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Wie zijn wij? 

 

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020) is opgezet door Pieter Kuit en zijn 

dochter Jade Kuit uit bezorgdheid over het beleid van de regering t.a.v. COVID-19. Na herhaaldelijke 

weigeringen van de Tweede kamer op het verzoek van Pieter Kuit en jade Kuit om een parlementair 

onderzoek in te stellen, hebben zij de BPOC2020 opgericht. 

De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en 

onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. 

De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid 

getroffen maatregelen in het kader van Covid-19. 

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren 

waarbij de volgende vraag centraal staat: 

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, 

zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die 

veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” 

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk 

verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een 

eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer 

en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale 

Ombudsman. 

Sinds oktober 2020 hebben zij meer dan 120 getuigen gehoord. 

BPOC2020 

https://www.bpoc2020.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
3 

Inleiding 

Op 11 oktober 2020 hoorden wij de eerste getuige voor de Buitenparlementaire 

Onderzoekscommissie 2020. Sindsdien hebben we meer dan 120 getuigen gesproken. In maart 2021 

is de eerste tussenrapportage uitgekomen en aangeboden aan regering, Tweede Kamer en tal van 

instanties. 

Waar de commissie bij aanvang nog optimistisch was over de ontvankelijkheid van de regering voor 

kritische geluiden uit de samenleving, beseft de commissie nu dat de realiteit een stuk weerbarstiger 

en daarmee ernstiger is dan zij eerst dacht. 

Zoals u in dit tweede tussenrapport kunt lezen negeert de regering kritische geluiden. Waar zij er wel 

aandacht aan besteedt is dit in de vorm van het ridiculiseren van de oppositie, tot rapporten van de 

NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid ) waarin actiegroepen maar ook de commissie 

als bedreigend en intimiderend worden neergezet. Op de inhoud wordt niet of nauwelijks ingegaan. 

Ook benoemt de commissie in dit rapport de rol van de media, die in haar ogen zeer zorgelijk is. 

Uitnodigingen van de commissie aan journalisten van de reguliere media en aan leden van de regering 

en Tweede Kamer om te worden gehoord door de commissie blijven onbeantwoord.  

In het jaar dat de commissie aan het werk is ziet zij met lede ogen het democratisch gehalte en de 

kwaliteit van de rechtsstaat met rasse schreden achteruit gaan. 

Maar het werk van de commissie is er niet primair op gericht op korte termijn verandering te 

bewerkstelligen. Primair legt de commissie een archief van schriftelijke en audiovisuele verhoren aan, 

om dit in de (nabije) toekomst te kunnen gebruiken om de verantwoordelijken van dit desastreuse 

beleid al dan niet in rechte te kunnen betrekken en verantwoording af te kunnen laten leggen.  

Het archief van de BPOC2020 is uniek in de parlementaire geschiedenis van Nederland en Europa.  

Het is de hoop en wens van de commissie dat haar werk en archief bijdraagt aan toekomstige 

bewindslieden en burgers die zeggen: dit nooit weer! 

 

Pieter Kuit  

Voorzitter Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020) 

Jade Kuit 

Bestuur Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 
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Hoofdstuk 1. Het narratief: de democratische rechtstaat onder druk. 

Door: Pieter Kuit. 

Vanaf het begin van de crisis in maart 2020 heeft de regering zich aan een vast narratief gehouden. In 

dit narratief zit een opgaande lijn van pressie op de bevolking zich aan steeds weer nieuwe 

maatregelen te houden. 

 

Hoe luidt het narratief? 

De nadruk werd in eerste instantie gelegd op ‘samen’. Samen krijgen we corona onder controle, 

wanneer we de van overheidswege opgelegde maatregelen volgen. Daarbij zigzagt de overheid van 

het onder controle houden van besmettingen, zonder daarbij onderscheid te maken tussen 

symptomatische en asymptomatische personen tot het aantal op de IC opgenomen patiënten. 

Al snel werd onderdeel van het narratief dat vaccinatie de enige uitweg uit de crisis was.  

Tegengeluiden worden niet geaccepteerd. 

Professor Herman van Gunsteren, professor in politieke theorieën en rechtsfilosofie zegt daar het 

volgende over (verhoor 34): 

Er moet in de samenleving ruimte zijn voor “lastige” burgers. Ook een minderheid van één moet de 

mogelijkheid krijgen om zich een meerderheid te verwerven. Daarom is het recht op demonstratie en 

vrijheid van meningsuiting ook belangrijk. 

Mesen die een tegengeluid laten horen wordt het zo moeilijk mogelijk gemaakt. Professor van 

Gunsteren: 

Mensen die gezien worden als “risicoburgers” (burgers van wie verwacht wordt dat ze moeilijkheden 

zouden kunnen veroorzaken) worden in de gaten gehouden. Dat is kwalijk, omdat mensen in principe 

vrij zijn om te doen wat zij willen. 

De uitleg van de overheid is volstrekt onvoldoende, waarmee de overheid de verdenking op zich laadt 

in het gunstige geval niet te weten wat zij doet, en in het ongunstigste geval onderliggende motieven 

heeft het narratief van een ‘levensgevaarlijk virus (Rutte) in stand te houden. 

Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie (verhoor 37): 

Het viel mij op dat toen we een paar weken in de crisis zaten, we te horen krijgen dat een vaccin de 

enige uitweg uit de crisis was. We hebben nu een aantal vaccins die zijn goedgekeurd terwijl nog niet 

aan alle voorwaarden voldaan is. Ik kwam er later achter dat om een vaccin voorlopige goedkeuring te 

laten krijgen, er geen alternatief geneesmiddel mag bestaan. Dat is in ieder geval een sterke 

aanwijzing, want als duidelijk zou worden dat er effectieve geneesmiddelen bestaan, zou men het 

vaccin niet kunnen uitrollen. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat dit beleid niet bedoeld is om een 

virus te bestrijden, maar om onze manier van leven opnieuw in te richten. De overheid is hier veel 

machtiger, heeft meer controle over burgers en heeft meer instrumenten om het gedrag van  burgers 

te beïnvloeden. 

Professor van Gunsteren: 

Voor elke maatregel moet een rechtvaardiging bestaan dat deze op dit moment heel hard nodig is. De 

bewijslast rust bij de overheid. Nu hebben we een pakket aan maatregelen en wordt eens in de zoveel 
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tijd bekeken welke losgelaten kunnen worden. Dat is niet hoe het hoort te zijn. Wat er zou moeten 

gebeuren, is dat iedere keer weer opnieuw bekeken moet worden welke maatregelen nog mogen 

worden verlengd. Elke maatregel moet dan opnieuw gerechtvaardigd worden. De normale toestand is 

niet een set maatregelen. De normale toestand is geen maatregelen. Deze situaties worden echter 

omgedraaid. We zien hetzelfde gebeuren bij maatregelen met betrekking tot terreurbestrijding. Deze 

maatregelen zijn quasi-permanent geworden. Daarvoor moeten we uitkijken. We moeten echt van 

deze maatregelen af. Er wordt voor ons beschreven hoe we elkaar mogen begroeten, wanneer we een 

mondkapje moeten dragen, hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen etc. Op de lange termijn kan 

men zo niet leven. Het blijkt overigens ook dat de overheid en de GGD de enorme toestroom aan data 

en gegevens helemaal niet kunnen verwerken. Maatregelen moeten soms genomen worden, maar het 

zijn ondingen. De bewijslast rust bij degene die de verlenging wil. Ik ben bang dat de maatregelen nu 

als de normale toestand gezien worden, en daardoor de opheffing ervan gerechtvaardigd moet worden 

in plaats van andersom. 

 

De democratische rechtstaat onder druk 

De commissie constateert dat de democratische rechtstaat steeds verder onder druk komt te staan 

om het narratief in stand te kunnen houden. Grondrechten worden ingeperkt, demonstraties 

verboden of onder slechts zeer strenge voorwaarden toegestaan. 

 

Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie (verhoor 37): 

De crisis geeft aanleiding tot enorme zorg, met name het gemak waarmee grondrechten massaal en 

voor langere tijd worden beperkt. Ik heb tijdens mijn studie altijd meegekregen dat grondrechten min 

of meer heilig zijn. Ze kunnen beperkt worden als dat noodzakelijk is, maar dit moet zorgvuldig worden 

getoetst. Ik heb zelf ook die afweging gemaakt. Een jaar geleden kwam er een nieuw en onbekend virus 

op ons af. De eerste schattingen waren dat 3% van de mensen hieraan zouden overlijden. Er kwamen 

beelden uit China van mensen die op straat dood neervielen. Het was buitengewoon beangstigend en 

er was weinig bekend over het virus. Er is dan in het recht het zgn voorzorgsprincipe. Wanneer 

onduidelijk is hoe groot een gevaar precies is, is het gerechtvaardigd om ervan uit te gaan dat het 

gevaar groot is en daarnaar te handelen. Daarom was het die eerste weken vanuit juridisch oogpunt 

nog te rechtvaardigen om zware maatregelen te nemen en meer over dit virus te weten te komen. Op 

basis van het voorzorgsbeginsel wat het te rechtvaardigen. Het afgelopen jaar is er echter zoveel 

onderzoek verricht en hebben we zoveel geleerd over het virus, de sterfte, de wijze van overdracht, het 

ziekteverloop etc. Ook had de ziekenhuiscapaciteit allang verruimd kunnen worden. Omdat dat niet is 

gebeurd en we nog meer vrijheden dreigen te verliezen dan we al verloren hebben, is het duidelijk dat 

de maatregelen buitenproportioneel zijn. 

Soms bestaat de misvatting dat als de demonstratievrijheid beperkt wordt, dat dat tegen de grondwet 

in gaat. Dat is onjuist. Grondrechten kunnen beperkt worden zolang dat absoluut noodzakelijk is. 

Daarvoor moet echter voldaan worden aan twee principes, namelijk proportionaliteit en subsidiariteit. 

In dit geval weegt het middel niet op tegen het doel wat men wil bereiken. Daarnaast is ook niet 

voldaan aan het beginsel van subsidiariteit. Er moet altijd gekozen worden voor het lichtste middel dat 

mogelijk is. We zien nu dat eenvoudige,  minder ingrijpende maatregelen niet genomen worden. 

Voorbeeld: het belang van ventilatie. Ook zien we dat bepaalde medicijnen die werken tegen COVID-19 

bewust worden verboden. (zie ook het hoofdstuk vaccinatie, medicatie en preventie). 
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Oppositie. 

De oppositie sluit zich vanaf het begin van de crisis zonder noemenswaardige tegenspraak aan bij de 

door de, intussen demissionaire (!) regering uitgevaardigde maatregelen en snel in het leven geroepen 

maatregelen aan.  

Bij aanvang van de crisis was dit nog te begrijpen. We zijn nu echter 20 maanden verder, zonder dat 

de oppositie zich noemenswaardig verzet tegen inperking van vrijheden die we sinds de Tweede 

Wereldoorlog niet meer gezien hebben.  

