als een hooligan die een 
stadionverbod krijgt opgelegd. Het ge-

rucht gaat dat onze medische licenties 
worden ingetrokken, wat al bij drie col-
lega’s is gebeurd. Tot die tijd werk ik een 
beetje onder de radar. Ik zie patiënten 
via teleconsulten. Daarbij heb ik me nu 
ook laten registreren als arts onder het 
rechtssysteem van de Maori, de inheemse 
bevolking. Zo hoop ik nog even te kunnen 
doorgaan met het werk waar ik van hou.

Nachtmerrie
Wat je moet begrijpen is dat dit land een 
testing ground is. Als internationale or-
ganisaties een systeem wereldwijd wil-
len uitrollen, proberen ze het eerst uit in 
Nieuw-Zeeland. Zo zijn bijvoorbeeld cre-
ditcards en de betaling met pincode (EFT-
POS) hier als eerste ingevoerd. Het land is 
afgelegen en makkelijk te managen, want 
de bevolking is doorgaans meegaand. Ja-
cinda Ardern heeft bovendien goede con-
tacten met het World Economic Forum 
(WEF), zij is hun geselecteerde Young 
Global Leader, en haar Labour-partij 
heeft een absolute meerderheid in het 
parlement. 
Het tempo van verandering is niet bij te 
houden: nieuwe wetten worden soms op 
donderdag gepubliceerd en de volgende 
maandag aangenomen. De nieuwste Co-
vid-19-wet is verstrekkend: de minister 
van Volksgezondheid kan een locatie tot 
noodgebied verklaren, waarna de instan-
ties het recht hebben om een woning te 
betreden, de aanwezige mensen te testen 
en verplicht te ‘behandelen’. 

Ik denk dat het systeem hier slechts 
wordt geperfectioneerd, voordat het op 
andere plekken wordt ingevoerd, onder 
meer in Nederland. Zei jullie premier niet 
tegen onze premier: “We should function 

René de Monchy

“In Nieuw-Zeeland zijn volgens officië-
le statistieken vanaf januari 2020 tot op 
heden precies 46 mensen aan Covid-19 
overleden. Iedereen die overlijdt binnen 
28 dagen na een positieve PCR-test wordt 
geregistreerd als coronadode, ongeacht 
de omstandigheden. Onlangs heeft de po-
litie hier een crimineel doodgeschoten. 
Postuum bleek de PCR-test positief. Ook 
hij ging de boeken in als een coronadode.”

Onze premier Jacinda Ardern wilde een 
‘hard and fast’ landelijke lockdown, met 
als doel niets minder dan viral elimination. 
Zij zou dit luchtwegvirus uitroeien. Ze-
ker in het begin had zij voldoende steun. 
Bij de dagelijkse persconferenties her-
haalde zij haar motto: “Wij zijn een team 
van vijf miljoen”. Het is een intelligente, 
maar ook gewiekste vrouw, die het po-
litiek manoeuvreren tot in haar vinger-
toppen beheerst. In februari van dit jaar 
ging het land op basis van één positieve 
test opnieuw volledig op slot. Dit was de 
opmaat voor de vaccins, die een maand 
later kwamen.

Ik was erg kritisch op de experimente-
le, nooit eerder gebruikte mRNA-vaccins 
vanwege het ontbreken van een contro-
legroep en langetermijnuitkomsten. Wat 
voor mij echter de deur dichtdeed, was 
dat de vaccins ook aan kinderen werden 
gegeven, die absoluut geen gevaar lopen 
op een corona-infectie. Daarnaast werden 
de mRNA-vaccins ook gepromoot voor 
zwangere vrouwen, wat volledig indruist 
tegen elke medische en wetenschappelijke 
traditie van het zorgvuldig afwegen van 
de voor- en nadelen. 

Vaxxathons en tegoedbonnen
Vanaf de komst van de vaccins staat in 
Nieuw-Zeeland alles in het teken van het 
bereiken van de nu bijna gehaalde 90% 
vaccinatiegraad met twee prikken. Iedere 
burger die zich laat vaccineren, krijgt een 
tegoedbon van 20 NZD (12 euro). De arts 
mag per vaccin 359 NZD (216 euro) decla-
reren. Er werd hier vijf weken geleden een 
zogenaamde “vaxxathon” gehouden, een 
soort feestelijke campagne, met als enig 
doel zoveel mogelijk mensen een prik te 
geven. Van één gezondheidscentrum weet 
ik dat het tijdens die vaxxathon 175.000 

NZD (105.000 euro) heeft verdiend. Het is 
voor artsen een perverse prikkel om aan 
dit soort campagnes mee te werken.

Aanvankelijk waren er nog uitzonde-
ringen voor vaccinatie. Daarvan werd 
massaal gebruik gemaakt. Zelf heb ik 
tientallen uitzonderingen uitgeschreven. 
Korte tijd later werden echter vrijwel alle 
uitzonderingsmogelijkheden door de re-
gering herroepen. De enige uitzondering 
is nu als iemand na de prik een anafylacti-
sche shock heeft opgelopen én daarbij een 
longembolie. Ik heb zelf patiënten gehad 
die een herseninfarct of Guillaume Barré 

Nieuw-Zeeland: keihard beleid 
met gedwongen ‘behandeling’

Arts René de Monchy heeft zijn wortels in Twente. Midden jaren 
zeventig vertrok hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij zich specialiseerde 
tot huisarts en later tot psychiater. Na 48 jaar werkzaam te zijn geweest 
als medicus, is zijn loopbaan abrupt tot stilstand gekomen. Omdat hij 
‘vaccin-vrij’ wil blijven, mag hij geen patiënten meer zien en kreeg hij 
zelfs een locatieverbod voor het ziekenhuis waar hij werkte. 

ARTS RENÉ DE MONCHY: WE ZIJN NU EEN APARTHEIDSSTAAT WAAR KAN JE NOG ONBEZORGD OP WINTERSPORT?

as one space”. Hij denkt als een globalist. 
En uit wiens handen ontving hij ook al-
weer de Global Citizen Award?

Eerbied voor het leven
Veel collega’s die ik onder vier ogen 
spreek, uiten openlijk twijfels over het 
harde coronabeleid. Zij vragen zich af of 
de maatregelen nog wel te maken hebben 
met de volksgezondheid. Ik ben blij dat 
zij hun twijfels uitspreken en verbinding 
zoeken met andere medici. Voor mezelf 
geldt dat ik trouw zal blijven aan mijn 
principes. Ik sta voor individuele vrijheid 
en verantwoordelijkheid, voor ‘Eerbied 
voor het leven’. Daar kan niemand mij op 
afrekenen. ¾

	Een uitgebreidere versie van 
dit artikel is gepubliceerd op 
de website van het Stichting 
Artsen Covid Collectief: https://
artsencollectief.nl/arts-in-nieuw-
zeeland-ik-moet-nu-een-beetje-
onder-de-radar-werken/

Stichting Artsen Covid Collectief is een 
onafhankelijke, non-profitorganisatie 
van artsen en medisch professionals die 
zien dat de gezondheid en de kwaliteit 
van leven van mensen in gevaar zijn 
geraakt tijdens de coronacrisis. Het col-
lectief streeft naar een open debat over 
de mogelijkheden van een beleid met 
maatregelen tegen corona- en andere 
griepvirussen, waarbij zo min mogelijk 
nevenschade ontstaat en gezondheid 
wordt gestimuleerd. Het motto is daar-
bij: van angst naar vertrouwen.

Barbara Le Noble

Sinds Oostenrijk is veran-
derd in een controlestaat, 
mensen zich op straffe van 
hoge boetes zonder geldi-
ge QR code niet meer vrij 

mogen bewegen en er een lockdown voor 
ongevaccineerden geldt, is een skivakan-
tie naar het Alpenland voor de ongevac-
cineerde Nederlander een ware mission 
impossible geworden. In Zwitserland dient 
iedere buitenlander die het land in wil, ge-
vaccineerd of ongevaccineerd, een geldige 
PCR-test bij zich te hebben. In Frankrijk 
dient de skiër een chirurgisch mondkap-
je of een stoffen masker categorie 1 met 
AFNOR SPEC S76-001 certificering te ge-
bruiken. Het wordt steeds gekker. Help! 

Waar kun je nog wel naar toe zonder al te 
veel gedoe? Een geldige PCR-test is helaas 
in alle landen de regel dus daar ontkom 
je niet aan, zeker niet in het geval van 
een vliegreis. We gaan dus op zoek naar 
de bestemmingen waar ongevaccineerde 
reizigers niet worden gediscrimineerd. 
Voor elke bestemming geldt intussen, 
check van tevoren hoe de lokale situatie is! 
Het is goed te beseffen dat je in een vakan-
tiehuis of appartement over het algemeen 
meer vrijheid geniet dan in een hotel. 

Scandinavië: Zweden en Noorwegen
Zweden heeft al vanaf het begin van de 
crisis een eigen koers gevaren en nooit 
aan lockdowns gedaan. Scandinaviërs 
leven dicht bij de natuur en er schijnt 
onder de bevolking minder angst te 
heersen voor het coronavirus. Je kunt 
er goed skiën, zoals in Sälen, een echte 
familiebestemming. De bergen in Scan-
dinavië zijn niet hoger dan 1000 meter, 
maar door de noordelijke ligging is het 
hele gebeid wel sneeuwzeker. Trysil is een 
van de bekendste en grootste skigebieden. 
Nadeel van Noorwegen is dat het er vroeg 
donker wordt, wat wordt opgelost door 
de pistes te verlichten. Het gebied heeft 
71 km pistes. Omdat de corona-situatie 
met de dag kan veranderen, is het advies 
van tevoren even goed te checken, zeker 
als je naar een hotel gaat. Vanaf Airport 
Eelde (Groningen) vlieg je zowel naar de 
gloednieuwe bestemming Scandinavian 
Mountains en naar Zweden. Vanaf Schip-
hol vlieg je naar Oslo. 

Polen
Skiën in Polen is niet helemaal te verge-
lijken met een ski-ervaring in de Alpen 
maar het komt aardig in de buurt. De 
Poolse skigebieden Schirk en Zakopane 

liggen middenin de ongerepte natuur en 
zijn de leukste en de grootste. Schirk (530 
m) voelt gemoedelijk aan. Op basis van 
wat ik hoorde, nemen de meeste Polen het 
niet zo nauw met de handhaving van Eu-
ropees beleid en zijn bars en restaurants 
gewoon voor iedereen toegankelijk. 
Vlakbij de grens met Slowakije, ligt het 
dorp Zakopane (840 m), een levendig ski-
dorp met historische kerken, houten hui-
zen en een markt met diverse winkeltjes 
en talrijke restaurants. Vanuit Zakopane 
kun je met de skibus de andere skigebie-
den bereiken, die samen zo’n 30 km aan 
pistes bieden. Het kan in Polen tijdens de 
weekends en de vakanties behoorlijk druk 
zijn. Met de auto is het vanaf Nederland 
rond de 1200 kilometer. Vliegen kan op 
Krakau.

Spanje
Spanje is qua wintersportland relatief 
onbekend. In het skigebied van de Sierra 
Nevada, hoorde ik, wordt nergens om een 
QR-code gevraagd en is alles open. Voor 
nu is de QR-code door de rechter afge-
wezen. Het bekendste dorp is Pradolla-
no. Het geeft toegang tot een skigebied 
met 107 km pistes. De hoogste afdaling 
vind je op 3200 meter. In weekends en 
tijdens Spaanse vakanties kan het ook 
hier erg druk zijn. Met de auto is het 
2100 km. Granada of Sevilla zijn de beste 
aanvliegroutes.

In de Spaanse Pyreneeën kun je kiezen 
voor Baqueira - Beret – Bonaigua of voor 
La Molina – Masella. Deze bestemmingen 
zijn behoorlijk sneeuwzeker. Veel pistes 
liggen boven 1800 meter en er zijn goed 
werkende kunstsneeuwinstallaties. Het 
dichtstbijzijnde vliegveld is Pau. Het sei-
zoen loopt meestal door tot in mei.

Een andere, meer noordelijk gelegen optie 
in de Pyreneeën is het dwergstaatje An-
dorra, dat sterk verbonden is met de Eu-
ropese Unie zonder er lid van te zijn. Een 
kanttekening: een van de huidige prinsen 
is de president van Frankrijk, Emmanuel 
Macron. De QR-code lijkt er niet nodig 
te zijn om te skiën, maar voor de hore-
ca geldt het 3G-beleid, al wordt dit niet 
overal gehandhaafd. In veel hotels vraagt 
men bij check-in wel om PCR- test, vac-
cinatie-of herstelbewijs. Alles bij elkaar 
genomen gelden hier dezelfde regels als 
in Italië of Zwitserland.

Fijne skivakantie! ¾ 

De Andere 
skigebieden
De eisen die door overheden aan reizigers worden gesteld, maken 
het steeds moeilijker om onbezorgd op vakantie te gaan. Voor 
wie een skivakantie overweegt, heeft De Andere Krant een aantal 
opties in Scandinavië, Polen en Spanje onderzocht.  Lieve leiders,

Ten diepste willen we u bedanken voor uw boven-
menselijke inspanningen om ons te beschermen tegen het virus dat 
het leven van ons allen bedreigt. Het heeft natuurlijk even geduurd, 
maar dankzij uw nooit aflatende moeite is uw boodschap doorgedrongen tot 
het voltallige Nederlandse volk. 

Gedurende de gehele periode heeft u uw uiterste best gedaan voor het behoud 
van onze pleziertjes. En dat siert u. Een hapje eten buiten de deur, een borrel 
in een café, of het bezoeken van onze grootouders in verpleegtehuizen. Maar 
nu we allemaal onder vuur liggen van dit verschrikkelijke virus, is het geen tijd 
voor dat soort frivoliteiten. 

Wij, het Nederlandse volk, zullen als één man deze vijand verslaan en daar-
voor zal niets ons teveel zijn. Géén van ons zal de veiligheid van ons huis nog 
verlaten als het niet hoogst noodzakelijk is. Dat bedrijven daarmee ten onder 
zullen gaan, is uw begrijpelijke bezorgdheid, maar wij vragen u: wie heeft er 
iets aan horeca als iedereen dood is? Wie kan zijn grootouders nog bezoeken als 
zowel die grootouders als de bezoekers gestorven zijn aan dit vreselijke virus?

Uiteraard zullen we ons niet langer op de werkvloer begeven, want ook daar 
ligt het virus op de loer. Wij begrijpen dat u hierin terughoudend bent, want 
het zal de economie doen instorten, maar dat is van later zorg. En uiteraard 
kunnen wij, als verantwoordelijke ouders, onze kinderen ook niet langer naar 
school laten gaan. Hun toekomst is nu van ondergeschikt belang. Onderschat 
uw volk niet, wij zijn bereid om alles te aanvaarden in deze strijd. 

Ons voedsel kunnen we, dankzij al uw inspanningen om ons te voorzien van 
prachtige technologie, gewoon bestellen. Mochten de bezorgdiensten, die als 
helden de levensgevaarlijke buitenwereld trotseren, overbelast raken, dan zullen 
er in onze gezinnen moedige mannen en vrouwen opstaan die met gevaar voor 
eigen leven de noodzakelijke gang naar de supermarkt maken. 

Ook willen wij u ten diepste bedanken voor de samenwerking die u bent aange-
gaan met de farmaceutische industrie, die dankzij bovenmenselijke inspanning 
en zelfopoffering, op zulks een korte termijn levensreddende injecties heeft 
kunnen ontwikkelen. Injecties die als machtig wapen in deze oorlog worden 
ingezet. Wij beseffen ten volle dat dit wapen ook vele slachtoffers zal maken 
(zoals in iedere oorlog), maar wij zijn volkomen bereid deze offers te brengen. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de media die onvermoeibaar de 
belangrijke boodschap herhalen. Opdat wij niet vergeten. 

Zonder uw tomeloze wilskracht om, zonder enige zelfzucht, samen te wer-
ken met de media en de producenten van de levensreddende middelen, zou 
de wereld reddeloos ten onder zijn gegaan. Het spijt ons dan ook diep dat wij 
u eerder dit jaar hebben ontslagen vanwege een futiel voorval dat weliswaar 
26.000 gezinnen (met 70.000 kinderen) ruïneerde, maar dat in het niet valt 
bij de huidige bedreiging. 

Ondanks uw ontslag bent u, in plaats van te gaan genieten van uw rust, man-
moedig doorgegaan met uw zware taak. Sterker nog, meer dan voordien hebt 
u zich ingespannen. Maar nu de ernst van de zaak tot het hele volk is doorge-
drongen, zullen wij het van u overnemen, en kunt u met vertrouwen van uw 
welverdiende rust gaan genieten. Verlost van uw zware last, bent u ook niet 
langer gedwongen uzelf in levensgevaar te brengen door uw kerstlunch te ge-
bruiken in één ruimte met 150 collega’s, maar kunt u dat doen in de veiligheid 
van uw eigen huis. 

Met eventuele sporadische dwarsliggers zullen wij zelf korte metten maken. 
Maakt u zich hierover geen zorgen. Wij zijn uw soldaten in deze strijd, en wij 
zullen u niet teleurstellen. Zodra deze strijd is gewonnen en uw hooggeleerde 
wetenschappers van OMT en RIVM opgelucht groen licht geven, zullen wij u 
eren en voor altijd opnemen in de galerij van grootste volkshelden aller tijden.

Vanuit de grond van ons hart wensen wij u veilige feestdagen.

Uw Nederlandse volk ¾

WIJ ZIJN UW 
SOLDATEN IN DEZE 
STRIJD, EN WIJ 
ZULLEN U NIET 
TELEURSTELLEN

PIETER  STUURMAN

Zelfs patiënten die een herseninfarct 
opliepen na de eerste prik krijgen geen 
uitzondering voor de tweede  

Premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern
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MUSEUMPLEIN

Locatie: Museumplein. Daar ligt een mooie nieuwe gras-
mat en is altijd genoeg politie te vinden om het festival 
in goede banen te leiden. Gaat mevrouw Halsema niet op 
haar knieën voor dit initiatief, dan is er vast een sympa-
thiserende boer met een groot weiland te vinden.
Mogelijke data: 5 mei of the 4th of July
Catering: Family Vibe uit Ede en Spaarne66 uit Haarlem
Dresscode: Een bloot gezicht en iets blauw-wit-roods 
over de rechte rug.
Presentatrice: Doutzen Kroes. Het Friese model postte op 
Instagram in de zomer van 2020 dat ze urenlang rese-
arch had gedaan en tot de conclusie was gekomen dat we 
voorgelogen worden door ‘de media, de farma-industrie, 
regeringen en grote bedrijven met andere belangen’. Het 
populaire en sympathieke topmodel dat nooit wat fout 
kon doen, werd snel in het hoekje complotdenker gezet 
en kreeg een kar stront over zich heen. De mooiste rechte 
rug van Nederland hield echter stand. We zien daarom 
een belangrijke rol voor haar weggelegd als boegbeeld en 
presentatrice van ons festival. “Ik ga me niet laten dwin-
gen een inenting te nemen. Ik ga me niet laten dwingen 
te bewijzen dat ik gezond ben om deel te kunnen nemen 
aan de samenleving.” Doutzen, voor ons ben je mooi, 
zoals je bent.

LINE UP: ERIC CLAPTON (ROCK/
BLUES): ‘HAD IK ZE MAAR NOOIT 
GENOMEN’

De 76-jarige Eric Clapton, alom erkend als één van de 
meest invloedrijke gitaristen ooit, kreeg te maken met 
zware bijwerkingen na twee AstraZeneca-prikken. “Mijn 
handen en voeten voelden bevroren, gevoelloos en bran-
dend aan. Twee weken lang heb ik gevreesd dat ik nooit 
meer zou kunnen spelen. Ik wist te weinig van de gevaren, 
want de propaganda zei dat het vaccin veilig was. Achteraf 
gezien zeg ik: had ik ze maar nooit genomen.” (Prikspijt!) 
Sinds hij zich verzet, wordt de Britse muzieklegende, 
bekend van ‘Wonderful Tonight’, ‘Layla’ en ‘Tears in He-
aven’, in de mainstream media neergezet als ‘conspiracy 
rock star’. Clapton haalt zijn schouders op bij het labelen. 
“Ongevaccineerden uitsluiten is discriminatie. Als een 
poppodium dat doet tijdens een van mijn concerten, heb 
ik het recht de show te cancellen.”
Beoogd hoogtepunt:
Als zijn nieuwe nummer Stand and Deliver over de fes-
tivalweide schalt:

Do you wanna be a free man – Or do you wanna be a 
 slave?

You wanna wear these chains – 
Until you’re lying in the grave?

VAN MORISSON (ROCK): ‘STA OP 
TEGEN PSUEDO-WETENSCHAP 
ROND COVID-19’

Ook de Noord-Ierse zanger Van Morisson, bekend van 
onder andere wereldhit Brown Eyed Girl, geldt als ‘sa-
menzweringstheorierocker’. Hij ligt in zijn eigen land al 
een jaar lang in de clinch met de minister van volksge-
zondheid Robin Swann, die volgens de 76-jarige artiest 
‘geen enkel bewijs heeft geleverd over de verspreiding 
tijdens evenementen’. Van Morisson: “Ik roep iedereen 
op om op te staan tegen deze pseudo-wetenschap rond 
covid-19.”
Beoogd hoogtepunt:
De meeslepende afsluiter van zijn setlist: 
No more lockdown 

No more government overreach 
No more fascist police 
Disturbing our peace 
No more taking of our freedom 
– And our God-given rights – 
Pretending it’s for our safety – When it’s really to enslave

BERT HEERINK (ROCK): ‘IN EEN 
OORLOG MOET JE ZIJDE KIEZEN’

In Nederland is voormalig Vanderberg-zanger Bert Hee-
rink een van de eerste bekende artiesten geweest die zijn 
hoofd boven het maaiveld uitstak. “Omdat ik het met mijn 
hart en geweten niet kan verantwoorden, speel ik nooit 
meer op een plek waar er voor toegang tot (mijn) muziek 
gevraagd wordt om een mondkapje, een test- en/of een 
vaccinatiebewijs. Mocht dat betekenen dat ik niet meer 
de bühne op kan: het zij zo!” aldus de 69-jarige rocker. 
Hij constateert dat er in de muziekwereld maar weinig 
collega’s opstaan tegen de QR-uitsluiting. “Ik had meer 
lef verwacht van de grote namen. Het lijkt alsof velen 
bang zijn om hun status en optredens te verliezen. Zelf 
vind ik dat je ergens voor moet staan in dit leven, ook al 
kost het je wat. Ik ben gestopt met mijn samenwerking 
met Jan Akkerman en het Pink Floyd Project. Zij staan 
er anders in. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Er 
is geen reden voor vijandschap tussen mensen, maar de 
vijandschap is wel de maatschappij ingeslopen. We zitten 
in een psychologische oorlog. In een oorlog moet je een 
kant kiezen. Als we niet opstaan voor onze jeugd, dan 
wacht hun een vreselijke toekomst, want we stevenen 
regelrecht op communisme af. Het is voor mij onbegrij-
pelijk dat niet meer mensen dat zien.” 

