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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn naam is Anneke Houtman. Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool 

Ede en mijn master journalistiek behaald aan de VU. Ik heb jarenlang als freelancer gewerkt voor 

onder meer Computable, het Nederlands Dagblad, Magazine Quinta (inmiddels opgeheven) en de 

lokale nieuwsbladen Ons Utrecht en Ons Leidsche Rijn. Momenteel werk ik in de communicatie bij 

SDOK en freelance ik voor mijn plezier bij Magazine Eva. 

Vanaf het begin van de covidcrisis heb ik het nieuws met interesse gevolgd. Goed om aan te 

geven dat ik natuurlijk niet ALLE berichten en media tot op de letter heb kunnen volgen, maar ik 

heb wel veel gelezen en gevolgd, niet alleen de berichten in de reguliere media. Ook heb ik veel 

tijd besteed aan het lezen van wetenschappelijke artikelen. Wat ik neerzet is een algemeen beeld, 

een algemene indruk op basis van mijn ervaring en kennis.  

Er vielen me verschillende dingen op: 

• De media volgden over het algemeen het overheidsbeleid en stelden weinig kritische 

vragen.  

Voorbeelden: 

Het opvallendste voorbeeld is dat van hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant die zei dat hij 

met één mond met het Kabinet wilde spreken in een crisisi. Dat is natuurlijk journalistiek 

volkomen onjuist. Altijd, maar zeker tijdens een crisis, moet de pers alert zijn en de macht 

controleren. Dat is haar taak.  

Tijdens een interview bij de Tweede Kamer wees een journalist Van Haga er nogal nadrukkelijk op 

dat hij geen mondkapje droegii. Dat is niet de taak van een journalist. Hij mag vragen naar het 

waarom maar heeft niet de taak om regels te handhaven. Hiermee beïnvloedde hij het 

nieuwsitem: je moet de regels volgen, ook als ze geen enkele wetenschappelijke basis hebben.  

Vanaf het begin (mei 2020) zei De Jonge al dat de enige oplossing voor de crisis het vaccin wasiii. Ik 

vond dat toen al heel vreemd. Een crisis bestrijd je op meerdere fronten, met preventie, 

medicatie, etc. Hier werden door journalisten nauwelijks tot geen kritische vragen over gesteld.  

We zien het ook bij andere onderwerpen zoals de toeslagenaffaire of problemen bij Jeugdzorg. 

Omdat media niet kritisch genoeg berichten en vragen stellen, kan de overheid zaken onder de 

pet houden.iv  

• De angstcampagne 

Focus: Er is een constante focus op corona en daarbij verbleekt al het andere nieuws. Volgens 

nieuwsblad Time is er in media meer aandacht voor corona dan voor ebola.v 

Er werd gestrooid met heel hoge cijfers van mensen die mogelijk zouden overlijden. De worst 

case scenario’s kregen alle ruimte terwijl er weinig aandacht was voor andere scenario’s en 



bijbehorende oplossingen. Ook werd gesproken over ‘golven’ waardoor je het idee krijgt dat het 

je overspoelt zonder dat je er iets tegen kunt doen. Dit leidt tot angst.vi  

Beeldvorming: Er werden beelden getoond van ziekenhuizen in landen als Brazilië en India, 

derdewereldlanden die hun zorg sowieso niet op orde hebben. Er werd niet bij gezegd dat daar 

respectievelijk 212 miljoen en 1,6 miljard mensen wonen en de covidslachtoffers werden niet 

percentueel weergegeven, afgezet tegen die inwonersaantallen, zodat het enorm rampzalig leek. 

Ook werd niet vermeld dat er in bijvoorbeeld Brazilië ook andere ziektes heersen, zoals Dengue 

en Zika en dat in beide landen de armoede veel groter is en dat mensen er in krottenwijken 

wonen. Dingen werden helemaal niet in perspectief gezet zodat mensen het beeld kregen dat ons 

een enorme ramp te wachten stond.  

Beelden: Er werden foto’s vertoond die helemaal niet waren van de covidcrisis maar van eerdere 

incidenten: Zo komt een beeld van Skynews over een gaslek in mei 2020 in Andhra Pradesh in 

Indiavii overeen met beelden die de New York Post toonde bij een artikel over covidslachtoffers 

die op straat zouden liggen (zie afbeelding I) maar na kritiek snel weer verwijderdeviii (afbeelding 

I).  