Gideon van Meijeren: 

De oppositie heeft in Nederland een zeer zwakke positie. Allereerst is het inherent aan de wijze waarop 

onze democratie functioneert. Er wordt van tevoren beleid gemaakt. Er worden debatten gevoerd 

terwijl de uitkomst al vaststaat. Ze timmeren alles dicht met akkoorden.  

Zelfs voor zover er nog wel oppositie is, wordt er door de regering alles aan gedaan om het ze zo 

moeilijk mogelijk te maken. Dat doen ze onder andere door de Kamer verkeerd voor te lichten. Zo wordt 

het moeilijk voor de oppositie om de regering goed te controleren. 

Ook speelt angst een grote rol. We zijn zo bang gemaakt voor dit virus dat ook de oppositie de neiging 

heeft om mee te gaan met de regering omdat ze bang zijn verantwoordelijk te zijn voor eventuele 

gevolgen. 

 

Politiegeweld en demonstratierecht 

Zoals de commissie al eerder constateerde staat de democratische rechtstaat onder grote druk. Dit 

blijkt ook uit het tegen coronademonstranten gebruikte politiegeweld, waarvan de commissie een 

apart rapport heeft uitgegeven.  Achter in dit rapport leest u een aantal verklaringen van slachtoffers 

van politiegeweld (verklaring 22 t/m 31) 

 

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard zegt het volgende over het demonstratierecht: 

 

In een vrije samenleving is de vrijheid van opinie en het zoeken naar waarheid en wijsheid erg 

belangrijk.  

Als burgemeester voer ik gezag over de politie. Het beheer ligt bij de minister, maar het gezag bij de 

burgemeester. De handelingen van de politie in mijn gemeenten vallen onder mijn gezag.  

De grondbepaling is dat demonstreren toegestaan is. Men wordt geacht dit aan te melden omdat op 

die manier gezorgd kan worden dat de openbare orde niet in het geding komt. Het komt wel eens voor 

dat mijn team naar aanleiding van een aanmelding vreest dat er een onwenselijke situatie kan 

ontstaan. Het uitgangspunt van de politie en de  burgemeester hoort te zijn dat iedereen kan 

demonstreren zonder geweld of andere problemen. Wanneer een demonstratie wordt aangemeld, 

moeten wij inschatten of dit veilig en zonder problemen kan verlopen. 

 

Bij inzet van speciale arrestatieteams of de Mobiele Eenheid wordt in Heerhugowaard de burgemeester 

altijd tevoren geïnformeerd. Het is in het verleden gebeurd dat ik heb gezegd dat ik de inzet van de ME 
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op dat specifieke moment geen goed idee vond. Het is toen ook niet gebeurd. De burgemeester kan dus 

invloed uitoefenen wanneer hij daarop aanstuurt.  

Ik kan zeggen dat de geweldsinstructies die u beschrijft uit uw politieverhoren, in Heerhugowaard niet 

gegeven zijn. Ook kan ik zeggen dat als een agent gewetensbezwaren zou hebben, deze agent daarmee 

bij mij en bij de politiechef terecht zou kunnen en niet zou worden ontslagen of gedemoniseerd. 

 

Over de staat van de democratie zegt dhr. Blase: 

Ik ben initiatiefnemer van een organisatie genaamd Code Oranje. Deze beweging maakt zich zorgen 

over de staat van onze democratie. Het is mijn mening dat onze vorm van democratie niet meer past 

bij de behoeften en de verlangens van onze inwoners. Er is bijvoorbeeld te weinig transparantie en 

burgerzeggenschap. Ook zou men veel meer samen tot oplossingen moeten komen. We moeten uit het 

hokjesdenken. Ik heb de ervaring dat burgers goed in staat zijn om tot oplossingen te komen. Ik vind 

dat het democratisch proces te vaak suboptimale oplossingen ten gevolge heeft. Dat komt doordat wij 

kennis en kunde uit de samenleving onvoldoende benutten. Een voorbeeld van zo’n suboptimale 

oplossing zien we bij de aanpak van de coronacrisis. Als we dit anders hadden georganiseerd met 

elkaar, hadden we meer genuanceerde oplossingen gehad die recht doen aan de leefwereld van 

mensen. 

De commissie constateert dat de democratische rechtstaat op papier weliswaar nog bestaat, maar in 

de praktijk middels het uitvaardigen van noodwetten die mensen rechten en grondwetten ernstig 

aantasten een dode letter is geworden.  

Met de invoering van de zgn. QR-code, waarbij alleen gevaccineerde of genezen burgers nog toegang 

hebben tot steeds meer delen van de maatschappij, en ongevaccineerde burgers als tweederangs 

worden behandeld, is het laatste stukje schijn van een democratische rechtsstaat verdwenen.  

Het narratief dat we het ‘samen’ moeten doen is daarmee een lege huls: miljoenen ongevaccineerde 

burgers worden immers actief buitengesloten.  

Het demissionaire kabinet regeert door. De Tweede kamer kan onderwerpen controversieel verklaren, 

waardoor een demissionair kabinet het aan een volgend kabinet moet overlaten. Dit heeft de tweede 

kamer echter sinds de verkiezingen van maart 2020 (!) nog niet eenmaal gedaan. 
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Hoofdstuk 2. De Media 

Door: Jade Kuit 

Over de rol van de (reguliere) media in de coronacrisis is de afgelopen twee jaar veel gediscussieerd. 

Critici van het overheidsbeleid ten aanzien van COVID-19 hebben veelvuldig herhaald dat de 

berichtgeving over dit onderwerp te eenzijdig is en dat zij vermoeden dat de persvrijheid in Nederland 

in gevaar is. De BPOC2020 zag hierin een aanleiding om het functioneren van de media in Nederland 

en de status van de persvrijheid deel te maken van ons onderzoek naar het overheidsbeleid ten 

aanzien van COVID-19. 

De commissie heeft in de zojuist afgeronde fase van dit onderzoek de getuigenissen opgenomen van 

een verscheidenheid aan journalisten. Zij hebben hun visie op het coronabeleid van de overheid en de 

rol van de media daarin uiteengezet en verteld over hun eigen ervaringen met de reguliere pers 

gedurende de coronacrisis. Naar aanleiding van deze informatie heeft de commissie enkele 

terugkerende thema’s opgemerkt, welke wij hieronder uiteen zullen zetten.  

1. Een vrije pers is noodzakelijk als basis voor een goed functionerende democratische rechtsstaat 

en voor het maken van geïnformeerde keuzes. 

Het controleren van de macht is de eerste taak van de journalistiek, zelfs (en vooral) tijdens 

crisissituaties (verhoor 50, verhoor 54). De media behoren de overheid en haar instituties aan 

gedegen controle en kritiek te onderwerpen. Het is niet voor niets dat de pers regelmatig de “vierde 

macht” wordt genoemd. Dat is essentieel voor het democratisch proces; immers, men kan alleen 

geïnformeerde keuzes maken wanneer men beschikt over volledige en onafhankelijke informatie. Het 

is daarom essentieel dat de media de burger voorzien van volledige en juiste informatie en dat zij 

kritische en verdiepende vragen stellen. Dat is eveneens een functie van de media: het zijn van een 

marktplaats voor uitwisseling van gezichtspunten (verhoor 121). Journalisten moeten zich veilig voelen 

om kritisch te berichten over het beleid van de overheid en over de personen en instituten op wier 

informatie de overheid haar beleid baseert. Het is essentieel dat de belangen van overheden en 

bedrijven de journalistiek niet beïnvloeden.  

Deze functie van de media wordt onderschreven door de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek, 

die begint met onderstaande passage: 

Media spelen een uiterst belangrijke rol in onze samenleving, op veel manieren en op een groot aantal 

platforms. Zij controleren gezag en organisaties, instituties en bedrijven. Ze spelen een belangrijke rol 

in het democratische proces in onze samenleving. Zij bieden volop ruimte voor goed, gedegen en 

onafhankelijk journalistiek werk in al zijn uitingen en op alle plekken. De mensen voor wie zij werken – 

het publiek in de breedst mogelijke betekenis – worden op deze wijze het beste bediend.  

Goede journalistiek kan alleen in volle vrijheid en onafhankelijkheid verricht worden. De vrijheid van de 

pers is essentieel. Deze belangrijke rol schept verplichtingen en verantwoordelijkheden. Journalistiek die 

volle vrijheid verlangt, is tegelijkertijd open over aanpak en keuzes. Zij stelt eigen gedragingen en 

uitingen ter discussie, op die manier vertrouwen opbouwend en verder versterkend. Goede journalistiek 

is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen 

en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten. (Leidraad van de Raad voor de 

Journalistiek, mei/juni 2021) 

2. De reguliere media in Nederland stellen weinig tot geen kritische vragen met betrekking tot het 

coronabeleid. 

3. De commissie heeft geconstateerd dat er in de reguliere media nauwelijks tot geen ruimte is 

voor kritische vragen. Het nieuws wordt inmiddels al ruim anderhalf jaar gedomineerd door 
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het onderwerp “coronavirus”, zonder dat effectief ooit onderbouwd is of deze focus terecht 

of proportioneel is. Critici van het coronabeleid van de overheid hebben talloze pogingen 

gedaan om zaken onder de aandacht te brengen die niet leken te kloppen, maar hierop kwam 

veelal geen reactie. Ook tijdens de persconferenties van demissionair Minister-President Rutte 

en demissionair minister De Jonge stellen aanwezige journalisten over het algemeen weinig 

kritische vragen, of vragen waaruit blijkt dat zij het onderliggende narratief van de overheid 

voor waar aannemen. Wij verwijzen de lezer naar verhoor 55 met mw. A. Strikkers, die tijdens 

de coronacrisis de gewoonte ontwikkelde om voorafgaand aan de persconferenties 

voorbeelden van kritische vragen op te sturen naar journalisten. Hierop heeft zij nooit een 

reactie ontvangen en haar vragen zijn tijdens de persconferenties ook nooit gesteld. Het zijn 

echter wel vragen waarop de Nederlandse bevolking een antwoord verdient. Hieronder 

enkele voorbeelden: 

- Sinds juli 2021 staat SARS-CoV-2 officieel op de A-lijst infectieziekten door een stemming in de 

Tweede Kamer. Kunt u onderbouwen waarom dit virus volgens u in de ernstigste categorie, 

samen met Ebola, de pokken, MERS en polio thuis hoort? Waarom is deze ziekte ernstiger dan 

de Pest? 

- De website/domeinnaam coronacheck.nl (voor de CoronaCheck-App die nu gelanceerd wordt) 

is op 25 februari 2020 al geregistreerd door de Rijksoverheid. De eerste vastgestelde 

coronabesmetting in NL was op 27 februari 2020. Hoe kan dit? Wat wist u toen al? 

- Omdat u weigerde deze vraag van Gideon van Meijeren te beantwoorden in de Kamer stel ik 

hem u weer. Als het virus zo ernstig is, waarom doen Staten als Texas en Florida het dan net zo 

goed zonder noemenswaardige maatregelen in vergelijking met andere Staten die nog wel 

strenge maatregelen treffen? 

- Sinds de invoering van de coronapas op 25 september en daarna de verbreding ervan, loopt 

het aantal positieve tests op naar grote hoogtes. Waar is het (wetenschappelijk) bewijs dat een 

coronapas helpt tegen de verspreiding van dit virus? 