Beoogd hoogtepunt:
Als Bert Heerink tijdens zijn grootste hit Burning Heart 
open zet en zingt: 
This burning heart of mine –It still hurts after all this time 
This burning heart in me –Won’t let me be

RICHARD ASHCROFT (ROCK/
POP): ‘THE DRUGS DON’T WORK’

Richard Ashcroft, ex-zanger van The Verve, door de BBC 
geframed als antivaxxer, ziet zichzelf als ‘natural rebel’. 
Hij is kritisch is over de medicijnenindustrie. Het num-
mer The Drugs Don’t Work, geschreven vlak voordat zijn 
vader overleed: ‘Now the drugs don’t work, They just make 
you worse’. Hij staat voor een vaccinatiepaspoortvrije 
samenleving en is bereid daarvoor pijn te lijden. “We zijn 
geen eigendom van de regering.”
Beoogd hoogtepunt:
Wanneer Ashcroft tijdens Bittersweet Symphony zingt:
‘Cause it’s a bittersweet symphony, that’s life –Trying to 
make ends meet – You’re a slave to the jabs and then you 
die’  

OSDORP POSSE (RAP/HIPHOP): 
‘DE HARDE WAARHEID, DIE 
WORDT GECENSUREERD’

Voor dit unieke festival moet het toch mogelijk zijn om 
nog een keer de Osdorp Posse bijeen te brengen? Het zou 
de eerste keer zijn sinds 2009. Frontman Pascal Griffioen 
stond al eens met een uitgebreid interview in De Ande-
re Krant. Hij geldt als complotdenker en beaamt gerust 
dat hij dat is. “Als jij denkt dat complotten niet bestaan, 
ben jij de gek. Iedereen met een zinnig verstand weet dat 
Kennedy niet doodgeschoten kan zijn door Lee Harvey 
Oswald. Iedereen die zich heeft verdiept in 9/11 weet dat 
het officiële verhaal niet waar is. Ga zo maar door. Wat 
de zogenaamde ‘gekken’ zeggen, klinkt voor mij veel 
logischer. In de muziekindustrie hebben blijkbaar maar 
weinigen door dat ze gefopt worden door NOS. Anders is 
het gebrek aan lef om er wat van te zeggen.”
Beoogd hoogtepunt:
Als de Osdorp Posse Censuur rapt.
De harde waarheid, die wordt gecensureerd 
Terwijl van de waarheid het meeste wordt geleerd. 
De harde waarheid, die wordt gecensureerd. 
Dus eigenlijk zeg je, de waarheid is verkeerd.

DOUWE BOB (SINGER/SONG-
WRITER): ‘DE DISCRIMINATIE IS 
TE GROOT’

Zanger Douwe Bob heeft 28 optredens gecanceld nadat 
het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd. Hij noemt de 
QR-code regelrechte ’discriminatie’ en daar is volgens 
ons geen speld tussen te krijgen. Hij kwam tot dit inzicht 
nadat hij werd geweigerd in een bioscoop. “Toen besefte 
ik: ik ga er niet aan meedoen. De discriminatie is te groot.” 
Beoogd hoogtepunt:
Als Douwe Bob Posthuma samen met de Duitse zangeres 
Nena (bekend van 99 Luftballon)  - als vervangster van 
Anouk – die sinds corona al haar wilde haren kwijt is – 
zijn hit Hold Me inzet.
You’re my joy in this sad, sad world –You are safe with me 
– Dream and you will be free

TIM DOUWSMA (NEDERPOP): 
‘WEES WELKOM IN MIJN HART’

De Friese zanger Tim Douwsma heeft zich vanaf het 
begin gedistantieerd van het coronabeleid. “Al vroeg in 
deze bizarre tijd heb ik mijn zorgen uitgesproken en ik 
heb geprobeerd dat met zuivere intenties te doen. Het 
werd mij niet in dank afgenomen. Ik heb vervolgens veel 
meegemaakt en ik was voor veel mensen en werkzaam-
heden ineens ‘exit’. Dat deed veel pijn. Maar het zij zo. 
Ik sta waarvoor ik sta.” Respect daarvoor. Wees welkom 
op ons podium.
Beoogd hoogtepunt
De tranentrekker ‘Wees welkom in mijn hart.’
Wees welkom in mijn hart –Geen afstand, niet apart 
Want de wereld die is van ons allemaal –Welkom hier… in 
mijn hart 

‘ÜBERWAPPIE’ LANGE FRANS 
(RAP/POP) MAG NIET  
ONTBREKEN

Frans Christiaan Frederiks doorzag het coronabedrog 
al gauw en riep zijn fans op de maatregelen te negeren. 
Zijn podcast en interviews, waarin hij ruimte bood voor 
andersdenkenden zoals Janet Ossebaard, zijn omstreden 
en keihard afgemaakt in de mainstream media. Lange 
Frans hield zijn rug recht en liet zich geregeld zien op de-
monstraties. Wij gaan uit van zijn goede intenties, danken 
hem voor zijn lef en zijn bereid om deze ‘überwappie’ zijn 
hypocriete QR-optreden in Edam te vergeven. Wij bieden 
hem - mits hij gratis komt spelen natuurlijk – graag kans 
op eerherstel voor die blunder. Frans, om ook een beetje 
old-skool gabberhaus op de weide te krijgen, mag je ge-
rust maatje DJ Paul Elstak meenemen. A rainbow high in 
the sky misstaat immers niet op een festival.
Beoogd hoogtepunt: Het Land Van - met Thierry Baudet 
op de vleugel – op een zwoele zomeravond.
Kom uit het land waar de toespraak met het woordje bo-
reaal –Het meest geframed werd het afgelopen jaar op het 
journaal

De Andere Krant heet u van harte welkom op Freedomlands 2022, hét festival van 
de parallelle samenleving. Hoewel het in algemene zin veel te stil blijft, zijn er 
genoeg artiesten die wel hun kop boven het maaiveld hebben uitgestoken door 
een statement te maken tegen de QR-maatschappij. Dit zijn de echte sterren en 
zij verdienen een groots podium. Aan de concertorganisator die wars is van dis-
criminatie,  ga gerust met ons idee aan de haal.
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met De Belangen, die van hun multina-
tionals die zij via de Crisiswet (2010) tot 
‘nationaal belang’ hebben verheven. De 
Sociaal Economische Raad (SER) met 
door ‘De Kroon’ benoemde ‘kroonleden’ 
het belangrijkste politiek adviesorgaan. 
Een bekend kroonlid is Ed ‘Klimaat-
wet’ Nijpels, de multi-commissaris en 
oud-minister van Milieu, die het fameu-
ze ‘Poldermodel’ bewaakt. Dit overleg-
model houdt in, dat je lobbyclubs die bij 
‘de macht’ in de tas zitten de spreekbuis 
maakt van ‘het volk’. Denk aan landbouw-
organisatie LTO of vakbond FNV. Daarvan 
kon vroegere voorzitter Wim Kok wegens 
zijn trouwe dienst aan het kartel uitgroei-
en tot premier en Shell-commissaris. 
Even je ‘ideologische veren afschudden’, 
en cashen maar.

De Tweede Kamer kun je zien als solli-
citatieplatform voor ‘De Macht’, terwijl 
de Eerste Kamer meer openlijk een club 
van bedrijfslobbyisten is. Wie zich als 
Kamerlid gedienstig toont aan ‘De Be-
langen’ van Het Kartel, krijgt na 4 of 8 
jaar  dik zevenduizend euro per maand een 
prachtig baantje, commissariaatje. Denk 
aan VWS-minster Edith Schippers die bij  
het DSM van ‘coronagezant’ Feike Sijbe-
sma, tevens bankraad bij De Nederlandse 
Bank, aan de slag mocht als baas van de 
Nederlandse divisie. Velen gingen haar 
voor. Wat dacht je van Hans Wijers, die als 
D66-politicus eerder Minister van Eco-
nomische Zaken was,  vervolgens com-
missaris bij ING en Shell. Laetitia Griffith 
(VVD) sjeesde als Kamerlid volledig, maar 
kon wel bij KMPG aan de slag en bestuur-
der worden bij… de Postcode Loterij.

Deze miljarden-geldsluis van Boude-
wijn Poelmann en zijn bedrijf Novamedia 
(opgericht met mediamagnaat Derek Sau-
er) kon groot groeien dankzij het amuse-
mentsimperium van Joop van den Ende 
met de Postcode Loterijshow. En dankzij 
een loterijvergunning van de overheid, 
die plots concurrentie duldde naast haar 
eigen staatsgokkasten, Holland Casino 
en de Staatsloterij. Het doneert jaarlijks 
tientallen miljoenen euro’s aan op papier 
‘linkse’ clubs die nu de zelfde CO2-agenda 
voorstaan als de VNO-NCW. De Postcode 
Loterij bevat in haar bestuur (van No-
vamedia en het aandeelhoudersbedrijf) 
vooral ‘rechtse’ mensen, danwel oud-po-
litici gedienstig aan het Kartel. Zo vinden 
wij er de baas van ASR Vermogensbeheer, 
Kick van der Poll, maar ook Laetitia Grif-
fith (VVD) en Cees Veerman (CDA) naast 
oud VROM-staatssecretaris Pieter van 
Geel (CDA) en Ben Knapen (CDA). Een 
‘rechts’ clubje dus. 

De oude systeemmedia krijgen jaarlijks 
van het Ministerie van VWS een slordi-
ge 1,1 miljard euro subsidie, om u en mij 
te vertellen dat ‘Het Kartel’ gelijk heeft. 
Daarnaast vinden we de Bertelsmann Stif-
tung,  het Duitse media-imperium dat ei-
genaar is van RTL. Daar was tot recent oud 
CDA-politicus Aart Jan de Geus CEO, naast 
zijn bestuursfunctie voor de Triodosbank. 
Twee Belgische miljardairs, Christian van 
Thillo en Thomas Leysen ,bezitten dankzij 
Belgische mediasubsidies de andere grote 
kranten. Die media vertellen u dagelijks 
dat u een CO2-uitstotende corona-be-
smettingshaard bent, die ingesnoerd 
moet worden door Het Kartel. ¾

Rypke Zeilmaker

De realiteit - na jaren WOB-procedu-
res en onderzoek - onthult Nederland als 
‘Koninklijke Oligarchie BV’, waar niet de 
politici in de Tweede Kamer de macht 
controleren, maar de zogenaamde Ulti-
mate Beneficiary Owners (UBO’s, groot-
aandeelhouders van het grootbedrijf) de 
grote lijnen uitzetten. We hebben het over 
het oude geld rond de opper-UBO van de 
BV Nederland, de multimiljardairs-fami-
lie van Oranje, die ook de baas is van het 
hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. 
In onze Kerstboom van de Macht zitten zij 
in de piek. Daaronder is het hoe groter de 
kerstbal, hoe invloedrijker de corpsbal.  
Onder de UBO-families prijken klinkende 
namen als De Fentener-Van Vlissingen 
(Steenkolenhandel SHV), Brenninkmeijer 
(C&A), Van der Vorm (Boskalis,Financieel 
Dagblad en rijk dankzij de Holland Ameri-
ka-lijn), Van Oord, de familie Schimmel-
penninck (De Nederlandse Bank). Hieraan 
vast zit een deel ‘nieuw geld’ (nouveau 
riche), de grootgeld-verdieners die door-
stoten naar de top. Denk aan Joop van 
den Ende die met miljardair John de Mol 
vrienden werd met de opperste macht. 

Grootbedrijf en banken hebben een 
eigen loket bij de Belastingdienst. Het 
heet ‘Groot Zakelijk’ en kan deals slui-
ten. Denk aan de door de belastingbetaler 
geredde ING-bank, die na witwasprak-
tijken een deal sloot met de FIOD. Via De 
Nederlandse Bank bepalen zij wie er op 
het geld mag zitten, want de ‘bankraden’ 
worden  politiek benoemd door de Kroon. 
Voor hen gelden andere regels dan voor 
u en mij. Denk aan de eigenaar van het 

Mediapark in Hilversum en vastgoedboer 
Bernhard van Oranje, eigenaar van het 
circuit in Zandvoort. Als boeren bij Natura 
2000-gebied hun koeien buiten laten, dan 
worden ze van een stikstofcrisis beschul-
digd. Maar Van Oranje kan in Natura 2000 
gebied, de prachtige duinen bij Zandvoort 
het circuit oppimpen tot Formule-1-sta-
tus. Hoezo ‘stikstof’?

De magistratuur en overheden meten 
met twee (kli)maten: een voor de UBO’s, 
en een voor wie ‘De Belangen’ in de weg 
zit. Of voor wie bij ‘De Belangen’ op het 
menu staan, omdat ze niet aan hun Kli-
maattafels zaten. Bijvoorbeeld u en ik, het 
stemvee en belastingvee dat hun CO2-re-
kening van honderden miljarden euro’s 
mag betalen. Of de boeren, wiens grond 
prooi is voor Clemens Brenninkmeijer en 
zijn plannen voor Tristate City, Nederland 
als Singapore aan de Noordzee. Met goed-
keuring van Maxima van O.

De VNO-NCW is hun lobbyvehikel om 
economisch beleid overeen te stemmen 

De Kerstboom van de Macht
Op papier heet Nederland een parlementaire democratie waar gekozen 
politici de macht hebben, en een rechtstaat waar objectieve magistraten 
de bevolking beschermen tegen criminaliteit. Maar stemt dit populaire 
beeld van Nederland als vrij land wel met de praktijk overeen?

HOE NEDERLAND WORDT GERUND

Bernhard van Oranje 
kan Natura 2000-gebied 
oppimpen tot Formule 
1-status. Hoezo stikstof?

Verklarende Woordenlijst

UBO’s: Ultimate Beneficiary 
Owners -  grootbedrijf, grootaan-
deelhouders, eventueel via fiscale 
kerstboomstructuren

VNO-NCW: lobbyvehikel van het 
grootbedrijf, gevestigd in de Malie-
toren in Den Haag tegenover het 
Ministerie EZ en Klimaat

SER: Sociaal Economische Raad, 
het belangrijkste adviesorgaan 
van de regering, waaraan we de 
windmolens danken, het SER Ener-
gieakkoord. 

DNB, De Nederlandse Bank, het 
financiele hart van de Koninklijke 
Oligarchie Nederland BV, samen 
met De Belastingdienst, en daarom 
de grootste kerstbal.

‘Publieke Banken’, banken die 
onder toezicht en beheer staan 
van een Ministerie of van provin-
ciale overheden. Zoals FMO, de 
Nederlandse Investeringsbank, 
BNG Bank, en banken die direct 
eigendom zijn van het Ministerie 
van Financiën.

Private banken in publieke 
handen: Volksbank is het vehikel 

waaronder private banken ASN en 
SNS vallen, daarnaast de Neder-
landse Waterschapsbank. Die vallen 
onder het Ministerie van Financiën.

Staats(gok)bedrijven: Holland 
Casino en de Staatsloterij, zijn net 
als de Gasunie en Schiphol Staats-
bedrijven.

Topmanagementgroep: De onge-
veer 90 topambtenaren, directeu-
ren-generaal, en de Ministers.

Beleidsrapportfabrieken: RIVM, Het 
Planbureau voor de Leefomgeving, 
Wageningen UR leveren weten-
schap op bestelling. Zo krijgen 
voorgenomen beleidsdoelen de 
zweem van noodzaak, waar geko-
zen politici niet aan tornen mogen. 
Anders heet je immers ‘tegen de 
wetenschap’.

Media-industrie: Is er eenmaal 
beleid voorgekookt, dan moet dit 
‘aan de man’ gebracht. Hiertoe 
dient de media-industrie van 
‘De Kranten’ in handen van twee 
Belg-miljardairs, de Bertelsmann 
Stiftung (RTL) en de nationale en 
regionale staatsomroepen. Die krij-
gen jaarlijks 1,1 miljard euro subsidie 
van het Ministerie van VWS.

NGO’s (Non Governmental Organi-
sations): Het Kartel handhaaft haar 
fundamenteel ondemocratische 
positie mede dankzij actiegroepen 
in stichtingenen. Denk aan groot-
grondbezitter Natuurmonumenten, 
steevast voorgezeten door een 
oud-politicus, de grootontvanger 
van opgekochte boerengrond. Of 
Milieudefensie, dat jaarlijks met 10 
miljoen euro subsidie campagne 
mag voeren voor het CO2-beleid 
van Mark Rutte. Niet-Gekozen Orga-
nisaties zou een betere naam zijn.

Postcode Loterij: door media-im-
perialist Joop van den Ende groot 
gemaakt loterijvehikel van de 
Novamedia Groep van Boudewijn 
Poelmann, mede opgericht door 
mediamagnaat Derek Sauer. 
Grootfinancier van clubs die de 
boerenstand kapot procederen en 
de visserij belagen. In het bestuur 
zitten vooral rechtse oud-politici. 
Denk aan Cees Veerman (CDA), Ben 
Knapen (CDA) en Laetitia Griffith 
(VVD).

Menselijke Voorraden: stemvee en 
belastingvee, met papieren enkel-
bandje in A.B HOOFDLETTERS, 
onderpand voor de Staatsschuld.
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Marjolein Voogd

“Onze droom is een wereldwijd netwerk 
van mensen te inspireren hun toekomst-
droom te omschrijven, te delen en deze 
vervolgens gezamenlijk te gaan leven,” 
steekt Marloes direct enthousiast van wal 
als wij haar vragen naar The Great Citi-
zens Movement. Deze beweging ontstond 
op het moment dat Michaéla Schippers 
(Hoogleraar Behaviour and Performance 
Management) haar droom over een moo-
iere toekomst deelde met Marloes Vis 
van Heemst (organisatiewetenschapper 
en schrijver). Marloes raakte hierdoor 
geinspireerd om samen met Michaéla – 
op persoonlijke titel – zoveel mogelijk 
mensen aan te zetten met hen mee te 
dromen en te doen.

Het enthousiasme van de twee werkte 
zo aanstekelijk, dat zij in korte tijd een 

team om zich heen wisten te verzamelen 
om hun idee concreet vorm te geven. Ie-
dereen die mee wilde doen was welkom 
en kreeg te horen: “Dit zijn onze ideeën, 
vraag je niet af wat wij van je verwachten, 
maar ga nu bij jezelf na wat jij voelt dat je 
hierin te doen hebt. Zo maakten en maken 
we nog steeds voor iedereen ruim-te bin-
nen dit project en kan iedereen zelf zijn 
plekje innemen in het netwerk van licht 
dat nu de Great Citizens Movement heet.” 
Deze vorm van samenwerking omschrijft 
Marloes als co-creatie. 

Via de link ‘verhalenwedstrijd’ op 
www.greatcitizensmovement.org is een 
duidelijke handleiding en een inspire-
rend filmpje te vinden hoe je vorm kunt 
geven aan zo’n brief aan de toekomst. 
Bijvoorbeeld door te schrijven, tekenen, 
fotograferen of dansen.  Je toekomst-
visie deel je vervolgens met iemand die 
je vertrouwt, of op social media. Het ef-
fect hiervan is dat je hierdoor jouw ideale 
wereld gaat ‘voorleven’, omdat anderen 
er immers van afweten. Marloes besluit: 
“Zo in de laatste weken van dit jaar voelt 
het nu alsof we jullie een kerstcadeau 
mogen geven. Of eigenlijk een boom vol. 
We schenken jullie de uitnodiging mee 
te doen, met ons te gaan dromen, co-
creëren, en de nieuwe wereld voorleven. 
We schenken jullie de Great Citizens 
Movement.” ¾

De missie van de Great Citizens Movement is de wereld een be-
tere plek maken voor iedereen. Mensen willen ‘de zin van het 
leven’ ervaren en voelen dat het leven meer is dan alleen bestaan 
en overleven. Om mensen te helpen met deze zoektocht naar 
zingeving bedacht Michaéla de schrijfopdracht ‘brieven aan de 
toekomst’. De bedoeling ervan is dat mensen gaan (dag)dromen 
over een wereld zoals ze die graag zouden zien.

tal samenkomsten. Het liefst zo ver mo-
gelijk buiten de ‘toxische’ streek waarin 
deze moeders wonen. Maar hoe vind je 
zo’n plek? In Friesland? In Zweden? In 
Portugal?

Het is niet eenvoudig om eigen grond te 
kopen. En als je dan een stukje land hebt, 
geeft dat nog geen garantie dat er op ter-
mijn windturbines naast komen of een 
datacenter. Er is ook geen garantie dat je 
er voor de rest van je leven kunt blijven 
wonen. 

Het plan voor het kopen van een stuk 
grond zetten de dames in de koelkast. 
“Moet het wel een stuk grond zijn? 
Waarom koppelen we ons niet los van 
eigenaarschap. Is dat soms de oplossing. 

We kunnen altijd veilig en vrij zijn in ons 
hoofd en hart. Zolang we met elkaar zijn 
en voor elkaar kunnen zorgen hebben we 
geen eigen stuk grond nodig. Wel een plek 
om samen te komen.”

Nomadische denken
Zo ontstond het nomadische denken 
en zetten de vrouwen de volgende stap 
richting vrijheid in verbondenheid. “We 
kunnen land dat we niet bezitten niet 
kwijtraken. We planten alleen de zaadjes. 
Die kunnen bij iedereen op zijn eigen stuk 
domein wortelen en tot bloei komen.” 

Dat het anders kan zit diepgeworteld in 
de drie. Met ieder een eigen specialisatie 
worden de piketpaaltjes geslagen voor 
hun lang gedroomde ‘Community’. Het 

Yvette van der Does

Het is februari 2020 als drie vrouwen na 
een yogasessie bij een kop thee hun be-
zorgdheid met elkaar delen en nog geen 
maand later gaat Nederland op slot. De 
kwaliteit van leven dendert achteruit en 
dit is niet alleen van de laatste tijd. Deze 
kanaries in de kolenmijn zijn al langer 
ongerust over de toekomst. “We willen 
leven in harmonie en weer in balans met 
de natuur. Dat gaat niet lukken als we 
verwachten dat een overheid dat voor 
ons gaat regelen. We moeten het zelf gaan 
doen.”

In balans met de natuur is een eigen stuk 
grond kopen, is de conclusie na een aan-

Kerstcadeau aan 
de pioniers van de 
nieuwe wereld

Oh sparreboom

In het najaar van dit jaar zijn er in 
totaal 7015 kerkgenootschappen in 
Nederland. Daarnaast zijn er ruim 
4000 stichtingen en 1000 andere 
rechtspersonen met een kerkelijke 
hoofdactiviteit. Bij navraag bij de 
Kamer Van Koophandel wordt niet 
vrijgegeven of er sinds corona een 
toename of afname van kerkelijke 
organisaties is. KIK, de Kapel in 
Krommenie, heeft in coronatijd haar 
deuren geopend voor iedereen die wil 
werken aan zijn fysieke, emotionele, 
mentale en spirituele gezondheid.

DE IDEALE WERELD VOORLEVEN

pand waarin wordt vergaderd blijkt een 
kapel te zijn geweest en zo ontstaat het 
idee voor een eigen geloofsgemeenschap!

