
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Sietske Bergsma 

Geboortedatum: 30 oktober 1978 

Geboorteplaats: Dordrecht 

Beroep: mr. in de rechten, voormalig advocaat, journalist (thefireonline.com) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Wij als commissie zien een vrij eenzijdige berichtgeving in de media. Dat is bijna niet te doorbreken. 

Hoe kijkt u naar het huidige medialandschap en de manier waarop zij berichten over corona? 

Als men zegt dat NOS “fake news” is, wordt men verweten dat we de media aanvallen en de 

journalistiek als geheel wantrouwen. Er is in de coronacrisis niet alleen gelogen in de media. Het gaat 

ook over de selectie van het nieuws. Een groot deel van wat de media hebben gedaan is ook het beeld 

vormen van de groepen in de samenleving zoals die nu tegenover elkaar staan. Ze hebben daarmee 

meegewerkt aan het zichzelf ongeliefd maken.  

Zit er een stukje kwade opzet achter de berichtgeving door de reguliere media? 

In het strafrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen kwade opzet en bewuste schuld. Bij kwade 

opzet weet men dat men leugens verspreidt. Bij bewuste schuld had men kunnen weten dat de 

uitkomst van bepaald gedrag tot verspreiding van leugens zou leiden. We zien bijvoorbeeld regelmatig 

dat de reguliere media over bepaalde onderwerpen niet het hele verhaal vertellen. We zien dat bij 

artikelen over mensen die het coronavaccin weigeren en bij artikelen over medicatie tegen COVID-19. 

Mensen die het coronavaccin weigeren zijn antivaxxers etc. Zelfs als de journalisten die deze artikelen 

schrijven dat daadwerkelijk geloven; ze pakken het ook niet op en onderzoeken het ook niet. De 

alternatieve media presenteren wetenschappelijk onderbouwde feiten die door de reguliere media als 

desinformatie worden weggezet. Wanneer de alternatieve media bijvoorbeeld een belangrijke 

bewering van de reguliere media ontkrachten, wordt daar door de reguliere media niets mee gedaan. 

Ze laten dit liggen.  

Wat ik het afgelopen jaar heb gezien is dat de journalistiek volledig op de hand is van de macht. Ik kan 

niet anders vaststellen dan dat. Een belangrijk voorbeeld is de hoofdredacteur van de Volkskrant die 

vorig jaar zei dat de kranten als één mond moeten spreken. Deze krant geeft dus al van tevoren toe 

niet objectief te zijn. Op deze manier zijn de media verhalenvertellers geworden. Ook voorheen 

kritische journalisten lijken de neiging te hebben naar het officiële verhaal toe te trekken. 

In februari 2019 is er een op maat gemaakt handboek van ruim 80 pagina’s uitgelekt dat de Duitse 

publieke omroep ARD gebruikte om hun publiek met allerlei psychologische trucjes te manipuleren 

om alternatieve media te wantrouwen en vijanden van de democratie te noemen.  

U geeft aan parallellen met de DDR tijd te zien. Hoe ziet u parallellen met de DDR tijd? 

In de DDR tijd waren er natuurlijk geen sociale media. Destijds had men de officiële propaganda die 

verspreid werd op TV en in kranten etc. Toen draaide het vooral om het wegdrukken van de realiteit. 

Men wist destijds ook dat er sprake was van propaganda. Iedereen wist dat als men “verkeerde” 

uitspraken deed, dat men dan kon worden opgepakt. In bepaalde zin was dat beter, omdat iedereen 

bekend was met het fenomeen van staatsterreur. De overeenkomst met de huidige tijd is dat er ook 

nu sprake is van psychische ondermijning: mensen op het verkeerde been zetten, wijzen naar een 

vijand (rechtse mensen, FvD supporters, coronaontkenners, wappies etc). Het gaat hier om mensen 

die zich niet onderwerpen aan de narratief van de overheid en aan het nieuwe normaal. De methode 

van mensen zichzelf vrijwillig laten onderwerpen aan een bepaald systeem is nu ook aan de orde. Dat 

werkt via propaganda, maar ook via bijvoorbeeld een “vijandsbeeld” (in dit geval corona). De 

aanwezigheid van de staat in het dagelijks leven is zeer opvallend.  



Wat is de rol van de media daarin? 

De media zijn als het ware de megafoon; zij zijn het middel om het eenzijdige geluid naar buiten te 

brengen. 

Ziet u ook censuur? 

Censuur is niet alleen maar het verschijnsel dat men niet in de krant komt. Het is ook de tendentieuze 

manier waarop er wordt bericht over de meningen en bevindingen van coronacritici.  

Ik heb zelf in maart van dit jaar een stichting opgericht genaamd Moederhart. Deze stichting werd 

door de reguliere media meteen op de persoon weggezet als zijnde een zwaar overdreven reactie op 

wat zij als volstrekt normaal zagen. Ik ben hierover geïnterviewd door de Volkskrant. De opzet van dit 

artikel was dat de stichting bestaat uit vrouwen die het niet eens zijn met de maatregelen maar ook 

niet met oplossingen komen. 

Journalisten zitten vast in een denkraam. Het is lastig om hier doorheen te breken. Er zijn bepaalde 

aannames die niet worden betwijfeld of bediscussieerd. Er wordt erg sterk op de persoon gespeeld.  