- In maart 2020 spraken we bij 1400 corona IC patienten over een naderende #codezwart, in 

maart 2021 spraken we bij 800 IC patienten over een #codezwart en in november 2021 

spreken we bij 300 IC patiënten over een #codezwart. Hoe kan dit? Moeten we niet gewoon 

spreken over een zorgprobleem i.p.v. een coronaprobleem? 

- Onlangs verscheen er een schokkend bericht waarin een klokkenluider aangeeft dat de trials bij 

Pfizer allesbehalve goed verlopen zijn. Zo zou er data verzonnen zijn, zouden de (dubbel) blinde 

onderzoeken niet goed uitgevoerd zijn. Blijft u erbij dat de injecties “uit en te na” getest zijn? 

(bron: www.thehangingtree.nl) 

Wanneer de pers de overheid en haar handelen niet kritisch bevraagt, ontstaat er een gevaarlijke 

situatie. Een gebrek aan controle door de pers schept namelijk ruimte voor een overheid om bepaalde 

zaken verborgen te houden, zoals gebeurd is bij de toeslagenaffaire (verhoor 50). Het is daarom zeer 

opvallend dat de reguliere pers geen vragen stelt wanneer bewindspersonen bepaalde uitspraken als 

objectieve feiten presenteren, zoals demissionair minister De Jonge doet wanneer hij beweert dat 

vaccinatie de enige uitweg uit de coronacrisis is. De reguliere media hebben daarmee hun ethische 

taak verzaakt door de overheidslijn te volgen zonder kritische vragen te stellen, terwijl die lijn niet 

effectief wordt ondersteund door de wetenschap of door ethiek (verhoor 54).   

4. De reguliere media doen aan framing. Zij volgen een narratief waarvan niet mag worden 

afgeweken en voeden polarisatie. 

De commissie heeft geconstateerd dat de reguliere media in Nederland aan framing doen. Volgens het 

Van Dale woordenboek is de definitie van het woord ‘frame’: kijk op de werkelijkheid die men ingang 

http://www.thehangingtree.nl/
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wil doen vinden en die bestaat in een inventief verwoorde, sterke vereenvoudiging van een complex 

probleem. Framing is een veelvuldig gebruikte overtuigingstechniek in de communicatie en bestaat 

eruit dat men woorden, beelden en gevoelens inzet om de manier waarop anderen naar de 

werkelijkheid kijken te beïnvloeden. In de praktijk houdt dit in dat de media informatie van bepaalde 

bronnen wel publiceren of onevenredig veel aandacht toebedelen, terwijl informatie van andere 

bronnen genegeerd of onderbelicht wordt. Zo worden cijfers van instanties zoals Bijwerkingencentrum 

Lareb en EudraVigilance over bijwerkingen van coronavaccins niet tot nauwelijks door de reguliere 

media gedeeld. Bovendien is er weinig tot geen aandacht voor de invloed die de farmaceutische 

industrie sinds jaar en dag uitoefent op overheden en media. De reguliere media lijken bewust niet 

het hele verhaal te vertellen. Wanneer beweringen van de reguliere media door alternatieve media 

worden ontkracht, wordt daar veelal niet op gereageerd. De reguliere media laten dit liggen en doen 

op deze manier hun werk niet naar behoren (verhoor 54). Ook wordt de beeldvorming door de 

reguliere media beïnvloed door bepaalde zaken op een misleidende manier weer te geven. Zo worden 

de dodenaantallen in de meeste gevallen weergegeven als absolute aantallen en niet als percentage 

van de totale bevolking. Bovendien zijn er meerdere voorbeelden te noemen waarin de reguliere 

media berichten plaatsen waarvoor betaald wordt door de overheid, maar die als een regulier 

nieuwsartikel worden vormgegeven. Het betreft dan bijvoorbeeld verhalen over coronapatiënten die 

maanden moeten herstellen of berichten over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins (verhoor 

50). 

Wij verwijzen naar het verhoor van dhr. K. Beckman, die aangeeft dat veel journalisten vast lijken te 

zitten in een bepaald paradigma waarbuiten kritiek niet mogelijk is. Bepaalde aannames worden niet 

betwijfeld of bediscussieerd, omdat er andere, vaak verborgen, belangen meespelen. Beckman noemt 

als voorbeelden (het bestaansrecht van) de Europese Unie en het heersende beeld van Rusland. Deze 

situatie is verergerd sinds het begin van de coronacrisis. Vragen over of kritiek op bepaalde 

onderwerpen worden onmiddellijk als complottheorieën bestempeld en als gevolg daarvan niet 

serieus beantwoord of behandeld. Informatie die het narratief van de overheid in twijfel trekt wordt 

automatisch bestempeld als desinformatie. Beckman geeft terecht aan dat dit kenmerken zijn van 

staatswetenschap. Het ontbreekt de media aan kritisch vermogen omdat men niet aan het officiële 

verhaal wil tornen (verhoor 58).  

Het feit dat de reguliere media zich bedienen van een dergelijke handelswijze, heeft erin geresulteerd 

dat er een groeiende polarisatie in de samenleving optreedt. Men mag niet afwijken van het frame op 

straffe van uitsluiting. Zo ontstaan er grofweg twee groepen: een groep die achter het overheidsbeleid 

staat en een groep zogenoemde ‘coronacritici’, die door de media veelvuldig worden beschreven als 

een homogene groep. Vaak wordt een hele groep verantwoordelijk gemaakt voor de acties van een 

individu, zoals wanneer journalisten van de reguliere media worden bedreigd. Op deze manier worden 

mensen ‘schuldig’ bevonden door hun associatie met een bepaalde denkwijze. Er wordt een vijand 

aangewezen in de vorm van het coronavirus en/of in de vorm van mensen die zich niet aan de 

maatregelen wensen te houden (verhoor ). Sinds het begin van de vaccinatiecampagne tegen COVID-

19 zien we hetzelfde verschijnsel optreden met betrekking tot mensen die ervoor kiezen om zich niet 

te laten vaccineren. Dit betreft een zeer gevarieerde groep mensen van wie de redenen om zich niet 

te laten vaccineren uiteenlopen. Echter, de reguliere media schilderen deze mensen veelvuldig af als 

een homogene groep en bedient zich ook steeds vaker van termen als “vaccinweigeraar” of 

“antivaxxer”. Journalisten met wie de commissie heeft gesproken geven veelvuldig aan dat veel 

journalisten zich niet veilig voelen om kritiek te uiten en dat kritische stukken in veel gevallen niet 

geplaatst worden. Dit alles leidt tot een zeer eenzijdige beeldvorming in de media en als gevolg 

daarvan in de hele samenleving.  

Dit alles lijkt deel te zijn van een bewust beleid. Vrijwel alle journalisten met wie in het kader van dit 

onderzoek hebben gesproken, vroegen aandacht voor uitspraken van de hoofdredacteur van de 
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Volkskrant, dhr. Pieter Klok. Hij gaf in een radio-uitzending op 19 maart 2020 al aan dat hij van mening 

was dat de reguliere media “een lijn behoorden te trekken” met betrekking tot het coronabeleid, 

omdat de gemiddelde Nederlander niet in staat zou zijn informatie zelfstandig te beoordelen. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ul0mVOB0YNU&t=24s).  

Samenvattend heeft de commissie geconstateerd dat er van een werkelijk vrije pers in Nederland 

geen sprake (meer) is. De belangen van de overheid en de farmaceutische industrie hebben een te 

groot effect op de berichtgeving door de reguliere media, die zich in toenemende mate bedienen van 

technieken als framing en zich schuldig maken aan polarisatie. Van kritische vragen of echter 

onderzoeksjournalistiek lijkt weinig tot geen sprake te zijn. 

Wij willen benadrukken dat dit alles in strijd is met artikel 19 van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat 

de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht 

grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 

Artikel 19 van de UVRM omvat ook het recht op het onbelemmerd ontvangen van informatie. Burgers 

hebben het recht om juist en volledig te worden geïnformeerd door de overheid. Zij hebben het recht 

om ingrijpende maatregelen zoals die de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd op een volledige en 

transparante manier onderbouwd te zien, en om hun kritiek onbelemmerd te kunnen uiten, zowel in 

de pers als op het internet. Dat is op dit moment geenszins het geval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul0mVOB0YNU&t=24s
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Hoofdstuk 3. De economie 

Door: Pieter Kuit 

In het eerste tussenrapport is de commissie al ingegaan op de economie. 

De conclusie was dat de invloed van de maatregelen op de economie weliswaar groot was, maar dat 

de meeste schade plaatsvond op persoonlijk niveau: (horeca)ondernemers die volstrekt te weinig 

overheidssteun kregen om te overleven, een veranderend beeld in de winkelstraten, sociale cohesie 

die mede daardoor uit de samenleving verdween. 

De commissie constateert dat de regering de crisis heeft gecommercialiseerd. Commerciële 

teststraten zijn een alledaags beeld geworden.  

Mensen die voorheen in de horeca of retail werkzaam waren hebben een onderkomen en inkomen 

gevonden bij deze testbedrijven. 

 

Robin Fransman, econoom en consultant, zegt daar het volgende over (verhoor 21): 

De overheid heeft honderd miljard uitgetrokken, en dat maakt dat de gevolgen beperkt zijn. Kijkend 

naar werkloosheid, baanverlies etc. zijn de gevolgen beperkt en zullen ze dat blijven. De economische 

respons is mijns inziens best goed. Ook het testen en vaccineren heeft banen gecreëerd. Als we het 

puur hebben over welvaart op macroniveau, zal het effect beperkt blijven. De economische fall out is 

minder belangrijk. Dat neemt niet weg dat er na deze crisis een paar honderdduizend huishoudens 

economisch sterk beschadigd zullen worden. Dat is voor deze groep en voor de kinderen in deze 

huishoudens erg treurig, maar ook zeer onrechtvaardig. Als u mij vraagt of het erg is voor de economie, 

is het antwoord nee. Is het onrechtvaardig? Ja.  

 

Maar er is meer te zeggen over de economische gevolgen. Zo stipt Fransman het recht op eigendom 

aan: 

De lockdown schendt grondrechten. Eén van de grondrechten die wordt geschonden door de lockdown 

is het recht op eigendommen. Eigendom geniet bescherming van de overheid en het is dus verboden 

om te onteigenen zonder redelijke schadevergoeding. Als men een horecazaak sluit, is dat een de facto 

onteigening. Men heeft dan niet meer de beschikking over het nut dat de horecazaak oplevert. Men 

krijgt wel een vergoeding, maar dat is geen vergoeding die de waarde van de onderneming 

vertegenwoordigt. Ik verwacht dat er ondernemers, waaronder failliete ondernemers, zijn die 

uiteindelijk schadevergoeding zullen eisen in de rechtbank. Bij onteigening moet er sprake zijn van een 

schadevergoeding. Ik verwacht dat daar nog vele zaken voor zullen komen. U noemt ondernemers die 

bij u aan tafel hebben zitten huilen, en die ondernemers, die op economisch niveau misschien niet 

zoveel betekenen, maar die op individueel niveau heel veel betekenen, moeten zich na deze crisis 

melden voor een schadevergoeding. 