Geloofsgemeenschap
12 januari 2021 werd KIK ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en erkend 
als geloofsgemeenschap. De community 
groeit en heeft bij het ter perse gaan van 
deze krant ruim 300 leden. De deuren van 
KIK staan wagenwijd open voor iedereen 
die spiritualiteit, vitaliteit en cultuur als 
belangrijkste basisbehoeften heeft. KIK 
helpt haar leden bouwen aan een mooie 
wereld. ¾

	Kijk op www.kik-community.nl en 
schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Pierre Capel is emeritus hoogleraar die de 
wetenschap een warm hart toedraagt en 
zijn kennis voor een breed publiek toe-
gankelijk maakt. Hij laat online bezoekers 
meegenieten van de wonderlijke wereld 
van de kwantum mechanica, waarin de 
echte werkelijkheid al onze gangbare lo-
gica ver te boven gaat.

Capels Column op YouTube werd onlangs gecen-
sureerd. Mogelijk wordt hij er binnenkort op-
nieuw afgegooid. Capel roept zijn abonnees op 
voortaan zijn kanaal op Bitchute te volgen. Omdat 
hij daar nog niet genoeg volgers heeft, zendt hij 
voorlopig nog uit op YouTube. 

En om dat platform niet teveel in de wielen te 
rijden deelde hij onlangs een recept voor een 
heerlijk olijvensoepje. Pierre heeft toestemming 
gegeven om het recept te delen. Bekijk zo-
lang het nog kan aflevering ‘de vijftiende 
letter’ van 14 december 2021 en volg 
Pierre Capel voortaan via Bitchute. ¾

Dit zijn de ingrediënten voor de  
olijvensoep: 

ظ  4 sjalotjes
ظ  2 teentjes knoflook
ظ  1 pot groene olijven zonder pit (250 

gram)
ظ  150 gram zongedroogde tomaten
ظ  125 gram mascarpone
ظ  5 eetlepels pesto genovese
ظ  3 bouillonblokjes
ظ  verse basilicum (1 plantje)
ظ  flinke scheut witte Port

Olijvensoep van Pierre Capel
Brigit van Tongeren

Voor de zestiende eeuw werd hondsdraf gebruikt 
om bier helder en langer houdbaar te maken. 
Het werd toegevoegd aan de vaten bier die mee-
gingen op lange zeereizen. Later kwam hop  in 
zwang als bierkruid. Het jonge blad, gedroogd 
of vers, geplukt voor de bloei en fijngesneden, 
is te gebruiken in salades, soep, tomatensaus, 
gehaktbrood, kruidenkaas, kruidenboter, pesto, 
pasta en rijst. Het geeft smaak aan eier-, vlees-, 

aardappel- en groentegerechten. Gebruik niet 
te veel, want dan overheerst de smaak. Het 
drogen moet voorzichtig gebeuren vanwege 
de etherische olie die de plant bevat. Bewaar 

gedroogde hondsdraf op een donkere plek. 
Thee van hondsdraf is het lekkerst met verse 

bladeren en wat verbena of zoethout. De bloemen 
zijn decoratief op salades, zomerse desserts, op 

brood.

Gebruik
Hondsdraf (Glechoma Hederacea) groeit 
het hele jaar door langs bermen, bos-
randen, hagen, oevers, op muren, in 

tuinen - veelal op schaduwrijke plekken. 
Hondsdraf is een echte kruiper en woekeraar 
en heeft als bijnaam ‘kruip door de tuin’. 

De meerjarige plan heeft kruipende, wortelen-
de, vierkante stengels van 30 tot 80 cm lang. 
De bloeitijd is van maart tot juni, en een van 
de eerste voedselbronnen voor de bij, omdat 
hij zo vroeg bloeit. De mooie, paarsachtig 
blauwe bloemen, met vlekjes in het midden, 
staan met enkele bij elkaar in de oksels van 
de bovenste bladeren. De bladeren, gekarteld, 
niervormig, doen denken aan klimop en zijn 
glanzend lichtgroen. Hij behoort tot de veertig 
algemeenste plantensoorten in Nederland. De 
blaadjes hebben een sterk aromatische geur, 
enigszins muffig ruikend, en een licht bittere, 
kruidige smaak.

Toepassing
Hondsdraf heeft een grote rol gespeeld in de 
volksgeneeskunde. Het is een van de beste 
kruiden voor de luchtwegen. Het voert slijm 
af en is desinfecterend. Bij vastzittende hoest 
en bronchitis uitwendig te gebruiken als kom-
pres. Uit het blad kan een middel worden ge-
haald tegen jeuk, zweren en gezwellen. Het 
is een versterkend kruid, kalmerend en ont-
krampend bij angst en stress. Hondsdrafsap is 
zeer geschikt voor zuiverende voorjaarskuren. 
Ook werkt de plant stimulerend en ontzurend 
op de urinewegen, bij nierbekkenontsteking, 

en hij vergruist en voert nierstenen af. Het 
kan preventief werken bij hooikoorts. Het 
stimuleert de spijsvertering en de eetlust en 
wordt aanbevolen voor de behandeling van 
een verlaagde zuurgraad van de maag. Melk 
met twee hondsdrafbladeren gekookt, en 
een beetje honing, helpt bij verkoudheid. Bij 
oorpijn geeft een vers gekneusd blaadje in het 
oor verlichting en bij kiespijn kun je op een 
blaadje kauwen. Geprikt door een brandne-
tel of een mug? Wrijf wat gekneusde honds-
draf over de zere plek en de pijn verdwijnt.  
 
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

RECEPT VOOR KRUIDENBOTER

Benodigdheden:

ظ  1/2 kop hondsdraf
ظ  Pakje roomboter
ظ  Peper en zout

1. Was de hondsdraf, dep deze droog en 
snij hem zeer fijn. 

2. Prak dit door de roomboter die op 
kamertemperatuur is. 

3. Voeg peper en zout 
toe. Garneer met 
een blaadje honds-
draf.

De Plukagenda - Hondsdraf

Hondsdraf bevat: bitterstoffen, looistoffen, 
etherische olie, organische zuren, saponinen, 
mineralen (K, Ca en Si), vitaminen B (choline) 
en C en carotenoïden. 100 gram verse scheu-
ten bevat ongeveer 50 mg vitamine C.

Kapel In Krommenie: een deur gaat 
open waar een andere dichtgaatAnja Veerman

In ons land worden verschillende soorten 
sparren gekweekt, waarvan een groot aantal 
tijdens de donkere dagen als kerstboom wordt 
gebruikt. Het aantal in Nederland verkochte 
kerstbomen loopt tegen de 3 miljoen. Volwas-
senen staan met de kinderen ‘oh denneboom’ 
te zingen voor een sparrenboom en veel men-
sen weten het verschil ook niet echt tussen de 
twee. Een ezelsbruggetje: de twee naaldbomen 
zijn van elkaar te onderscheiden aan de hand 
van de stand van de naalden. Bij de spar staan 
de naalden solo (alleen) en bij de den staan de 
naalden duo (per twee bij elkaar). 

De meestgekochte kerstbomen zijn de fijn-
spar en de Nordmann. Er gaan verschillen-
de verhalen rond over de oorsprong van het 
gebruik van de spar als kerstboom, maar die 
zijn moeilijk te verifiëren. Volgens één van de 
legendes zou het gebruik zijn ontstaan bij de 
uit Duitsland afkomstige heilige Bonifatius, 
die uiteindelijk rond 755 in Dokkum werd ver-
moord. Tegen de wil van zijn vader werd hij 
monnik en zag hij het als zijn levenstaak het 
geloof in Duitsland te verspreiden, waar het 
christendom toen nog zwak stond. Hij velde 
sparren in de grote bossen van Thüringen en 
gebruikte de driehoekige vorm van de boom om 
het principe van de Drie-eenheid (de Vader, de 
Zoon, en de Heilige Geest) aan de plaatselijke 
bevolking uit te leggen. 

Bonifatius kreeg zo’n groot succes met zijn 
missie dat hij bekend werd als de Apostel van 
Duitsland, en Thüringen is precies het gebied 

waar de kerstboom zijn oorsprong 
lijkt te hebben. Het werd een ge-

woonte een boom in huis te ha-
len en omgekeerd aan het pla-
fond te hangen. Het versieren 

van de kerstboom kwam pas 
veel later en was de eerste 
tijd vooral voorbehouden 

aan rijke mensen.
In Nederland is er 

altijd de ongeschre-
ven regel geweest dat 

kerstbomen en an-
dere kerstversie-
ringen pas na het 

vertrek van Sinter-
klaas mochten worden 

neergezet en uiterlijk met Driekoningen weer 
weggehaald. Door de steeds strenger wordende 
coronamaatregelen hadden dit jaar veel men-
sen al in november de behoefte om troost te 
zoeken in licht, warmte en de gezelligheid van 
kerst om zich heen.

De  spar kwam, net als andere naaldbo-
men, oorspronkelijk niet in Nederland voor 
en is naar ons land gehaald met de bedoeling 
zandverstuivingen tegen te houden en om er 
timmerhout van te winnen. Vooral wanneer 
de boom nog jong is, groeit hij erg hard. Er is 
snel resultaat te zien. Het hout van de spar-
renboom, dat vurenhout wordt genoemd, is  
goedkoper en van mindere kwaliteit. Sparren-
bomen staan meestal dicht op elkaar en groeien 
uit tot dunne lange bomen die wel dertig meter 
kunnen worden, waardoor ze weinig licht en 
lucht krijgen. Vooral de ondergroei blijft arm. 
Al hun groeikracht gaat snel opwaarts, terwijl 
de wortelgroei achterblijft. Elke storm blijft de 
kans groot dat er weer een aantal naaldbomen 
zal omwaaien. 

In de jaren ’80 gaf men vooral de luchtver-
vuiling en zure regen de schuld van de dunne 
spichtige en snel bruin wordende bomen. De 
vervuiling deed zeker wel kwaad, maar het lag 
vooral aan de standplaats, de voedingswaarde 
en de zuurgraad van de bodem waardoor de 
spar nooit in zijn meest natuurlijke kracht kon 
komen. De vele uitgevallen naalden - die taai 
zijn en daardoor slecht verteren – blijven heel 
lang op de bodem liggen. Gezonde naaldbomen, 
die ook goed tegen koude kunnen, behouden 
juist het hele jaar door hun naalden. Volgens de 
Duitse bodemonderzoeker Bernhard Ulrich zou 
zure regen leiden tot een massale bossterfte, 
maar dit doemscenario is geen werkelijkheid 
geworden. 

De unieke hars- en houtgeur van het spar-
rengroen is heel geliefd en wordt gebruikt om 
de lucht in de woning te verfrissen. Het heeft 
een verwarmende en rustgevende werking. Van 
de uit sparren gewonnen hars kan men an-
ti-reumapleisters maken. Ook liet men vroeger 
sparrentakken in heet water trekken en legde 
doeken met dit aftreksel op pijnlijke plekken. 
De spar wordt nu nog veel gebruikt voor bad- 
en douche-artikelen en je kunt in mei zelf een 
hoestdrank maken van de lichtgroene toppen 
van zowel de den als de spar. Beide zijn genees-
krachtige bomen. ¾
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Anja Veerman

Burgerjournalist Henk Mutsaers 
deelt al vele jaren blogs en pod-
casts op zijn website: www.ge-
dachtenvoer.nl. We willen weten 
wie de man achter deze website is. 
Hij blijkt te zijn verhuisd naar de 
Morvan, in Frankrijk. In plaats van 
even bij hem langsgaan, hebben we 
elkaar door de telefoon gesproken.

Henk Mutsaert (69) is geboren in Geer-
truidenberg en werd al heel jong ge-
confronteerd met de dood. Zijn vader 
overleed op 43-jarige leeftijd toen hij 
zes jaar was en zijn jongste broertje op 
driejarige leeftijd. Een oudere zus over-
leed nog voor zijn geboorte. Henk groei-
de op met zijn moeder, een broer en een 
zus. Henk: “Mijn dappere moeder werd 
na het overlijden van mijn vader kost-
winner door het maken van kleding en 
de verkoop van naaimachines. Ik vond al 
jong een baan als woningstoffeerder en 
ging op mijn achtiende aan de slag als dj. 

Plaatjes draaien was in opkomst. Ik trad 
op in verschillende Brabantse discotheken 
en nam een aantal carnavalsnummers op. 
Dit waren gouden tijden. Men noemde mij 
de ‘ploatwerker’, ook vanwege de vijf-
entwintig jaar dat ik een eigen muziek-
programma verzorgde bij de lokale radio 
in Geertruidenberg. Ik draaide daar vaak 
zydeco en cajun.”
Het dj’en was Henk zijn lust en zijn le-
ven, maar een dubbele operatie vanwege 
het carpaletunnelsyndroom dreigde roet 
in het eten te gooien. “Ik zag die opera-
ties niet zitten en ging naar een manueel 
therapeut voor raad. Van haar kreeg ik te 
horen dat mijn probleem in acht weken 
tijd kon verdwijnen met een goed dieet. 
Ze kreeg gelijk. Ze behandelde ook me-
teen mijn nek en mijn zuurgraad bleek 
niet goed te zijn. Ik was in twee maanden 
klachtenvrij. Wel had ik nog een jaar no-
dig om mijn lichaam helemaal terug in 
balans te krijgen.”
Henk werd hierdoor getriggerd en besloot 
zich verder in gezondheid te gaan verdie-
pen. Hij kwam als marketeer voor sup-
plementen in Amerika terecht. Amerika 
was in die tijd een voorloper op het gebied 

van orthomoleculaire geneeskunde, mede 
dankzij biochemicus en tweevoudig No-
belprijswinnaar Linus Pauling.

Codex Alimentaris
“De orthomoleculaire geneeskunde is 
om ziektes te voorkomen. Big Pharma 
verdient aan ziekten en de hoeveelheid 
medicijnen die ze in mensen stoppen. De 
politiek legt ze daarbij geen strobreed in 
de weg. Natuurgeneeskunde geven ze lie-
ver geen podium”, aldus Henk. “De codex 
Alimentarius, met adviesorganen FAO en 
WHO, bestaat uit een zeer uitgebreide re-
gelgeving van zo’n 16.000 pagina’s over 

alles wat voedsel en de productie ervan 
betreft. Door nieuwe regelgeving worden 
natuurlijke middelen en het claimen van 
geneeskrachtige werking daarvan aan 
banden gelegd. Als je dit negeert, staat je 
een hoge boete te wachten.” 

De activist werd gewekt
De activist in Henk werd daarmee gewekt, 
maar zijn onderzoek naar misstanden 
bezorgde hem de stempels kwakzalver, 
aluhoedje en complotdenker. Henk be-
grijpt dat niet. “Wat ik wil is leven in een 
gezonde, rechtvaardige en vredige we-
reld. Wie wil dit niet? Iedereen zou activist 
moeten zijn in deze tijd.” 
Door zijn interesse in gezondheid, wilde 
Henk ook de controle hebben over wat 
hij in zijn mond stopte. “Ik wilde graag 
biologisch gaan tuinieren.” En alsof het 
voorbestemd was, kwam er een biologi-
sche tuinder op zijn pad. Henk werd vier 
jaar lang medetuinder.
Henk: “In februari 2020, vlak voordat co-
rona in het nieuws kwam, verhuisden mijn 
vrouw en ik naar een van de schoonste ge-
bieden in Europa, de Morvan in Frankrijk. 
We vonden een betaalbaar huis op 1600 

vierkante meter weiland, vol verwilderde 
bramen. ‘Toevallig’ ontmoette ik daar een 
man die gespecialiseerd was in tuinont-
werpen voor permacultuur. De volgende 
dag zat hij al op de koffie en maakten we 
afspraken. Hij nam grondmonsters en in 
vier weken tijd verschenen er tuincirkels, 
een vijver, paden en houtbedden (Hugels 
à la Sepp Holzer). Mijn zaden haalde ik uit 
Nederland. Ondanks dat 2021 een slecht 
tuinjaar was, heb ik 200 weckpotjes staan 
met groente en fruit.” Henk is dagelijks te 
vinden in zijn permacultuur-tuin.

Strenge lockdown 
In maart kregen de Fransen te maken met 
een lange en strenge lockdown. Henk: “Je 
mocht één keer per dag naar een nabij-
gelegen supermarkt met een speciaal 
formulier op zak. Terug had je dan het 
kassabonnetje met het tijdstip als bewijs. 
Ging je onbevoegd de deur uit, dan kreeg 
je een boete en belandden mensen na drie 
overtredingen in de gevangenis. 
Dankzij een kroeg met een Belgische kas-
telein heb ik ik heel veel mensen leren 
kennen. Inmiddels maak ik onderdeel uit 
van een netwerk van verschillende natio-
naliteiten en specialiteiten in de streek. 
We helpen elkaar nu waar nodig.”

Trouwe demonstrant
Henk is een trouwe demonstrant. Samen 
met zo’n 400 deelnemers uit de omge-
ving protesteert hij elke zaterdag tegen 
de maatregelen. “Ik ben maar twee keer 
niet gegaan en ben voornemens mijn on-
genoegen tegen de maatregelen te blij-
ven uiten. Ik heb het protestlied ‘On lâche 
rien’ (‘Wij geven niet op’ van Kaddour 
Hadadi en bekend van ‘Dance encore’) een 
Nederlandse en Engelse tekst gegeven met 
toepasselijke beelden erbij.”
“We bevinden ons op de Titanic, alleen zal 
het schip dit keer niet zinken”, voorspelt 
Henk. “Het spel dat gespeeld wordt is al 
heel lang gaande, maar het gaat implo-
deren, daar ben ik zeker van. Het is voor 
ons nu een kwestie van volhouden, met de 
rug recht, in geloof en met vertrouwen. Er 
zullen veel meer mensen wakker worden 
de komende tijd.”

	Henk Mutsaers volgen? Kijk op 
www.gedachtenvoer.nl,  
www.uitdaging.net, en  
www.zydecajun.radio.fm

“We bevinden ons op de Titanic, 
maar het schip zinkt niet”

De afgelopen twee jaar werden gedomineerd door de Coronamaatregelen die 
onze regering nam. We werden geregeerd door virologen, dagelijks meldden 
de media hun inzichten en hoe wij ons dienden te gedragen zodat we het 
virus konden bestrijden. Veel mensen zijn braaf gaan opvolgen wat zij via 
persconferenties aan nieuwe restricties en dwingende adviezen opgelegd 
kregen. 

Braaf opvolgen van regels die ik niet begrijp, heeft nooit bij mij gepast. Ik 
leerde vroeger dat vragen stellen nooit dom was. Van mijn ouders en leraren 
leerde ik kritisch na te denken. 

In de artsenopleiding had ik vaak geluk met arts-opleiders die me stimu-
leerden niets zomaar voor waar aan te nemen. Dokters die niet nadenken 
en domweg protocollen opvolgen, dat zijn geen goede dokters.

Vanaf de eerste persconferentie had ik dan ook een unheimisch gevoel. De 
regie over mijn vak werd nu geheel overgenomen door het Ministerie van 
VWS. We moesten patiënten zoveel mogelijk op afstand beoordelen, een 
onmogelijkheid voor mij. En in juni 2020 ging de regering tot mijn afschuw 
GGD-teststraten inrichten. Nu verliep de ‘kookboek-geneeskunde’ helemaal 
achter de rug van de huisarts om.

In 2020 vierde ik mijn 50e verjaardag thuis. Ik had hem in een restaurant 
willen vieren, met al mijn vrienden en familie erbij. In plaats daarvan vierde 
ik hem thuis, met te veel mensen volgens de regels, met de gordijnen dicht. 

Want de regering leidt steeds meer boa’s op in plaats van verpleegkundi-
gen. Afgelopen jaren werden we tegen elkaar uitgespeeld, bang voor elkaar 
gemaakt en tegen elkaar opgezet.

Afgelopen jaar besloot ik op een gegeven moment dat ik de regie over mijn 
eigen leven terug wilde.

Het afgelopen jaar leerde ik echt contact meer 
te waarderen. Echt een patiënt zien in de beslotenheid van mijn 
spreekkamer. Daar heb ik de regie en daar mogen de mensen hun kapje 
afdoen. Als zij dat willen. In mijn spreekkamer draait het nog steeds om de 
patiënt en niet om de dokter of de minister van VWS.

Deze situatie waarin wij nu verkeren is niet gezond. Het is niet goed als wij 
denken dat ons lot geheel in andere handen ligt. Zeker niet als die handen 
toebehoren aan mensen die misschien niet het beste met ons voor hebben, 
maar meer bezig zijn met hun eigen belangen en posities.

Het is gezond voor elk mens om zich deel te weten van een groter geheel. 
Elk mens wil gekend worden, begrepen en erbij horen. Het is goed wanneer 
we het gevoel hebben dat wij zelf het stuur van ons leven in handen hebben.

Een paar jaren geleden las ik het boek ‘de keuze’ van Edith Eger. Zij was 
16 jaar toen ze met haar zus en ouders naar Auschwitz werd afgevoerd. Bij 
aankomst werden haar ouders meteen vergast. Zij overleefde met haar zus, 
trouwde en emigreerde met haar Joodse man naar Amerika. Daar leefde zij 
jaren in de ‘overlevingsstand’. Pas later in haar leven, na een huwelijkscrisis, 
werd zij psychotherapeut en hielp zij anderen te herstellen van hun innerlijke 
wonden. Ze beschrijft in haar boek keer op keer dat je in elke situatie, hoe 
uitzichtloos die ook lijkt, een keuze hebt.

In haar boek schrijft Eger: ‘Een goede definitie van slachtofferschap is dat 
je de focus buiten jezelf legt. Dat je buiten jezelf op zoek gaat naar iemand 
die je de schuld kunt geven voor je huidige omstandigheden. Of die je jouw 
doel, lot of waarde wilt laten bepalen’. 

Ik bedoel niet dat grote groepen mensen nu geen slachtoffers zijn van het 
regeringsbeleid. Ik pleit ervoor om te kijken wat wijzelf kunnen doen om 
weer perspectief te krijgen. Hoe kunnen wij anderen hoop geven? Hoe kunnen 
wij de regie over ons leven terugpakken? We hebben nog een lange weg te 
gaan om te herstellen wat er is beschadigd. De sleutel zit in vertrouwen op 
je intuïtie. En vertrouwen op elkaar. ¾

De regie terug

WE HELPEN 
ELKAAR NU 
WAAR NODIG

ELS  VAN VEEN

WE KUNNEN HET ZELF (12)

ARJEN PASMA 

Overal op deze wereld vieren de volkeren hun feest van hoop en nieuw leven. 
Daarbij staat het ‘kind’ centraal. Het kind in de kribbe, het kind in ons. Wij 
komen bij elkaar om dat te vieren, om stil te staan bij wat waardevol is, wat 
te koesteren is, wat ons zacht maakt te midden van het woeden 
in onszelf en het woeden der volkeren. Wat wij vieren 
is wat ons raakt en ons vertedert, wat ons zacht 
maakt naar onszelf en de ander. Het maakt 
waardevol wat weerloos lijkt.

