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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Zondag 24 januari 2021. Ons bezoek aan de demonstratie op het Museumplein. Ik parkeerde de auto 

om 14:10 in parkeergarage IJdock. Daarvandaan is het 3 kwartier lopen naar het Museumplein. Daar 

arriveerde ik dus na 15:00 uur. De onderdoorgang van het Rijksmuseum was afgesloten dus liep ik er 

omheen. Toen ik een paar minuten op het  verharde deel van het plein liep, begon de rij ME de 

demonstranten op te drijven, van de Honthorststraat richting Van Baerlestraat. Zij werden 

ondersteund door een waterkanon en later de bereden politie. Wij liepen tussen een rij politiebusjes 

richting grasveld. Daarbij moest ik nog mijn vrouw waarschuwen die achter een achteruitrijdend 

politiebusje liep. Ik kreeg de indruk dat dit busje niet zou stoppen. 

Op het gras bleef een groep van ongeveer 30 mensen zitten. De ME en de bereden politie waren hier 

kennelijk omheen gelopen/gereden. Wij voegden ons bij deze groep die zich heel geweldloos gedroeg 

en op het gras zat . Wij bleven daar ongeveer een uur waarbij wij door ME en politie genegeerd 

werden. Het grasveld was na dat uur grotendeels leeg op wat rellen in de hoeken van het plein na. Wij 

werden omsingeld door een groep ME. De groep was inmiddels geslonken tot ongeveer 18 personen. 

Tijdens deze omsingeling ontstonden in de hoeken van het plein dus nog wat relletjes. Een persoon 

buiten ons cordon werd zonder zichtbare reden in elkaar geslagen. 

Wij werden als vluchtgevaarlijke criminelen door de ME en een cordon bereden politie naar een bus 

van het openbaar vervoer begeleid. Wij werden onder zware politiebegeleiding  naar het 

cellencomplex Zuid-Oost gebracht, waar proces-verbaal werd opgemaakt. Daarna mocht ik weer naar 

huis. 

Het cellencomplex was 10 minuten lopen van Bijlmerstation. Wij namen de trein naar het Centraal 

Station en liepen vandaar naar de parkeergarage. Wij vertrokken met de auto om ongeveer 19:00 uur 

en reden via Duitsland naar huis. 

Ik distantieer mij volledig van  de mensen die de demonstratie wilden aangrijpen om te rellen. Het is 

niet mijn gewoonte om te demonstreren. Ik heb tot dusver slechts twee keer gedemonstreerd, beide 

keren geweldloos en in het belang van de zorg. De eerste keer was op 12 september 2015 voor “meer 

handen aan het bed”. Dit was na een ontslag golf waarbij 65.000 mensen uit de zorg ontslagen 

werden. Mensen die we nu hard nodig hadden. De tweede keer was nu. Ik demonstreerde nu om 

twee redenen. 

Ten eerste: De maatregelen tegen corona die buiten proporties zijn. Huishoudens worden nu 

aangewezen als hoofdschuldigen van de besmettingen. Dit is echter te voorzien  en uit te rekenen als 

je alle andere bronnen waar toch makkelijk afstand gehouden kan worden, gesloten hebt. Musea, 

bibliotheken, winkels en horeca. Ook de avondklok en bezoekaantallen minimaliseren is buiten 

proportie. Dit bizarre beleid van de regering waarbij vrijheidsberoving, verbieden van medicijnen en 

promoten van gevaarlijke vaccins de hoofdzaken zijn. Ik zeg altijd dat de (demissionaire) regering een 

nodeloos smal pad bewandelt door alle activiteiten te verbieden, dragen van mondkapjes te bevelen 

en alleen een oplossing te zien in een vaccin. Terwijl de zo nodige weerstand tegen ziektes door de 

maatregelen afgebroken worden en medicijnen ter verlichting en genezing van COVID 19 verboden 

zijn. 



Ten tweede: tijdens de eerste golf werd beloofd dat het aantal  IC bedden verhoogd zouden worden 

naar 2000 bedden. Een paar dagen voor ik deelnam aan de demonstratie las ik dat het aantal bedden 

verhoogd zou worden van 1350 naar 1700. Waar zijn de IC bedden van de eerste golf gebleven? Nu 

hebben ze het zelfs over 1000 bedden. Zo kom je nooit tot een oplossing. 

Verder worden verschillende artikelen van de Rechten van de mens met voeten getreden. Ik wilde ook 

ondersteuning geven aan allen die door dit beleid in problemen van welke aard ook komen. 
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