 

De commissie constateert dat ook bij het economische crisisbeleid de menselijke maat zoek is. 

Gezinnen die geconfronteerd worden met het faillissement van winkel of horeca-onderneming komen 

bloot te staan aan enorme stress. De kinderen zijn daar niet zelden de dupe van, omdat 

echtscheidingen vaak het gevolg zijn. 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
13 

Robin Fransman: 

Het doel van de overheid is niet het omhoog houden van de ondernemers. De ondernemers mogen van 

de overheid creperen. Het doel is het behoud van banen, en daarvoor voldoen de steunpakketten 

uitstekend. Het doel was nooit het redden van bedrijven. Het doel was om zoveel mogelijk banen door 

deze crisis heen te helpen. Het is een feit dat er in de horecasector altijd sprake is van erg veel 

dynamiek. Misschien gaan er nu veel horecazaken failliet, maar in de redenering van beleidseconomen 

komen daar wel weer nieuwe zaken voor terug. De ethische vraag is natuurlijk wat dit dan betekent 

voor de ondernemers en hun gezinnen persoonlijk. Maar dat is geen economische vraag. 

De economie kan niet los worden gezien van persoonlijke omstandigheden in gezinnen. De economie 

heeft rechtstreekse gevolgen voor de samenleving en de mensen en gezinnen die daar deel va uit 

maken.  

Maartje van den Berg (verhoor 14) is speltherapeut zij werkt met kinderen in het speciaal basis en 

voortgezet onderwijs. 

Over de invloed van door de het regeringsbeleid veroorzaakte geldzorgen in gezinnen zegt zei: 

Kinderen maken zich zorgen om hun gezin en ervaren stress en onrust over geldzorgen. 

Als je in een onveilige omgeving opgroeit, levert dat voortdurend stress en spanning op en dat heeft 

negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, op het gevoel van veiligheid en vertrouwen. 

Intieme en warme relaties met onze ouders en andere hechtingsfiguren (zoals bijvoorbeeld 

leerkrachten) liggen ten grondslag aan onze mentale gezondheid. De grote nadelige gevolgen van het 

onthouden van intimiteit kunnen angst, depressie en schuld veroorzaken in het kind en voor het 

aangaan van toekomstige relaties schadelijk zijn. 

In artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag staat: 

Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, 

intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.  

De commissie constateert dat, als gevolg van geldzorgen die als gevolg van het (economische) beleid 

zijn ontstaan, kinderen het recht op een levensstandaard zoals omschreven in artikel 27 is ontnomen. 

De schade die kinderen daar op latere leeftijd nog van zullen ondervinden is nog niet te overzien maar 

zal aanzienlijk zijn: 

Maartje van den Berg: 

Onderzoeksrapporten van Michaela Schippers, Kiess onderzoek in Duitsland en kinderpsychiaters, laten 

weten dat kinderen niet opgewassen zijn tegen de schadelijke gevolgen van deze crisis en dat zij lijden 

onder een isolatie. Kinderen zijn gevoelig zijn voor het welbevinden van volwassenen om zich heen. En 

kinderen laten hun zorgen op een andere manier zien door zich enerzijds opstandiger te gedragen en 

anderzijds meer angstig gedrag te laten zien. Een denktank van kinderartsen(DVK), heeft een analyse 

geschreven naar aanleiding van de coronacrisis. De basiselementen voor de bouw van de toekomst van 

het kind vallen weg, van onderwijs tot basiszorg en van gezonde voeding tot veilig thuis. Uit het 

onderzoek van DVK blijkt dat Nederlandse kinderen zich door de coronamaatregelen minder gezond 

voelen, minder contact hebben met leeftijdsgenoten en vaker last hebben van angst en somberheid. 

Vergeleken met 2018 hebben ze 5 procent meer slaapproblemen, 7 procent meer boosheid, 10 procent 

vaker last van somberheid en 15 procent meer angstklachten. 
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ZZP’ers 

Voor ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) heeft de regering totaal geen oog. Zij kunnen een 

uitkering op bijstandsniveau aanvragen (€1050.-) Voor de meeste zzp’ers is dat volstrekt 

ontoereikend.  

Shirley Born (verhoor 1) is zelfstandig fotograaf. Zij verklaart: 

Na de persconferentie kon ik zo mijn complete agenda leegstrepen. Familieportretten, 50-jarige 

huwelijken, kleine bruiloften, alles werd geannuleerd en sommige mensen eisten zelfs hun aanbetaling 

terug, ondanks dat ik telefonisch aangaf mee te willen schuiven naar een nieuwe datum. De angst zat 

er gelijk weer goed in en het werd weer stil om mij heen. 

Bij mij viel werkelijk alle zekerheid weg: geen inkomen, ik kreeg bijstand (1050 euro netto per maand 

voor een alleenstaande) maar deze mag je enkel houden wanneer je niets verdiend hebt en nu ben ik 

ook weer niet zo’n slechte ondernemer dat ik niet in staat ben 1050 euro per maand te verdienen, 

maar desalniettemin is mijn halve jaar inkomen in rook opgegaan en wordt dit minimaal 

gecompenseerd.  

Enkel voor de maanden waarin ik helemaal geen omzet had (waarschijnlijk 5 maanden) mag ik de 

bijstand houden. De overige 6000 euro zal ik terug moeten geven en intussen zie ik mijn spaarrekening 

en buffer met de maand kleiner worden. Hierdoor ben ik niet in staat bijvoorbeeld iets voor mijn 

pensioen op te bouwen. Als je dan bedenkt dat mijn belastinggeld momenteel verkwist wordt aan 

vaccinatiecampagnes en onzinnige PCR testen, is dat behoorlijk frustrerend. 

 

Op 8 december 2021 schrijft de Rabobank in het Economisch Kwartaalbericht: 

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,5 procent. In 2022 verwachten we 

een economische groei van 2,9 procent. Dit is lager dan eerder geraamd en komt door strengere 

coronamaatregelen en een hoger dan verwachte inflatie. Laatstgenoemde komt in 2022 uit op 3,8 

procent en in 2023 op 2,1 procent. In het najaar van 2022 daalt de inflatie waarschijnlijk fors. In veel 

sectoren drukken personeelstekorten de groei. 

Onder invloed daarvan verdwijnen kleine winkeliers door faillissement uit het straatbeeld, vallen 

horecabedrijven om en nemen sociale contacten in snel tempo af. Dit heeft een zichzelf versterkend 

effect: horecabezoek wordt minder, waardoor sociale contacten afnemen. Als gevolg van 

onvoldoende steun aan (horeca)ondernemers en teruglopende bezoekersaantallen vallen deze om. 

Daar komt de QR-maatregel nog bij, waar vooral de horeca last van heeft.  

De commissie constateert dat de regering zich slechts richt op de macro-economie. De menselijke 

maat is volledig zoek. Overheid en regering hebben elk menselijk contact met de bevolking verloren.  

Commercialisering van de crisis 

De overheid ziet mensen niet meer als mensen, maar als objecten. Dit wordt ‘objectificatie van 

mensen’ genoemd.  

Robert Freudenthal is psychiater in London en zegt daar het volgende over: 

De afgelopen twintig maanden hebben we een ongekende overdracht van rijkdom gezien van arm naar 

rijk, en van kleine onafhankelijke bedrijven naar grote bedrijven. De processen waardoor dit is gebeurd, 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
15 

zijn nu goed beschreven; en omvat de exploitatie van massatests en persoonlijke 

beschermingsmiddelen, het winstgevende systeem van bio-surveillance met de daaruit voortvloeiende 

test- en controlesystemen, de farmaceutische industrie die nieuwe producten verkoopt, en de 

wurggreep van grote bedrijven die monopolies vormen omdat kleinere concurrenten met geweld zijn 

gesloten. 

Dit proces, dat heeft geleid tot een uitbreiding van de rijkdom van de miljardairklasse, is gebaseerd op 

een maatschappelijke verschuiving waarin we allemaal in de eerste plaats medische objecten zijn 

geworden, in plaats van burgers die samen in de samenleving leven en er deel van uitmaken. 

In plaats van ‘in samenwerking’ te zijn met medische besluitvormers, zijn we objecten geworden – 

objecten die moeten worden gemaskeerd, gevaccineerd, gevolgd en getraceerd. Als objecten worden 

we een bron voor financiële uitbuiting, waaruit winst kan worden gemaakt. (zie 

https://bpoc2020.nl/news/de-medische-objetivicatie-van-mensen/ en 

https://brownstone.org/articles/the-medical-objectification-of-the-human-person/) 

Het feit dat de regering geheel geen aandacht besteedt aan de gevolgen van het gevoerde beleid op 

menselijk niveau doet vrezen dat we het ergste nog niet gezien hebben. 
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Hoofdstuk 4. Vaccinatie en medicijnen 

Door: Jade Kuit 

In Nederland werd in december 2020 begonnen met het toedienen van de nieuwe vaccins tegen 

COVID-19 bij ouderen en risicogroepen. In de periode die daarop volgde werd vervolgens per 

leeftijdsgroep iedereen ouder dan 12 jaar opgeroepen voor een vaccinatie. De vaccinatiecampagne 

van de overheid is op zijn minst intens te noemen: via posters in bushokjes en reclamespots op radio 

en televisie werd de bevolking eindeloos opgeroepen een vaccin te komen halen. Demissionair 

minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge herhaalden deze oproep bovendien 

meermaals tijdens hun persconferenties. De veiligheid en effectiviteit van de nieuwe vaccins leek op 

geen enkel moment ter discussie te staan: demissionair minister De Jonge deelde stellig mede dat de 

vaccins veilig en effectief zijn en vergeleek de risico’s van vaccinatie tegen COVID-19 met de risico’s 

van het eten van een frikandel. Echter diende zich al snel een groot aantal wetenschappers aan, onder 

wie artsen, biologen en immunologen, die hun zorgen uitten betreffende het vaccinatiebeleid in 

Nederland en in de rest van de (Westerse) wereld. Zij gaven in groeiende aantallen aan te twijfelen 

aan de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Als gevolg van het eerder besproken klimaat in de 

media, waarin weinig tot geen ruimte bestaat voor kritiek op het coronabeleid van de regering, 

werden deze wetenschappers echter in de meeste gevallen gecensureerd en geridiculiseerd. Omdat 

de commissie zich zorgen maakte over deze berichten, hebben wij de nieuwe vaccins tegen COVID-19 

deel gemaakt van ons onderzoek. Tijdens dit onderzoek hebben wij een aantal constateringen gedaan, 

die hieronder besproken zullen worden.  

1. De veiligheid van de nieuwe vaccins tegen COVID-19 is onvoldoende aangetoond 

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne wordt door zowel de overheid als door de media 

benadrukt dat de nieuwe coronavaccins alle standaard veiligheidsprotocollen hebben doorlopen en 

dat eventuele bijwerkingen zeldzaam zijn. De commissie heeft geconstateerd dat voor deze 

beweringen onvoldoende onderbouwing bestaat.  