1951. Ik herinner mij de kerstsfeer 
in de kerk in Aarlanderveen en het 
sneeuwde buiten. Binnen werd 
gezongen en alles was mooi 
en een kleine jongen keek 
met verwonderde ogen naar 
de boom en de rode kerst-
klokken en luisterde naar 
zachte klanken van liederen 
die nu huizen in onze ziel. 
Moeders die het konden, 
zongen de tweede stem en 
alles, alles was mooi voor 
dat kind. Nog nooit kreeg 
hij zo’n grote kerstkrans te 
eten. Het kind dacht niet na: 
het kind beleefde! Daarna terug 
naar de boerderij met de beesten 
en die geur en opa en oma. Er was 
alleen maar geluk van binnen. Zo 
mooi vond hij het.

Teneinde dat gevoel voor harmonie vast te 
houden schijft de apostel Paulus aan de grote 
mensen in Galatia wat de aandachtspunten zijn om 
elkaar te bemoedigen en ervoor te zorgen dat ook zij (en wij) vrede in het 
hart vinden: “De Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoe-
digheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.” We hebben het nodig om het elkaar te zeggen, telkens weer, 
om elkaar te herinneren aan wat waardevol is en hoe wij onszelf en elkaar 
kunnen voeden, om bij de les te blijven. Zo wordt de boodschap van het kind 
in de kribbe vertaald naar het kind in ons.

Hoe klinken deze woorden in onze tijd? Ik lees ze op de ‘Malievelden’. Ze 
staan vermeld op spandoeken, op buttons, op borden die geheven worden, 
ze worden gescandeerd om duidelijk te maken wat onze beweegredenen zijn. 
Wat willen wij? Dit: Wij zoeken verbinding met elkaar en met wie dat óók 
wil, wij houden handen vast, wij raken elkaars hart, wij houden van elkaar, 
wij zijn standvastig en moedig, wij maken een krant, wij steunen moeders 
die hun kinderen vrij willen laten ademhalen, wij zorgen goed voor elkaar 
en voor de wereld, wij zijn zuinig op elkaar, wij koesteren schoonheid en wij 
vieren de liefde.

Op mijn (gele) paraplu staat te lezen: ‘Vaccineren? Bedenk iets beters!’ Dáár-
voor heb ik ideeën. Zeer praktische ideeën. Dat is ook de reden dat ik hier 
wekelijks een column schrijf. Die gaan over het thema ‘Wij kunnen het zelf’. 
Hoe dat eruit ziet vertel ik vanuit mijn visie op ziekte en gezondheid en ik laat 
dat zien met voorbeelden uit de praktijk, uit mijn praktijk. Er is een natuurlijk 
alternatief voor de angst die over de wereld ligt. Er is een alternatief voor de 
Covid-19-injectie die ons op kortere of langere termijn geen goed zal doen. 
Wij hebben een aangeboren mogelijkheid om het ‘zelf te doen’. Dat is ons 
‘zelfgenezend vermogen’. Dat zelfgenezend vermogen is aan te wakkeren en 
te stimuleren. Het gaat uit van begrip van de evolutie en vertrouwen in onze 
fysiologie. Die visie láát ons onze autonomie, is warm en hartelijk, bevrijdt 
ons van angst en is goedkoop, verrassend goedkoop. Daarover mag ik hier 
schrijven, elke week weer.

De oplage van dit nummer bedraagt 300.000 exemplaren. Groot kans dat u, 
beste lezer(es), nog nooit van mij hebt gehoord. Ik (1945) heb een arbeid-
zaam leven in de gezondheidszorg achter de rug. Ik weet waarover ik praat. 
Ik heb duizenden zieke mensen behandeld in Nederland en Malawi. Ik heb 
genoten, elke dag weer. Wat ik deed, stond altijd in het perspectief van het 
‘zelf kunnen’. In mijn gereedschapstas zit niets anders dan dát. Natuurlijk, 
het lukt niet altijd. Natuurlijk, in meerdere opzichten, aan het eind van een 
leven komt de dood. Zonder dood geen leven. De weg naar dat einde moet vol 
met voldoening zijn en met een minimum aan lijden. De lat ligt hoog. Maar 
er IS een visie. Welkom bij De Andere Krant. Welkom, Kind.

KerstColumn 2021

		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige en 
homeopaat. 

		Dit is deel 12 in een serie columns met 
als thema: We kunnen het zelf.

Van onze redacteur

Op een zaterdagochtend, net na zijn hardloopritueel, hoort over Stefan 
van Hoofd, eigenaar van winkelketen De Pompoenkoning, dat zijn va-
der aan een hartaanval is bezweken. Hij spoedt zich naar zijn moeder 
in Zevenbergen met wie hij direct de begrafenis dient te organiseren, 
zes dagen later, op vrijdag. Hij krijgt zowel van zijn moeder als van zijn 
vader, die als een geest bij hem opduikt, de opdracht om hem met een 
memorabele speech in de volle kerk even tot leven te brengen. 

De onlangs verschenen roman van jour-
nalist Toine Rongen, De Speech van de 
Pompoenzoener, speelt zich af in het jaar 
2010, maar de coronatijd werpt dan al zijn 
schaduw vooruit. Stefan, marathonloper, 
gezondheidsfreak en gevierd peptalker, 

ondergaat een ware transformatie, in zo-
wel leefstijl als in wereldbeeld. Hij leert 
zijn gevoel te volgen en zich te verzet-
ten tegen wat zijn vader altijd het ‘pak-
ken-en-jassen-systeem’ noemde.

Stefans vader is misschien eigenlijk 

wel de hoofdpersoon, ontdekt Stefan in 
de loop van het boek. Een pionier van de 
wederopbouw, ouderwetse ondernemer, 
met oorlogstrauma’s, die raken aan de 
geschiedenis van het stadje Zevenber-
gen, dat een cruciale rol vervulde in de 
bevrijding van Zuid-Nederland. Vader 
waarschuwde toen al: “De maatschappij 
explodeert straks niet uit elkaar, nee, hij 
implodeert, het zooitje stort in, snap je. 
Drugs, criminaliteit, nieuwe, rare ziektes, 
psychische stoornissen. En dat komt alle-
maal door onszelf, maar vooral door onze 
leiders. Slecht bestuur, corrupte politici, 
boeven- tuig in hun pakken en jassen.”

Deze jassen en pakken ontpoppen zich 
gaandeweg de week steeds meer tot Stefans 

vijanden. Hij loopt voortdurend te-
gen de voortrekkers en handhavers 
van ‘het systeem’ aan: een pastor, 
een politieman, een medicus, een 
militair, een journalist. Ze hebben 
het meer dan ooit op hem gemunt, 
waardoor het schrijven van zijn 
speech niet wil vlotten. Ook omdat 
ondertussen zijn leven op de schop 
gaat: zijn huwelijk gaat eraan, oude 
familievetes spelen op. Uiteindelijk besluit 
Stefan zijn Veluwse stulp te verlaten en te-
rug te keren naar zijn geboorteplaats, waar 
een nieuwe vrijheid wacht. Of het met de 
speech goed komt, is de vraag.¾

De bevrijding van de Pompoenkoning
BOEKRECENSIE

	Te bestellen via www.toinerongen.nl

BURGERJOURNALIST HENK MUTSAERS OP HET FRANSE PLATTELAND

ELK MENS WIL 
GEKEND WORDEN, 
BEGREPEN EN ERBIJ 
HOREN

http://www.gedachtenvoer.nl
http://www.uitdaging.net
http://www.zydecajun.radio.fm
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Vreedzame demonstraties voor behoud  van  vrijheid en aloude rechten

9. Wenen, Oostenrijk

10. Sydney, Australië

11. Verenigde Staten

12. Leipzig, Duitsland

13. Den Haag, Nederland

14. Duitsland

15. Straatsburg, Frankrijk

1. Amsterdam, Nederland

2. Vancouver, Canada

3. Milaan, Italië

4. Londen, Engeland

5. Wenen, Oostenrijk

6. Amsterdam, Nederland

7. Melbourne Victoria, Australië

8. Albanië

“ Tegen discriminatie en 
vaccinpaspoorten ”
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May there be justice 

in the new year 
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Een hart onder je 

riem van je collega’s 

by de Andere Krant 

en V.V.J.
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Namens De Andere Krant sturen we dit 
jaar kerstkaarten aan collega-journalisten 
en klokkenluiders die vanwege hun werk 
vastzitten. Juist vanuit de media blijft 
het oorverdovend stil waar het gaat om 
de opsluiting van deze personen. De zaak 
van Julian Assange is bij het grote publiek 
bekend, die van de anderen waarschijnlijk 
een stuk minder. Dat er ook in Nederland 
mensen vastzitten  vanwege hun mening, 

het aankaarten van misstanden of omdat 
een buitenlandse regering de Nederlandse 
rechtsgang kan beïnvloeden (onderzoek 
de zaak Baybasin) is voor veel Nederlanders  
moeilijk voorstelbaar. 

We steunen deze personen namens De 
Andere Krant en roepen onze lezers op om 
in deze kersttijd al deze personen ook een 
hart onder de riem te steken. ¾

Stuur een nieuwjaarsgroet naar 
deze ‘bijzondere’ gevangenen  
De Andere Krant vraagt in deze kersttijd aandacht voor 
het lot van Julian Assange, Hüseyin Baybaşin, Wouter 
Raatgever, Micha Kat, Joost Knevel en Huig Plug

CRITICI VAN DE RECHTSSTAAT

Voltaire zei over de vrijheid van 
meningsuiting: “Ik verafschuw wat 
u zegt, maar zal uw recht om het te 
zeggen met mijn leven verdedigen”

We verwachten dat Huig Plug op vrijdag 
23 december 2021 vrij komt. Je kunt 
wellicht ook een Twittergroet aan hem 
sturen, naar @PlugHuig

We’ll fight for justice 
and free press

komt uit handel.  De Wit wijst hier expli-
ciet op de Nederlandse handels republiek 
met haar wereldwijde handelsnetwerk en 
burgerlijke koopmanscultuur. 

De uitvinding van de stoommachine in 
de 18e eeuw kondigde in Europa de komst 
van de industriële samenleving (3.0) aan, 
die zich ontwikkelde tot de hedendaag-
se welvaartsstaten. Vanaf het einde van 
de 20e eeuw ontwikkelde de wereld zich 
steeds sterker als een digitale samenle-
ving (4.0). Kenmerk hiervan is de digita-
lisering van informatie die via collectieve 
en persoonlijke computers en apparaten 
ons dagelijks leven en maatschappijen 
fundamenteel heeft veranderd.  

Op zichzelf geeft de Wit hier een inde-
ling die in cultuurhistorische kring niet 
uniek is. Zijn boek kenmerkt zich door een 
heldere en beknopte schrijfstijl alsme-

de het ruimhartig gebruik van tabellen 
en grafieken. Die kwantificatie 

van maatschappijanalyses 
lijkt op zich al een kenmerk 

van het binnentreden van het 
digitale tijdperk. Niet voor niets 

wordt het coronadebat over-
spoelt door een kwantificatie van 

argumentatiefiguren. 

De Wit ziet in de coronacrisis de ka-
talysator voor de digitale maatschap-
pijverandering. Een crisis, waar hij, 
zo vertelde hij mij in een interview, 
eigenlijk al jaren op wachtte en die 

zich plotseling aandiende. In de digita-
le samenleving zijn de digitale databe-
drijven tot de grootste en de machtigste 
waardescheppende bedrijven ter wereld 
geworden. Maar welke fundamentele 
keuzes kunnen we maken in die digitale  
samenleving? 

Bob de Wit plaatst zijn denken en wereld-
beeld tegenover het perspectief van het 
World Economic Forum (WEF) van di-
recteur Klaus Schwab met zijn boek ‘The 
Great Reset’.  In kringen van de corona-
kritiek waarschijnlijk het zwaarst bekri-
tiseerde – om niet te zeggen meest gehate 
– boek van dit moment. Hij  noemt The 
Great Reset een ‘elite transformatie-sa-
menleving’ en plaatst daartegenover zijn 
eigen ‘burgerlijke transformatie-samen-
leving’. Eenvoudiger gesteld ‘top-down’ 
tegenover ‘bottom-up’. 

Het aandeelhouderskapitalisme van de 
WEF omschrijft de Wit herkenbaar met 
begrippen als maatschappelijke controle, 
wereldregering en oligarchisch kapitalis-
me. Daartegenover plaatst hij zijn mondi-
ale burgersamenleving door een uitwer-
king van begrippen als ‘zwermintelligen-
tie’,  lokale munten, gelijke burgerrechten 
en producerende consumenten. 
Het fenomeen zwermintelligentie is in-
teressant. Besluitvorming in de samenle-
ving zou volgens hem moeten verlopen als 
een zwerm vogels, die zich beweegt naar 
het meest optimale punt. Het boek geeft 
een mooi lokaal historisch voorbeeld van 

Ab Gietelink

Hoe zouden wij de moderne digitale sa-
menleving moeten inrichten, is de vraag 
die Bob de Wit opwerpt. Doen we dat de-
mocratisch ‘’bottom-up’’ of autocratisch 
‘’top-down?’’ In zijn boek Society 4.0 
pleit hij voor een democratische burger-
samenleving die vanaf de bodem lokaal 
en regionaal wordt opgebouwd. 

Zijn reflectie begint met een historische 
schets. Hij onderscheidt de agrarische sa-
menleving (1.0), waar het grootste deel 
van de productie bestaat uit agrarische 
producten in een primitieve, klassieke of 
feodale maatschappijstructuur. In de mo-
derne tijd ontwikkelt zich met de ontdek-
king van Amerika in 1492 de handelssa-
menleving (2.0), waarin warenproductie 
primair voort-

Society 4.0: het kleinschalige 
alternatief voor de Great Reset 
Een van de meest invloedrijke boeken van dit moment is ongetwijfeld 
Society 4.0 van Nyenrode-hoogleraar Bob de Wit. In heel Nederland zijn 
groepen mensen actief die zich door dit boek – en bijbehorende gids – laten 
inspireren tot nieuwe vormen van samenleven. Wat is de visie van De Wit?

DE DIGITALE MAATSCHAPPIJVERANDERING

de ‘wisdom of the crowd’. Diegene, die 
het gewicht van een varken aan het spit 
kon raden zou het als prijs meekrijgen. 
Niemand van de deelnemers raadde het 
gewicht, maar hun gemiddelde kwam zeer 
dicht bij het werkelijke gewicht.  Vraag is 
dan wel hoe je vermijd dat zwermintel-
ligentie over gaat in kuddementaliteit?

Op zichzelf legt de Wit de vinger op de 
zere plek. De aanpak van de coronacri-
sis kenmerkt zich door een verbazing-
wekkende concentratie van repressieve 
machtsuitoefening door de nationale 
overheden. De verbodsmaatregelen lij-
ken ten gunste te zijn van internationale 
organisaties en bepaalde multinationals 
en met name ten koste te zijn van kleine 
bedrijven en instellingen in  horeca, toe-
risme, cultuur en persoonlijke beroepen. 
De eenvoudige oplossing is afschaffing 
van de coronamaatregelen. Het opbou-
wen van een alternatieve samenleving 
is misschien idealistisch aantrekkelijk, 
maar stuit op praktische bezwaren en is 
in het boek ook niet helemaal uitgewerkt.

De Wit, hoogleraar Strategisch leider-
schap aan Nyenrode Business University, 
laat het niet bij woorden alleen. Hij is een 
veelgevraagd spreker en zet zich actief in 
voor allerlei groepen die zijn maatschap-
pijvisie in de praktijk proberen te bren-
gen. Hij heeft onlangs ook een praktische 
gids uitgegeven om zijn ideeën handen 
en voeten te geven: vanaf 30 december te 
bestellen via www.society4th.org ¾

Karel van Wolferen

Het heeft geen zin om te proberen de 
regering te ‘bekeren’, schrijft Karel van 
Wolferen, emeritus-hoogleraar Universi-
teit van Amsterdam, oud-correspondent 
NRC en hoofdredacteur van het tweewe-
kelijkse tijdschrift Gezond Verstand. De 
regering voert slechts opdrachten uit. Van 
Wolferen roept burgers op om niet meer 
mee te doen met de coronamaatregelen.

U kunt meehelpen een eind te maken aan de 
ellende van de schijnpandemie. 

Nieuwe omstandigheden zijn daarvoor gunsti-
ger geworden omdat deze meer mensen aanspo-
ren tot verzet. Het geloof in een werkelijk Covid 
gevaar voor de volksgezondheid en de noodzaak 
van de vrijheidsbeperkende maatregelen heeft 
hier te lande een dieptepunt bereikt. Informa-
tie over belangensverstrengeling van toppolitici 
met de gevaarlijke programma’s van het World 
Economic Forum begint uit te lekken. Ouders zijn 
ontsteld over de plannen waarbij hun kinderen 
mogelijk dwangmatig zullen worden geïnjecteerd 
met een levensbedreigende substantie. 

Het is nu van het grootste belang dat we een 
taboe doorbreken. Het taboe van de afkomst van  
de schijnpandemie en van de maatregelen. De de-
missionaire premier en minister voeren opdrach-
ten uit. Ze zijn marionetten verbonden aan een 
supranationale vijand die mikt op de vernietiging 
van onze maatschappij, om deze te vervangen 
door een lucratieve fantasie. 

Veel landgenoten zijn gaan beseffen dat veel niet 
klopt van wat we sinds begin vorig jaar te horen 
hebben gekregen. Als deze groeiende groep ook 
gaat beseffen dat onze vrijheidsbeperking wordt 
voorgeschreven door een buiten de landsgrenzen 
en buiten de EU opererend crimineel syndicaat, 
zal de nationale gemoedstoestand fundamenteel 
veranderen. Zoals de valse injecties een aanslag 
op het lichaam zijn, zijn schijnpandemie plus 
maatregelen een aanslag op onze nationale 
samenleving. 

Als dat besef doordringt kan effectief verzet tot 
stand komen. Er kan geen effectief verzet ont-
staan middels uitingen van misnoegen jegens 
een overheid die collaboreert met wat men een 
‘vreemde mogendheid’ zou kunnen noemen. Het 
heeft wel zin om de overheid daarvan te beschul-
digen. Maar een eerste vereiste voor werkelijk 

verzet is kennis van de werke-
lijke vijand. Momenteel is afleiding 

van de ‘wakkeren’ met pogingen onze 
overheid te ‘bekeren’ en met zaken die er nau-
welijks toe doen, een groot obstakel op de weg 
naar effectief verzet.

U kunt meehelpen door te hameren op het feit 
dat wij met een externe vijand te maken heb-
ben die zich voornamelijk achter onze overheid 
verschuilt. De macht van deze vijand lijkt onont-
koombaar, maar is dat niet. Deze macht heeft tot 
dusver vertrouwd op de gehoorzaamheid van een 
bedrogen bevolking die niet over de grens kon 
kijken. De misdadige vijand verliest die macht 
als een noemenswaardig deel van de bevolking 
eenvoudigweg demonstratief weigert om nog 
langer mee te doen. 

Het kan zijn dat u de mogelijke risico’s die on-
gehoorzaamheid met zich meebrengt niet aand-
urft. In dat geval hebben wij u niet nodig. Tussen 
10 en 15% van de bevolking is voldoende om met 
grootscheepse burgerlijke ongehoorzaamheid in 
Nederland het tij te doen keren. ¾

Wat u kunt doen
HET  
KLOPT  
NIET
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CO LO F O N

wordt verfrist en de longen verruimd. De 
zintuigen focussen zich in het hier en nu. 
Het bos ademt zeer gezonde aerosolen 
uit. De aerosolen bestaan voornamelijk 
uit terpenen en terpenoïden. Deze bio- 
actieve stoffen hebben ontstekings- en 

angstremmende eigenschappen. Ver-
schillende bomen en planten produce-
ren etherische stoffen en dit zorgt voor 
een verlaging van de bloeddruk, doordat 
het autonome zenuwstelsel wordt geac-
tiveerd. Het geeft het immuunsysteem 
een boost. Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat wandelen in de natuur 
leidt tot een verhoging van ‘natural kil-
ler cells’, die kankercellen opzoeken en 
vernietigen. Dat zou zelfs bijdragen aan 
langdurige bescherming tegen het ont-
wikkelen van kanker. 
Hoe afwisselender de beplanting in een 
bos of natuurgebied, hoe meer verschil-
lende etherische stoffen en gezondheid er 
in de lucht zit. Het contact met de natuur 
bevordert het herstel van stress op een 
spectaculaire manier. Je ervaart een diepe 
ontspanning en voelt je energieker. 

	bit.ly/3yM6ats

Anja Veerman

Voor Ludwig von Beethoven was de natuur 
een bron van inspiratie, net als voor on-
noemelijk veel andere musici en kunste-
naars. Er gaat een verhaal over Beethoven, 
dat hij eens met een vriend in Oostenrijk 
aan het wandelen was en stil stond bij 
een boom. Hij vertelde zijn vriend samen 
met deze boom zijn Pastorale te hebben 
gecomponeerd, een symfonie waarin zijn 
beleving van de wonderbaarlijke natuur 
harmonisch wordt weergegeven. 
Dat de natuur - ook dankzij de seizoenen 
- de creativiteit bevordert is duidelijk, 
maar hoe gezond het bos is realiseren we 
ons vaak te weinig. Door middel van een 
chemische reactie heeft zo’n natuurthe-
rapie een gezond effect op de hormonen 
en neurotransmitters met als gevolg een 
positief effect in de hersenen. Dat geeft 
verlichting aan lichaam en geest. De huid 

Gezonde arerosolen: een 
wandeling door het bos met 
Beethoven
Wie door het bos wandelt, op een boomstam zit of op een bankje en de 
omgeving met haar geuren en kleuren rustig op zich laat inwerken, voelt 
de gedachten verstillen en beseft dat je alleen maar aanwezig hoeft te zijn 
om een weldaad te ervaren. Niets dringt zich aan je op, het kost niets en 
je ontvangt veel. Naast het vinden van rust in het bos, vind je er ook een 
bron van inspiratie en gezondheid. Bomen en planten geven onder andere 
geneeskrachtige aerosolen af.
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onderzoek blijkt dat 
wandelen in de natuur 
leidt tot een verhoging 
van ‘natural killer cells’
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W e zouden tijdens deze con-
ferentie met behulp van de 
dagelijkse workshops een 

‘social sculpture’ creëren en de we-
reld veranderen. Aan mij werd ge-
vraagd een 21-daagse workshop te 
maken als voorbereiding op een ho-
listische, ‘medische’ opleiding. Veel 
werk aan de winkel voor mij en een 
internationale ploeg artsencollega’s.

In het hotel in San Bernardino ont-
moette ik een dertiger met een grote 
bos krullen en een roze zonnebril. 
Hij en zijn zakelijke partner hadden 
meerdere projecten gerealiseerd, 
waaronder een die ik in 2015 had be-
dacht. Ik was toen single en samen 
met een vriendin aan het brainstor-
men over een ‘concept-datingsite’ 
voor de bewuste mens. Deze doel-
groep zouden we op allerlei manie-

ren aantrekken en uitfilteren. Na een 
korte zoektocht op internet lieten we 
het plan los omdat er reeds talloze 
van dergelijke datingsites bleken te 
bestaan. 