Verder werden beelden van rijen grafkisten getoond waarin covidslachtoffers zouden liggen. In 

werkelijkheid ging het om kisten van verdronken migranten in 2013. ix  

Of de foto’s van Italië ook bij Nederlandse media te zien zijn geweest, weet ik niet meer. Online 

gingen ze wel rond. Het laat in elk geval zien dat er een onjuiste weergave van de werkelijkheid 

gegeven werd die de angst aanjaagde. 

In het geval met India deelden media de verkeerde beelden. In het geval met Italië speelden ze 

een goede rol door het valse beeld te ontkrachten.  

Woorden als: eerste golf, derde golf, etc, en tsunami dragen bij aan beeldvorming die angst 

aanjaagt. 

De overheid betaalde mee aan het verspreiden van verhalen die de angst voeden:  

Het verhaal over de 31-jarige Natasja op RTL-nieuws.nl die al maanden klachten heeft van 

longcovid. Boven het artikel op fb staat: RTL Nieuws met Ministerie van Volksgezondheid. Betaald 

partnerschap. Het bericht ziet er uit als een gewoon nieuwsbericht en is niet herkenbaar als 

advertentiex. De link naar het artikel werkt niet meer. Via MSN is het nog wel te lezen.xi 

Ook een ander artikel is afkomstig van ‘onze partner Rijksoverheid’. Dit gaat over de effectiviteit 

van de vaccinsxii. Het is opnieuw vormgegeven als gewoon nieuwsartikel. Mensen die er niet op 

letten, zullen dit niet als advertentie herkennen. Dit is een kwalijke zaak in de journalistiek. 

Advertenties moeten altijd herkenbaar zijn als advertentie en mogen niet de indruk wekken dat ze 

onafhankelijk nieuws bevatten.  

Ik zou graag in de krant lezen waarom het ministerie zulke berichten verspreidt, hoeveel geld ze 

eraan uitgeeft, waarom RTL eraan meewerkt, etc. 

De pers zou op de hoogte moeten zijn van de manier waarop vaccins aan de man gebracht 

worden. Dit is af te leiden uit een opname van viroloog Marc van Ranst die een zaal vol virologen 

uitlegt hoe hij mensen voor de gek houdtxiii. Ook het boek Dossier Mexicaanse Griep van 

onderzoeksjournalist Daan de Witxiv laat zien hoe overheid en media beïnvloed worden door de 



farmaceutische industriexv. Je zou denken dat journalisten hier van hebben geleerd en alert zijn 

maar dat blijkt niet uit de berichtgeving. Dick Bijl vertelt dat er op het Ministerie van VWS geen 

inhoudelijke kennis over vaccins is en dat de farmaceutische industrie lobbyt en ambtenaren 

voorlicht.xvi 

• Propaganda 

Er is een niet aflatende stroom van berichtgeving rond covid. Elk nieuwsbulletin opent al 

maandenlang met corona’cijfers’. Daarnaast zijn er constant reclamefilmpjes, met onzinnige 

berichtgeving: doe een zelftest als je naar een barbecue of verjaardag gaat. Terwijl Rutte heeft 

gezegd dat testen zonder klachten geen zin heeft xvii, Koopmans aangeeft dat de pcr-test niet 

aangeeft of je besmettelijk bentxviii en Van Dissel dat je klachten moet hebben.xix  

Je kunt de radio of tv niet aanzetten of je hoort iets over corona. Ook in winkels wordt de 

boodschap over afstand houden, veilig winkelen etc. steeds herhaald. Dat geeft de indruk van een 

voortdurende hersenspoeling.  

Bekende Nederlanders en politici lieten zich prikken voor de camera, in praatprogramma’s en 

zelfs in serieuze nieuwsprogramma’s was de eerste vraag: Heb jij je eerste prik al gehaald? In 

programma’s is de meerderheid van de gasten voor prikken en maatregelen en de ene die 

ertegen is of zich er niet over uit wil laten, wordt in de hoek gezet (Famke Louise, Frans Bauer).  

• Manipulatie 

Er worden verschillende manipulatietechnieken gebruikt om mensen over te halen een 

covidvaccin te halen.  

- De inzet van beroemde mensen 

- Bewust creëren van schaarste 

- Omkoping 

- Gecreëerde populariteit 

- Niet vaccineren = geen normaal leven leiden 

Deze technieken zijn allemaal herkenbaar in media-uitzendingen en toch worden er weinig 

kritische vragen over gesteld.  

Dan is er nog de ‘haal-die-prikcampagne’ van De Jonge, terwijl het maken van reclame voor 

medicijnen verboden is, en het gebrek aan vragen daarover.  