Tijdens de aanvankelijke experimenten met de nieuwe vaccins zijn proefpersonen onderzocht die niet 

eerder met het coronavirus besmet waren geweest. Personen jonger dan 18 jaar en personen ouder 

dan 70 jaar waren bovendien uitgesloten van de experimenten. De veiligheid van de vaccins voor deze 

leeftijdsgroepen is in deze experimenten dus effectief niet onderzocht – de onderzoekspopulatie is 

niet representatief voor de gehele bevolking. Bovendien is het onduidelijk wat het effect van een 

coronavaccinatie kan zijn bij een persoon die al eerder met het virus besmet is geweest (verhoor T. 

Schetters). 

In Nederland, net als in de meeste andere landen, worden voornamelijk de vaccins van 

Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson (Janssen) en AstraZeneca toegediend. De vaccins van 

Pfizer/BioNTech en Moderna werken door middel van messenger RNA, wat ervoor zorgt dat het 

zogenoemde spike-eiwit van het coronavirus door het lichaam wordt aangemaakt. Het lichaam moet 

vervolgens antistoffen aanmaken tegen deze spike-eiwitten. De vaccins van Johnson&Johnson en 

AstraZeneca zijn zogenoemde vectorvaccins, waarbij een adenovirus wordt toegediend met daarin 

een stukje van de genetische code van het coronavirus. Het lichaam moet dan antistoffen aanmaken 

tegen de spike-eiwitten van het coronavirus. Er is echter sprake van een groeiend aantal artsen en 

andere wetenschappers die waarschuwen voor de effecten van deze spike-eiwitten op de gezondheid. 

Wij verwijzen naar het gesprek van de commissie met dr. Peter McCullough, een cardioloog uit de 

Verenigde Staten die enige bekendheid heeft verworven als gevolg van zijn kritiek op de nieuwe 

coronavaccins. In dit gesprek benoemt McCullough het feit dat de nieuwe vaccins wat betreft hun 

werking fundamenteel verschillen van traditionele vaccins, die in de meeste gevallen gebruik maken 

van een dood virus, een inactief virus, een levend verzwakt virus, of een regulier eiwit. Bij gebruik van 
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de nieuwe coronavaccins wordt een ongecontroleerde productie van spike-eiwitten in het lichaam 

veroorzaakt, wat kan leiden tot een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen. Zo kunnen deze 

eiwitten hechten aan rode bloedcellen en zo bloedstolsels veroorzaken. Hoe lang deze productie van 

spike-eiwitten aanhoudt, is tot dusver onbekend. McCullough geeft aan dat overheden, als gevolg van 

het feit dat de traditionele veiligheidsprotocollen voor deze vaccins niet worden nageleefd, niet 

kunnen garanderen dat de vaccins veilig zijn. Op het moment van schrijven heeft de World Health 

Organization (WHO) een zogenoemde Emergency Use Listing toegekend aan de coronavaccins van 

Pfizer/BioNTech, Astrezeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm en Sinovac. De Food and Drug 

Administration (FDA) heeft Emergency Use Authorization toegekend aan Pfizer/BioNTech, Moderna en 

Janssen. De European Medicines Agency (EMA) geeft op haar website aan dat de vaccins van 

Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen en AstraZeneca “goedgekeurd voor gebruik” zijn. Echter, wie goed 

leest zal constateren dat het hier gaat om een zogenoemde “conditional marketing authorization”, 

oftewel een voorwaardelijke goedkeuring op basis van minder data dan onder normale 

omstandigheden noodzakelijk zou zijn. McCullough geeft aan dat overheden, wanneer zij niet kunnen 

voldoen aan hun verplichting de veiligheid van de vaccins aan te tonen, de vaccinatiecampagnes 

zouden moeten staken. Deze mening wordt gedeeld door de Evidence-Based Medicine Consultancy, 

een organisatie uit het Verenigd Koninkrijk die in juni 2021 een brief schreef aan de Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). In deze brief gaven zij aan de data te hebben 

geanalyseerd van Yellow Card (het registratiesysteem voor bijwerkingen in het Verenigd Koninkrijk) en 

te hebben geconcludeerd dat de nieuwe vaccins tegen COVID-19 niet veilig zijn voor gebruik bij 

mensen (bron: Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), brief aan de MHRA, 9 juni 2021). McCullough benadrukt 

dat overheden een plicht hebben om hun bevolking gedegen te informeren over de veiligheid van de 

vaccins en de eventuele bijwerkingen. Wanneer zij daaraan niet kunnen voldoen, dient de 

vaccinatiecampagne gestaakt te worden (bron: https://www.youtube.com/watch?v=wndtKqs_aH4).  

2. Vaccinatie van de gehele bevolking is onnodig en onverantwoord 

Hoewel de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 begon met het vaccineren van ouderen en 

risicogroepen, was al snel duidelijk dat het uiteindelijke doel het vaccineren van zoveel mogelijk 

mensen is. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gezonde mensen en mensen met 

onderliggende aandoeningen. Dit is kwalijk, gezien het feit dat mensen met bepaalde onderliggende 

aandoeningen een verhoogd risico lopen op bepaalde bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld bloedstolsels 

(video McCUllough). Ook wordt geen rekening gehouden met het feit dat een significant gedeelte van 

de bevolking natuurlijke antistoffen heeft tegen het coronavirus. Deze methode van massale 

vaccinatie is nooit op een dergelijke schaal toegepast. De commissie heeft geconstateerd dat de 

overheid onvoldoende onderbouwing heeft gegeven dat deze handelswijze noodzakelijk en 

verantwoord is.  

Wij verwijzen opnieuw naar het verhoor van de commissie met dhr. T. Schetters, die benadrukt dat de 

algemene Infection Fatality Rate (IFR) van het coronavirus 0.23% is, en dat van het aantal mensen dat 

aan corona overlijdt het grootste gedeelte ouder dan 70 jaar is. Hij stelt dat het daarom gepast is om 

de IFR voor de groep jonger dan 70 jaar apart te berekenen en komt dan uit op een IFR van 0.05%. 

Gerichte interventie bij ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen lijkt in het licht van 

deze kennis logischer.  

Dhr. Schetters vroeg eveneens aandacht voor het feit dat een groot gedeelte van de bevolking 

antistoffen heeft tegen het coronavirus. Dit geldt zelfs voor een gedeelte van de mensen die geen 

coronabesmetting hebben doorgemaakt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij deze 

mensen kruisreagerende antilichamen worden aangetroffen, mogelijk als resultaat van een eerdere 

besmetting met andere coronavirussen (verhoor T. Schetters, 8). Ook de eerder genoemde dr. Peter 

McCullough geeft aan dat het risico op een tweede infectie met het coronavirus nihil is. In het licht 

https://www.youtube.com/watch?v=wndtKqs_aH4
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van deze kennis en het feit dat mensen die een coronabesmetting hadden doorgemaakt waren 

uitgesloten van deelname aan de proeven met de nieuwe coronavaccins lijkt het onverantwoord om 

tijdens de vaccinatiecampagne geen onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder 

antistoffen.  

Het vaccineren van kinderen van 12 tot 17 jaar lijkt volgens deze commissie eveneens onverantwoord, 

gezien het feit dat kinderen zelden ernstige ziekte ontwikkelen als gevolg van het coronavirus. COVID-

19 bij kinderen veroorzaakt in vrijwel alle gevallen milde symptomen en is gemakkelijk te behandelen. 

De voordelen van een coronavaccinatie wegen in hun geval geenszins op tegen de risico’s op 

bijwerkingen. Proeven met de nieuwe coronavaccins bij deze leeftijdsgroep hebben bovendien geen 

klinische voordelen uitgewezen. Deelnemende kinderen hadden wel veelvuldig last van griepachtige 

klachten direct na vaccinatie. Massale vaccinatie van kinderen is in het licht van deze gegevens 

onnodig en zelfs schadelijk te noemen.  

3. Bijwerkingen worden onvolledig geregistreerd en door overheden en media gebagatelliseerd 

In Nederland worden bijwerkingen van vaccins en medicijnen geregistreerd door Bijwerkingencentrum 

Lareb. In de Verenigde Staten worden bijwerkingen geregistreerd door het Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS) en het Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System 

(FAERS). Het FAERS is verbonden aan de Food and Drug Administration (FDA), de instantie die 

(tijdelijke) goedkeuringen verleent aan medicijnen en vaccins. Binnen de Europese Unie worden 

bijwerkingen van medicijnen en vaccins eveneens geregistreerd door de European Union Drug 

Regulating Authorities Pharmacovigilance (EudraVigilance). Echter is al meer dan eens gebleken dat 

lang niet alle bijwerkingen bij dergelijke instanties gemeld worden; in 2019 constateerde het 

Amerikaanse Institute for Safe Medication Practices (ISMP) bijvoorbeeld dat slechts 1% van gemelde 

bijwerkingen uiteindelijk bij het FAERS terechtkomen. Ook in Nederland lijkt er sprake te zijn van 

onderrapportage van bijwerkingen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Ten eerste rust er 

al sinds het begin van de vaccinatiecampagne een stigma op de suggestie dat de nieuwe 

coronavaccins ernstige bijwerkingen zouden veroorzaken. Dit stigma wordt in hoge mate veroorzaakt 

en in stand gehouden door de reguliere media, die zoals eerder vermeld niet langer onafhankelijk te 

noemen zijn en de risico’s op overlijden of ernstige gezondheidsschade na vaccinatie niet vermelden 

of bagatelliseren. Dit kan ertoe leiden dat mensen bepaalde klachten niet melden. Ook is uit ons eigen 

onderzoek gebleken dat artsen in veel gevallen niet bereid zijn bepaalde klachten bij het Lareb te 

melden als zijnde potentiële bijwerkingen van coronavaccinaties. De commissie heeft in het kader van 

het onderzoek naar de vaccinatiecampagne de getuigenissen opgenomen van elf mensen bij wie 

(ernstige) bijwerkingen optraden na vaccinatie en/of hun naasten. In meerdere gevallen werd een 

verband tussen de klachten en recente vaccinatie door een arts zonder afdoende onderbouwing 

uitgesloten en werd als gevolg hiervan geen melding gedaan bij Bijwerkingencentrum Lareb. Wij 

verwijzen de lezer naar de transcripten van deze getuigenissen (verhoor 38– 48). 

