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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb als journalist onderzoek gedaan naar corona. Ik heb met leden van het OMT gesproken, met 

virologen van het UMCG, met huisartsen, maar ook met bewoners van verpleeghuizen en mensen die 

daar werken. Ik heb met deskundigen gesproken op het gebied van virussen (Pierre Capel). Wat mij 

vooral interesseerde, waren de verregaande maatregelen. Ik heb zelf een longaandoening, dus ik heb 

ook die angst gehad. Echter zei mijn intuïtie op zeker moment dat er iets niet klopt. Toen ben ik 

onderzoek gaan doen.  

Hoe kijkt u naar de landelijke berichtgeving in de media? 

Het eerste woord dat bij me opkomt is “eenzijdig”. Ik vraag me af of mijn collega journalisten wel op 

zoek zijn naar de waarheid, zoals ik dat wel ben. Waarom hoor ik in de media nooit geruststellende 

geluiden vanuit de politiek? De media volgen de overheid. Blijkbaar komen veel vragen die bij mij 

opkomen, niet op bij andere journalisten. Waarom stelt een journalist geen vragen over het beleid? Ik 

vind dat zorgelijk.  

Ik hoor nooit het sterftecijfer terug in een kritische vraag. Waarom moeten er maatregelen worden 

getroffen die we tegen influenza nooit hebben getroffen? Het sterftecijfer is vrijwel gelijk. Dergelijke 

vragen kom ik zeer zelden tegen in de media.  

Ik heb een stuk geschreven over de zogenaamde “buitenbesmettingen” in Dokkum (zie bijlage). Over 

deze situatie werd beweerd dat het aantoonde dat het coronavirus in de buitenlucht even 

besmettelijk zou zijn. Als dat zo zou zijn, zou dat wereldnieuws zijn, omdat het zou veranderen wat we 

weten over de verspreiding van het coronavirus. Ik vraag mij af waarom daarover niet meer vragen 

worden gesteld. Ik heb zelf met de GGD gesproken omdat ik nieuwsgierig was naar het bewijs voor dit 

verhaal. Omdat ik ook weerkundige ben, weet ik dat er in de buitenlucht altijd sprake is van 

luchtstromen. Dat is een van de redenen waarom besmettingen buiten erg moeilijk zijn. Ik vond dit 

dus erg interessant. Het riep veel vragen op, dus heb ik GGD Leeuwarden gebeld. Ik heb gevraagd naar 

bewijs voor de bewering dat dit voorval besmettingen in de buitenlucht aantoont. Als bewijs voerden 

zij aan dat zij de bewegingen van deze vriendengroep hadden gevolgd. Ik heb gevraagd of deze 

jongeren ook in binnenruimtes met elkaar in aanraking zijn geweest. Daarop werd bevestigend 

geantwoord. Mijn volgende vraag was hoe ze dan konden bewijzen dat de besmetting buiten had 

plaatsgevonden. Uiteindelijk moesten ze toegeven dat ze dat niet konden bewijzen, maar dat ze wel 

sterke verdenkingen hadden. Hierna heeft deze GGD een rectificatie gepubliceerd waarin stond dat er 

enige verwarring was ontstaan naar aanleiding van een eerder persbericht waarin stond dat er bewijs 

was voor besmettingen in de buitenlucht. In de rectificatie werd aangegeven dat het om een sterke 

verdenking ging.  

Ik heb in geen enkele grote krant of nieuwswebsite een rectificatie gezien van deze bewering. Wel 

werd deze casus door Jaap van Dissel gebruikt om zijn bewering te onderbouwen dat er bewijs was 

voor besmettingen in de buitenlucht. Ik vind het kwalijk en zorgwekkend dat geen enkele journalist 

hier vragen over stelt. Een goede journalist moet altijd op zoek zijn naar de waarheid. Wij horen 

nieuwsgierig te zijn naar de rechtvaardiging voor deze maatregelen en dit vanuit alle perspectieven te 



onderzoeken. Dat is de plicht van de journalist. Van Dissel heeft de kamer onjuist voorgelicht over een 

zeer belangrijke kwestie.  

Ik heb zelf een artikel geschreven over de casus uit Dokkum (zie bijlage). Ik heb daarop geen reacties 

gehad vanuit de politiek en/of de media. Er zijn nergens rectificaties geprint.  

Wat kan volgens u de reden zijn waarom journalisten dit niet doen? 

Dit is een vraag waarover ik mij zelf ook al anderhalf jaar verbaas. Ik denk dat het antwoord 

ingewikkeld is. In de eerste plaats zijn journalisten zelf ook mensen. Wellicht waren ze zelf ook angstig. 

Ik ben erachter gekomen dat veel journalisten banden onderhouden met de politiek en met 

programmamakers. In veel gevallen is men niet onafhankelijk. Hierdoor is de berichtgeving ook niet 

langer onafhankelijk. Ik heb tijdens mijn onderzoek veel directe en indirecte banden aangetroffen 

tussen de journalistiek en de politiek. Hierdoor wordt de journalistiek uitgehold. Er is sprake van 

zoveel polarisatie dat het journalisten bijna onmogelijk wordt gemaakt om echt onafhankelijk te 

berichten over corona. Ik noem als voorbeeld Pieter Klok van de Volkskrant die vorig jaar al vrij vroeg 

aangaf dat er in de Volkskrant geen ruimte zou zijn voor kritisch geluid ten aanzien van corona.  

Hoe ethisch vindt u het dat de journalistiek (de vierde macht) zich laat drijven door angstgevoelens ten 

aanzien van corona? 