Waar vinden we elkaar in deze tijden 
van eenzaamheid en lockdowns?
Tegenwoordig blijkt dat ‘gat in de 
markt’ echter flink gegroeid. De 
twee compagnons zijn in het gat 
gesprongen en hebben hun website 
klaar voor bijna alle landen van Eu-
ropa. Mede door of juist dankzij het 
‘Covid-project’ is het gapende ravijn 
tussen mensen groter geworden. 
Waar vinden we elkaar in deze tij-
den van eenzaamheid en lockdowns? 
Dat kan nu dus op www.vaccfree.love.  
Hun uitgangspunt is dat ze gelijkge-
stemden willen samenbrengen om 
een bezielde relatie op te bouwen. 

De website is gebruiksvriendelijk en 
biedt alle voordelen en handigheden 
die ook op andere sites zijn te vinden. 
Het is gratis, maar voor enkele servi-
ces of extra’s vragen ze een bijdrage 
waardoor ze dit initiatief onafhanke-
lijk kunnen houden. Het garandeert 
tevens privacy en er is geen koppe-
ling met Google. De datingsite draait 
sinds kort ook in Nederland. 

De prijs van vaccinvrij sperma schiet 
omhoog
De initiatiefnemers van de datingsite 
zien de agenda van het World Eco-
nomic Forum (WEF) en de Crimine-
le Inlichtingen Eenheid (CIE) net zo 
helder als de lezers van de Andere 
Krant. Ze komen uit het Duitsland 
dat de quarantainefaciliteiten heeft 
klaargezet voor de andersdenken-
den en ongehoorzamen. Ze beogen 

met hun datingsite ‘vaccfree’ meer 
te zijn dan alleen een koppel-medi-
um. Voor hen is het een ‘sociaal plat-
form voor een gezonde toekomst’. 
De gekoesterde expressie van onze 
originele, goddelijke DNA-blueprint. 
Ons DNA, dat onze afkomst en onze 
ervaringen op een unieke wijze be-
schrijft en dat nu wordt aangevallen. 
Ze maken zich zorgen over de voort-
planting. De geruchten over het ge-
netische experiment met mRNA dat 
onze vruchtbaarheid kan verminde-
ren, wordt in de wetenschappelijke 
en medische wereld door gynaecolo-
gen en autoriteiten bevestigd. Helaas 
dringt dit nog steeds niet door tot de 
reguliere mediakanalen. Misschien 
zijn de initiatiefnemers wel bezorgd 
over hun eigen voortplanting? Dat 
heb ik hen niet durven vragen. Re-
cent benoemde een van hen wel 
dat de prijs van vacccinvrij sperma 
enorm is gestegen.

Het is hoog tijd om het ‘offer
principe’ te offeren
Een van de initiatiefnemers heeft 
een achtergrond in het bedrijfsle-
ven. Al snel wisselde hij dit snel-
le yuppenleven af met retraites in 
boeddhistische kloosters en reizen 
naar het oosten om tot vervulling en 
spirituele groei te komen. Ik zou het 
de kinderen van de toekomst vooral 
gunnen spirituele groei en vervul-
ling in vrijheid te ervaren. Simpel-
weg omdat het ons geboorterecht is. 
Het is hoog tijd om het ‘offerprinci-
pe’ te offeren. De hardnekkige pro-
grammering dat we moeten offe-
ren, geven of lijden opdat we mogen 
ontvangen, is mijns inziens vals. De 
natuurwetten leren ons dat alles wat 
we doen een gevolg heeft. Kennis 
van de natuurwetten is daarom  

Nieuwe datingsite voor de bewuste mens Maarten Oversier over 
onze voorouders 22

Willem Middelkoop 
over een historische 
omwenteling 24

Rechte rug, Conrad & 
Derk Boelsma  24

"Hoe dichter de ineenstorting van een 
rijk, hoe gekker zijn wetten”
		Marcus Tullius Cicero

21
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Elke F. de Klerk, arts

In oktober van dit jaar is er door ISOFIA (een internationale organisatie voor 
coaching red.) in Zwitserland een bijeenkomst georganiseerd met als thema 
‘Step towards a great paradigm shift’. Deze conferentie werd bezocht door een wat 
ouder publiek, bestaande uit advocaten, artsen, wetenschappers, professoren en 
therapeuten. Maar ook door kunstenaars en muzikanten. Met een gemeenschap-
pelijk doel: de wereld te bevrijden van angst en genetische mutatie.

cruciaal. Ik raad in dit ka-
der graag de video’s van Mark 

Passio aan. 

Als arts en medisch professional heb 
ik diep geschouwd in relaties en de 
veronderstelde leercurves daarin van 
individuen of koppels. Kijkend naar 
deze, maar ook naar persoonlijke er-
varingen, ben ik niet overtuigd van de 
aanwezigheid van een leercurve. Heb-
ben we niet alles al in ons? Het liefst 
zou ik eenieder die nog aan een relatie 
begint, ook Alejandra Casado aanraden. 
Zij leert je in 9 video’s hoe je het verle-
den kunt gebruiken als brandstof voor 
het nu en voor een perfect afgestemde 
toekomst.  ¾

Wat vieren we écht 
met Kerstmis?22

Eindtijd van een heerschappij en de idioterie  
van de wetten  23
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PRIJS VAN 
VACCIN-VRIJ 
SPERMA SPUIT  
OMHOOG
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Claire van den Berg

Al in zijn jonge jaren had Maarten Over-
sier een onverklaarbare fascinatie voor 
indianen. Pas later, toen hij boeken over 
indiaanse volkeren en hun cultuur begon 
te lezen, ontdekte hij dat het een nog veel 
diepere laag in hem aanboorde dan hij kon 
bevroeden. Na een verdienstelijke loop-
baan als chef-kok, begon hij zich toe te 
leggen op reïncarnatie- en regressie-
therapie, traumahealing, voorouderhea- 
ling en sjamanisme. De ervaringen die 
zich gedurende decennia bij zijn cliën-
ten openbaarden, bleken van dusdanige 
fundamentele waarde dat hij besloot er 
een boek aan te wijden. 

Maarten Oversier: “De indianen bleken 
‘spot on’ wat betreft spiritualiteitsbe-
leving, alsook vraagstukken die over 
diepere werkelijkheden gaan, voorbij de 
dagdagelijkse fysicaliteit. Dat besef daal-
de nog dieper in toen ik voor langere tijd 
in diverse indianenreservaten in Canada 
verbleef met de zieners en de faithkeepers 
aldaar. Ik heb hier banden voor het leven 
gesmeed en ook hun tradities, symbolen 
en cultuur vonden zoveel weerklank in 
mij. Het was echt een jongensdroom die 
in vervulling ging. Deze universele kennis 
en wijsheid, want dat is het, is iets waar 
in mijn optiek de hele wereld profijt van 
kan hebben.” 

Wat hebben de indianen jou geleerd? 
Ze hebben me talloze dingen bijgebracht: 
van de waarde van rituelen en ceremo-
nies, tot de taal van dromen en hoe dieren 
onze verwanten en zelfs inspirator kun-

nen zijn. Maar ook hoe alles met elkaar 
samenhangt en verbonden is vanuit een 
diepere logica.
Wat me echter het meest is bijgebleven, 
is het eren van de cyclus van het leven 
en daarmee ook het zegenen van voor-
ouders. In het Westen spelen families en 
de generaties boven ons, vaak maar een 
zeer beperkte rol. Wat de indianen en veel 
andere inheemse natuurvolkeren al vele 
eeuwen weten, is dat we onderdeel zijn 
van een grotere constellatie. De rol van 
voorouders is bij hen dusdanig wezenlijk, 
dat het iets volkomen vanzelfsprekends 
is. 

Maar ook hun kijk op trauma was een 
enorme eyeopener. Zij weten dat als 
traumatische gebeurtenissen niet goed 
worden verwerkt in iemand, deze pijn 
verinnerlijkt wordt op diepere lagen. De 

geschiedenis zal zich zodoende onher-
roepelijk herhalen in die generaties die 
volgen. 

Zo kan het dat het leed dat jouw opa 
en oma, die de oorlog hebben doorge-
maakt, zich doorvertaalt naar jou als 
kind of kleinkind. Of dat het niet goed 
verwerkte verdriet om een doodgeboren 
kind bij je oma, doorklinkt in jou of een 
ander familielid. Het gevolg van dit niet 
goed uitgekristalliseerde leed wat als een 
molensteen om de nek kan hangen, is dat 
mensen gedissocieerd raken van hun ge-
voel. Thans gaan familiegeheimen niet 
zelden mee de kist in, zeker in vroeger 
tijden waarin er veel meer taboes waren. 
Maar daarmee is het trauma energetisch 

geenszins opgelost. Sterker nog, het trau-
ma wordt op cellulair niveau doorgegeven 
aan het nageslacht. Dat is, zo blijkt inmid-
dels, een wetenschappelijk aangetoonde, 
universele wetmatigheid. 

De hel van de twee recente wereldoorlo-
gen, alsook vorige levens, zijn sowieso 
thema’s die veel terugkomen als verdron-
gen herinnering. Een andere historische 
bron die ik als een rode draad ontwaar bij 
cliënten, is de invloed van de kerk. De ge-
wiekste indoctrinatie en geloofssystemen 
die uit de machtige rooms-katholieke 
kerk voortvloeiden, hebben hun uitwer-
king niet gemist. Vele generaties die ge-
loofden in de almacht en het dogma van 
de kerk, gingen gebukt onder de doctrines 
en de echo’s hiervan klinken tot op de dag 
van vandaag door. 

Als regressie- en reïncarnatietherapeut 
verstaat Maarten Oversier als geen ander de 
kunst om zichtbaar te maken wat zich aan 
verdrongen emoties in de menselijke ziel 
schuilhoudt. In de ruim 25 jaar dat hij zijn 
praktijk runt, kwam hij erachter dat door alle 
menselijke kwetsuren heen een universele 
rode draad loopt, die eigenlijk altijd terug te 
voeren is naar dezelfde bronnen: oorlogen, de 
kerk, en bovenal, de onverwerkte ervaringen 
van onze voorouders. “Een onvoltooide 
geschiedenis sijpelt onverbiddelijk door 
naar het heden, maar biedt ook ongekend 
potentieel.”

krachten beschreven als millennia oude 
onaardse, kwaadwillende entiteiten, ook 
wel Archonten genoemd. Deze sterk pa-
rasiterende en polariserende energieën 
manifesteren zich in mensen die ont-
vankelijk zijn voor deze lage vibraties. 

Ontkoppeld als ze raken van hun ge-
voelswereld, wordt uitoefening van mind 
control over anderen vervolgens de mo-
dus operandi van deze lieden. Dit kun je 
extrapoleren naar de repressie die zich nu 
wereldwijd ontvouwt met de coronacrisis 
als lijdend voorwerp. Macht gedijt bij het 
creëren van verstoringen, zoals oorlogen 
en het zaaien van angst en polarisatie. Hoe 
meer mensen hun autonomie weg laten 
kapen en zich – vaak zonder dat ze het be-

seffen - laten gijzelen door angst en trau-
ma, des te meer zij de mensheid kunnen 
knechten en hun eigen schepping kunnen 
implementeren. Zolang de mens niet ver-
bonden is met zichzelf en zich niet bewust 
is van zijn spirituele oorsprong, zijn zij 
in control. Dit klinkt misschien apocrief, 
maar het bestaan van malafide machten is 
zo oud als de weg naar Rome. De geschie-
denisboeken puilen uit van kronieken 

over machtshebbers 
die hun onderdanen 
onder de knoet pro-
beerden te houden.
 
Ik ben ervan overtuigd 
dat het einde oefening 
is voor deze krachten 
als wij onze natuurlijke 
autoriteit herpakken en 
angst de deur wijzen. Het klinkt 
paradoxaal, maar juist in verbin-
ding hervind je je autonomie en innerlijke 
kracht. 

Je hebt in ieder geval een snaar geraakt 
bij veel mensen, want je boek loopt als 
een tierelier. 
Mijn boek is nog geen drie maanden oud 
of we zijn alweer met de derde druk bezig. 
Ik krijg vaak terug dat mensen geraakt 
worden en in proces komen tijdens het 
lezen. 

Wist je trouwens, nu zo met de kerst voor 
de deur, dat de stamboom bij indianen ter 
verering van voorouders, net als de kerst-
boom, traditiegetrouw gesymboliseerd 
wordt door een dennenboom? Een den-
nenboom heet in het Engels ‘pinetree’, 
vandaar ook de ‘pijnappels’ of dennenap-

pels die aan dennenbomen groeien. Deze 
stamboom, ook wel bekend als de Tree 
of Life, vertegenwoordigt de verbinding 
met familie en voorouders en lijkt met zijn 
uitgebreide netwerk van takken verdraaid 
veel op de kerstboom met al zijn versie-
ringen. Iedere kerstbal in de kerstboom, 
zou je kunnen zeggen, representeert zo 
bezien een familielid aan de stamboom. 

Traumatisering kan trouwens ook subtie-
ler verlopen. Denk bijvoorbeeld aan car-
rières waar mensen inrollen die bepaalde 
financiële voordelen en een zekere status 
opleveren, maar iemand op den duur spi-
ritueel volledig uithollen. 
Onverwerkte kwetsuren vinden vroeg of 
laat altijd een uitweg, zij het in patronen, 
ziekten of verslavingen. De ziel kan zich 
echter niet conformeren aan dat wat niet 
waar is, en zal altijd op zoek blijven naar 
een oplossing, naar heling. 

Is dat iets wat je zelf kunt 
bewerkstelligen? 
Zeer zeker. Klachten, of ze nou fysiek, 
emotioneel of mentaal zijn, verminde-
ren dan wel verdwijnen als mensen hun 
unfinished business aangaan, of die nou 
van eerdere generaties of incarnaties is. 
Je wilt niet weten wat voor verschrikkin-
gen aan het licht komen in mijn praktijk. 
Het blijken vaak enorme openbaringen 
als ze erachter komen dat ze veel meer 
gemeen hebben met hun familie dan ze 
eerst dachten. Ik zie de transformaties 
dagelijks. Niet alleen mentaal, maar ook 
fysiek. Alles is mogelijk zolang je maar 
bereid bent je open te stellen voor je fami-
liegeschiedenis en werkelijk nieuwsgierig 
bent. Waarom was opa altijd zo afwezig? 

Wat ligt er verborgen in de schaduw? Stem 
je op hen af en laat je vraag je leiden naar 
het antwoord. Je zult verrast zijn hoe je 
magnetisch aangetrokken kunt worden 
tot dat wat je nieuwsgierig maakt. Je 
herstelt zo niet alleen de verbinding met 
je voorouders, maar ook met jezelf. Dat 
vraagt wel dat je pijn tot bondgenoot leert 
te maken. Wees ook hier waarachtig be-
nieuwd. Wat wil het je zeggen? Ook pijn 
heeft bestaansrecht. 

De indianen zien nieuwsgierigheid niet 
voor niks als een scheppingskracht. Het 
is eigenlijk beschamend dat we vaak zo 
ontstellend weinig weten van onze voor-
geschiedenis en familiesystemen. 

Dit soort bespiegelingen over de cruciale 
thema’s des levens, zouden een integraal 
onderdeel in het menselijk leven moeten 
zijn. We zijn als mens in de westerse mo-
derne maatschappij zo ontdaan van onze 
spirituele dimensie, of beter gezegd, we 
laten ons ontdoen hiervan. Dat dit dikwijls
zweverig gevonden wordt, onderstreept 
alleen maar hoe ontkoppeld we feitelijk 
zijn. We zitten zó in ons hoofd, terwijl we 
zoveel meer zijn dan enkel ons fysieke li-
chaam. Ook wat dit aangaat worden we 
bewust onwetend gehouden. 

In de verdrongen historie van je 
cliënten doemt ook een decor op van 
krachtenvelden die pogen de mensheid 
te knechten, zo beschrijf je in je boek. 
Kun je dat toelichten? 
Er is inderdaad nog een ander leidmotief 
dat zich tijdens de talloze sessies met 
cliënten heeft geopenbaard: de uiterst 
invloedrijke machten die al duizenden 
jaren actief zijn. De aloude Nag Hammadi 
geschriften, alsook vele andere gnosti-
sche literatuur verwijzen hier uitvoerig 
naar. Hierin worden deze energetische 

“De poort naar je familiegeschiedenis, 
is de poort naar jezelf”

INTERVIEW THERAPEUT MAARTEN OVERSIER

De raison d’être 
achter het feit dat 
nou uitgerekend 
de dennenboom 
de belichaming 
is van de levens-
boom, is dat een 
dennenboom 
ook in de win-
ter groen, ofwel 

visueel levend, blijft. 
Volgens de indianen herinnert dit de 

mens eraan dat door de dood heen, het 
leven altijd blijft bestaan. 
En de analogie gaat nog een stapje ver-
der. Traditiegetrouw hangt bovenin de 
kerstboom de Ster van Bethlehem. Deze 
kerstster verwijst naar Sirius, de poort 
naar het dodenrijk en daarmee naar jawel, 
onze voorgeslachten. 

Toeval of niet, deze kerstster zit in de 
boom ook op exact dezelfde plek als waar 
de pijnappelklier zetelt tussen onze ogen. 
Dit derde oog wat ook wel het ‘venster van 
onze ziel’ genoemd wordt, reguleert de 
verbinding met de ongeziene wereld en 
onze voorouders. En zo is de cirkel van 
leven en dood, rond. ¾

	Vanaf half januari is de derde druk 
van het boek Bestaansrecht van 
Maarten Oversier te bestellen via: 
https://www.maartenoversier.
com.

	Reserveer alvast een boek via de 
site en je krijgt een gesigneerd 
exemplaar toegezonden.

“ Iedere kerstbal in de kerstboom representeert een 
familielid aan de stamboom ”

Eindtijd van een heerschappij 
en de idioterie van de wetten

M arcus Tullius Cicero was een 
Romeins redenaar, politicus, 
advocaat en filosoof. Zijn le-

ven speelde zich af tijdens de overgang 
van de Romeinse Republiek naar het kei-
zerrijk. Hij was zelf erg betrokken bij de 
belangrijkste politieke gebeurtenissen in 
die tijd. Cicero's geschriften geven daar-
om een belangrijk, maar vanzelfspre-
kend gekleurd inzicht in die periode. Eén 
van de inzichten de Cicero opdeed is erg 
van toepassing op onze tijd. Volgens Ci-
cero is er een relatie tussen de eindtijd 
van een heerschappij en de idioterie van 
de wetten die door deze macht worden 
uitgevaardigd.

Deze relatie doet voor de huidige macht 
het ergste vermoeden. En voor iedereen 

die het vertrouwen in deze macht niet 
meer heeft het beste. De wetten en regels 
die wereldwijd worden opgelegd zijn van 
zulk een absurditeit dat iemand tot twee 
jaar geleden niet geloofd zou hebben dat 
deze nu werkelijkheid konden zijn.

De regel die iedereen oplegt om afstand 
van elkaar te houden (waarbij deze af-
stand in ieder land verschillend is). De 
regel om ook in de buitenlucht een mond-
masker te dragen (in veel Europese lan-
den van kracht). De regel om een bepaald 
aantal mensen thuis te mogen ontvangen. 
De regel waarbij activiteiten vanaf een be-
paald tijdstip verboden zijn (een virus dat 
kan klokkijken heeft hier niet van terug). 
De regel die stelt dat sportgelegenheden 
gesloten moeten worden en junkfood 

winkels open 
mogen blij-
ven om deze 
gezondheids-
crisis te boven te komen. De regel 
die bepaalt dat kinderen vanwege een 
voor hen onschuldig virus geen onderwijs 
mogen genieten. De regel die stelt dat de 
bewoner van een verpleeghuis niet in de 
open lucht mag vertoeven en geen bezoek 
mag ontvangen.

Al deze regels laten zien dat we, met 
Cicero's wetmatigheid in gedachten, in 
recordsnelheid afstevenen op het einde 
van de huidige heerschappij. ¾

De ziel zal altijd op 
zoek blijven naar een 
oplossing, naar heling

Van deze universele 
kennis en wijsheid kan 
de hele wereld profijt 
hebben 

MET DE INDIANEN 
HEB IK BANDEN 
VOOR HET LEVEN



2524DE ANDERE KRANT | KERSTEDITIE | NR. 12 DE ANDERE KRANT | KERSTEDITIE | NR. 12INTERVIEW

Criticasters doen dit soort claims vaak af 
als complottheorieën. Ik noem het liever 
‘complotpraktijken’, waarvan ik er in mijn 
boeken vele van ontmaskerd. Soms zijn 
nieuwsverhalen aantoonbare falsificaties 
of zelfs fabricaties, doordat journalisten 
op het verkeerde been worden gezet, door 
bijvoorbeeld het Pentagon. Ik baseer mijn 
bevindingen enkel op verifieerbare feiten 
en gedocumenteerde bronnen. 

Wijlen Václav Havel, de laatste president 
van Tsjecho-Slowakije zei ooit: “jullie 
westerlingen varen blind op jullie media 
en het officiële verhaal van autoriteiten, 
terwijl wij in het voormalige Oostblok 
wisten dat we de staatspropaganda niet 
konden vertrouwen.” Met andere woor-
den, in het Westen zijn we tamelijk naïef 
en slecht getraind in het herkennen van 
propaganda. 

Zo wordt doorgaans niet het eerlij-
ke verhaal verteld over wie nu werke-
lijk aan de knoppen zit in de politieke 
arena. De macht ligt namelijk niet al-
leen bij al dan niet democratisch ge-
kozen regeringsleiders, maar veeleer 
bij een globale elite die supranationaal 
opereert en zowel economisch als po-

litiek achter de schermen veel macht 
heeft, vooral waar het de lange termijn 
koers en geopolitieke dossiers betreft.  

Dit is overigens niets nieuws, alle grote 
wereldrijken van weleer, van de oude Ro-
meinen tot het Britse Rijk, kende een ver-
gelijkbare machtsstructuur. Belangrijke 
gemene deler hierbij is dat dit weefsel van 
macht over meerdere generaties wordt 
doorgegeven. Een rijk kan zijn macht na-
melijk pas bestendigen als deze structuur 
over meerdere generaties intact blijft. Dat 
vraagt een sterke mate van planning en 
organisatie, alsook een cultuur waarin 
deze kennis van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. 

Let wel: deze macht is geen scherp afge-
bakende groep. Wat je wel ziet is dat als 
iemand geboren wordt in een vooraan-
staande, invloedrijke familie, of in een 
dergelijke dynastie trouwt, deze vrijwel 
automatisch lid wordt van deze clan en 
daarmee een vergelijkbare mate van 
macht geniet. 

Nergens is dit meer zichtbaar dan in Ame-
rika: het economisch beleid, alsook het 
buitenlandbeleid komen niet echt de-

Claire van den Berg

De Andere Krant sprak Willem Mid-
delkoop (59) over een mogelijke 
toekomstige ineenstorting van 

het financiële systeem, de macht van het 
grote geld en de plannen die klaar liggen 
vanuit de Europese Unie om de economie 
drastisch te hervormen. 

Hoewel Willem in zijn jonge jaren opge-
leid was om het bedrijfsleven in te gaan, 
verkoos hij toch de journalistiek. Het leid-
de hem van een carrière als fotojournalist 
bij onder meer Het Parool, naar RTL waar 
hij vele jaren financieel commentator 
was, tot de publicatie van inmiddels al-
weer acht boeken over vooral het finan-
cieel-economische systeem, waaronder 
meerdere internationale bestsellers. De 
wereld van de haute finance heeft hij al 
doende goed leren kennen. 

