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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn naam is Annelies Strikkers. Ik heb de propedeuse journalistiek behaald aan de School voor 

Journalistiek te Zwolle, helaas heb ik door persoonlijke omstandigheden deze studie net niet af 

kunnen maken. In mijn jeugd was ik een groot liefhebber van de programma’s Netwerk en Zembla en 

heb ik sindsdien een passie voor onderzoeksjournalistiek. Mij vastbijten in onderwerpen zit in mijn 

bloed. De keuze voor de School voor Journalistiek was dan ook snel gemaakt. Ik ben na de studie 

ongeveer 2 jaar in de plaatselijke journalistiek actief geweest, waarna ik een andere weg ingeslagen 

ben en voornamelijk bij e-commerce bedrijven aan de slag ben gegaan.  

Begin 2020 was ik gestart met een nieuwe 2-jarige voltijd HBO studie e-commerce. Na amper 1.5 

maand studeren gingen de Hogescholen dicht en kwam ik thuis te zitten met mijn twee jonge 

kinderen. Mijn man werkte de hele zogenoemde “intelligente lockdown” nog 42 uur buitenshuis en ik 

moest zorgen voor onze 2-jarige, school doen samen met onze 7-jarige en mijn eigen studie online 

volgen. U kunt zich voorstellen dat dit een stressvolle periode was. Deze opgedrongen situatie heeft 

mij bewogen om mijzelf de volgende vraag te stellen: “Wat is de noodzaak van deze situatie, waarom 

zit ik eigenlijk thuis?” Zodoende is mijn verdieping in de coronasituatie begonnen. 

Vanaf het begin van de corona situatie heb ik mij geërgerd aan de eenzijdige berichtgeving in de 

media en de eenzijdige vraagstelling tijdens persconferenties. Toen Pieter Klok (hoofdredacteur 

Volkskrant) op 19 maart 2020 in een radio-interview aangaf dat kritiek op de overheid, als het over 

corona ging, zijn krant niet in kwam en hij aangaf zoveel mogelijk met één mond te praten met de 

overheid, viel mijn mond open. Juist tijdens crisissituaties moet de journalistiek de macht controleren, 

dat is zelfs de eerste taak van de journalistiek. Sindsdien ben ik mij openlijk gaan uitspreken tegen het 

functioneren van de journalistiek tijdens de corona situatie en ben ik me gaan vastbijten in dit 

onderwerp. Mijn passie voor onderzoeksjournalistiek had ik hervonden. 

Sinds begin november 2020 ben ik gestart met mijn website www.thehangingtree.nl, waar ik schrijf 

over het nieuwe normaal en het functioneren van de journalistiek. Ook plaats ik daar voor elke corona 

persconferentie de vragen die ik als journalist zou stellen, maar die nooit gesteld worden. Inmiddels 

heb ik meer dan 100 vragen opgesteld, die geen van allen ooit gesteld zijn door aanwezige 

journalisten. Hiermee heb ik wat bekendheid gekregen op twitter en heb ik inmiddels meer dan 

20.000 volgers opgebouwd.  

Tot zover mijn inleidende stuk. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de gevestigde 

journalistiek ga ik hierna verder in op een specifieke persoonlijke ervaring met het Algemeen Dagblad, 

medisch journalist Aliëtte Jonkers en een longarts: 

Op 21-04-2021 kwam mij een tweet onder ogen van een anonieme longarts die zichzelf “The 

Pulminator” noemde op twitter. In deze tweet vertelde hij dat het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft 

compleet vol zou zijn en er geen spoedgeval meer bij kon komen. Deze arts had een anoniem profiel, 

maar had daarop wel een BIG nummer vermeld. Op dat moment verwonderde ik mij over de vele 

berichten in de media over “code zwart” in de ziekenhuizen, dus ik besloot hier dieper in te duiken.  



Bij het doorgeven van nieuws neemt een journalist wat hij/zij aantreft en waarneemt als uitgangspunt. 

Deze waarnemingen moeten dan vervolgens geverifieerd worden. Dit is de objectiviteit die elke 

journalist behoort na te streven. Ik trof dus een statement aan van een anonieme longarts, dus ik 

behoor na te gaan of het statement juist is. Ik ben daarom gaan kijken naar de gemiddelde 

opnamecijfers in de jaarverslagen van het Reinier de Graaf Gasthuis. Wat bleek, volgens de laatste 

cijfers worden er gemiddeld 63 personen per dag opgenomen met een gemiddelde opnameduur van 

5 dagen. Dit kon het ziekenhuis dus aan. 

Op het corona dashboard van de Rijksoverheid was in de regio Delft te zien dat er 0 

ziekenhuisopnames gemeld waren. In de hele regio Haaglanden waren 31 ziekenhuisopnames gemeld. 