• De discrepantie tussen cijfers en berichtgeving 

Golven: Op het coronadashboard staan de cijfers rond covid bij elkaar. Er werd steeds gesproken 

over golven, maar als je de grafieken bekijkt, zie je hoogstens een grote golf in 2020 en misschien 

nog een klein golfje in 2021, maar zeker geen vijfde golf waar de Volkskrant het nu over heeft.  

Registratie: Op zeker moment stapte het RIVM voor vastlegging van de covidstatistieken over van 

OSIRIS naar NICExx. OSIRIS registreerde het aantal patiënten dat VANWEGE covid in het ziekenhuis 

lag, terwijl NICE het aantal patiënten MET covid registreert. Dat vertekent de cijfers enorm.  

Ook een andere vorm van registratie vertekent het beeld. Werd eerst het aantal sterfgevallen en 

daarna het aantal ziekenhuisopnames gegeven, nu wordt het aantal positief geteste mensen 

genoemd. De aantallen zijn in de duizenden, terwijl de ziekenhuisopnames in de tientallen lopen. 



Er wordt niet gezegd dat ruim 98 procent van de mensen niet of nauwelijks iets van covid merkt 

en dat 99,85 procent of meer covid overleeft. Deze constante stroom van cijfers voedt de angst. 

Als je dit afzet tegen het aantal mensen dat dagelijks aan kanker sterft (128) of aan hart- en 

vaatziekten, dan geeft dat een heel ander perspectief. 

Omdat testen een gewoonte is geworden in het ziekenhuis, telt elke positieve test mee als 

covidslachtoffer. Een IC-medewerker vertelde op Zorgmedewerkers Verenigd dat ze een patiënt 

soms wel vier keer moest testen, voor haar gevoel net zolang totdat de test positief uitviel. Uit 

mijn eigen omgeving weet ik dat een vrouw die vanwege een miskraam in het ziekenhuis lag ook 

een test aangeboden kreeg. Ze weigerde die, maar als ze positief had getest, dan was ze mogelijk 

als covidpatiënt geregistreerd.  

In de presentatie van het RIVM aan 9 december 2020  toonde Van Dissel een piramide 

(Afbeelding III). 1,85 procent van mensen die het virus oplopen, belanden in het ziekenhuis en 

0,35 procent daarvan op de IC. De piramide is zo weergegeven dat het lijkt alsof minstens een 

derde in het ziekenhuis belandt, terwijl dat in werkelijkheid een heel klein aantal is.  

Hier is geen enkele journalist ingedoken. Hoeveel mensen liggen er nu daadwerkelijk VANWEGE 

corona in het ziekenhuis? En vanuit het buitenland weten we dat ziekenhuizen een bepaald 

bedrag krijgen voor covidpatiënten. Is dit misschien een financiële prikkel waardoor de cijfers 

beïnvloed raken? Dit is een vraag waar onderzoeksjournalisten in zouden moeten duiken.  

Besmettelijk of positief: Veel media noemen iemand met een positieve test nog steeds 

‘besmettelijk’, bijvoorbeeld het AD. Hiermee wekken ze de indruk dat iemand met een positieve 

test anderen ziek kan maken. Dit is niet het geval. Een test geeft aan of er een virusdeeltje 

gevonden is, niet of iemand ziek was, ziek wordt of gezond blijft. Dat heeft Marion Koopmans 

bevestigd in een interview met Thijs van den Brink (EO).   

Perspectief: Forum voor Democratie deelde een staatje met sterfte van de afgelopen 20 jaar. 

Hieruit blijkt dat 2020 helemaal geen vreemde uitzondering is. In bijgaand staatje, dat iemand 

maakte op basis van CBS-cijfers staat dat de sterfte rond de 0,88 procent is, net als elk jaar. Ik heb 

geen enkele krant gezien die dit heeft uitgeplozen (Afbeelding IV). 

Verder is dood door of met covid alleen vast te stellen na obductie. Ik heb hierover niets gelezen 

in de media. Alleen bij BLCKBX zag ik een interview met een patholoog. Amerikaans onderzoek 

toont aan dat 1 procent van de overledenen geen onderliggend lijden hadxxi.  

Daarnaast wordt het aantal coviddoden bij elkaar opgeteld. Normaal wordt de sterfte per jaar 

weergegeven, maar het tellen van coviddoden gaat gewoon door gedurende de afgelopen 

anderhalf jaar. Dat geeft weer een onjuist beeld.  

