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Naam: Sjoukje Dijkstra 

Geboortedatum: 27 februari 1980 

Geboorteplaats: Groningen 

Beroep: journalist (freelance) bij de IJsselbode en Katholiek Nieuwsblad 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Even twijfelde ik of ik deze verklaring moest afleggen. Waarom? Er is zoveel verdeeldheid. Draag ik 

hiermee bij aan het zaaien van verdeeldheid?  

Vrij snel na het begin van de corona crisis begon ik vraagtekens te zetten. Bij de manier van 

communiceren, bij de persconferenties, waar geen kritische vragen werden gesteld. Bij de manier 

waarop de crisis aangevlogen werd. Met buitenproportionele maatregelen. “Maar wat had de 

overheid dan moeten doen?”, werd me vaak gevraagd wanneer ik vraagtekens bij een maatregel 

zette. Eerlijk moest ik dan ook het antwoord schuldig blijven, want niks doen leek ook geen optie. 

Naarmate de maatregelen meer vrijheidsberovend werden, werd het onderbuikgevoel sterker. Het 

klopt niet. Het zwalkende beleid (wat is het doel? Van groepsimmuniteit naar verlagen van IC-

opnames, naar verlagen van positieve besmettingen). Na ruim anderhalf jaar verbaas ik me er ook 

over dat de politiek het nog steeds niet nodig vindt iets aan de IC-capaciteit te doen. Die is namelijk al 

jaren niet meer naar verhouding met de groeiende bevolking van Nederland. Waarom wil de politiek 

niet meer investeren in de zorg, maar investeert de politiek wel 1 miljard in een testmaatschappij? 

Zoveel vragen die niet gesteld werden en nog steeds niet worden. 

Voorbeelden van deze vragen:  

https://threadreaderapp.com/thread/1405852940804448260.html 

Een belangrijk voorbeeld vond ik de effectiviteit van de PCR-test. Gebaseerd op het aantal positieve 

testen (zogenaamde besmettingen) ging de samenleving nu al een paar keer op slot. Dat Rutte de 

effectiviteit van de PCR-test nooit heeft willen onderzoeken, vind ik persoonlijk veelzeggend. De World 

Health Organization heeft vanaf het begin gezegd dat de PCR-test op zichzelf geen diagnose is. 

Waarom wordt het dan wel zo behandeld? Verder vond ik de cijfers niet naar verhouding 

gepresenteerd. De meesten van ons kennen inmiddels de piramide, met in het puntje het percentage 

IC-opnames en doden. Het grootste gedeelte omvat de mensen die corona doormaken en er niets aan 

overhouden.  Het plaatje kan op twee manieren gepresenteerd worden. Met een naar verhouding 

enorme uitvergroting van de top (van zo'n 2 procent) of de correcte verhoudingen. Een minimaal 

puntje van 2 procent. Mij werd verweten dat het kwetsend zou zijn voor familie van coronadoden om 

het over cijfers te hebben. Hoe verdrietig het is om iemand te verliezen aan corona, en hoe 

verschrikkelijk het is als iemand uiteindelijk naar adem happend (en alleen) sterft. Evenzo 

verschrikkelijk is het als iemand zelfmoord pleegt, omdat hij of zij eenzaam is. Ouderen die alleen 

verwelkten, omdat ze geen bezoek meer mochten. Is het een erger dan het ander? Ik miste en mis 

nog steeds een zogenaamde kosten/batenanalyse, die de media uitstekend hadden kunnen maken. 

Een moment van stilstaan. Terugblikken, maar vooral ook vooruit. Lessen trekken uit wat wel en niet 

werkt. Een gezonde levensstijl had al veel eerder gepromoot kunnen worden. In plaats daarvan 

moesten mensen thuisblijven en vlogen de coronakilo's eraan. Dat COVID-19 een seizoensvirus bleek 

te zijn, werd veel te laat erkend. Dat COVID-19 een blijvertje is, dat wordt door de meeste virologen 

volgens mij al lang erkend. Waarom zijn er dan nog steeds mensen die denken dat het virus vanzelf zal 

verdwijnen? Nu de vaccinaties nauwelijks effect blijken te hebben (en er wel door wordt gegaan met 

dit medische experiment), worden er wederom nauwelijks vragen gesteld.  



 

Dat ik de vragen vrij snel in het begin wel stelde (vanaf april 2020)- vooraleerst op eigen social media 

pagina's- werd niet altijd in dank afgenomen. Mensen vonden dat ik daarmee verdeeldheid en angst 

zaaide. Hierbij ben ik bij mijzelf te rade gegaan. Was dat zo?  

Ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen: Nee. Juist met vraagtekens zet je mensen aan tot 

nadenken. Iets wat naar mijn mening te weinig is gebeurd in de media, vanaf het begin van de crisis. 

Het leek wel alsof mensen niet wilden nadenken. Ze wilden Netflixen, hun comfortabele leven leiden 

(voor zover ze hun baan niet kwijt waren) en zich verder niet bezighouden met de mensen die 

langzamerhand alles kwijt raakten. Ja, want we hadden toch de betalingsregelingen? Een druppel op 

de gloeiende plaat, gezien 60% moest terugbetalen.   

Omslag 

Ook ik heb langzamerhand een omslag gemaakt. In het begin schrik je, ben je bang. Volg je de 

overheid, de experts, die zullen het wel weten. Je houdt rekening met elkaar. Na verloop van tijd denk 

je: het klopt niet. Ik weet niet waar dat niet-pluis gevoel precies vandaan kwam. Het lezen van 

kritische columns (niet in mainstream media), zoals in bijlage 2, maar ook de contacten met 

gelijkgestemden, die het gevoel (ben ik nu gek?) eigenlijk wegnamen. Het idee dat er een andere 

agenda werd gediend, waar Baudet als enige politicus over durfde te spreken. Het Build Back Better/ 

The Great Reset, waaraan geen enkele mainstream media journalist zich lijkt te durven branden, maar 

waar elke politicus over sprak, van Biden tot Rutte.  

Ik vind het bijzonder kwalijk, en meen ook dat de journalistiek hier een grote rol heeft gespeeld in het 

kritiekloos verspreiden van de angstpropaganda van de overheid. Dat bepaalde uitingen in de media 

(onder andere RTL) gesponsord zijn door de overheid, maar gebracht worden als objectieve verhalen, 

is ook kwalijk.  

De hoofdredacteur van de Volkskrant schreef in een weekbericht van 24 april: ‘Als media al te kritisch 

zijn over lockdownmaatregelen, zou dat ertoe kunnen leiden dat de Nederlandse bevolking zich niet 

meer geroepen voelt zich eraan te houden (...).’ Is rekening houden met draagvlak en de reactie van 

de bevolking een taak van de krant? Die vraag werd hem in dit artikel ook voorgelegd.  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-onze-eigen-hoofdredacteur-dacht-dat-het-

allemaal-wel-mee-zou-vallen-met-corona~bad4d103/ 

Hij geeft een twijfelachtig antwoord. Als collega journalist kan ik duidelijker zijn: Nee, het is niet de 

hoofdtaak van een krant. De hoofdtaak van de krant is de waakhond te zijn van de democratie. Niet 

het schoothondje van de regering. Journalisten die personen bewust demoniseren (van politici tot 

mensen als Engel) en “wappies” opzij zetten als complotdenkers vervullen naar mijn mening een 

kwalijke rol. Ze dragen bewust bij aan polarisering in de samenleving.  

Zelf hoop ik op mijn plek een verschil te maken. Juist door deze bijdrage, maar ook door op mijn plek 

te doen wat ik kan doen. Zo schrijf ik nu en dan een kritische column voor de lokale krant. Die wordt 

goed gelezen, en ik krijg meest positieve reacties van mensen die zich bemoedigd en ondersteund 

weten. Ze zijn niet alleen. Met de columns wil ik een tegengeluid vormen, de balans enigszins 

terugbrengen, want die balans is zoek. De geluiden zijn eenzijdig. De mensen die aanschuiven ook. Er 

is weinig ruimte voor andere geluiden. Dat zagen we aan Frans Bauer, die bij Humberto compleet 

aangevallen werd door de aanwezigen (o.a. Joling) omdat hij vond dat het niet zijn taak was om aan 

vaccinatiepropaganda te doen. Humberto hield zich angstvallig stil en afzijdig. Had hij niet moeten 

ingrijpen?  



Ook in mijn werk merk ik dat ik belemmerd word door coronamaatregelen. Doordat er zelfs bij events 

voor kinderen in de buitenlucht een QR code geshowd moet worden, kan ik van bewuste events geen 

verslag meer doen. Ik weiger om elke keer te moeten bewijzen dat ik gezond ben voordat ik mijn werk 

kan doen. Als cultureel journalist kan dat nog wel eens lastig worden.  

Even een voetnoot: Groot compliment voor het lokale nieuwsblad waar ik werk, dat mijn kritische 

columns gewoon geplaatst worden. Ook al loopt een krant (die afhankelijk is van adverteerders) 

daarmee wellicht een risico.  