Let wel, dit gaat over opnames in de hele regio verdeeld over alle ziekenhuizen. Een compleet vol 

ziekenhuis was voor mij niet te verifiëren. Ik heb hier mijn vraagtekens bij gezet in een serie tweets 

richting deze anonieme longarts.  

Hoofdrol voor longarts in AD artikel 

Hoewel ik niet kon verifiëren dat het Reinier de Graaf Gasthuis echt compleet vol lag, besloot het AD 

toch met een artikel te komen met deze arts in de hoofdrol. (21-04-2021 artikel: Longarts luidt 

noodklok om overvol Delfts ziekenhuis. “IC, covid afdeling en gewone afdelingen. 0 plek”)  

Hij werd opgevoerd als anonieme longarts die een noodkreet deed. Hem werd de kop, de inleiding (de 

lead genoemd) en het eerste gedeelte van het artikel gegund. In de opleiding journalistiek wordt je 

geleerd dat veel lezers de kop, de lead en misschien de eerste alinea lezen, maar dat ze daarna vaak 

stoppen. Het belangrijkste nieuws moet dus boven in het artikel te vinden zijn. Na de eerste alinea 

werd het echter interessant. 

Het gekke is dat de directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis de noodkreet van deze longarts 

onder in het artikel tegensprak. Ze zei het volgende: “De druk op onze zorgverlening is net zoals in 

andere ziekenhuizen in Nederland hoog. Nog steeds hebben we te maken met een grote toestroom 

aan Covid-patiënten, maar onze continuïteit van zorg is absoluut gegarandeerd. Zo kunnen mensen 

die acuut medische zorg nodig hebben altijd bij ons terecht.” 

Een bijzondere gang van zaken. Ik besloot dat ik een mail naar het AD wilde sturen met de vraag wat 

de redactionele overwegingen waren geweest om dit artikel zo te brengen. Ook wilde ik ze wijzen op 

de Code voor de Journalistiek die met dit artikel niet nageleefd werd. Hierop heb ik geen enkele 

reactie gehad van het AD. 

Naast de niet te verifiëren uitspraken van de arts, werd ik door iemand anders gewezen op een 

bedreigende tweet van deze anonieme longarts richting politicus Wybren van Haga. Deze tweet van 

de longarts luidde als volgt: “Ik hoop dat jij niet in het ziekenhuis beland. Elke zorgverlener kan jouw 

bloed wel drinken. Hopelijk kunnen ze netjes blijven, een medisch ongeluk zit namelijk in een klein 

hoekje.” 

Naar mijn mening een regelrechte bedreiging. Ik besloot verder te zoeken op het twitter account van 

“The Pulminator”. Ik vond daarin vele beledigende en bedreigende teksten naar mensen die een 

andere mening hadden over de corona situatie. Een longarts, die als het goed is de Eed van 

Hippocrates afgelegd heeft, uit zich zo bedreigend naar andersdenkenden. Dit was een zeer kwalijke 

zaak. Inmiddels was dit geen kwestie meer van niet verifieerbare informatie verspreiden, het ging hier 

ook om serieuze bedreigingen. Ik heb hierover het Reinier de Graaf Gasthuis benaderd.  

Hoewel het zeer dreigende taal betrof van deze arts, wist ik niet zeker of hij daadwerkelijk longarts 

was. Deze persoon kon namelijk gemakkelijk een BIG nummer misbruiken van iemand anders. Ik wilde 



daarom het ziekenhuis (en eventueel de arts) waarschuwen voor mogelijk misbruik van het BIG 

nummer. Ik vond de uitingen van deze arts zeer schadelijk voor een goed vertrouwen in de 

gezondheidszorg. Hij maakte er namelijk geen geheim van mensen met een andere mening iets 

slechts toe te wensen.  

Gelukkig was het Reinier de Graaf Gasthuis het hiermee eens. In een reactie lieten zij weten het 

serieus te nemen en in gesprek te zijn gegaan met de arts. Ze beaamden dat het de arts betrof die 

deze uitspraken deed en namen afstand van de dreigende uitingen.  

Inmiddels had ik dus een antwoord ontvangen van het Reinier de Graaf Gasthuis, maar geen enkele 

reactie van het Algemeen Dagblad.  

Wie zich er wel mee kwam bemoeien was Aliëtte Jonkers, ze noemt zichzelf wetenschapsjournalist en 

schrijft o.a. voor de Volkskrant, medische vakbladen en het blad Skepter van Stichting Skepsis. In een 

reactie op mijn berichten over de longarts en mijn mail naar het AD zei ze het volgende: “Er zijn 

mensen die momenteel echt te veel tijd omhanden hebben, ga aan het werk! Lees een boek!”   

