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Beroep:  

Bij deze verklaring hoort een bijlage in de vorm van correspondentie met de betreffende school. 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Als eerste wil ik melden dat ik jullie werk van groot belang vind en wil ik jullie bedanken voor alle inzet. 
Desgewenst zou ik willen getuigen als ouder inzake de mondkapjesplicht op school.  
Ik ben hier op persoonlijke titel. Ik maak mij veel zorgen over de disproportionele maatregelen en om 
de staat van de democratische rechtsstaat. Ik vind de maatregelen die vanuit de noodwet genomen 
worden, disproportioneel ten aanzien van de risico’s. In mijn ogen is er geen sprake meer van een 
pandemie. Ook internationaal maakte ik mij veel zorgen. In andere landen was er al sneller een 
mondkapjesplicht en ik heb mij ook goed ingelezen in de risico’s hiervan. Naar aanleiding hiervan heb 
ik mij veel zorgen gemaakt dat het in Nederland ook verplicht zou worden. 
Na het invoeren van het dringend advies heb ik meteen de school aangeschreven dat mijn kinderen 
geen mondkapjes zouden dragen. Ik heb bewijzen met betrekking tot de gezondheidsschade 
meegestuurd. 
 
Als ouder van 2 kinderen op het voortgezet onderwijs kan ik het volgende verklaren ten aanzien van 
de mondkapjesplicht.  
Mijn dochter van 15 jaar heeft zich hieraan, tegen haar zin maar vanwege de groepsdruk en controle 
op het dragen van mondkapjes door het personeel van de school (Huygenscollege te Heerhugowaard), 
geconformeerd. Dit deed zij ook toen het nog geen dringend advies was en ik na brieven aan de school 
bericht terugkreeg dat de school haar tot de verplichting vanuit de spoedwet per 1 december niet 
konden dwingen een mondkapje te dragen. Sinds het dragen van een mondkapje - bij de school en bij 
haar baantje als vakkenvuller bij de Dekamarkt waar zij uren achter elkaar een mondkapje draagt - 
klaagt zij dagelijks over hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. 
 
Mijn andere dochter van 13 zit op een andere school, het Trinitas college te Heerhugowaard, en wil 
absoluut geen mondkapje dragen. Na het dringende advies en daarna de verplichting op school om 
een mondkapje te dragen al voor 1 december kregen wij, naar aanleiding van mijn schriftelijke protest 
daartegen, van de voorzitter van de Raad van Bestuur een brief terug dat zij dit haar tot 1 december 
niet wettelijk konden verplichten. Ondanks deze brief, die mijn dochter als bewijs op school bij zich 
droeg, werd zij dagelijks geïntimideerd door het onderwijspersoneel om haar te dwingen het 
mondkapje te dragen. Dit uitte zich in schreeuwen tegen mijn dochter binnen de 1 1/2 meter afstand, 
achtervolging op de gang en het trappenhuis door personeel, en de bewering van een leraar tegen 
mijn dochter dat zij er zonder mondkapje de oorzaak van zou zijn dat haar ouders konden overlijden 
aan COVID-19. Deze intimidatie heb ik gemeld aan de mentor, die hier wel een leraar op zou 
aanspreken, maar hier kreeg ik geen terugkoppeling van, en volgens mijn dochter ging de intimidatie 
dagelijks door zoals eerder beschreven. Tevens heb ik melding gemaakt van de intimidatie bij de 
voorzitter van de raad van bestuur en de enige schriftelijke reactie die ik hierop kreeg was dat het 
vervelend was dat mijn dochter dit zo ervaarde. Verder werd hier geen actie op ondernomen door de 
school. 
Mijn kind kwam in deze periode overstuur huilend en somber terug van school en was hevig 
aangedaan door de manier waarop zij door bepaalde leraren op de school werd behandeld.  
 
Voorafgaand aan de landelijke mondkapjesplicht per 1 december kregen wij een nieuwsbrief van de 
school dat leerlingen geschorst zouden worden van de school als zij zich niet aan de mondkapjesplicht 



zouden houden. Hierop heb ik een afspraak gemaakt met de huisarts om een gezondheidsverklaring 
uitzondering mondkapjesverplichting aan te vragen. Hierover heb ik morgen een gesprek. De 
afgelopen en dagen is mijn dochter zonder mondkapje toegelaten door de school. De school heeft 
vandaag aan mijn dochter medegedeeld dat zij nu een verklaring van de huisarts willen ontvangen. Tot 
op heden heeft mijn dochter nog toegang tot de school maar ik ben bang dat zij zonder een verklaring 
van de huisarts wordt geschorst van school. Momenteel loopt zij met een zelfgemaakt pasje op haar 
kleding dat zij onder de uitzondering mondkapjes valt. 
 
Ik vind de verplichting tot het dragen van de mondkapjes kindermishandeling en denk erover om 
hiervan aangifte te doen bij de politie als mijn dochter gedwongen wordt door de school om een 
mondkapje te dragen.  
 
Bovenstaande legt veel druk op mijn dochters en mij. Ik maak mij ernstige zorgen over de negatieve 
invloed op de gezondheid van mijn oudste dochter die zich wel conformeert en over de schadelijke 
gevolgen op de geestelijke gezondheid van mijn jongste dochter vanwege de groepsdruk en de 
intimidatie en druk vanuit school en de overheid op het verplicht dragen van een mondkapje. Ik ben 
ook zeer bezorgd over mogelijke verdere verplichtingen als verplicht meewerken aan een PCR-test en 
verplicht vaccineren, iets wat al in het nieuwe partijprogramma staat van de VVD voor de verkiezingen 
en wat middels de noodwet ook verplicht kan worden gesteld.  
 
Ik voel mij erg onmachtig en ben bang dat de gezondheid van mijn kinderen – zowel geestelijk als 
lichamelijk – in gevaar komt. Ik accepteer dit gewoon niet. Ik vind dit een schending van het recht op 
lichamelijke integriteit. Het doet heel veel met mij; ik slaap erg slecht en ben veel bezig met 
onderzoek. Ik heb de school ook aansprakelijk gesteld in het geval er schade ontstaat bij mijn 
kinderen. Ik begrijp ook niet waarom scholen in Nederland niet massaal protesteren. Ik verwacht van 
een school dat zij een veilige omgeving bieden voor mijn kinderen, en dat is nu niet het geval.  
 

Leiderdorp 

6 december 2020 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Natasja Louise Miranda Zwaan                                                           Pedro Kuit 

 

 