Als u mij zou vragen of de media het land vooruit helpen, is mijn antwoord nee. De Tweede Kamer kan 

wel zeggen dat onze media onafhankelijk zijn, maar dat is mijns inziens niet zo.  

Hoe kijkt u naar geweld tegen journalisten door critici van de reguliere media? 

Als een misstand. Ik zou het persoonlijk nooit in mijn hoofd halen om iemand iets aan te doen of te 

bedreigen. Het is echter een neiging van de reguliere media om aan guilt by association te doen. Dat is 

een bijzonder tribale manier van denken. Er wordt gedaan alsof de misdaden van enkele personen 

door de hele “groep” coronacritici begaan worden. Dit terwijl coronacritici een zeer verdeelde groep 

zijn. Natuurlijk wordt er onderling samengewerkt, maar er zijn ook veel verschillen van inzicht. De 

media laten het lijken alsof er sprake is van een homogene groep. Er wordt gesuggereerd dat iedereen 

die coronakritiek uit, volledig bij de “andere” groep hoort en dus automatisch verantwoordelijk is voor 

misstanden zoals de bedreiging van journalisten. Het polariseren van groepen en het framen van 

bepaalde groepen in de media op een dergelijke grote schaal zijn duidelijk waarneembaar. Men mag 

niet afwijken van het frame op straffe van uitsluiting. Dat geldt ook voor journalisten.  

Ik ben van mening dat als bepaalde journalisten/presentatoren zich zouden uitspreken tegen deze 

tendens, mensen sneller uit deze hypnose zouden komen. Echter denken mensen dat ze geen keuze 

hebben, omdat ze geacht worden bij de officiële narratief te blijven op straffe van uitsluiting. Dat is 

gebeurd bij iedereen die zich tot nu toe heeft uitgesproken. Ik heb in ieder geval meer dan tien 

mensen gesproken die in de media werken die aangeven dat ze mijn mening wel delen, maar dat ze 

dat niet in het openbaar kunnen zeggen of schrijven. Journalisten voelen het als onveilig om kritisch te 

berichten.  

Als alle kritische deskundigen die zijn verzameld door platforms zoals het mijne, maar ook bijvoorbeeld 

BLCKBX, Jorn Luka etc., zouden worden gehoord in de reguliere media, dan zouden we bij wijze van 

spreken morgen uit deze crisis zijn. Het lijkt alsof mensen “zitten te wachten” totdat genoeg andere 

mensen hun mening delen.  

De overtuiging die ik nu heb is dat het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking niet 

geïnformeerd is over de “andere kant” van het verhaal. De meeste mensen geloven oprecht dat we 

nog steeds in een gevaarlijke pandemie zitten. Ik vind het een misdaad dat mensen op die manier zijn 

bespeeld en in onwetendheid zijn gelaten. Ik denk zelfs dat veel mensen psychisch kapot zijn gemaakt 

door de maatregelen.  

Wat is dan het verwijt naar de media? 

Zij hebben meegewerkt aan het verspreiden van het sentiment dat wij dingen met ons lichaam 



moeten doen voor een ander, terwijl de wetenschap dat niet ondersteunt en het ook ethisch geen 

stand houdt. De media hebben hun ethische taak hier verzaakt.  

Als er in Nederland een groep vrouwen opstaat die zeggen dat hier kinderen worden mishandeld, dan 

horen de media aan onderzoeksjournalistiek te doen en zich hierin te verdiepen. Dat hebben zij niet 

gedaan.  

Heeft u als stichting last gehad van de framing aan uw adres? 

Wij als stichting waren erop voorbereid dat dit zou gebeuren. Ik vind dat het vooral de lezers van 

bepaalde kranten zijn die benadeeld worden door de eenzijdige berichtgeving.  

Heeft u er spijt van dat u een interview heeft gegeven aan de Volkskrant? 

Ik vind dit een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is onmogelijk om te meten wat er zou zijn 

gebeurd als ik dat niet had gedaan. Het was mijn doel om de buitenwereld te bereiken en dat is wel 

gelukt. Dat het verhaal niet volledig eerlijk werd weergegeven, daarop waren wij voorbereid.  

Coronacritici worden wellicht wel aan het woord gelaten, maar het wordt altijd verbonden aan iets 

negatiefs. Het zit altijd in dat frame van “complotdenker, wappie, etc.” Je wordt in een hokje 

geplaatst. Mensen kunnen zichzelf geen deel maken van het kritische geluid, omdat ze gevoelsmatig 

weten dat ze daar niet mogen zijn. Tegelijkertijd beweren de media dat critici wel degelijk aan bod 

komen.  

Vindt u het censuur wanneer men van YouTube wordt verwijderd vanwege kritische geluiden over het 

coronabeleid? 

Ja. Ik vind dat dat beperkt moet worden tot zaken die ook bij wet verboden zijn (kinderporno, 

oproepen tot geweld etc). Het argument dat YouTube een private organisatie is, gaat niet op, omdat 

ze een monopolie hebben.  

De media hebben een kwalijke rol gespeeld in het niet duiden en niet onderzoeken van deze 

coronacrisis. 
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