Leiderdorp 

11 september 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Sjoukje Dijkstra                                                      Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

Geschreven eigen column, rond de tijd van de avondklokrellen, januari 2021. Gepost op Facebook.  

Een bijkomend effect van inzoomen is dat je de rest niet meer ziet. 

Je ziet alleen dat, waarop je inzoomt. Dan kan eromheen nog zoveel gebeuren, maar dat zie je al lang 

niet meer.  

Zo is momenteel ook met de relschoppers.  

Ze zijn tegen de avondklok. Daarom rellen ze. Toch? 

Het is het topje van de ijsberg.  

Wat zich daaronder afspeelt (of eromheen) zie je niet.  

En daar gaat het nu juist om. Dat wat je niet ziet. Ofwel degenen die er blijkbaar niet toe doen. 

Degenen die vreedzaam demonstreren. Gewone mensen zoals jij en ik. Mensen die de maatregelen al 

heel lang erger vinden dan de kwaal. Mensen die dat ook uitspreken, maar je ziet ze niet in het acht 

uur journaal. Daar zie je alleen de aluhoedjes, de 5G gekkies, en Bill Gates complotdenkers. 

Onschuldig, maar koekoek.  

Mensen die op willen staan voor vrijheid, hun recht op demonstratie, met bloemen, met hartjes. Uit 

alle lagen van de samenleving. Jong, oud, praktisch opgeleid of theoretisch. Je ziet ze niet.  

Ook niet in het RTL4 nieuws. Zelfs niet als er excessief geweld gebruikt wordt vanuit de politie, de 

beelden je overspoelen van wapenstokken tegen hoofden en benen. Dat meisje bijvoorbeeld dat 

gewoon haar fiets van het slot wou halen en naar huis wou gaan.  

Hart van Nederland waagt zich er niet aan. Waterkanonnen op een speeltuin nota bene of tegen het 

hoofd van een meisje, dat gewoon langs liep. Ze deed NIKS. 14 hechtingen en een schedelbreuk liep ze 

op. Zo tegen het beton gewaterstraald. Ze had geluk gehad, zei haar dokter, want ze had dood kunnen 

wezen. Heb je de tweets gezien. Mensen hadden de grootste lol om het ongeluk van dit meisje. Het 

had je dochter, je moeder, je zus kunnen zijn…  

Er is geen excuus voor geweld. De mensen die nu die rellen schoppen, daar heb ik geen goed woord 

voor over. Met mij velen niet.  

Ik vind het alleen jammer dat ze over een kam geschoren worden met de vreedzame demonstranten. 

Gedemoniseerd. Zoals nu ook politieke partijen gedemoniseerd worden, die tegen de avondklok 

waren. Verdeel en heers. Ik dacht dat een christelijke partij als ChristenUnie beter was dan dat. Toch 

werd er met het vingertje gewezen naar PVV en FvD. ‘Jullie schuld’. Ehm. Wie stemde er nu ook al 

weer vóór de buitenproportionele maatregel van de avondklok? Makkelijk hoor.   

“Ben je tegen de avondklok? Oh, dan ben je zeker ook voorstander van de rellen?” 

Zo worden conclusies snel getrokken. Rechten (van demonstratie) betwist. Dat allemaal door een 

groep notoire beroepsrelschoppers, die waarschijnlijk elke gelegenheid zouden aanpakken om te 

rellen. Of het nu gaat om Antifa, Pegida, hooligans. Tuig van de richel is het.  

Van mij mogen ze die opsluiten en de sleutel weg gooien.  

Dat gezegd hebbende, er is ook geen enkel excuus voor buitenproportioneel geweld tegen vreedzame 

demonstranten. Ik vind het nog schokkender beelden te zien van een ME’er die zomaar inslaat op een 

jongen die gewoon zit. Hij doet niks terug. Incasseert een paar klappen met de stok. En waarom? 



Verbazing tekent zich af op zijn gezicht. Waarom? Zijn vriend wil voor hem opkomen, met woorden. 

De ME’er slaat ook hem.  

“Dan moet hij daar niet zitten”, wordt er dan gezegd. Hoezo? We leven in een vrij land toch? Een land 

waarin recht van demonstratie een van je grondrechten is. Tenminste nog wel… Ook als je nergens 

een vergunning krijgt, omdat de politieke kleur van de demonstratie ‘burgermoeder’ Femke en 

consorten niet aan staat. Zou het een BLM demonstratie zijn, knielen de agenten in ene nederig neer.  

De verschillen zijn groot. Te groot.   