Omdat de commissie naarmate de vaccinatiecampagne vorderde steeds meer berichten ontving van 

mensen die aangaven bijwerkingen van de vaccinaties te ondervinden, heeft zij in februari 2021 

besloten een eigen meldpunt op te zetten waar sterfgevallen en ernstige gezondheidsschade na 

vaccinatie gemeld kunnen worden. Dit meldpunt is te vinden op www.meldpuntvaccinatie.nl. Op het 

moment van schrijven zijn er bij dit meldpunt 2499 meldingen gedaan van overlijdens na vaccinatie, 

evenals 3151 meldingen van ernstige gezondheidsschade. Omdat dit aantal aanzienlijk hoger ligt dan 

het aantal dat gemeld is bij Bijwerkingencentrum Lareb, probeert de commissie al geruime tijd om de 

bij ons gedane meldingen over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en/of het Bijwerkingencentrum Lareb. Helaas hebben zij tot dusver consistent geweigerd deze 

meldingen in ontvangst te nemen. 

https://www.aboutlawsuits.com/adverse-drug-event-reporting-study-165337/
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Wij willen de lezer nogmaals wijzen op de eerder genoemde brief van dr. Tess Lawrie van de Evidence-

Based Medicine Consultancy, een organisatie uit het Verenigd Koninkrijk, aan de Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), waarin aangaven aan de hand van data van Yelow 

Card (het Engelse equivalent van het Lareb) te hebben geconcludeerd dat de nieuwe coronavaccins 

niet veilig zijn voor gebruik bij mensen. Dr. Peter McCullough gaf in zijn gesprek met de commissie 

eveneens aan dat het aantal (vermoede) bijwerkingen van deze nieuwe vaccinaties geenszins in 

verhouding staat tot het aantal bijwerkingen dat men zou verwachten bij traditionele vaccins. Hij 

werkte mee aan een in mei 2021 gepubliceerd rapport waarin 57 wetenschappers en artsen oproepen 

te stoppen met de vaccinatiecampagnes. In dit rapport geven zij aan dat er een onevenredig hoog 

aantal bijwerkingen optreedt en dat de risico’s van de nieuwe coronavaccins door overheden en 

gezondheidsorganisaties gebagatelliseerd worden. Zij roepen op tot een open wetenschappelijke 

dialoog betreffende de vaccinaties. 

Samenvattend zijn er meer dan voldoende aanwijzingen dat de officiële registratie van bijwerkingen 

van de nieuwe coronavaccins onvolledig is. De commissie constateert dat mensen als gevolg hiervan 

geen volledig geïnformeerde keuze kunnen maken betreffende het wel of niet kiezen voor een 

coronavaccinatie.  

 

4. Er bestaan goede, minder risicovolle alternatieven ter behandeling van COVID-19 

Deze commissie heeft in de eerste fase van haar onderzoek al geconcludeerd dat de overheid zich 

schuldig maakt aan nalatigheid door behandeling met het middel hydroxychloroquine te verbieden. In 

dat verband spraken wij met dr. R. Elens, een huisarts die in de eerste fase van de coronacrisis 

aanzienlijke successen had behaald met dit middel, maar vervolgens door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de vingers werd getikt en ervan werd weerhouden dit middel nog 

voor te schrijven. Zie voor het volledige verhoor met dhr. Elens onze eerste tussenrapportage of onze 

website. 

Hydroxychloroquine is echter niet het enige middel dat in Nederland door de overheid verboden is. 

Artsen over de hele wereld geven aan successen te hebben behaald met het middel ivermectine. Over 

dit middel sprak de commissie met meerdere experts, waaronder dhr. F. Bots, die veertig jaar 

werkzaam was in de farmaceutische industrie en onder andere betrokken was bij de marketing van 

bepaalde middelen. Tijdens zijn verhoor gaf dhr. Bots aan dat ivermectine een middel is dat al veertig 

jaar bestaat en dat het veelal gebruikt wordt ter behandeling van tropische ziektes zoals infecties met 

parasieten en rivierblindheid. Wereldwijd is het middel aan bijna vier miljard patiënten 

voorgeschreven. Het staat bovendien ook op de wereldgezondheidslijst van essentiële 

geneesmiddelen. De ontwikkelaars van ivermectine hebben hiervoor in 2015 een Nobelprijs 

gewonnen. Dat het om een aantoonbaar veilig middel gaat, moge duidelijk zijn. In Nederland riskeren 

artsen echter hoge boetes wanneer zij ivermectine voorschrijven ter behandeling van COVID-19. 

Gezondheidsinstanties geven aan dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor de 

effectiviteit van het middel. Echter beroepen zij zich veelvuldig op een studie waarop verscheidene 

zaken zijn aan te merken (verhoor 12).  

In het Verenigd Koninkrijk is door dr. P. Kory een studie uitgevoerd die heeft aangetoond dat 

beschikbaarheid van ivermectine sterfte aan COVID-19 tot wel 75% kan verminderen (bron: Kory et al, 

Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and 

Treatment of COVID-19). Dr. Kory is een van de oprichters van de Frontline COVID-19 Critical Care 

Alliance (FLCCC), een organisatie die verschillende protocollen ontwikkelde voor de behandeling van 

COVID-19. Artsen wereldwijd kunnen zich bij de FLCCC aansluiten en gebruik maken van deze 

protocollen bij de behandeling van patiënten met COVID-19. De FLCCC moedigt het gebruik van 
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ivermectine ter behandeling van COVID-19 aan en publiceert een grote hoeveelheid wetenschappelijk 

bewijs dat de veiligheid en effectiviteit van dit middel aantoont op hun website (bron: www.flccc.net).  

De commissie sprak onder andere met dr. K. Morros. Zij is als arts aangesloten bij de FLCCC en was tot 

voor kort werkzaam op de Intensive Care afdeling van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Tijdens 

haar gesprek met de commissie gaf zij aan dat men aldaar niets wilde weten van de protocollen van de 

FLCCC of van de meeste behandelmethoden tegen COVID-19. De zorg op deze afdeling schoot naar 

haar mening ernstig tekort. De behandelmethoden die wel geaccepteerd werden, zoals beademing 

werden onjuist en/of te laat uitgevoerd. Dit leidde in veel gevallen tot longschade of zelfs tot het 

overlijden van de patiënt (bron: video Kristina Morros). 

In het kader van ons onderzoek naar ivermectine sprak de commissie ook met een voormalig COVID-

10 patiënt die aangaf dat zij ernstig ziek was geworden van haar besmetting met het coronavirus en 

als gevolg hiervan op een intensive care afdeling was opgenomen. Omdat deze vrouw bekend was met 

de protocollen van de FLCCC en de successen die wereldwijd behaald werden met ivermectine, vroeg 

zij haar behandelend arts of het mogelijk was om ivermectine voorgeschreven te krijgen. Hierop kreeg 

zij een negatieve reactie; het voorstel was niet bespreekbaar. Zij kreeg te horen dat haar situatie 

kritiek was en dat zij afscheid moest nemen van haar dierbaren. Deze patiënte heeft vervolgens bij 

wijze van een laatste poging ivermectine het ziekenhuis binnen laten smokkelen door iemand anders 

en zichzelf hiermee behandeld. Als gevolg van deze behandeling is zij vervolgens volledig hersteld 

(bron: video Susanne Heijmans). 

Ook de eerder aangehaalde dr. P. McCullough bevestigde in zijn gesprek met de commissie de 

veiligheid en de effectiviteit van het middel ivermectine. Hij benadrukte eveneens dat zelfs wanneer 

ivermectine bewezen onveilig of ineffectief zou zijn, er nog een verscheidenheid aan alternatieven 

bestaat voor de behandeling van COVID-19. Voorbeelden hiervan zijn antihistaminen, corticosteroïden 

en anticoagulantia.  Dr. McCullough spreekt zich nadrukkelijk uit voor een vroege behandeling van 

coronainfecties, omdat op deze manier de meeste ziekenhuisopnamen en overlijdens voorkomen 

kunnen worden. Naar zijn mening is er geen enkel excuus om de vroegtijdige behandeling van COVID-

19 met bewezen veilige en effectieve middelen te blokkeren (bron: video Peter McCullough). 

De commissie wil eveneens benadrukken dat er bewezen effectieve manieren zijn om het aantal 

besmettingen met het coronavirus te verminderen. In de eerste fase van ons onderzoek spraken wij in 

dat kader meermaals met dhr. M. de Hond, die aantoonde dat de verspreiding van het coronavirus 

door respiratoire druppels plaatsvindt. Wij verwijzen de lezer naar de verklaring(en) van dhr. De Hond 

in onze eerste tussenrapportage en op onze website. In dit kader sprak de commissie ook met dhr. A. 

Elgersma, een chef monteur luchttechnische installaties met ruim veertig jaar ervaring. Hij vertelde 

tijdens zijn gesprek met de commissie dat de verspreiding van virussen in binnenruimtes vrijwel 

volledig voorkomen kan worden door gebruik van zogenoemde HEPA-filters. Hierover had hij het 

volgende te zeggen: 

 

Er bestaan filters die 99,9995% van de lucht filteren, en dus ook virussen filteren. Dat zijn zogenaamde 

HEPA filters. Ik begreep dus niet waarom er niet werd geadviseerd om deze in te bouwen met name bij 

scholen en overheidsgebouwen omdat die werken op basis van recirculatie en daar dus een belangrijk 

deel van eventueel al besmette circulerende lucht terechtkomt in van buiten aangevoerde verse lucht. 

Want als men bang is voor een virus, is toch het eerste dat men doet te zorgen voor lucht zonder 

virussen. Ik moet hieraan toevoegen dat deze HEPA filters heel duur zijn. Ik kan u geen absolute 

bedragen noemen, maar ik geef u een voorbeeld. Indien men in het gebouw van het ministerie van 

Justitie en Binnenlandse Zaken zou besluiten tot de inbouw van HEPA filters, dan zou dat een operatie 

zijn die in de miljoenen euro’s loopt. (bron: verhoor 19) 

http://www.flccc.net/
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De commissie sprak eveneens met dhr. D. Baars, een bouwkundig ingenieur die de uitspraken van dhr. 

Elgersma met betrekking tot HEPA-filters onderschreef en daaraan toevoegde dat luchtzuivering ook 

door middel van luchtionisatie gedaan kan worden (bron: verklaring 20).  

Samenvattend heeft de commissie geconstateerd dat er een verscheidenheid aan methoden bestaat 

om infecties met het coronavirus te verminderen en om COVID-19 te behandelen. Deze methoden 

vormen een aanzienlijk kleiner risico op permanente gezondheidsschade en overlijden dan de nieuwe 

coronavaccins waarmee de Nederlandse overheid de volledige Nederlandse bevolking hoopt te 

vaccineren. De uitspraak van demissionair minister De Jonge dat vaccinatie de enige uitweg uit de 

coronacrisis is, is dus aantoonbaar onjuist.  

Vanaf het begin van de vaccinatiecampagne, maar des te meer sinds de uitrol van de QR-codes, wordt 

er intense en toenemende druk uitgeoefend op de bevolking om zich te laten vaccineren. De eerder in 

dit rapport benoemde rol van de reguliere media is hier ook weer bijzonder relevant. Dit laat zich 

inmiddels gemakkelijk kwalificeren als zijnde ernstige drang of dwang. Deze druk is extra kwalijk in het 

licht van het feit dat er veilige en effectieve behandelmethoden bestaan voor COVID-19 en het feit dat 

de risico’s van vaccinatie tegen COVID-19 door zowel overheden als de reguliere media worden 

verzwegen en/of gebagatelliseerd. Ook wordt er geen enkele moeite gedaan om onnodig fysiek en 

mentaal leed en letsel te voorkomen; men kan zich laten vaccineren zonder afspraak en zonder dat er 

gevraagd wordt naar eventuele contra-indicaties. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat de 

overheid bereid zou zijn de vaccinatiecampagne te staken als er aanwijzingen zouden zijn dat deze zou 

leiden tot letsel, handicaps of overlijdens. Al deze zaken zijn in strijd met de Code van Neurenberg. 