Maar ook door zijn Commodity Discovery 
Fund, waarmee hij een deel van de ver-
mogens beheert van meer dan 1500 par-
ticuliere beleggers, is hij met recht een 
autoriteit op het gebied van geldzaken te 
noemen. 

In je laatste boek Patronen van Bedrog 
ligt de focus in tegenstelling tot je 
eerdere boeken minder op financieel
economische vraagstukken, maar richt 
je je meer op geopolitieke issues, en 
dan met name op de macht achter de 
Amerikaanse politiek. Wat maakte dat 
je hier een boek over wilde schrijven? 
Middelkoop: “Toen ik eenmaal doorkreeg 
hoe de hazen in het financieel-economi-
sche systeem lopen, begon ik patronen 
en machtsstructuren te ontwaren. Wat 
daarbij vooral opviel was de voorname 
rol die de VS speelt op financieel-econo-
misch en geopolitiek terrein, alsook hoe 
die domeinen gaandeweg steeds meer 
vervlochten zijn geraakt in het Amerika 
van de afgelopen paar honderd jaar. ‘Mo-
ney equals power’ is niet voor niets een 
eeuwenoud adagium. Maar eigenlijk gaan 
veel van mijn boeken - indirect en direct 
- over de macht van het grote geld en de 
verstrengeling van die machten. 

Waar het leeuwendeel van de pers vaak 
slechts schetst wat er aan de voorkant ge-
beurt, gaat achter de coulissen vaak een 
wereld schuil die categorisch niet goed 
begrepen wordt, en al helemaal niet juist 
wordt weergegeven. Dat is wat mij drijft: 
wat is nou het echte, eerlijke verhaal? En, 
wie heeft er belang bij deze versie? 
 
Als oude rot in het vak weet ik inmiddels 
dat sommige media lang niet het hele ver-
haal vertolken, maar enkel dat deel dat 
de achterban die zij dienen – denk aan-
deelhouders, de politiek en adverteerders 
- welgevallig is. 

“We staan aan de vooravond van een 
historische omwenteling”

De jubelverhalen in de media over aantrekkende groei en toenemende werkgelegenheid schet-
sen een beeld dat het, ondanks snel stijgende inflatie, economisch nog best voorspoedig gaat. 
Maar schijn bedriegt, zo stelt een van ’s lands bekendste financieel experts, Willem Middel-
koop. “Hoewel hyperinflatie nog lang niet aan de orde is in Nederland, kan een mondiale finan-
ciële ‘meltdown’ een reëel scenario worden als we niet oppassen.”

INTERVIEW WILLEM MIDDELKOOP

mocratisch tot stand, maar overstijgen 
het tweepartijensysteem. Zelfs Princeton 
University heeft ooit moeten constate-
ren dat de VS geen werkelijke democra-
tie kent. Belangrijke politieke besluiten 
worden veelal ten gunste van het mili-
tair-industriële complex genomen, waar 
de wapenindustrie een integraal onder-
deel van is, maar ook de pers, politiek en 
inlichtingendiensten. Dit vouwt allemaal 
in elkaar. Dáár ligt de voornaamste macht. 
Niet bij de president zoals vaak geclaimd 
wordt. 
 
Voormalig president Eisenhower waar-
schuwde in 1961 in zijn afscheidsspeech al 
voor de uitdijende macht van dit complex 
Het bleken profetische woorden. 
 
Sinds eind 18e eeuw heeft Amerika, of 
beter gezegd het militair-industriële 
complex, deelgenomen aan honderden 
illegale invasies, ‘vredesmissies’, ‘regime 
changes’ of andere militaire conflicten. 
Deze ‘Deep State’ macht, zoals het ook 
wel wordt genoemd, is daarmee niet al-
leen zeer invloedrijk geworden op geopo-
litiek vlak, ook economisch is de VS sterk 
afhankelijk geworden van oorlogsvoering.  
Door de enorme kosten die al deze oor-
logen met zich meebrengen, alsook door 
allerhande ontwikkelingen is de macht 
van het Amerikaanse Rijk anno 2021, in 
politiek, economisch en militair opzicht, 
ontegenzeggelijk tanende. Sterker nog, 
Pax Americana loopt op zijn laatste benen. 

Historici William Strauss en Neil Howe 
beschrijven (in het boek The Fourth Turn-
ing, red.) hoe, als je kijkt naar cycli uit 
het verleden, er elke 80 jaar een nieuwe, 
mondiale crisis uitbreekt. Volgens hen is 
het zonneklaar dat we nu, aan het einde 

van een cyclus, en daarmee aan de voor-
avond staan van enorme maatschap-
pelijke omwentelingen op vele fronten. 
Deze luiden niet alleen het einde van de 
wereldhegemonie van de VS in, maar 
markeren ook het begin van een nieuwe 
wereldorde en dito samenleving. De grote 
vraag is: wie neemt het stokje van de VS 
over als nieuwe dominante wereldmacht? 

In je boek ‘De big reset’ beschrijf je 
uitvoerig hoe het -in jouw woorden- 
‘financiële eindspel’ er waarschijnlijk 
uit zal gaan zien. Kan je daar iets meer 
over vertellen? 
“Door vele jaren van enorme geldcrea-
tie, die sinds de coronacrisis helemaal een 
vlucht heeft genomen, zijn er dusdanige 
verstoringen in de handelsstromen, fi-
nanciële markten en het monetaire sys-
teem gekomen, dat achter de schermen 
duidelijk is geworden dat er hard gewerkt 
moet worden om het geldsysteem de vol-
gende fase in te loodsen. Net zoals dat in 
1944 na de Tweede Wereldoorlog nodig 
was. Bovendien neemt de inflatie schrik-
barend snel toe wereldwijd, waardoor de 
instabiliteit in de wereld nog groter wordt. 
Hoewel hyperinflatie nog lang niet aan 
de orde is, in Nederland althans, kan als 
we niet oppassen een mondiale financiële 
‘meltdown’ wel degelijk een reëel scena-
rio worden. De crisis van 2008 was daar 
een goed voorbeeld van.

  
De VS, China en Europa zijn mede om dit 
voor te zijn, ieder bezig met het ontwik-
kelen van een eigen digitale munt, en ze 
werken daarin op het hoogste niveau in-
tensief samen. 

In tegenstelling tot bestaande cryp-
tovaluta zullen deze nieuwe digitale 
valuta, centraal aangestuurd worden.  
De facto betekent dit dat deze Central 
Bank Digital Currencies, ofwel CBDC’s, 
alsook de digitale munt die de Europese 
Centrale Bank momenteel aan het ont-
wikkelen is, programmeerbare vormen 
van geld worden. Zo kan de ECB besluiten 
om de houdbaarheid van geld te beperken, 
mede middels een sterk negatieve rente. 
Of het kan je digitale wallet zo koppelen 
dat je je geld alleen aan energie of voed-
sel mag besteden, en bijvoorbeeld niet 
aan een vliegreis, om zo het klimaat te 
ontzien. De ‘spin’ is hier dat zwart geld 
de das om wordt gedaan. Wat er echter 
niet bij wordt verteld, is dat de autori-
teiten zo ongekend veel macht naar zich 
toe trekken. 

Het Europees register van activa, waarin 
alle bezittingen van burgers nauwkeu-
rig vastgelegd worden in een register, is 
een ander maar vergelijkbaar plan wat in 
Brussel op de plank ligt. En ook dit is een 
middel dat de financiële vrijheid van bur-
gers zal beknotten. Dit alles zal onherroe-
pelijk leiden tot meer financiële repressie.

Een ander uitvloeisel zijn de klimaatobli-
gaties - ofwel ‘green bonds’- waarmee de 
klimaattransitie gefinancierd moet gaan 
worden. Deze ‘groene’ leningen zijn mede 
in het leven geroepen om geld van insti-
tutionele beleggers aan te trekken. Het 
werkelijke verhaal is hier echter dat het 
financiële systeem steeds meer kapitaal 
nodig heeft, of anders ongenadig vast-
loopt, met alle malaise van dien. 

Technologie lijkt gaandeweg een soort 
panacee voor alles te worden.
Technologie is vaak -en helaas- een ui-
terst effectief middel om controle uit te 
oefenen, en om eventuele sociale onrust 
c.q. dissidentie te beteugelen. En wat 
dacht je van de toepassing van censuur 
door technologiebedrijven en overheden. 
De schaal waarop het nu gebeurt is onge-
kend. Zo erkende Mark Zuckerberg, CEO 
van Facebook, nog niet zo lang geleden bij 
een hoorzitting in het Amerikaanse Con-
gres dat de Big Tech bedrijven nadrukke-
lijk samenwerken over gevoelige onder-
werpen. Maar ook in Nederland maakte de 
hoofdredacteur van de Volkskrant bekend 
het narratief van de overheid te volgen 
inzake corona.

Talloze vermaarde weten-
schappers die zich kritisch 
getoond hebben ten aanzien 
van het overheidsbeleid zijn 
zo zonder scrupules van so-
ciale platforms afgegooid, 
en in diskrediet gebracht. 
Het is een hellend vlak waar 
we ons op begeven, als zelfs 
de trias politica waar we in 
het Westen zo hoog over 
opgeven, met voeten getre-
den wordt. De illusie dat de 
rechtspraak volledig onaf-
hankelijk werkt van de po-
litiek werd ook in Nederland 
onlangs verbroken, getuige 
de toeslagenaffaire. Zo hebben 
rechters erkend dat ze tijdens de toesla-
genaffaire vooral de lijn van de politiek 
volgden. Het wordt steeds nefaster dat 
er geen volledige scheiding van mach-
ten meer is, de burger wordt steeds meer 
buitenspel gezet, en dat baart me ernstig 
zorgen. Helaas maakt de pers onvoldoen-
de gewag van deze complotpraktijken. De 
meesten schrijven liever smalend over 
complottheorieën, zonder werkelijk op 
de inhoud in te gaan. 
Ondertussen wemelde het in de pers tot 
voor kort wel van de hosannaverhalen 
over weergaloze economische groei. Het 
beste economische herstel dat met geld 
te kopen is vooral, denk ik dan. Maar ook 
hier zie je dat maar een deel van het ver-
haal verteld wordt, waarbij onvoldoen-
de aandacht is voor de ongebreidelde 
geldcreatie. 

Na 9/11 hebben we een vergelijkbare ten-
dens gezien. Onder het mom van terro-
rismebestrijding zijn toen vele burger-
lijke vrijheden, mede dankzij de digitale 
infrastructuur van Big Tech ingeperkt. 
Veel van deze inperkingen doen tot op de 
dag van vandaag nog opgeld. De geschie-
denis leert ons dat als vrijheden eenmaal 
worden beteugeld, deze beknottingen niet 
snel meer ongedaan gemaakt worden. 
Met corona en alle daaruit voortvloeiende 
maatregelen lijkt hetzelfde te gebeuren.” 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, 
zullen we maar zeggen. Hoe kun je je, 
te midden van deze ontwikkelingen, 
financieel wapenen tegen wat mogelijk 
komen gaat? 
“Door je goed te informeren. Veel mensen 
vinden geld iets vanzelfsprekends, maar 
verdiepen zich er te weinig in. Dus lees 
veel, lees je in of struin YouTube af, daar 
is ook veel nuttige know-how te vinden 
over dit onderwerp. Leer geld begrijpen. 
En zorg dat je een zekere mate van finan-
ciële flexibiliteit creëert voor jezelf. Houd 
geld achter de hand en als je vermogen 
hebt, wees dan verstandig, spreid de ri-
sico’s en beleg veilig. En maak je geen 
zorgen over je hypotheek. Dát is nou net 
een probleem voor het systeem.” 

	Patronen van Bedrog, Willem 
Middelkoop, uitgeverij Amsterdam 
University Press

Vergleichsverbot
censuur (de (v.); censuren) [<Fr. censure]: […] 6 inbreuk op de vrijheid van 
meningsuiting.

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en dus weten we van 
de verovering van Gallië door de Romeinen vrijwel alleen datgene wat Julius 
Caesar erover kwijt wilde. Mocht echter ooit het dagboek van Vercingetorix 
opduiken, dan verandert die historie ongetwijfeld. Voortschrijdend inzicht 
heet dat. Daarom hebben we het tegenwoordig niet meer over de Politionele 
Acties die “we” van 1946 tot 1949 “hadden” in wat toen nog Nederlands-Indië 
heette, maar over de koloniale onderdrukkingsoorlog die we voerden tegen een 
bevolking die onafhankelijk wilde zijn. Het kan even duren voordat sommige 
historische feiten worden erkend, maar niets is in steen gebeiteld.

Behalve wat er tijdens de nazitijd met de joden is gebeurd. Daar mag je niet aan 
tornen. Dat vinden niet alleen allerlei organisaties die het naar eigen zeggen 
voor de joden opnemen, maar bijna alle Nederlanders en het ligt supergevoelig. 
Probeer het maar eens: tijdens een etentje zeggen dat in WO2 helemaal geen 
6 miljoen joden zijn vergast. Ik heb dat een keer gedaan bij mij thuis, toen ik 
acht man te eten had. De verontwaardiging was dermate groot dat ik mijn 
vervolgzin, namelijk dat het er 2,9 miljoen waren en dat die andere 3,1 miljoen 
doodgeschoten, doodgehongerd of doodgemarteld waren, heel snel moest 
uitspreken om niet met m’n kop in m’n eigen oven te belanden.

Dat afschuwelijke stuk geschiedenis, de Holocaust, is als het ware apart gezet en 
in een stenen tafel gebeiteld, onaantastbaar gemaakt, net als El Al op Schiphol 
een stukje Nederland bezit waar Nederland niets te zeggen heeft. Zelfs vergelij-
kingen maken met die mensonterende periode is verboden, getuige het recente 
vonnis van mr. Dudok van Heel in het kortgeding van een aantal joodse (of zijn 
het zionistische?) organisaties tegen Thierry Baudet. De rechter heeft Baudet 
een Vergleichsverbot opgelegd omdat zijn vergelijkingen kwetsend zouden zijn 
voor overlevenden van de Holocaust. Dat is ongetwijfeld het geval voor som-
migen van hen, maar ik heb ook diverse lotgenoten gehoord die wat er nu met 
de ongevaccineerden gebeurt angstaanjagend veel vinden lijken op wat 
er toen met hen is gebeurd. 

En wat nu, als blijkt dat wat heden plaatsvindt 
vele malen erger is dan ‘toen’? Al in februari 2020 waarschuwde de 

VN dat ten gevolge van de lockdowns 131 miljoen, voornamelijk op de 
armoedegrens levende wereldburgers, zouden sterven. Dat is meer dan 

alle slachtoffers van de 1e en 2e Wereldoorlog bij elkaar en exclusief het do-
dental ten gevolge van de andere ‘maatregelen’, met name de als vaccinatie 
verkochte injecties, waarvan steeds duidelijker wordt dat het hierbij om een 
biowapen gaat. Plus… We zijn bijna twee jaar verder. Op hoeveel doden staat de 
VN-teller inmiddels? 400 miljoen? Mogen we nu wel vergelijken?

Het trieste van het Vergleichsverbot is niet alleen dat het basale rechten schendt 
die verankerd zijn in wetten die volgens het lex superior-principe boven de 
Nederlandse staan, maar vooral dat we van de verschrikkelijke Holocaust niets 
geleerd lijken te hebben. We herkauwen het voorgeschreven narratief maar zien 
niet dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is, een aanval tegen de mensheid 
door een moeilijk zichtbare vijand die onzichtbare wapens gebruikt: virussen, 
‘vaccins’, propaganda en infiltratie van al onze instituties, inclusief de rech-
terlijke macht.

Ondertussen klinkt vanaf de publieke tribune verbijsterd de vraag waarom 
Thierry Baudet een rabiate prikpropagandist als advocaat nam. Was dat tactiek? 
Hopen op een voordeeltje omdat Spong en Dudok van Heel wellicht lid zijn van 
hetzelfde geheime genootschap en straks met z’n 666’en in Sociëteit De Witte 
een kerstvorkje zitten te prikken?

Fijne feestdagen!

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

WILLEM FREDERIK  ERNÉ

WE WETEN ALLEEN WAT 

JULIUS CAESAR KWIJT 

WILDE OVER GALLIË
Wij in het westen zijn tamelijk 
naïef en slecht getraind in het 
herkennen van propaganda, 
we vertrouwen blind op het 
officiële verhaal

Zo kan de ECB besluiten 
om de houdbaarheid van 
geld te beperken 
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zeggen?!

 - Duckduckgo dan?

 - Nee Gibiru.com. Duckduckgo gebruikt 
ook de Google-database.

 - Ok ok, rustig maar. Even kijken... Yes! 
BLOBVIS! Hier, de Psychrolutes micro-
poros deze bedoel je toch?

 - Ja, ja, perfect, zei Jezus, Ja die is het! 
Hij las opnieuw met trillende vingers 
de zespuntsanalyse, die de altijd scherpe 
Samaël op lamsperkament had opge-
steld van de goddeloze aardse politiek.

1. Verander definitie pandemie van een 
medische in een administratieve

2. Volg het Rockefellerplan voor wereld- 
gijzeling

3. Breng IC’s terug met meer dan de helft 
en maak de vraag waarom taboe

4. Combineer floodstrategie met fake- 
wetenschap, stupidity enforcement, 
shaming en framing

5. Schrap de Neurenberg Code en expe-
rimenteer maar raak

6. Vervang de schepping en wetten van 
onze Vader door artificial intelligence 

 - Oh ja, zei Samaël. Diezelfde Rockefel-
lers, die nu vrijwel iedere politicus in 
de knip hebben sponsorden destijds 
Auschwitz, weet je nog? 

 - Jezus sloeg zichzelf met de vlakke hand 
een paar keer stevig in het gezicht. Eerst 
op de ene, toen op de andere wang. Toen 
balde hij zijn handen tot vuisten zodat 
het bloed er uit trok en zijn vingers wit 
werden... Ik zal op hen neerdalen met 
een vlammend zwaard uit mijn mond, 
siste hij verbeten.

 - Even niet zo snel meneertje Haast-
graag, zei Samaël. We zijn bij ons in het 
Purgatorium nu al vijf maanden bezig 
een speciale Plandemic-afdeling in te 
richten, en als jij al die lui in blobvissen 
verandert of met brandende zwaarden 
aan de haal gaat, dan is al ons werk voor 
niks geweest. Bovendien bezorg je me 
daarmee een hoop administratieve 
problemen. 

 - Cassiël zelve, de Malach van Araboth 
daalde naast Jezus neer en trok zijn 
torenhoge kraaienvleugels in. Als we 

 - Nee Vader die test is niet uitgevonden 
door Harry Mulish maar door Kary Mul-
lis, zei Samaël. 

 - Maar die spreekt geen Nederlands dus 
daar is het misgegaan en hebben ze 
Harry Mulish erbij gehaald, die de test 
misbruikt heeft om mijn hele schepping 
naar de verdoemenis te helpen. Ik vond 
De Ontdekking van de Hemel al zo’n ar-
rogante titel destijds. Hoezo “ontdekt”, 
als wij hier al millennia zitten. Dat zag 
je toch ook met de inheemse bevol-
king van America en Columbus. Hoezo 
“ontdekt”?! 

 - Maar Harry Mulish en Kary Mullis zijn 
al lang dood, Vader.

 - Wat als ik die oplichters gewoon alle-
maal in vissen verander?, sprak Jezus. 
Liefst een wanstaltige soort. Als ik bro-
den in vissen kan veranderen, dan kan 
ik ook een stel OMT-broodvlokken in 
vissen veranderen.

 - Ik heb de snotolf altijd een vrij wan-
staltige vis gevonden, grinnikte Gabriël. 
Trouwens waren het niet juist vissen die 
je destijds in broden hebt veranderd?

 - Ga je ze allemaal in lelijke vissen ver-
anderen, jongen, vroeg God. 

 - Ja dat hele OMT, zei Jezus sacherijnig, 
de regering, de leugenpers en al die 
Kamerleden ook. Behalve dan Gideon 
van Meijeren. Hé Gabriel, jij stuurde me 
laatst een Instagramplaatje van zo’n vis 
die eruit ziet als een pudding met een 
enorme neus, hoe heette die vis? 

 - Ja, eh, even scrollen, ik vind hem wel. 
Ja, God wat was dat beest lelijk. 

 - Je Vader had geen beste dag, zei Ma-
ria. Hij had net in het kader van 
vrije-wil-ontwikkeling de Shechinah 
uit de wereld getrokken, met pijn in zijn 
hart. De dag daarvoor was er gesode-
mieter met de Chaiyot ha-Qodesh. 

 - Ik moest nog maar zo’n stuk of dertig 
vissen scheppen, zei God, nadat ik er al 
33.600 had ontworpen. De creativiteits-
boog kan niet altijd even strak gespan-
nen zijn. 

 - Ik plaag je maar wat Ouwe, zei Gabriël. 
Ik word altijd een beetje melig zo vlak 
voor de kerst. Iedereen zeurt dan weer 
aan mijn kop of ik van die kerstdeuntjes 
op mijn trompet wil spelen, terwijl be-
kend is dat ik alleen van zwarte muziek 
houdt. Miles Davis, dat is echt mijn ding.

 - Heb je die vis nou eindelijk gevonden?, 
vroeg Jezus aan Gabriël.

 - Ik Google wel even op “most ugly fish 
in the world”

 - Je moet Google niet gebruiken, die houdt 
alles bij. Hoe vaak moet ik dat nou nog 

niet eerst zorgen dat ze zichzelf aan-
schouwen zoals ze werkelijk zijn, trek-
ken we hen niet uit de obsessie waarin 
hun geest gevangen zit en verstoren we 
het ziels-equilibrium. De druppel en 
de oceaan zullen elkaar dan niet meer 
ontmoeten.

 - Heeft dat soort lui nog een ziel dan?, 

vroeg Jezus... Wel, ik dacht ik verander 
ze in een vis met een Joodse neus, zo-
dat ze eraan worden herinnerd wat ze 
geflikt hebben en dat ze de geschiede-
nis aan het herhalen zijn. Iemand moet 
toch iets doen als een gebaar naar al die 
vertrapte Holocaust-zielen. 

 - We zouden niet meer dat soort dingen 
zeggen, jongen, sprak God, dat van die 
neus.

 - Wel, antwoordde Jezus. Ik ben Joods, 
dus ik mag grappen maken over Joodse 
neuzen. U gaf mij er zelf eentje omdat U 
toevallig de allereerste in het universum 
was met een Joodse neus.

 - Laatst stond in de New York Times een 
fascinerend artikel over Joodse humor 
en het ontstaan ervan, zei de Venus-en-
gel Haniël monter. Ze probeerde de 
spanning wat uit de lucht te halen. 