CBS: Het CBS kwam met een voor mij nieuwe term: het aantal verwachte doden. En het aantal 

covidslachtoffers lag daar dan ver boven. Niet vermeld werd dat 2019 een mild griepjaar was met 

zo’n 400 doden en dat mensen daardoor mogelijk een jaar langer leefden. Bij een zware griep 

waren ze misschien in 2019 gestorven en nu in 2020. Ook werd niet steeds vermeld dat de 

gemiddelde coviddode 83 jaar was, waarmee het een echte oudemensenziekte is, en dat kinderen 

en mensen onder de 70 maar een bijzonder kleine kans hadden om te sterven met covid. De term 

‘verwachte doden’ geeft geen enkel beeld en vind ik schimmig. In een grafiek over een langere 

periode zie je dat de sterfte bij 65-plussers niet uitzonderlijk is (Afbeelding V).  



Steeds werd de informatie zo aangedikt dat het een verschrikkelijk beeld gaf. Dit heeft veel angst 

opgewekt bij mensen.  

Doelgroepen: Het viel mij ook op dat er steeds verhalen die angst op konden wekken verspreid 

werden per te prikken doelgroep. Eerst waren de ouderen aan de beurt, vervolgens de vijftigers 

die een ENORM risico zouden lopen, dan de veertigers, toen de dertigers, daarna de twintigers, 

gevolgd door zelfs de tieners. Onder de 70 zijn zo’n 200 mensen met covid gestorven (RIVM). De 

laatste doelgroep die aan de beurt was, waren de zwangere vrouwen, want daar zouden ineens 

veel van in het ziekenhuis zijn beland. In de berichten vond je nergens aantallen of percentages, 

afgezet tegen het aantal vrouwen dat in eerdere jaren met griep of ademnood in het ziekenhuis 

terecht kwam. Eindelijk vond ik een bericht met een concreet aantal: VIER zwangere vrouwen 

lagen in een ziekenhuis. Het is onduidelijk of ze alleen een positieve test hadden of dat ze er 

daadwerkelijk vanwege covid lagen. En dit terwijl de langetermijngevolgen van het vaccin nog 

helemaal niet bekend zijn en er geen onderzoek is gedaan naar invloed op placenta of 

moedermelk. Ik vind dat de media hier een heel kwalijke rol spelen. Ze melden allemaal dat het 

geen kwaad kan en dat het veilig is, maar ik vraag me af of er journalisten zijn die zelf 

wetenschappelijke onderzoeken doorpluizen naar informatie hierover of dat ze enkel de overheid 

napraten. Cijfermatige onderbouwing ontbreekt in de meeste artikelen die ik las of in radio- of tv-

programma’s die ik zag. Dat is journalistiek een doodzonde.  

Vaccinschade: Er is veel aandacht voor covidslachtoffers (terecht), maar voor mensen die 

overlijden of schade oplopen na vaccinatie is nauwelijks aandacht. Ik denk dat ik nog geen 

handvol artikelen daarover heb gezien. Zelf zit ik in enkele socialmediagroepen (Telegram en 

Facebook) waar mensen verhalen delen over schade die ze hebben opgelopen en dat vraagt echt 

om veel meer onderzoek. Ik heb niet de indruk dat journalisten daarin zijn geïnteresseerd.  

In 2006 werd een vaccinatiecampagne stopgezet nadat er vier meldingen waren van mensen die 

overleden na de prik. Inmiddels is het aantal meldingen volgens Lareb ruim 500 en bij BPOC een 

veelvoud daarvan. Het is al kwalijk dat we de minister er niet over horen, maar dat de journalistiek 

hier niet opduikt, vind ik heel erg kwalijk, zeker nu ook gezonde jongeren en tieners de prik 

zouden moeten krijgen.  

• Invloed farmaceutische industrie  

De farmaceutische industrie heeft veel invloed op overheden en media, zo blijkt bijvoorbeeld uit 

het boek Dossier Mexicaanse Griep. Toch nemen media onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld over 

de effectiviteit van de vaccins, vaak klakkeloos over. Ik lees weinig kritische noten. Het verhaal dat 

de vaccins goed getest zijn, niet meer in de onderzoeksfase zitten, wordt steeds herhaald. Dick Bijl 

geeft aan dat er wel essentiële stappen zijn overgeslagen in het procesxxii en op de sites van de 

vaccinfabrikanten lees je tot wanneer de onderzoeken lopen (2023 meestal).  