De uitrol van zogenoemde vaccinatiepaspoorten, in welke vorm dan ook, als voorwaarde voor 

deelname aan het publieke leven is in strijd met artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens: 1Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, 

zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of 

andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

Het is onzes inziens duidelijk dat het gegeven of een persoon wel of niet gevaccineerd is tegen een 

bepaalde ziekte hier valt onder “andere status.” Daarnaast is het invoeren van een vaccinatieplicht in 

welke sector van de maatschappij dan ook een schending van artikel 3 van dezelfde verklaring: Een 

ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.  

Artikel 7 van de UVRM wordt eveneens geschonden. Dit artikel luidt: Allen zijn gelijk voor de wet en 

hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op 

gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing 

tot een dergelijke achterstelling. In het geval van een vaccinatieplicht op de werkvloer worden 

ongevaccineerde mensen niet op dezelfde manier door de wet beschermd tegen bijvoorbeeld ontslag 

als gevaccineerde mensen. Ongevaccineerde mensen worden niet op dezelfde manier beschermd 

tegen discriminatie en uitsluiting van bepaalde aspecten van het publieke leven als gevaccineerde 

mensen. Bovendien valt de stigmatisering en ridiculisering van ongevaccineerde mensen onzes inziens 

alleszins onder “ophitsing tot een dergelijke achterstelling.”  

De Nederlandse overheid, evenals vele andere overheden ter wereld, schendt met haar 

vaccinatiebeleid meerdere fundamentele mensenrechten en internationale verdragen. Daarnaast is er 

geen afdoende wetenschappelijke onderbouwing voor de bewering dat vaccinatie de enige uitweg uit 

de coronacrisis is of voor de tijdelijke autorisaties die gezondheidsinstellingen wereldwijd hebben 

verschaft. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg#:~:text=Dit%20betekent%20dat%20betrokken%20persoon,van%20het%20betreffende%20onderwerp%20zodat
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Conclusies een aanbevelingen. 

De commissie heeft na een jaar onderzoek grote zorgen over de staat van de Nederlandse democratie. 

Mensenrechten worden met voeten getreden. Burgerlijke vrijheden, zoals het demonstratierecht 

worden blijvend ingeperkt en met harde hand neergeslagen. 

De media zijn bijna kritiekloos en volgen het beleid en narratief van de overheid. Tegengeluiden 

worden door de media en de overheid geridiculiseerd en onderdrukt.  

De rechtspraak is voor burgers geen veilige haven meer om hun recht te kunnen halen. Talloze kort 

gedingen zijn reeds aangespannen, maar de voorzieningenrechters kijken slechts summier naar de 

pleitnota’s. Bodemprocedures kosten zoveel tijd en geld dat daar bijna altijd door de eisende partij 

van wordt afgezien. 

Sterfgevallen en bijwerkingen na vaccinatie worden geregistreerd bij het Lareb, het landelijk 

bijwerkingencentrum. Het Lareb geeft geen enkele openheid over de bijna 600 sterfgevallen die zij zelf 

geregistreerd heeft, behalve dat ‘na vaccinatie niet dóór vaccinatie hoeft zijn’. In ogenschouw 

genomen dat slechts 1% van de bijwerkingen en sterfgevallen gemeld wordt, zijn de cijfers 

alarmerend. Maar zelfs wanneer de cijfers accuraat zouden zijn zou de vaccinatiecampagne 

onmiddellijk gestopt moeten worden. 

Er lijkt de overheid echter alles aan gelegen te zijn de campagne in versneld tempo door te zetten. 

De commissie concludeert het volgende: 

 

- van een werkzame democratische rechtstaat is geen sprake meer 
- de oppositie is vleugellam  
- er is geen sprake meer van onafhankelijke rechtspraak 
- de vaccins zijn niet bewezen veilig en naar mening van de commissie zelfs onveilig 
- tegengeluiden worden niet geaccepteerd en geridiculiseerd 
- het demonstratierecht wordt beperkt met een beroep op de volksgezondheid 
- het demissionaire kabinet regeert door: de Tweede kamer verklaarde tot nu toe geen enkel 

onderwerp controversieel 
- het Nederlandse zorgsysteem is ontoereikend. Levensbedreigende ziektes met een hogere 

overlijdenskans dan COVID-19 blijven onbehandeld. De Nederlandse gezondheidszorg is 
daarmee onder het niveau van Latijns Amerikaanse landen beland 

- Minister-President Rutte en de minister de Jonge van VWS stigmatiseren, intimideren en 
bedreigen ongevaccineerde mensen 

- middels de QR-code heeft de demissionaire regering een systeem van uitsluiting en 
discriminatie op de rails gezet dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien is 

- de media in Nederland zijn niet onafhankelijk,. Dit geldt voor de geschreven media en de 
media op TV. Het narratief van de overheid wordt blindelings gevolgd 

- hoogleraren recht zwijgen of leveren slechts mondjesmaat kritiek 
 

De sfeer in Nederland is in 20 maanden onherkenbaar veranderd.  

 

In korte tijd heeft het demissionaire kabinet kans gezien twee bevolkingsgroepen, gevaccineerden en 

ongevaccineerden, tegen elkaar op te zetten. Zij is daarmee een gevaarlijke weg ingeslagen. 
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Het beleid heeft totalitaire trekken. Zo heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam onlangs 

aanbevolen een wet te maken die het livestreamen op demonstraties door burgers verbiedt. Alleen 

journalisten van de ‘echte’ media zouden toestemming moeten krijgen rechtstreeks beeldverslag te 

doen.  

Ook wordt de ongevaccineerde bevolkingsgroep door demissionair minister-president Rutten en 

minister Hugo de Jonge van VWS steevast betiteld met de naam ’wappie’. Dit is een manier van 

tweedeling die in totalitaire staten zeer gangbaar is. 

Het politiekorps wordt geïnstrueerd buitenproportioneel geweld te gebruiken tegen 

coronademonstranten. Tachtig gewetensbezwaarde politieagenten hebben daarvan getuigd bij de 

commissie in anonieme verklaringen. Deze zijn gebundeld in een rapport. Demissionair minister van 

Justitie en Veiligheid weigert een notarisverklaring waarin de echtheid van de verklaringen wordt 

bevestigd ondanks meerdere verzoeken van de commissie in ontvangst te nemen. Ook dit wijst erop 

dat deze demissionaire regering in totalitaire richting begeeft. 

Aanbevelingen. 

De commissie beveelt het volgende aan: 

- Onmiddellijk aftreden het gehele demissionaire kabinet  
- Onmiddellijk aftreden van alle Tweede Kamerleden 
- Vestigen van een ‘zakenkabinet’ met deskundigen uit de volle breedte van de samenleving 
- Onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne 
- Onmiddellijk stopzetten van alle maatregelen en heropening van de gehele samenleving 
- Onmiddellijk stopzetten van de testsamenleving en testcampagne 
- Doorlichting van het politiekorps op corruptie en aanscherping van de toelatingseisen 
- Openbaar maken van de contracten die zijn afgesloten met de farmaceutische industrie 
- Diepgaand onderzoek naar belangenverstrengelingen tussen leden van het kabinet en Tweede 

Kamer en de farmaceutische industrie 
- Diepgaand onderzoek naar bijwerkingen en sterfgevallen na vaccinatie 
- Diepgaand onderzoek naar belangenverstrengeling tussen overheid en farmaceutische 

industrie 
 

Voorts beveelt de commissie dringend aan om de strafbaarheid van het beleid te onderzoeken. Een 

parlementaire enquête met onafhankelijke deskundigen zou dit onderzoek moeten uitvoeren. 

Bovendien moet dit onderzoek in volledige transparantie plaatsvinden, met openbare hoorzittingen. 

De commissie beseft dat uitvoering van bovenstaande aanbevelingen tot grote onrust in de 

samenleving zal leiden. Doorgaan met het huidige beleid zal tot de stellige overtuiging van de 

commissie leiden tot een onvrije en totalitaire surveillance samenleving waar burgers tot in lengte van 

jaren gedwongen zullen worden inentingen te ondergaan., met alle desastreuse gevolgen voor de 

volksgezondheid van dien.  

 

Alphen aan den Rijn, 18 december 2021 

Pieter Kuit & Jade Kuit 

Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 
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Overzicht verklaringen van getuigen en getuigen-deskundigen. 

 

1. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Shirley Born 

Geboortedatum: 22 juni 1972 

Geboorteplaats: Heerlen 

Beroep: zelfstandig fotograaf (zzp) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik vind het belangrijk dat mensen zien wat dit beleid doet met zzp’ers, maar ook met alleenstaanden. 

Ik merk dat de meeste mensen met zijn tweeën zijn en twee inkomens hebben en hierdoor niet 

begrijpen welke impact de maatregelen op sommige mensen hebben. 

Mijn beroep is sinds 1 oktober 2009 zelfstandig fotografe. Ik heb geen andere bijbanen gehad de 

afgelopen 11 jaar. 

Voordat ik startte als fotograaf heb ik lange tijd op kantoor gewerkt. Ik heb er echter altijd van 

gedroomd om ondernemer te worden. Het gevoel inkomen te kunnen verdienen met creativiteit is 

voor mij iets prachtigs dat mij veel levensgeluk bracht en daarnaast een goed inkomen. 

Mijn werk is mijn grote passie, naast creatief zijn heb ik een grote hang naar vrijheid en heb ik veel 

uitdaging nodig, deze vond ik in mijn ondernemerschap. De jaren in loondienst hebben bij mij 

uiteindelijk tot een burn-out geleid. Gebrek aan uitdaging en waardering putten mij geestelijk en 

lichamelijk uit. Bij fotografie is dit juist omgekeerd, ik krijg hier een echte energie boost en 

geluksgevoel van.  

Mijn ideale zomerweekend was dan ook: vrijdag een bruiloft van 10 tot 6, zaterdag een bruiloft van 10 

tot 10 en daarna aansluitend tot 3 uur in de nacht met vrienden op stap, heerlijk dansen en genieten. 

Zondag uitrusten van het harde werken in de tuin. Work hard, play hard was dan ook een term die 

goed bij mij paste.  

Ik wilde altijd alles uit het leven halen, ook omdat ik gezien had hoe snel die mogelijkheden voorbij 

kunnen zijn: mijn vader werd vanaf zijn 60e ziek en was daarna sterk beperkt in zijn energie waardoor 

veel zaken onmogelijk werden. Mijn vader is overigens afgelopen jaar na een ziekbed van een jaar op 

zijn 76e overleden. Zelf ben ik ook genetisch belast met deze ziekte, alhoewel ik nu niet ziek ben. 

Omdat dit altijd geweten heb, hecht ik ook zoveel waarde op het maximale uit mijn leven halen. 