Klaarblijkelijk was het voor wetenschapsjournalist Aliëtte Jonkers niet van belang dat een longarts 

bedreigingen naar andersdenkenden uitte. In een reactie op Jonkers heb ik haar gezegd dat ik het van 

belang vind dat de Code voor Journalistiek wordt nageleefd en of zij dan haar werk kon gaan doen. 

Ook een tweede sneer naar mij bleef niet uit, ik zou een verveelde huisvrouw zijn volgens Jonkers. Na 

mijn reactie dat “deze verveelde huisvrouw wel haar werk doet” werd ik geblokkeerd op twitter en 

verwijderde ze haar reacties. Aan dit voorval hield ik een nare smaak over, maar ik wilde er verder niet 

te veel aandacht aan besteden.  

Helaas werd ik gedwongen om er weer aandacht aan te besteden toen mij op 28 april een artikel 

onder ogen kwam van het AD. De kop luidde: “Longarts die noodkreet deed ziek thuis na online acties 

van anti-lockdown activisten.” Hierin werd zonder schaamte beweerd dat ik een extreem-rechtse 

complotdenker zou zijn en dat er een groepering actief een online heksenjacht zou voeren op medisch 

specialisten. De dreigende uitingen van de longarts, waardoor hij, zoals ik heb vernomen, op non-

actief is gesteld, werden wel genoemd maar werden “niet onbegrijpelijk” genoemd. Het was de 

wereld op z’n kop. Het aankaarten van bedreigingen met medische ongelukjes door een longarts was 

volgens het AD een voorbeeld van een “kwaadaardige actie”.  

Tot mijn grote verbazing werd “wetenschapsjournalist” Aliëtte Jonkers geciteerd in dit artikel. Haar 

werd geen strobreed in de weg gelegd om leeg te lopen over “complotdenkende populisten”. Ik noem 

één citaat van Jonkers: “Dit soort georganiseerde acties van een groep die steeds kwaadaardiger 

gedrag laat zien, kunnen als zeer bedreigend worden ervaren.”  

In dit compleet onjuiste artikel werd ik neergezet als “een medewerker van complot website LNN 

media”. Hoewel hier soms wat artikelen van mij geplaatst worden, ben ik geen medewerker van deze 

website. Ook heeft hier geen letter gestaan over het longarts verhaal. Er heeft geen wederhoor 

plaatsgevonden, er is op geen enkel moment contact met mij opgenomen over de ontwikkelingen 

rondom deze longarts. Er is ook nooit gereageerd op de door mij gestuurde e-mail naar het AD.  

In plaats daarvan wordt Aliëtte Jonkers, die niets met het verhaal van doen had en mij enkel beledigd 

had, van stal gehaald. Was dit een poging tot kaltstellen van onwelgevallig nieuws? Naar mijn oordeel 

wel. Met journalistiek had het niets te maken in ieder geval. 

Ik ben ooit begonnen met de studie journalistiek omdat ik een grote passie heb voor schrijven en de 

journalistieke waarden. Het zoeken naar de waarheid, hoe pijnlijk die ook is, is voor mij het 

belangrijkste wat een journalist moet doen. Ik heb juridisch advies ingewonnen om de berichtgeving 



van het AD en Aliëtte Jonkers aan de Raad voor de Journalistiek voor te leggen. Omdat in het artikel 

mijn naam geen enkele keer genoemd wordt, werd het moeilijk om hier een positief resultaat uit te 

halen. Ik heb hier dus helaas vanaf moeten zien. Dit voelt onrechtvaardig.  

Het wordt tijd om terug te gaan naar de journalistieke waarden, maar dat kan naar mijn oordeel niet 

met de huidige lichting mainstream journalisten. Mochten wij ooit uit deze corona situatie komen dan 

ben ik ervan overtuigd dat vele “journalisten”, zoals mevrouw Jonkers en de schrijvers van de beide 

artikelen in het AD, zich moeten gaan verantwoorden. Echte journalisten staan voor de journalistieke 

waarden en code, voor de persvrijheid. Hoe moeilijk anderen het ook maken, echte journalisten gaan 

voor de waarheid en geven niet op. 

Wanneer u kijkt naar het medialandschap in Nederland en hoe er wordt bericht over de coronacrisis, 

hoe zou u dat beschrijven? 