Het ANP zorgt voor nieuwsvoorziening. Het is niet duidelijk of ze persberichten van de overheid 

overnemen of zelf de berichten schrijven, maar bij een artikel viel me op dat zelfs in verschillende 

kranten die niet aan elkaar gelieerd zijn, de titel hetzelfde luidt. 

Dat Chris Oomen het ANP opkochtxxiii om de verspreiding van ‘nepnieuws’ te voorkomen, wekt 

niet veel vertrouwen. Wat beschouwt hij als nepnieuws?  

 



• Het ridiculiseren van andere geluiden; wetenschappers, complotdenkers, initiatieven als 

BPOC 

Zo’n vijftien mensen zijn van LinkedIn verwijderd voor korte of langere tijd omdat ze kritisch 

berichtten over maatregelen of vaccins. Ook op Facebook worden regelmatig posts verwijderd, 

ook met artikelen uit ‘gewone’ media. Ik heb hier zelf ook een paar keer mee te maken gehad.  

De media lijken geen aandacht te hebben voor censuur, terwijl het toch een grondige aantasting 

is van de vrijheid van meningsuiting.  

Ook worden kritische wetenschappers snel weggezet als complotdenkersxxiv, waardoor zij niet 

serieus genomen worden in het debat, dat daardoor verstilt. Media zouden debatten juist moeten 

faciliteren. Er verschenen wel een hoop artikelen over ‘hoe om te gaan met complotdenkers’ en 

‘zijn ze een gevaar voor de democratiexxv? Hierdoor lijkt het steeds te gaan om extremen, terwijl 

de meeste mensen juist heel genuanceerd naar zaken kijken.  

Ook berichtgeving over werkzame medicatie wordt vaak verwijderd. Mijn verwijzing naar 

ivermectine.nu bij een post op LinkedIn van Hugo de Jonge werd verwijderd omdat die in strijd 

zou zijn met de regels. En dat gebeurt heel regelmatig met posts die of kritisch zijn over 

maatregelen of vaccins of met posts over medicatie. Vrouwen voor Vrijheid schreven een open 

brief aan de media over dit onderwerp.xxvi 

• Het teveel aan het woord laten van wetenschappers met belangen 

Er komt steeds een klein groepje wetenschappers aan het woord. Een deel van hen heeft 

financiële belangenxxvii. Zo verdient OMT-lid Jan Kluytmans tonnen aan pcr-testenxxviii en verzweeg 

OMT-lid Marc Bonten zijn connecties met de farmaceutische wereldxxix. Hier moet de journalistiek 

wel alert op zijn. In sommige gevallen wordt hier wel goed op doorgevraagd.  

• ‘Factcheckers’ die betaald worden door de farmaceutische industrie 

Ineens waren ze er, de ‘factcheckers’. Iemand grapte dat die niet nodig waren toen de waarheid 

niet verborgen werd gehouden. De vraag is nu: wie checkt de factchecker? En wie betaalt ze? 

 

Verschillende worden gefinancierd door de farmaceutische industriexxx. Dat roept vragen op over 

hun onafhankelijkheid, want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ook Facebook werd 

aangeklaagd vanwege ‘factchecking’. xxxi  

• Framing 

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. Wie een frame gebruikt, probeert via 

woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de 

werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie 

wel zien en andere juist niet 

Tegenstanders zijn wappies/complotdenkers/vaccinweigeraars/coronaontkenners etc. Mensen 

die geen vaccinatie willen ‘vaccinweigeraars’. De Volkskrant zette een artikel over een 

‘vaccinweigeraar’ die met spijt in het ziekenhuis was belandxxxii op de voorpagina. Een voorbeeld, 

terwijl je in de journalistiek vier of vijf voorbeelden moet hebben voor een verhaal. Wat het artikel 

niet vermeldt is dat Jefferson van der Heijden (ik heb zijn naam gegoogled maar trof die nergens 



aan, ook niet op social media of linkedin) geen antistoffen aanmaakte. Dat maakt nogal verschil. 

RTV Rijnmond vermeldde dit welxxxiii.  