Deelde je ook het bekende Rumag plaatje?? “WTF. Hoe verdeeld we ook zijn, er bestaat geen excuus 

voor brandstichting, plunderingen en geweld tegen hulpverleners.” Ik ben het met je eens! Ik wil daar 

een ding aan toevoegen: “Van vreedzame demonstranten blijf je ook af.” Punt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2  

Column. Auteur / bron onbekend. 

Beste overheid,  

Ik heb geluisterd naar uw verhaal over het dashboard van uw auto. We houden alle controle lampjes 

goed bij. We remmen als het moet. We geven gas als het kan. U gaat voor een maximaal 

controleerbare auto.  

U vergeet in uw verhaal echter dat ik de bestuurder ben van mijn eigen auto. U kunt gerust zijn want 

ik ben een verstandige bestuurder. Ik rij niet roekeloos. Als ik ziek ben blijf ik in bed en stap ik niet in 

de auto. Ik bepaal echter wel mijn eigen route. De overheid is niet mijn TomTom. Als ik in de auto stap 

aanvaard ik ook het risico op ongelukken. Mijn auto is van blik en niet onsterfelijk. Ik kan onderweg 

iets onverwachts meemaken. Een andere bestuurder die niet op let, een hert dat oversteekt of pech 

krijgen met de motor. Dit hoort bij de rit. Ondertussen geniet ik van het uitzicht en van de passagiers 

op de achterbank. Ik kies namelijk zelf wie er bij mij instappen, wat mijn bestemming is en hoe vaak ik 

onderweg stop. Ik voel ook geen angst als ik in de auto stap, dat zou mijn reis teveel beïnvloeden.  

Ondertussen zorg ik wel goed voor mijn auto. Ik wacht niet tot het controle lampje gaat branden maar 

ik onderhoud mijn auto goed. Ik zorg voor goede voeding, voldoende kilometers en rust. Ik gooi geen 

diesel in mijn motor als die het beste rijd op benzine. Ik heb ook vertrouwen in de kracht van mijn 

motor. Ik hoef mijn motor niet te vertellen hoe die moet draaien, dat gaat vanzelf.  

Ik hoop dat u de metafoor van mijn verhaal begrijpt. Want terwijl u zo druk bent met kijken naar uw 

eigen dashboard ontgaan er u een aantal belangrijke verkeersregels, namelijk die van de grondwet. Dit 

zijn rechten die de bestuurders de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid door het 

leven te rijden. 

Wanneer ik langs een verzorgingstehuis rijd waar een rood- wit lint omheen gespannen staat dan denk 

ik aan het recht op gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Want heeft u aan deze ervaren 

bestuurders gevraagd hoe zij vervoerd willen worden?  

Als ik vervolgens de radio wat harder zet en hoor dat de critici geen zendtijd krijgen. Dan denk ik aan 

het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.  

Wanneer ik dan weer naar buiten kijk en ik alle verlaten horecaondernemingen zie dan denk ik aan de 

wet over werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Alle ondernemers die failliet dreigen te gaan 

doordat u de verkeersregels negeert.  

Als ik dan mijn auto wil parkeren en opmerk dat dit alleen mag in de vakken waar een pijl voor staat of 

alleen op anderhalve meter afstand van die oude Fiat. Dan bekruipt mij het gevoel van 

vrijheidsontneming. 

U heeft de afgelopen maanden waarschijnlijk veel kennis opgedaan over het dashboard dat u nu voor 

u ziet. Het lijkt er echter op dat u bent vergeten dat er verschillende auto types zijn, misschien omdat 

u zelf voornamelijk gereden wordt? Er zijn namelijk mensen die de charme zien van een oude kever, 

die ambiëren geen snelle BMW. Er zijn auto’s die vaak pech hebben en soms zelfs niet meer 

gerepareerd kunnen of willen worden.  

Als u streeft naar een maximale controleerbaarheid van alle auto’s, dan vergeet u om de schoonheid  

te zien van de rit. Als u denkt dat de oplossing zit in éénrichtingsverkeer dan zit u op de verkeerde 

baan. Als u zich alleen laat informeren door de verkoper die er een bonus voor krijgt wanneer hij aan u 



zijn nieuwste model verkoopt, dan zou ik nog even verder kijken. Als u denkt dat wij alleen weer 

mogen gaan rijden wanneer we gesmeerd zijn met olie dan gaat u voorbij aan de onaantastbaarheid 

van ons lichaam. Als bestuurder kies ik namelijk niet alleen zelf mijn route, maar kies ik ook zelf mijn 

garage.  

Met vriendelijke groet, 

De bestuurder 

- oorspronkelijke bron helaas onbekend 

 