 - Ik blijf verblobvissing van OMT-leden en 
het kartel, met of zonder Joodse neus, 
een idee van niks vinden, zei Samaël. 
Tijdens de laatste plenaire vergadering 
is helder afgesproken dat ik met de heer 
Asmodeus en zijn Golachab zou over-
leggen hoe de Plandemic-zaak aan te 
pakken. Dat heb ik keurig gedaan vol-
gens afspraak en, bovendien, ik weet 
niet of het handig is om, net nu we een 
kerstboom van bijna 6 parasang hebben 
opgetuigd, ruzie te gaan zoeken met de 
Qlippoth van Machon...Ik bedoel als je 
de Golachab dwarsboomt, dan keer je je 
wel tegen 144.000 prof-pyromanen. Die 
boom verdient dat niet en bovendien, de 
hele boel kon hier wel eens affikken en 
dan zal het Vuren des Hemels regenen. 
Dat is niet het soort licht waar de meeste 
gezinnen met kerst naar uitkijken. 

 - Hoe lang is één parasang ook al weer, 
vroeg God. Ik weet ik heb die maat ooit 
zelf bedacht, maar ik ben het even kwijt. 

 - 2,41 tot 2,85 milin, zei Rafaël en dat is 
3,87-4,58 km.

 - Wat een onduidelijke maat, antwoord-

Een kabbalistisch 
kerstverhaal 

Benjamin Adamah

Dus die PCR-test is waardeloos omdat hij is uitgevonden 
door Harry Mulisch, sprak God. Je verwacht ook niet van 
romanschrijvers dat ze verstand van virussen hebben. 

moest lopen er langer over zou doen dan 
een man die niet door mul zand hoefde 
te lopen.

 - Maar goed, zuchtte Samaël, ik zit da-
gelijks in Machon en ben dus wel wat 
vuur gewend. Maar ik garandeer jullie 
als expert, een brandende kerstboom 
van 6 parasang is een sterke afrader.

 - Kunnen we de Golachab niet gewoon 
een Twitterberichtje sturen, opperde 
Jezus, met op voorhand excuses...Zoiets 
van “wegens onvoorziene wendingen in 
de covid-crisis etc. enzovoort.”

 - De Golachab?! Serieus?!

 - Ja?…

 - Die hebben helemaal geen Unternet! 
Vraag het Rafaël. Mister Mercurius zou 
namelijk hun netwerk regelen. 

 - Klopt, zei Rafaël, en het is overal in kan-
nen en kruiken. De hele Hel is voorzien 
van een snelle Unternet-verbinding, 
gekoppeld aan ons Übernet, behalve 
de Qlippoth van Machon. We hadden 
er een kapitaal aan glasvezel liggen, 
dat ze binnen een dag hebben opgefikt. 
Geeft ze een laptop, tablet, smartphone, 
maakt niet uit; ze kijken of ze het ding in 
brand kunnen steken en that’s it! Niks 
mee te beginnen!

 - Wel goed dat Über ons internet heeft ge-
regeld, sprak God. In crisistijd werk ik 
liever met een wat groter bedrijf samen.

 - Nee vader het Übernet heeft niets met 
Über te maken, antwoordde Rafaël. 
Alleen met dat wij boven zitten en zij 
beneden.

 - Beneden? Wie dan? 

 - De hele mikmak. De Golachab, de 
Gha’agsheblah, de Nashimiron, Tzaphi-
riron, de Harab-Serapel, allemaal. Ik 
heb trouwens de Demonen van Netzach 
tijdelijk afgesloten, want ze zaten daar 
de hele dag door porno te downloaden. 
Het was zoveel dat het stoorde op de rest 
van het netwerk. 

 - Uitstekend werk Rafaël, sprak God. 

 - Ik heb nog één laatste voorstel, zei Je-
zus. Hij bevond zich zichtbaar nog altijd 
in een hoge staat van irritatie Wat als 
we ze dwingen om zich, tot aan de Dag 
des Oordeels, aan 24 van die nutteloze 
PCR-testen per dag te onderwerpen, uit 
te voeren door de Golachab of de Gama-
liël, die dan zelf mogen kiezen in welke 
lichaamsopening van Klaus Schwab ze 
die wattenstaafjes steken voordat ze bij 
de OMT-leden en dat hele kartel de neus 

in gaan?

 - Welke openingen jongen?, vroeg God.

 - Die keus laten we vrij Vader. Vrije wil. 

 - Vrije wil is goed, sprak God ernstig. Ik 
ben trots op je Mijn Zoon!

 - Samaëls blozende gelaat trok lijkbleek 
weg. 

 - Fijn! Geweldig! Maar goed het is jouw 
verjaardag, broertje. Nou spuit de boom 
alvast maar nat dan. Misschien heeft Pa 
nog ergens een jerrycan met een kwart 
zondvloed erin bewaard. 

 - Oh, eh...ik zou het moeten checken, Sa-
maël, sprak God. 

 - Vrolijk kerstfeest dan maar Vader, 
zuchtte Samaël. 

 - .....

 - Vader…

 - Ja Samaël?

 - Waarom verwarren ze mij altijd met de 
Duivel?

 - Omdat je niet kunt liegen jongen, zo ben 
je geschapen. Je zegt de waarheid.

 - Maar niemand doet daar iets mee. 
Noemde u mij daarom “Gif van God”? 
Omdat de waarheid als gif is voor de 
angstigen en hun persbureaus?

 - Ja dat klopt, jongen. En jij houdt ze net 
zolang in de hel tot ze de waarheid over 
zichzelf aanvaarden en begrijpen dat ze 
ook altijd hun eigen cipiers waren. Ik 
heb trouwens hier die pot met palmolie 
voor je.

 - Dank u wel Vader... Ja ik had Lilith be-
loofd dat we samen in bed alle zeven 
delen Harry Potter weer eens zouden 
kijken. Gezellig met wat hapjes, drank-
jes en wat menora’s erbij en zo. Van het 
een komt dan vaak het ander...

“ En jij houdt ze net zolang in de hel tot ze 
de waarheid over zichzelf aanvaarden”

de God. Heb ik echt zo’n onduidelijke 
maat bedacht? Ik kan het me haast niet 
voorstellen.

 - Nee, ik ook niet interrumpeerde Je-
zus. Dat soort vaagheden kennen we 
eigenlijk alleen van het RIVM en met 
de lui die daar werken ben ik ook nog 
niet klaar. Alleen al dat achterlijke 

mondkapjesged…

 - Even wachten, jongen, sprak God. Rafa-
el legt net iets heel belangrijks uit. 

 - Een parasang is de gemiddelde afstand, 
die een gemiddelde man loopt in 72 tot 
96 minuten, lichtte Rafaël toe. Het had 
destijds iets met vrije wil te maken en 
dat niet iedere gemiddelde man even 
groot is of even snel loopt als een andere 
gemiddelde man. 

 - Het had ook met mul zand te maken!, 
sprak God opgetogen. Nu weet ik het 
weer! Ik kreeg dat idee voor die maat 
in de Negev-woestijn op de plek waar 
later Beersheba gebouwd is. Ik bedacht 
me toen dat een man die door mul zand 

Plakkaat van Verlatinghe 2.0
Het coronabeleid stelt veel mensen voor een moeilijk dilemma. Als gezags-
getrouwe burgers volgen zij de wet. Anderzijds staan gewetensbezwaren in 
de weg bij een systeem van regels dat de menselijke waardigheid aantast. In 
deze situatie bestaat een morele plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid.    

Na de Tweede Wereldoorlog was de mensheid vastberaden om een her-
haling te voorkomen van regimes die de menselijke waardigheid aanvallen. 
Staten werden verplicht om fundamentele vrijheden en mensenrechten te 
beschermen. 

De juristen die het internationale mensenrechtensysteem tot stand brach-
ten, zagen zich voor een probleem gesteld. De tot dan toe geldende leer was 
het rechtspositivisme met als uitgangspunt dat uitgevaardigde wetten en 
regelgeving door de bevolking blind opgevolgd dienen te worden. Ook als 
dit tegen het eigen geweten inging.

De belangrijkste les uit de nazitijd is echter juist dat recht en moraal niet 
van elkaar te scheiden zijn. De nationaalsocialisten voltrokken hun gruwelijk-
heden in overeenstemming met de toen door staatsorganen uitgevaardigde 
regelgeving. Alle staatsmachten, de rechtspraak, volksvertegenwoordiging, 
regering en media faalden. Ambtenaren en burgers pleegden misdrijven 
doordat zij de wet volgden. 

De oorsprong van fundamentele vrijheden en mensenrechten mocht dus nooit 
meer bij een staatsorgaan liggen. De oplossing was het terugkeren  naar het 
natuurrecht dat al in de oudheid de heersende leer was. Het uitgangspunt 
van het natuurrecht is dat elk mens vrij en gelijk in waardigheid en rech-
ten geboren wordt. Het geweten en de vrijheid van denken vinden in deze 
theorie de hoogst mogelijke bescherming. Wij hebben deze rechten dus niet 
omdat onze overheid ons deze gunt. Het zijn onvervreemdbare rechten. De 
staat heeft niet de bevoegdheid deze weg te nemen. Dit werd het uitgangs-
punt van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere 
mensenrechtenverdragen.
Staten zijn verplicht deze rechten te beschermen. Maar als alle checks and 
balances falen, draagt de burger de eindverantwoordelijkheid om in te grijpen. 
In veel landen voorziet de grondwet in deze situatie. Zo staat in artikel 20 lid 
4 van de Duitse grondwet dat elke Duitser het recht heeft zich te verzetten 
tegen eenieder die probeert de democratische rechtsorde af te schaffen. Het 
recht op verzet is een universeel recht, ook als dit zoals in Nederland niet 
wettelijk is vastgelegd.

Het constitutionele hof in Karlsruhe gaf in 1956 uitleg over de situatie 
waarin burgers het recht hebben om verzet te plegen. Het moet gaan om “een 
situatie waarin de staatsorganen uit minachting van wet, recht en grondrechten 
de bevolking en de staat als geheel ruïneren in een omvang dat de nog bestaande 
rechtsmiddelen niets meer uithalen.”

In het naoorlogse Nederland deed zich een dergelijke situatie nooit voor. 
Dat is nu anders. Het demissionaire kabinet Rutte ruïneert de Nederlandse 
rechtsorde. De samenleving koerst af op een situatie waarin fundamentele 
vrijheden en rechten verworden tot een gunst als beloning voor gehoor-
zaamheid. Tot dusver weigert slechts een minderheid van de bevolking deze 
onethische regelgeving te volgen. Het gemak waarmee Nederlanders hun 
vrijheden opgeven, is beangstigend. Het besef dat honderdduizenden mensen 
hun leven gaven in een gevecht voor een vrij en menswaardig bestaan, is uit 
ons collectieve bewustzijn verdwenen. De naoorlogse generaties tonen een 
onbegrensd vertrouwen en een slaafse gehoorzaamheid aan de staatsmacht. 
Met vrijheid is het net zoals met gezondheid: de onschatbare waarde wordt 
pas duidelijk als die weg is.

Dit was ooit anders. Met het Plakkaat van Verlating van 26 juli 1581 verwierp 
de bevolking het gezag van Filips II met de verklaring dat als een vorst zijn 
plichten niet nakomt, hen probeert als slaven te onderdrukken, hij dan geen 
vorst maar een tiran is. In dat geval heeft de bevolking geen andere middelen 
om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te 
zetten, veilig te stellen. 

Ook nu zijn we weer op onszelf aangewezen om onze aangeboren rechten 
te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden. Ook als dat 
offers vergt. In de huidige situatie is burgerlijke ongehoorzaamheid niet 
alleen toegelaten. Het is plicht. Als wij massaal ons geweten volgen en de 
misdadige regels negeren, dan houdt het morgen op. Laat dat onze Plakkaat 
van Verlatinghe zijn. ¾

MR.  JEROEN POLS

NET ALS IN 1581 
ZIJN WE WEER 
OP ONSZELF 
AANGEWEZEN ALS 
VOLK

Als we niet zorgen dat 
ze zichzelf aanschouwen 
zoals ze werkelijk zijn, 
trekken we hen niet uit 
de obsessie waarin hun 
geest gevangen zit
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Sheridah Tellen-van der Meulen

Op 10 januari 2021 een vroege dienst. 
Er was ijzel en ik ben onderuit gegaan 
met mijn fiets. Ik voelde meteen dat 
het mis was: enkel gebroken. Even 
een schreeuw eruit vanwege de pijn. 
Niet dat iemand mij zou horen, want 
dure huizen in de straat zijn geïso-
leerd en dus geluidsdicht. En het was 
6 uur ’s ochtends, midden in de lock-
down, op een zondag. 

Alles was donker en stil. Dus nie-
mand zal mij komen helpen. Mijn 
ziekenhuiservaring kwam van pas: 
ik heb meteen na de val mijn schoen 
met rits uitgedaan zodat de zwel-
ling zijn werk kan doen als natuur-
lijke spalk. Eerst gecontroleerd of er 
geen bloed was en het dus geen open 
botbreuk was. Ik tilde mijn been op. 
Dit voelde niet prettig, maar zo kon 

ik wel bepalen waar de breuk zat. Ik 
pakte door. Ik liet rustig mijn been 
naar de grond zakken en heb het met 
een korte, maar snelle beweging te-
rug in de kom gekregen. Ik hoorde 
een ‘knak‛. Even een korte scherpe 
pijn, die meteen daarna flink afnam. 
Een teken dat het goed zat. 

Nu het been zo stil mogelijk hou-
den. Mijn handen begonnen te trillen, 
wat betekende dat allerlei stoffen in 
werking traden. Bijvoorbeeld na-
tuurlijke pijnstilling door onder meer 
adrenaline. Ik merkte dat ik ook ex-
treem rustig werd in mijn hoofd. Ik 
wist dat de werking van de stoffen 
van korte duur zou zijn, dus direct 112 
gebeld en daarna mijn werk gebeld 
dat ik niet kwam. Achteraf gezien heb 
ik geluk gehad dat ik mijn oortjes in 
had tijdens het fietsen om muziek te 
luisteren, want hierdoor was mijn te-
lefoon binnen handbereik. De koude 

grond hield mij alert. Het gevoel van 
onmacht en onzekerheid was er niet. 
Dit had geen nut. Kort daarna hoorde 
ik een auto in de buurt. Ik zwaaide 
heen en weer met het licht van mijn 
telefoon. In het ziekenhuis zei de arts 
dat ik geluk heb gehad dat ik zo snel 
wist te handelen, want dat heeft mij 
een operatie bespaard. 

Dit voorbeeld toont aan dat je kunt 
vertrouwen op je lichaam en geest. 

Iets wat tegenwoordig helaas ont-
breekt bij velen. Alle maatregelen ko-
men van buitenaf. Het zal alles in één 
keer oplossen, zonder dat je er zelf 
al te veel moeite voor hoeft te doen. 
Maar er word voorbijgegaan aan ie-
mands eigen kracht, kennis en kun-
de. Vaak is dit sterker dan ons wordt 
voorgehouden. De complexe mecha-
nismen die in ieder mens zitten, daar 
mogen we meer krediet aan geven. 

Zo kunnen we hieruit komen: ver-
trouwen op jezelf! 

Alleen zorgt de verlammende 
angst, die het brein verdooft, voor 
zelfgecreëerde onzekerheid. Want als 
de ander het niet weet en dus geen 
keuze maakt, hoe kun jij dan weten 
hoe het verder moet? Dus blijft men 
meegaan in de maatregelen, want dit 
biedt houvast en veiligheid. Maar dit 
gaat ten koste van persoonlijke ont-
wikkeling en zelfontplooiing.

In zo’n wereld groeide ik op: streng 
gelovig (Jehovah’s Getuigen). Alles in 
mijn leven was al voor mij tot in de-
tail uitgestippeld. Op alle vragen was 
er al een ‘correct‛ antwoord gekozen. 
Doorvragen? Dan ben je ‘lastig‛. De 
les die ik eruit haalde: volgen wat 
van buitenaf word opgelegd is niet 
persé de formule voor een gelukkig 
en voldaan leven. Het kan, maar voor 
mij voelde de begrenzing van moge-
lijkheden onnatuurlijk.

Ik zie deze tijd als de uitgelezen 
kans om op onderzoek te gaan en 
tegelijkertijd naar binnen te keren. 
Het vinden van zingeving, dat is denk 
ik de sleutel. Maar dit hoef je niet te 
koppelen aan iets van buitenaf! Als 
jij je leven leidt zoals je graag wilt, 
inspireer je vanzelf anderen om dit 
ook te gaan doen! ¾

“In acht maanden tijd is het tijdschrift geboren 
en het staat bomvol positiviteit”

Medeoprichter en Grafisch Vormgever Anouk Muller van het 
nieuwe tijdschrift ‘We Are Pioneers Magazine’ kan voor het eerst 
na maanden een paar weken afstand nemen van haar beeld-
scherm. Ze zat eraan vastgeplakt voor het maken van het aller-
eerste tijdschrift met positieve berichten uit de nieuwe wereld. 

DE MENS ACHTER DE  ZORG

Vertrouwen, ook als je een keer valt

Kerstmis 20201 
Saskia van Orly

Kerstmis 2020 heb ik min of meer overgesla-
gen. Alleen vanaf een mini-boompje, onder 
de cadeau gekregen ster (van de postcode-
loterij), schenen wat kleine lichtjes. Als-
of de kerstengelen er de nieges op zetten, 
ging zelfs mijn social-mediawens verkeerd. 
Ik dacht iedereen een Merry Christmas te 
hebben gewenst maar zag toen dat de spel-
corrector had ingegrepen. Er stond:  A Merry 
Crisis & A Happy New Fear. 

Hoewel de spelcorrector erg resoneerde 
met mijn werkelijke gevoel, heb ik het toch 
maar weggehaald. Kerstcynisme in een over-
gepolariseerde tijd leek me niet verbindend. 
Vijanden had ik in de loop 
van 2020 al genoeg ge-
maakt. Omdat de mislukte 
kerstwens me wat onheil-
spellend voorkwam, heb 
ik hem uiteindelijk maar 
helemaal geskipt. Wat kon 
daar nou nog voor goeds 
van komen? 
Ook kon de week van vre-
de niks doen aan wat ik 
noem, ‘mijn rare flitsen’. 
Ik had ze al het hele jaar. 
Het gevoel van ernstige 
beklemming als ik wakker 
werd. Iets dat zei: we gaan 
een hele rare kant op en je 
moet wat doen, er is ge-
vaar, een crisis heel dicht-
bij, geregisseerd door de 
verkeerden en niemand die het ziet.  
Ja, ik kreeg soms beelden en gedachten die 
mij zouden kunnen plaatsen in de psychia-
trische hoek. Maskeren of verdoven was geen 
optie. Daarvoor is er lang geleden al door iets 
of iemand een helderheid in mij geïnstal-
leerd. Die maakt dat ik geen vuil meer kan 
verdragen. Interesse in alcohol had ik nooit 
en aan drugs doe ik niet meer. Mijn radar laat 
zich moeilijk nog verstoren. Ik observeerde 
dus de beelden en dacht: 

Wat zijn die plotselinge plaatjes… 
van mensen 
vermoeid wanhopig
zeulend met een tas
een paar kinderen struikelend achter zich aan.. 
Is dat ‘de geschiedenis herhaalt zich’? 
of zijn het foto’s
in sepia opgeslagen in mijn brein 
vermengd met angst 
en verhalen van mijn oma, 
over een fiets met houten banden
en hoe de wereld ook kon zijn?

Toch is het vaak gemeten 
de toekomst is er al… 
Een parallelle flits 
is dan geen dode schaduw 
maar meer het omen
van een visionair
een die geen volgers nodig heeft 
Niet van daar waar eenoog virus is 
Niet van daar waar denkers 
wordt verboden om te denken 
Laat staan over macht en miljardair 

Laat die maar eerst regeren 
tot ze zijn uitgeraasd, 
en walgend uitgekotst
Pas dan komt met genadevolle timing 
de vloot gewappieallieerden 
die met vlag en wimpel
zal landen op het omgewoelde 
eindelijk ontvankelijke strand

Soms, vooral de laatste tijd, krijg ik veel en 
vaak van dat soort tekens. Ik werd pas gele-
den gediagnosticeerd door een FB-kennis. 
Hij wenste me ‘een minder paranoia 2021’. 

Zijn alle tekens die ik denk te zien dan 

slechts projectie van een ooit aangeleerde 
versie van de werkelijkheid… alle daarvan 
afgeleide richtingwijzers gewoon self-fulfil-
ling nep-profetieën? Er ís dan niets en nie-
mand die mij de weg wijst. Alleen de eigen 
staart waar ik achteraan ren. 

De fysici hebben het al duizend keer ge-
meten, er ís geen verschil tussen toen, nu en 
later. Maar gemeten of niet, voor ons kleine 
kleuterbreintje was het allemaal te ingewik-
keld. Uit behoefte aan een overzichtelijke 
illusie, verzonnen we een lineaire werke-
lijkheid. Een driedeling die de parallelle mix 
van verleden, heden en toekomst uit elkaar 
trok. Zou het dan kunnen… zelfs heel logisch 
zijn dat het omniversum dat al die parallelle 
universa overstijgt, zo af en toe een glimp 

laat zien van dat wat komen 
gaat… een beetje voorkennis 
om op te anticiperen? Voor 
hen met de antenne om die 
op te vangen. Maar wie zijn 
dan die gekozenen? Of kie-
zen zij zichzelf? 

Waar de ene Jood in de 
verplichte gele ster een 
aankondiging zag van een 
hoop ellende, zag de ande-
re het als een wat kinder-
achtige poging om een be-
volkingsgroep te scheiden 
van de rest… een soort van 
pesterijtje dat indien gelijk-
moedig ondergaan, vanzelf 
wel weer op zou houden… 
Er zullen ongetwijfeld ge-
sprekken over zijn gevoerd. 

Op straat, op verjaardagen, bij de bakker en 
in het café. Het kleinste clubje zal zijn uit-
gelachen, weggezet als zeurkousen, doem-
denkers, aanstellers. Paranoia bestond nog 
niet. ‘Hè, Max, je gaat toch niet dood aan 
zo’n ster.. waarom zeuren over zo’n lappie 
stof?! Waar maak je je druk om… de mensen 
zien tóch wel aan die grote gok van je dat je 
Joods bent, hahaha!’ Die relativering zal veel 
Sams, Brams, Sarahs en Esthers hebben ge-
rustgesteld. Optimisten zijn geliefd en niks is 
zo naar als zwartgalligen, mensen die overal 
problemen zien. *** De in 2017 overleden 
vooraanstaande socioloog Zygmunt Bauman 
werd in 2012 in Trouw geïnterviewd over de 
Holocaust. Dat was volgens Bauman geen 
terugval in oude barbaarsheid: “De nazi’s en 
de communisten waren geen wilde beesten. 
Het waren progressieve mensen, bewonderd 
door de grootste geesten van die tijd.” Wie 
zijn nu onze progressieve mensen.. bewon-
derd door de grootste geesten van deze tijd?

*** Noot van de redactie: Uit juridisch oog-
punt zijn enkele passages uit dit verhaal 
geschrapt vanwege het gerechtelijk verbod 
op vergelijkingen met het nazitijdperk.