Op RTL verscheen een artikel getiteld ‘Vaccinweigeraars gebruiken film I am legend voor 

complottheorie’. In het bijschrift stond: “We zitten in een pandemie en de enige weg daaruit is de 

wetenschap”, daarmee implicerend dat mensen die geen vaccin willen tegen wetenschap zijn.xxxiv  

Een ander frame van ‘tegenstanders’ is die van de zweverige vrouw die aan yoga doet. In dit 

artikel geeft de foto een opvallende vrouw weer die helemaal past in dat plaatje.xxxv  

Het Parool schreef een minder zweverig artikel.xxxvi 

• Reflectie journalistiek 

Bild bood zijn lezers excuses aan over de onjuiste berichtgeving rond covidxxxvii 

De Pressgazette verhaalt van een groep journalisten die zegt dat bepaald covidnieuws werd 

gecensureerd zodat er een algemeen narratief ontstond.xxxviii  

Bij crises moet de journalistiek steeds bereid zijn verantwoording af te leggen over keuzes die 

gemaakt worden. Dit moet helder en transparant zijn voor de kijker/lezer. 

Positieve uitzonderingen: Follow the Money, Overnu.nl, Blckbx en ook bepaalde artikelen in 

kranten als NRC, Trouw, Volkskrant, etc.  

Verhouding: De verhouding over de berichtgeving tussen de voors en tegens van de maatregelen 

en de vaccins is in mijn optiek niet in evenwicht. Er zou onderzoek gedaan worden naar deze 

verhouding. Hier zijn onderzoeksmethoden voor. Daarnaast moet de journalistiek er zelf ook alert 

op zijn.  

Het is in de journalistiek niet acceptabel om foto’s te gebruiken die niet gerelateerd zijn aan het 

onderwerp waarover een artikel gaat zonder dit daarbij te vermelden. U vraagt mij wat ik denk 

dat de reden is dat dit onder andere in de coronacrisis toch gebeurt. Het is in de meeste gevallen 

niet de journalist die de foto’s kiest, maar de beeldredactie. Het is mijn persoonlijke mening dat 

de journalistiek niet zou moeten proberen de beeldvorming op deze manier te beïnvloeden. 

U vraagt mij of een artikel waarvoor betaald wordt qua inhoud aan dezelfde voorwaarden dient te 

voldoen als een artikel waarvoor niet betaald wordt. Mijn antwoord daarop is dat we hier te 

maken hebben met advertenties die eruitzien als normale nieuwsartikelen. Advertenties behoren 

als zodanig herkenbaar te zijn. Advertenties hebben altijd een afwijkende stijl met andere letters, 

kleuren, etc. U vraagt mij waarom het erg is dat de overheid betaalde partnerschappen aangaat 

met de media. Dat is erg omdat de journalistiek onafhankelijk hoort te zijn. Objectiviteit is het 

doel van journalistiek. Het feit dat de overheid “stiekem” achter bepaalde artikelen zit is 

journalistiek fout. De overheid mag geen invloed hebben op de inhoud van een nieuwsmedium. U 

vraagt mij wie de tekst voor betaalde artikelen schrijft. Het zou goed kunnen dat die wordt 

aangereikt door de overheid. Dat is problematisch. Ik vraag me ook serieus af waarom media zoals 

RTL hieraan meewerken.  

U vraagt mij wat dit zegt over het ministerie van VWS. Het zegt dat ze publiek geld gebruiken om 

slachtoffers in beeld te brengen, waardoor angst wordt aangewakkerd. Dat vind ik onzuiver. 

U vraagt mij wat ik bedoel met het bewust creëren van schaarste. Daarmee bedoel ik dat het 

ministerie van VWS het met opzet laat lijken alsof er niet genoeg vaccins beschikbaar zijn. Mensen 



zijn daardoor sneller geneigd om zich te laten vaccineren, omdat ze denken dat ze anders ‘te laat’ 

zullen zijn.  

U vraagt mij wat ik bedoel met gecreëerde populariteit. Daarmee bedoel ik dat er in hoge mate 

positief wordt geschreven over mensen die een coronavaccinatie nemen. Dat is niet zuiver, zowel 

vanuit de overheid als vanuit de media. De overheid hoort eerlijke, objectieve informatie te 

verspreiden. De journalistiek hoort de overheid daarin te controleren.  

U vraagt mij wat het ANP doet. Het ANP is het nieuwsbureau dat nieuwsberichten beschikbaar 

stelt die kranten en andere nieuwsmedia dan weer gebruiken voor artikelen. Het ANP behoort 

onafhankelijk te zijn. Het zou dus niet mogelijk moeten zijn dat iemand aangeeft het ANP te kopen 

omdat hij/zij invloed wil uitoefenen op het nieuws (Chris Oomen).   

Leiderdorp 

24 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

………………………………………….     ……………………………………. 

Aafke Anjemarie Houtman                                                    Pieter Kuit 
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