De democratie wordt op dit moment onvoldoende gecontroleerd door de media. Dat vind ik erg 

zorgwekkend.  

Heeft u zelf overwogen te schrijven naar bijvoorbeeld dhr. van Dissel? 

Nee. Ik had er geen vertrouwen in dat hier ook maar iets mee gedaan zou worden.  

Heeft u negatieve ervaringen als gevolg van uw artikel over de casus in Dokkum (framing etc)? 

Ik heb eigenlijk voornamelijk positieve reacties gekregen op mijn artikel. Wel heb ik een kort gesprek 

gevoerd met een journalist van Sikkom. Deze journalist weigerde om het over de cijfers te hebben en 

zei dat het toch duidelijk was dat de situatie ernstig is. Ik heb hem een stukje voorgelezen uit een 

nieuwsartikel over kapotte longen en overwerkte artsen, over volle IC’s, patiënten die naar Duitsland 

worden verplaatst, personeelstekorten in de zorg. De journalist van Sikkom gaf aan dat dat volgens 

hem voldoende bewijs hoorde te zijn. Ik heb hem toen pas verteld dat dit een artikel was over een 

heftige griepgolf in 2016 en niet over het coronavirus. Het ging om een artikel uit het Dagblad van het 

Noorden. 

Ik ben van mening dat het de taak is van de journalistiek en met name van de grote kranten is om aan 

waarheidsvinding te doen en beweringen zoals die van dhr. van Dissel over buitenbesmettingen te 

toetsen. U vraagt mij of de reguliere media volgens mij voldoende aan waarheidsvinding doen. Het is 

mijn mening dat er aan sturende journalistiek wordt gedaan. De uitkomst lijkt van tevoren al vast te 

staan. Alle vragen en alle uitspraken leiden tot dezelfde conclusie, namelijk dat we te maken hebben 

met een levensgevaarlijk virus en dat alle maatregelen gerechtvaardigd zijn, etc. Het lijkt erop dat men 

artikelen schrijft met het doel om tot een bepaalde conclusie te komen die van tevoren al vaststaat. Ik 

hoor nauwelijks tot geen geluiden die de cijfers in context en perspectief plaatsen. In talkshows wordt 

vaak één persoon uitgenodigd die kritisch is op het coronabeleid. Deze persoon wordt dan tegenover 

meerdere mensen geplaatst die achter het coronabeleid staan. De kritische persoon is dan meestal de 

enige die kritisch benaderd wordt door de programmamaker. De journalistiek en de media zijn 

ontzettend belangrijk voor de samenleving. Zij hebben de taak om de overheid te controleren en de 

bevolking te beschermen tegen gekleurde informatie. Dat zij die taak niet of nauwelijks uitvoeren is 

erg verdrietig.  



Ik denk dat we als journalisten eens grondig naar binnen zouden moeten kijken en ons zouden moeten 

afvragen of we onze controlerende taak wel naar behoren uitvoeren. Dat is een vraag die we ons als 

journalisten continu zouden moeten stellen. Men moet zich ervan bewust blijven. Iedereen heeft 

blinde vlekken en eigen meningen, maar we moeten onszelf wel steeds vragen blijven stellen. Het kan 

goed zijn dat ik op zeker moment mijn mening zal moeten bijstellen. Men moet voldoende zelfkritisch 

blijven.  

Het valt mij op dat er met betrekking tot corona veelvuldig wordt gefocust op anekdotische verhalen. 

Bepaalde sterfgevallen worden extreem uitvergroot, waardoor mensen angst wordt aangejaagd. De 

journalistiek mag zich niet laten lenen om mensen angst aan te jagen. Het lijkt alsof men uit alle macht 

steeds meer en steeds angstaanjagender nieuws over corona wil publiceren. De feiten wordt geweld 

aangedaan. Het gevolg is angst. Dat zou een journalist niet mogen doen.  

Ik moet denken aan een voorval vorig jaar zomer. Ik was toen in het UMCG. Daar stapte een vrouw uit 

een auto op een parkeerplaats die bedoeld was voor coronatesten. Ik maakte een praatje met deze 

mevrouw. Ze bleek daar voor een coronatest te zijn. Zij gaf aan dat ze al een week thuis was omdat ze 

af en toe hoestte. Ze had een week na moeten denken om de test te laten doen. Ze was er erg bang 

voor en gaf aan er slecht van te slapen. Ik heb deze mevrouw verteld dat zij eruitzag alsof ze nog jong 

en gezond was en dat ze dus waarschijnlijk niet bang hoefde te zijn voor corona. Ik vroeg haar of ze de 

gemiddelde leeftijd kende van mensen die overlijden aan corona. Ze gaf aan dat ze dacht dat dit 60 

jaar was. Ik heb haar toen verteld dat de gemiddelde leeftijd 83 jaar was. Ze reageerde hier erg heftig 

op; ze begon te huilen en wilde me bijna om de hals vliegen. Ze was duidelijk erg opgelucht. Dit is een 

duidelijk voorbeeld van de angst die mensen wordt aangejaagd door de berichtgeving in de media. 

Deze mevrouw had niet zo bang gemaakt hoeven worden. Dit raakt mij erg. Ik weet zelf ook wat angst 

is en hoe angst een persoon kan ontregelen. Dit was niet nodig. Er zou meer aandacht moeten zijn 

voor zaken zoals het feit dat de gemiddelde leeftijd van coronadoden zo hoog ligt.  

Ik hoop dat mijn bijdrage een steun in de rug kan zijn voor journalisten die aarzelen om te blijven 

zoeken naar de waarheid en om te blijven doen wat hun journalistieke hart hen ingeeft. 
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