Kerstmis 2020/Kerstmis 2021 is afkomstig 
uit Machtmerrie, een nieuwe bundel in-
dringende, hilarische en pijnlijke aante-
keningen uit het Corona-Ondergrondse. 
Zangeres Saskia van Orly, monddood ge-
maakt door de maatregelen, gaat er in op 
zoek naar de diepste drijfveren van Macht-
hebbers, Motherfuckers, en Miljardairs die 
ons leven verzieken, alsook van de Massa 
die het gelaten over zich heen laat komen. 
Maar de bundel bevat ook anekdotes over 
haar ontmoetingen met beroemdheden, 
zoals Curtis Mayfield, Mick Jagger, Václav 
Havel en Herman Brood, herinneringen 
aan haar jeugd in Brabant, waar haar 
moeder vreemdging met de buurman, en 
Ronaldo op een wel heel bijzondere wijze 
haar vader bezocht, en een waargebeurd 
verhaal hoe ze ooit bijna werd vermoord 
door een psychopaat. Machtmerrie is te 
bestellen via www.saskiavanorly.com

MAARTEN VASBINDER

Sinds Rutte aan de macht is, is de gezondheidszorg min of meer ontmanteld 
en in de laatste twee jaar zelfs afgeschaft vanwege een griepachtig virus.
Geneeskunde is pas echt nuttig geworden sinds Semmelweis de oorzaak 
van de kraamvrouwenkoorts-epidemie ontdekte. Het was de tijd dat zie-
kenhuizen, voorheen gasthuizen, ontstonden en veel vrouwen niet meer 
thuis bevielen. De koorts trof vooral de beter gesitueerden, die een dure 
bevalling konden betalen.

Geneeskunst en -kunde hebben wel degelijk bijgedragen aan het welzijn en 
de levensduur van de mens, maar sinds ze in commerciële handen terecht 
zijn gekomen, zijn veel mensen slaaf geworden van hun eigen gezondheid.
Helaas zijn de door BigPharma gepushte medicijnen merendeels onnodig, 
maar ook vaak schadelijk. De schadelijkheid bij oude en alternatieve middelen 
is veel kleiner, hoewel er soms gewerkt wordt met zeer giftige kruiden en 
ongezonde diëten. Mijn conclusie is dan ook dat, oude en moderne genees-
kunde voor een deel berusten op pure oplichterij.

Geneeskunde heeft echter ook levensreddende middelen en operaties, iets 
wat bij de oude en alternatieve vorm niet veel voorkomt. Allen hebben een 
groot placebo-effect en een miljardenomzet. Oude en alternatieve genees-
kunst kijken naar de hele mens. Geneeskunde maakt de fout slechts naar 
een onderdeel te kijken.

Er is behoefte aan goed opgeleide artsen in anatomie, chemie, fysica enz., 
maar ook met kennis van het verleden. De huidige opleiding schiet ern-
stig tekort. Waar vroeger het botjestentamen een eerste zeef was, is dat 
nu afgeschaft en in plaats van dat eventueel te vervangen door logica, is 
er een cursus WOKE voor in de plaats gekomen. Wat er met de geneeskun-
de is gebeurd, gebeurt nu ook met de moderne techniek die geneeskunde 
misbruikt om angst te zaaien en een controlesysteem op te zetten, waar 
bijna geen ontkomen meer aan is. Artsen die graag macht uitoefenen over 
zieken en gezonden, die hen het vertrouwen hebben geschonken, zijn niet 
geschikt voor hun vak. 

Helaas gebeurt dat maar al te vaak. De ethische grondslag van Hippocrates 
wordt steeds verder ontmanteld door maligne politici van onder andere 
DooD66 en VOLTooidleven, de partijen van euthanasie, eugenetica en late 
abortus. Dokters moeten terug naar af en weer vertrouwenspersoon worden, 
behept met grote kennis en hoogstaande ethiek. Nu zijn die in de ban gedaan. 
De beslissingen moeten weer door de arts samen met de patiënt worden 
genomen en niet door machines en industriële richtlijnen. 

Geneeskunde wordt weer onderdeel van geneeskunst, ‘lege artis‛ het streven.
BigPharma wordt ontmanteld. We kunnen zonder dit monster. Universiteiten 
doen toch al het meeste onderzoek. Marketing voor medicijnen is niet nodig, 
hetgeen een besparing van 70% ontwikkelingskosten oplevert. Productie 

kan gerealiseerd worden door bedrijven die slechts een bepaalde 
groep medicijnen mogen pro- duceren voor een redelijke prijs. Goede 
goedkope medicijnen krijgen voorrang. Grote ziekenhuizen kunnen worden 
opgedeeld in onafhankelijke units van maximaal 250 bedden, waarbij de 
dure apparatuur gezamenlijk gebruikt kan worden. Nu kennen artsen, die 
samen moeten werken, elkaar niet eens. Bij ziekenhuisbouw moet gestreefd 
worden naar een eenheidsvorm en niet naar, door hobbyistische architecten 
ontworpen, gedrochten, waar het voor een ieder slecht toeven is. Ziekenhui-
zen in de vorm van een wagenwiel zorgen voor korte loopafstanden en een 
veel praktischere indeling. Daarmee kan veel personeel bespaard worden. 
Bovendien heeft elke kamer zicht op een tuin en kunnen de ramen open. 

De as van het wiel is een open ruimte en op het eind van de spaken zijn een 
verplegerspost, liften, een voorraadkamer en een behandelruimte. Vanaf deze 
post kan bij een zesspakig wiel een kwart van de gangen worden overzien. De 
operatiekamers kunnen op de bovenste van drie verdiepingen worden ge-
bouwd. Op die verdieping is ook plaats voor algemene voorzieningen voor de 
staf. Ziekenhuizen moeten een plaats zijn waar men graag verblijft, waar het 
eten goed is en de behandeling menselijk. Een prettige omgeving draagt zeer 
bij aan genezing.  Zo kunnen we, nadat alles door Rutte en Co. is vernietigd, 
weer iets moois opbouwen. Dan is de sloop uiteindelijk niet voor niets geweest.  

Ik wens eenieder een fijne kerst en een gezond nieuwjaar, waarin het weer 
fijn is om te werken.

Zo herbouwen we de zorg

Yvette van der Does

Er is grote behoefte aan posi-
tieve verhalen, weet Anouk 
uit onderzoek. Mensen zijn de 

‘laagfrequente’ nieuwsberichten zat. 
Hoewel die verhalen wel hun functie 
vervullen bij het ontwaken. 

Ook merkte Anouk dat strijden té-
gen iets - wat ook zij heeft gedaan 
- niet de manier is om daadwerkelijk 
verandering te bewerkstelligen. Juist 
het voorleven en uitdragen wat je wel 

wil, is een betere, meer constructieve 
manier, waar ook veel meer mede-
standers voor te vinden zijn. 
“In het begin van de crisis was ik 
bang. Ik waste mijn handen als ik 
buiten de deur was geweest. Ik pro-
beerde mijn zonen zoveel mogelijk 
te beschermen en ik volgde om die 
reden alle nieuwszenders: het NOS 
Journaal, RTL Nieuws, Nieuwsuur, 
Op1, Beau, Jinek. Ik moest weten wat 
er op ons afkwam.” 

Maar na verloop van tijd merkte 
Anouk dat ze bleef rondlopen met 

vragen. Het was of er maar één waar-
heid uit de televisie kwam. Het beeld 
kwam niet overeen met wat ze zelf 
om zich heen zag. “Ik besloot op on-
derzoek uit te gaan. Ik kwam uit bij 
alternatieve platforms: Artsencol-
lectief, Blckbx.tv, De Nieuwe Wereld, 
Blue Tiger Studio, etcetera. Ik had 
besloten om zelf een mening te vor-
men en niet alleen de ‘aangereikte’ 
meningen van de mainstream media.
Er waren momenten in ‘the rabbit 
hole’ dat het Anouk teveel werd. “Het 
kan toch niet zo zijn dat we worden 
belazerd? Misschien is de overheid 
gewoon in paniek, is het misma-
nagement?” Ze blijft onderzoeken 
en concludeert voor zichzelf dat het 
overheidsbeleid rammelt. “Er gaan 
aan een gewone griep jaarlijks heel 
veel mensen dood. En als je de cij-
fers van mensen die overlijden aan 

kanker bekijkt vraag 
ik me af waarom daar 
met geen woord over 
wordt gesproken. En 
als sterven niet meer 
mag, waarom wordt 
roken dan niet ver-
boden? Als het om 
ontlasten van de zorg 
gaat, waarom dan niet 
meer zorgcapaciteit?” 

Anouk begon haar be-
zorgdheid uit te spre-
ken bij de mensen om 
haar heen. Dat viel bij 
de meesten niet in goede aarde. Om 
dat weer te kunnen plaatsen stelde ze 
zichzelf opnieuw vragen. “Waarom 
staan mensen niet open voor de in-
formatie die ik met ze deel, en word 
ik genegeerd? Ik bekeek video’s van 
onder andere Matthias Desmet en 
Paul Smit en dan kom je erachter 
hoe massavorming en mind control 
werkt.”

Anouk is gestopt met mensen te 
overtuigen. Ze blijft wel lawaai ma-
ken via sociale media, maar heeft het 
roer omgooid en concentreert zich 
voortaan zoveel mogelijk op de po-
sitieve resultaten van de crisis.

Idee voor magazine
Anouk zag collega en hoofdredac-
teur Bjorne Willemsen voor het eerst 
langskomen bij een aflevering van 
Blckbx.tv met Flavio Pasquino. Ze is 
hem gaan volgen en niet veel later 
zag ze een oproep van hem langs-
komen. Hij zocht een vormgever. 
“Ik reageerde meteen en het klikte, 
en na wat brainstormen kwam ik op 
het idee om een magazine te gaan 
maken. Iets doen wat mensen met 
elkaar verbindt, iets maken waar 
mensen blij van worden en steun 
uit halen. Bjorne reageerde super 
enthousiast en zag het magazine al 
uitgroeien tot een groot verbindend 
platform met ruimte voor meerdere 
initiatieven.” 

Ze gingen meteen aan 
de slag met het uit-
werken van het idee 
en al snel kwam Simon 
Weijers erbij. Weijers, 
in de rol van webde-
signer, was vlak voor 
de QR-verplichting op 
het vliegtuig gestapt 
naar Mexico. Hij zag 
een kans om vanuit 
het buitenland mee te 
bouwen aan de website 
en het blad. 

Content vergaren
Met het drukken van flyers en deel-
name aan diverse ‘demo’s’ probeert 
het team in het voorjaar van 2021 
content te vergaren. “We zochten 
verbinding met onder andere rege-
laars, schrijvers, fotografen, illus-
tratoren. De groep pioniers groeide 
snel uit tot een groep van rond de 
twintig mensen die allemaal een 
bijdrage konden leveren aan de eer-
ste uitgave. In acht maanden tijd is 
het tijdschrift geboren en het staat 
bomvol positiviteit.”

Een inspirerend magazine dat vier 
keer per jaar uitkomt, vol verhalen 
die je niet snel tegenkomt in het 
nieuws en de bestaande bladen. “Po-
sitief dus, maar zonder dat we een 
toneelstukje aan het spelen zijn en 
doen alsof er niets aan de hand is in 
de wereld. In de eerste editie staat 
bijvoorbeeld een artikel over het 
opzetten van een staatsvrije school, 
een alternatief betaalsysteem, en 
natuurlijk diverse interviews met 
inspirerende mensen.
De eerste editie was een groot avon-
tuur voor de makers die nooit eer-
der een magazine hadden gemaakt. 
Anouk tot slot: “We zijn trots dat we 
de verandering kunnen zijn en men-
sen een podium kunnen geven. We 
nemen de lezers graag mee naar de 
mooiere wereld!”

www.wearepioneers.nl

Mijn handen 
begonnen te trillen, 
direct 112 gebeld

MARKETING VOOR 
MEDICIJNEN IS 
NIET NODIG, ZO 
BESPAREN WE 70% 

Fotografie: Margot Vos
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de winterwende, waarbij de zo(o)n sterft 
aan het (zuidelijk) kruis en op 25 decem-
ber weer opnieuw geboren wordt. Uit vele 
geschriften blijkt dat veel grote religieuze 
figuren door de tijd heen ‘geboren’ wer-
den tijdens het zonne stilstandpunt in de 
winter. Deze hebben als overeenkomst dat 
ze allemaal in de lente opstijgen naar de 
hemel, als symbool van de overwinning 
op de dood.

Viering van de terugkeer van het licht
Al duizenden jaren wordt in vele culturen 
op het noordelijk halfrond de winterwen-
de gevierd. Dit solstitium bepaalt het mo-
ment waarop het licht na een periode van 
duisternis als het ware terugkeert en de 
dagen langzaamaan langer worden. Daar-
om ging het feest rond de winterwende 
veelal gepaard met het maken van veel 
licht door middel van kaarsen, vreugde-
vuren en lampjes. Dit licht symboliseert 
niet alleen het licht van het belangrijkste 
hemellichaam, maar ook het leven zelf. 
Zonder het licht van de zon kunnen we 
immers niet leven, omdat er niks meer 
zal groeien. Het is om deze reden dat onze 

verre voorouders de bewegingen van de 
zon altijd vereerd hebben.
In Scandinavische landen wordt nog altijd 
het Luciafeest (een lichtfeest) gevierd. De 
naam Lucia komt van het Latijnse woord 
voor licht: ‘Lux’ of ‘Lucis’ in de tweede 
naamval. In Zweden markeert het Lucia-
feest nu het begin van de kerst periode en 
deze traditie is in de middel eeuwen ont-
staan. Het midwinterse lichtfeest van 
de oude Germanen werd het yule- of 
joelfeest genoemd. Men vierde van 25 
december tot 6 januari de terugkeer van 
het licht.

Ook de kerstboom is van oorsprong een 
oude Ger maanse traditie en had niets 
met de geboorte van Christus te maken. 
De kerstboom stond symbool voor de 
levensboom en de aankondiging van de 
nieuwe groene periode. Het in huis halen 
van wintergroene takken zoals dennen 
en hulst symboliseerde de overleving van 
de natuur. Met de ‘hergeboorte’ van de 
zon zouden ook de bladeren weer aan de 
loofbomen terugkeren.

Het huidige kerstfeest is een mengel moes 
van millennia oude tradities, vermengd 
met het Christusverhaal en Romein-
se tradities zoals Saturnalia. Saturnalia 
was een Romeins festival ter ere van de 
god Saturnus. Het begon op 17 december 
en duurde tot en met 23 december. Sa-
turnalia was tevens een festival van het 
licht dat de winterwende inluidde, met de 
aanwezigheid van overvloedige kaarsen 
die de zoektocht naar kennis en waarheid 
symboliseerden. In het latere Romeinse 
rijk werd op 25 december de ‘geboorte van 
de onverslaanbare zon’ gevierd.

Viering dat het licht overwint
Kerstmis is voor Christenen het vieren 
van de geboorte van Jezus. Voor niet- 
religieuze mensen is het vooral een fami-
liefeest, met de nadruk op de samenkomst 
van dier baren en het delen van allerlei 
lekkernijen. Zo kan iedereen zijn eigen 
invulling aan kerst geven en een positie-
ve betekenis toekennen aan de gebruikte 
symboliek. Met name het versieren van 
het huis met allerlei lichtjes is iets uni-
verseels. Het zorgt in ieder geval in de 
noordelijke landen voor het gezellige licht 
tijdens deze duistere dagen.

In de kern blijft kerst de viering van de 
winterwende: het vieren van de terug-
keer van de zon en de overwinning van 
het licht op de duisternis. Als we ons in de 
huidige duistere periode vooral richten op 
samen delen, liefde en mededogen, kiezen 
we daarmee voor het ware licht in onszelf. 
Dit lijkt me een mooi voornemen voor de 
komende feestdagen. ¾

Ella Ster

De zon komt elke dag op een iets ander 
punt aan de horizon op. Tijdens de zomer-
wende – op 21 juni en tevens de langste 
dag van het jaar – komt de zon aan het 
uiterste linkerpunt van de horizon op. De 
zon zal nooit voorbij dit punt opkomen. 
Vanaf die dag komt de zon steeds een 
stukje verder naar rechts op. Totdat op 
21 december het einde van deze cyclus is 
bereikt en de zon aan het uiterste rech-
terpunt van de horizon opkomt. Dit is de 
winterwende. 

21 december is op het noordelijk half-
rond de kortste dag van het jaar. De zon 
staat het laagst aan de hemel en geeft die 
dag het minste licht. Deze periode van 
koude en donkere dagen wordt vanwege 
het afsterven van de gewassen geassoci-
eerd met het proces van de dood. Terwijl 
de zon in de voorgaande dagen steeds op 
een ander punt opkomt, lijkt de zon na de 
21e ‘stil’ te staan, waarbij de positie van 
de  zonsopkomst onveranderd lijkt te zijn.

De winterwende wordt in het Engels 
winter solstice genoemd, afgeleid van het 
Latijnse solstitium wat zonnestilstand be-
tekent. In de poolcirkel komt de zon op 21 
december niet eens boven de horizon uit, 
wat resulteert in drie dagen duisternis. De 

zo(o)n lijkt te zijn gestorven. Tijdens de 
nacht staat op die datum de constellatie 
van het zuidelijke kruis zichtbaar aan de 
hemel. De zo(o)n ‘sterft’ op de 21e ‘aan 
het kruis’.

De ogenschijnlijke statische posi-
tie van de zonsopkomst duurt 3 dagen: 
22, 23 en 24 december. Op 25 decem-
ber komt de zon weer boven de hori-
zon uit en begint weer links van het 
uiterste rechterpunt op te komen. De 
zo(o)n stijgt op de 25e naar de hemel. 
De dagen worden weer langer en lichter. 
Het licht, de zo(o)n, lijkt opnieuw gebo-
ren te zijn. Tijdens de winterwende staat 
de ster Sirius uit het oosten hoog aan de 
hemel, in één lijn met de drie sterren  
van de riem van Orion. De zo(o)n wordt 
als het ware bezocht door deze drie wij-
zen uit het oosten. Het Christusverhaal 
rond kerst en pasen vertoont opvallend 
veel gelijkenissen met de winterwende 
(zonnestilstand) en de ‘geboorte’ van de 
zon en het licht.

Zonneverering door oude culturen
Pas in het jaar 221 na de jaartelling besloot 
de tot christendom bekeerde Romein Ju-
lius Africanus om op 25 december de ge-
boorte van Christus te vieren. Deze datum 
viel ‘toevallig’ samen met de viering van 

Wat vieren we eigenlijk écht met 
Kerstmis?
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Husselingen
1 efeiwmrdlrrniéleek
2 rsenepljoo
3 pnrmesutaeturi
4 trazowaifn
5 sencneoargdmapr
6 ivaendrabesmrnta
7 semnaprjaa
8 neenheaelalvmz
9 erongtnoien

AUTEURSHUSSEL

Kerstpuzzels

Horizontaal
1 energie uit de hemel
2 uiting van blijdschap
3 fysiek genegenheid tonen
4 spoorelement
5 plezier beleven
6 ascorbinezuur
7 micronutriënt aangemaakt door 

zonlicht
8 relaxatie
9 van plaats of stand veranderen
10 antiparasitair geneesmiddel
11 flavonool, (citroen)geelpigment

Zoek de 5 verschillen

GEZONDHEID

ZOEKPLAAT

Kerstmis heeft van oorsprong niks te maken met 
christendom. De meeste feestdagen vallen samen met 

hemelse cycli. Deze cycli werden door onze voorouders al 
duizenden jaren gevierd, lang voordat Christus was geboren. 
Het kerst verhaal is in wezen gebaseerd op de winterzonnewende 
(zonnestilstand) en de ‘geboorte’ van het licht licht.
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DE GEBOORTE VAN DE ZON 

WINTERWENDE:
GEBOORTE VAN 

DE ZO(O)N 

DRIE ‘WIJZEN’
(Gordel van Orion) 

SIRIUS
(ster in het oosten) 

ZUIDERKRUIS
 (Crux) 

In de kern is kerst 
de viering van de 
winterwende, de 
overwinning van het 
licht op de duisternis 



Conrad & Derk Boelsma (19), studenten

Conrad (l) is een minuut ouder dan zijn broer. Van corona heeft de tweeling wei-
nig last. Tijdens de avondklok gingen ze juist naar buiten,  kijken of ze de politie 
te slim af konden zijn. Alles controleren is onmogelijk. Ze hebben drie keer een 
boete gehad, maar liever een boete dan geen leven!
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 “O nze moeder Anne was altijd 
druk, veel vriendjes en veel 
op reis. Maar toen ze in de 

dertig was, begonnen haar eitjes op te 
spelen. Ze wilde dolgraag kinderen, maar 
ook de perfecte man. Ze ontmoette  diver-
se kandidaten maar er zat er niet één bij 
die haar echt beviel. Op haar 37e besloot 
ze naar de spermabank te gaan en voilà, 
twee kinderen voor de prijs van één en nog 
twee jongens ook, haar grootste wens.”

“Twee maanden te vroeg braken haar 
vliezen. Ze stapte in de auto naar het zie-
kenhuis, maar halverwege was de benzi-
ne op. Met de laatste 1% stroom in haar 
mobiel belde ze haar vader. Volgens onze 
moeder waren we geweldige baby’s, leuk, 
lief en gezellig, ze kon de hele dag naar 
ons kijken. Als kleine kinderen liet ze ons 
onze gang gaan, als ze boos op ons werd 
spanden we samen tegen haar.” 

“Wij zijn buitenkinderen, ravotten, voet-
ballen, hutten bouwen en kattenkwaad 
uithalen. We hebben veel straf gehad 
en vaak in de hoek gestaan. Onze moe-
der heeft ons nooit als tweeling gezien, 
maar als twee individuen. Toch hebben we 
veel gemeen. Zo houden we allebei van de 
Red Hot Chili Peppers. Het was het eerste 
concert dat we op Pinkpop in 2016 live 
zagen.”

“Onze moeder reikt ons altijd van alles aan 
om ons te ontwikkelen. We gingen drum-
men en basgitaar spelen. Via Mats, ons 
neefje, kwamen we in contact met andere 
scenes. Zwarte hiphoppers uit de Bijlmer 
en jongens uit Rotterdam met een eigen 
taal en het Smibanese woordenboek.”

“Toen we voor de havo waren geslaagd 
kregen we van opa allebei een Tomos 
Revival brommer. Overal rijden we naar 
toe. Onze nieuwe stek is het Griftpark in 
Utrecht, skaten en blowen tot diep in de 
nacht. De laatste tijd zitten we in de techno 
scene, hele leuke mensen, een fijne sfeer 
en toffe feesten. Je moet een ingewijde zijn 
en niet de hele tijd op je telefoon kijken, 
maar echt leven en genieten.”

“Nu volgen we een timmer-en klus oplei-
ding. Afgelopen zomer zijn we naar Space 
Travel Volume II in Italië gereden. Ille-
gaal natuurlijk, je weet niet waar je precies 
heen moet. Onderweg krijg je steeds meer 
informatie en ineens sta je dan ergens in 
the middle of nowhere in Europa. Overdag 
chillen aan een meertje, 's avonds keihar-
de techno. We kunnen niet wachten tot het 
weer zomer is.” ¾

SERIE   ‘RECHTE  RUG’

Fotografie Tobias Asser, Tekst Ad Nuis