Als zeer eenzijdig. Ik specialiseer mij enigszins in de vraagstelling na de persconferenties. Het zijn 

eigenlijk voorzetjes die ze geven aan Mark Rutte en Hugo de Jonge waarmee ze hun verhaal nog wat 

daadkrachtiger naar voren te kunnen brengen. Ook vragen ze regelmatig om nog strengere 

maatregelen. Ik haal een voorbeeld aan uit september 2020. Een journalist van, naar ik meen, de NOS 

stelde de vraag of er niet achter de voordeur gehandhaafd moest gaan worden. Het onderwerp was 

namelijk het feit dat veel besmettingen plaatsvinden in de thuissituatie. Dat vind ik zeer ernstig, want 

als het goed is weet een journalist dat handhaven achter de voordeur not done is. Het is een patroon 

dat er steeds naar strengere maatregelen gevraagd wordt en er niets wordt gezegd over de 

proportionaliteit van de maatregelen. Dat frustreerde en ergerde mij zo dat ik ben begonnen voor elke 

persconferentie wat kritische vragen te formuleren die de pers van mij over mag nemen. Inmiddels 

zijn dit er meer dan honderd. Die vragen zijn tot op heden nog nooit gesteld. Ze zijn terug te vinden op 

https://thehangingtree.nl/de-persconferentie-vragen/. 

Voorbeeld: er is veel kritiek geweest op de paper van Carmen-Drosten (de rechtvaardiging voor de 

PCR-test). Naar aanleiding daarvan heb ik de vraag gesteld hoe de PCR-test eigenlijk werkt en of men 

bekend is met de eerder genoemde paper. Ook heb ik talloze kritische vragen geformuleerd over de 

vaccinaties.  

Wat denkt u dat de reden is waarom uw vragen niet gesteld worden? 

Ik denk dat het deels te wijten is aan het feit dat veel journalisten het officiële verhaal ook echt 

geloven en dus als het ware “erin getuind” zijn. Het gebeurt al snel dat men geen kritische vragen stelt 

wanneer men het eens is met een bepaalde narratief. Dat zou een journalist uiteraard niet moeten 

doen, maar het is mijn indruk dat veel journalisten zijn blijven hangen in het idee dat de overheid ons 

moet redden van een crisissituatie.  

Ook denk ik dat het gedeeltelijk ligt aan druk die wordt uitgeoefend om geen kritiek te hebben. Ik heb 

berichten ontvangen van journalisten die werken voor de reguliere media die aangeven dat kritische 

stukken niet worden geplaatst. 

Herkent u de uitspraak dat men op de journalistieke opleiding leert dat de overheid een betrouwbare 

bron is? 

Ja, die herken ik. Er wordt indirect verteld dat de overheid een betrouwbare bron is: er wordt gezegd 

dat lezers behoefte hebben aan autoriteit met betrekking tot bepaalde onderwerpen, en dat de 

overheid een goede autoriteit is om de lezer mee te overtuigen.  

Het lijkt alsof er een bepaalde kracht aan het werk is die elk kritisch geluid ten aanzien van de 

coronacrisis de kop in wil drukken.  

Is er sprake van censuur in de reguliere media? 

De alternatieve media die nu zijn ontstaan, zijn niet voor niets ontstaan. Die zijn er omdat er maar één 

https://thehangingtree.nl/de-persconferentie-vragen/


kant van het verhaal belicht wordt en de andere kant geheel genegeerd wordt.  

Op mij is censuur toegepast. Ik ben zonder wederhoor weggezet als een rechtsextremist die online 

jacht maakt op medici. Daardoor wordt er niet meer naar de inhoud van mijn schrijven gekeken. 

Is het verwijderen van YouTube kanalen censuur? 

Ik vind van wel. Het is anders als een krant weigert een bepaald stuk te plaatsen. In dat geval kan men 

zich nog tot een andere krant wenden. YouTube heeft echter een monopolie. YouTube is een medium 

dat het mogelijk maakt voor mensen om hun verhaal te vertellen. Daarbij hoort ook het uiten van 

kritiek op naar mijn mening belachelijke regels van de overheid. Het verwijderen daarvan is, zeker als 

je een monopolie hebt, censuur.  

Wat is uw reactie als er gezegd wordt dat medische desinformatie een gevaar is voor de 

volksgezondheid? 

Ik vind dat er voorbij wordt gegaan aan het eigen beoordelingsvermogen van mensen. Het is aan 

mensen zelf om te kiezen welke informatie zij tot zich willen nemen en daar zelf een conclusie aan te 

verbinden. 

Wat vindt u van journalisten die niet kritisch durven schrijven over de coronacrisis? 

Deze mensen doen aan zelfcensuur. Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk dat zij zich niet vrij voelen om 

te schrijven over bepaalde onderwerpen. Het is ook wel logisch, want deze mensen hebben ook een 

hypotheek en vaste lasten.  

Leiderdorp 

11 september 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Annelies Strikkers                                                                   Pieter Kuit 

 

 