Voor de corona crisis bestond mijn leven dan ook uit: 

• Veel werken (fotograferen en fotobewerking) 

• Veel netwerken (ik ben lid van 3 netwerkclubs waarvoor ik ook de fotografie van de avonden 

verzorgde) 

• Een rijk sociaal leven, ik heb veel single vrienden waarmee ik ieder weekend uitging (clubs, 

cafés, dansen, festivals, theater, film) 

• Daarnaast maakte ik een aantal keren per jaar een korte stedentrip, vaak alleen, of ik zocht 

vrienden op die in het buitenland woonden. Zo ben ik in 2019 in Beiroet, Barcelona, Brussel, 

op Cyprus, Rome en twee keer aan de Spaanse kust geweest. 
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Ik weet nog dat ik vrijdag 15 maart 2020 voor het laatst met een groep bekenden in de Irish pub in 

Maastricht zat. Daarna ging mijn leven opeens on hold en kwam er als volgt uit te zien: 

• 80% van de tijd ben ik alleen thuis om te werken, eten, slapen of poetsen 

• Boodschappen en alle andere zaken worden bezorgd omdat ik niet met het mondkapjesbeleid 

om kan gaan 

• Ik reis nooit meer 

• Ik ga nooit meer uit 

• Ik zit veel alleen op de bank en pieker over de toekomst 

• In de weekenden wandel ik met vriendinnen of we zitten samen thuis te praten of eten. Mijn 

vriendinnen hebben ook bijna allemaal depressieve klachten. Sommige vinden wel dat ik door 

deze crisis het meest geraakt ben omdat ik zelfstandige ben en omdat ik degene was die het 

meeste op pad ging. 

• Opdrachten heb ik weinig, enkel mijn 2e en 3e kwartaal waren goed, toen had ik toch nog 16 

bruiloften.  

• Heb ik een kleine opdracht dan leef ik erg op en komt er weer wat blijdschap in me naar 

boven. 

• Mijn voormalige werkgever waar ik 18 jaar geleden werkte heeft mij een dag kantoorwerk in 

de week aangeboden. Heel lief, maar hier moet ik me echt naar toe slepen. 

• Ik voel mij minderwaardig, ik leef van bijstand, giften van mijn moeder (mijn vader is dit jaar 

helaas overleden) en het beetje dat ik zelf verdien 

• Slapen doe ik slecht. Meestal lig ik tot drie uur wakker, met als gevolg dat ik dag erna moe ben 

en niet voor 10 uur uit bed. 

Zakelijk verschoven vanaf maart 2020 12 van de 25 bruiloften naar 2021, waarbij ik op deze datum in 

2021 ook geen andere opdrachten meer kan aannemen en dit jaar verloor ik de omzet van dat 

huwelijk. Zeker 3 bruiloften zijn geannuleerd waarbij ik de aanbetaling heb moeten teruggeven en het 

onduidelijk is of deze klanten wel terug zullen komen. 2 aanvragen voor uitvaartfotografie gingen niet 

door door de maatregelen, 50-jarige huwelijken gingen niet door, zeker 6 communies gingen niet door 

omdat de grens met België dichtging, zakelijke evenementen werden geannuleerd, netwerkevents 

werden geannuleerd en alles werd via Zoom gedaan, zeker 12 familie fotoshoots zijn door angst voor 

besmetting niet doorgegaan of door de regels dat je ook buiten niet met grote groepen niet bij elkaar 

mocht komen.  

Voor de coronacrisis was mijn omzet als volgt samengesteld: 

50% grote bruiloften met albums, veelal van mensen vanuit de Randstad die naar Zuid-Limburg 

kwamen om te trouwen. Ook had ik veel internationale bruiloften, waarbij gasten vanuit de hele 

wereld aanwezig waren. Deze opdrachten vonden veelal in een straal van 100 km van mijn woonplaats 

plaats. Dus ook in Brabant, Vlaanderen, de Ardennen en Aken (Duitsland). 

15% grote familieportretten (tussen de 10-15 personen) ook veelal van mensen tussen de 60 en 70 

jaar oud, die vanuit de Randstad die naar Limburg kwamen om hier bijvoorbeeld hun familieweekend 

te vieren, of hun 40 of 50-jarig huwelijk met hun kinderen en kleinkinderen. 

15% zakelijke fotoshoots voor bijvoorbeeld coaches, onderwijsbureaus, bijlesgevers, paardencoaches 

etc. 

5% grote uitvaarten waarvoor ik dan naar de Randstad reed 

10% zwangerschappen en babyshoots aan huis en doopreportages 
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5% communies, veelal van klanten net over de grens in België. 

Mijn 3e kwartaal was zakelijk erg goed. Ik had dit jaar uiteindelijk toch nog 16 bruiloften, weliswaar 

veel kleine die tijdens de crisis nog geboekt werden. Ook durfden toch weer wat mensen een familie 

fotoshoot aan. 

Totdat Mark Rutte de 2e golf aankondigde; na de persconferentie kon ik zo mijn complete agenda 

leegstrepen. Familieportretten, 50-jarige huwelijken, kleine bruiloften, alles werd geannuleerd en 

sommige mensen eisten zelfs hun aanbetaling terug, ondanks dat ik telefonisch aangaf mee te willen 

schuiven naar een nieuwe datum. De angst zat er gelijk weer goed in en het werd weer stil om mij 

heen. 

Ik heb het gevoel dat mensen die met hun partner in een huis wonen en een vast inkomen hebben 

niet zoveel merken. Er is zekerheid van inkomen, er is altijd iemand om mee te praten of knuffelen en 

als er een zijn baan verliest is er nog steeds een vast inkomen.  

Bij mij viel werkelijk alle zekerheid weg: geen inkomen, ik kreeg bijstand (1050 euro netto per maand 

voor een alleenstaande) maar deze mag je enkel houden wanneer je niets verdiend hebt en nu ben ik 

ook weer niet zo’n slechte ondernemer dat ik niet in staat ben 1050 euro per maand te verdienen, 

maar desalniettemin is mijn halve jaar inkomen in rook opgegaan en wordt dit minimaal 

gecompenseerd.  

Enkel voor de maanden waarin ik helemaal geen omzet had (waarschijnlijk 5 maanden) mag ik de 

bijstand houden. De overige 6000 euro zal ik terug moeten geven en intussen zie ik mijn spaarrekening 

en buffer met de maand kleiner worden. Hierdoor ben ik niet in staat bijvoorbeeld iets voor mijn 

pensioen op te bouwen. Als je dan bedenkt dat mijn belastinggeld momenteel verkwist wordt aan 

vaccinatiecampagnes en onzinnige PCR testen, is dat behoorlijk frustrerend. 

Gezinnen en stellen konden ook afgelopen zomer nog steeds op reis, zij hadden immers inkomen en 

elkaar, maar als je alleen bent en tijdens je reizen leuke mensen ontmoet worden je mogelijkheden 

sterk beperkt. Reizen is dus ook niet leuk meer. Al helemaal niet als je erachter komt dat je 3 PCR 

testen moet doen om een weekje naar een vriendin in Libanon te kunnen. En met een lege 

bankrekening en een wereldkaart die compleet oranje is vergaat je de zin in reizen wel. 

Ook uitgaan daar was geen bal meer aan in de zomer. Want het enige dat je als single vrouw kon doen 

was met een vriendin aan een tafeltje zitten, op 1,5 m bij iedereen vandaan. Nieuwe contacten leggen 

werd zo onmogelijk dus je kon net zo goed samen in de tuin gaan zitten met een fles wijn. 

Boekte je een theaterticket, dan werd gevraagd of we ook wel uit een huishouden kwamen, hierover 

loog ik dan maar uit bestwil, maar ik vind het ongelofelijk hoe deze crisis de alleenstaanden treft. Deze 

hele samenleving is gericht op mensen die samen zijn. 

Vervolgens volgende eind oktober een uitgebreidere lockdown plus mondkapjesplicht. Dit is de tijd 

dat ik nachtenlang het 3-4 uur zie worden en er echt geen heil meer in zie. Alles is weer stilgevallen, 

inmiddels is mijn nieuwe website klaar en krijg ik daar waar ik normaal 3-4 aanvragen voor fotoshoots 

per week krijg 0 aanvragen. 

Een hoge rekening van de tandarts betaal ik van mijn spaargeld, net als het eigen risico van CZ en het 

onderhoud van mijn auto. Mijn haar verf ik inmiddels zelf, de mondhygiëniste sla ik over, mijn kleding 

koop ik tegenwoordig tweedehands op Vinted. Mijn leven lijkt tegenwoordig compleet op dat van mijn 

moeder van 75: de hele dag thuis, afgewisseld met een wandeling, koken, poetsen en een bezoekje 
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van een vriendin. Tel daarbij op de avondklok, die onlangs is ingegaan en een sociaal leven wordt 

compleet onmogelijk tenzij je overal gaat logeren. 

Heb ik op dit moment nog hoop op een betere toekomst: NEE is mijn antwoord. 

Daar komt nog bij, dat ik de afgelopen weken kennis heb mogen maken met het demonstratierecht in 

Nederland. Ik ben met een vreedzame groep mensen die allemaal kritisch staan tegen over de 

maatregelen naar Den Haag, Amsterdam en Eindhoven geweest. Wat ik daar gezien heb, maakt dat ik 

ook vertrouwen in de politie verloren heb. Ik heb gezien hoe mensen die vreedzaam demonstreerden, 

bruut met 25 paarden, 20 honden en ontelbaar veel ME-ers van een veld gejaagd werden, waarbij de 

politie het nodige geweld gebruikte.  

Je kan zeggen, dan moet je maar niet gaan demonstreren, het was immers verboden, maar hoe moet 

je dan in godsnaam nog je stem laten horen als je je zorgen maakt. Voor mijn gevoel is 75% van de 

bevolking angstig en daardoor volgzaam. Zelf ben ik met name bang wat al deze maatregelen met 

mensen doen.  

Na het bijwonen van de demonstraties werd me ook voor het eerst duidelijk hoe eenzijdig onze media 

verslag doen. Ten eerste werd er niet eerlijk vermeld hoeveel demonstranten er waren en ten tweede 

worden deze mensen continu neergezet als relschoppers of wappies. Met andere woorden: een 

verstandig mens conformeert zich aan het beleid en demonstreert niet en als je niet laat enten ben je 

niet solidair.  

Met een regering die ons passieve vaccinatieplicht oplegt door ons te beperken in onze vrijheden en 

een minister president die het over het nieuwe normaal en build back better heeft ben ik bang dat we 

in een dictatuur beland zijn.  

Mijn moeder zei in het voorjaar toen mijn vader ernstig ziek was: mijn leven is voorbij. En ik kan mij 

daarbij nu ook bij aansluiten. Mijn werk (passie) wordt me onmogelijk gemaakt, mijn sociale leven is 

dusdanig beperkt dat thuisblijven de enige optie is en reizen of naar een concert zal niet meer kunnen 

omdat ik mij niet wil laten vaccineren.  

Ook ander natuurlijk gedrag zoals binnen de 1,5 m zoals flirten is niet meer mogelijk. Ik voel mij 

daardoor niet meer de jonge vrouw in de bloei van mijn leven. De glans is van mijn leven af en ik denk 

geregeld dat ik zo niet meer verder wil.  

U vraagt mij of ik momenteel nog inkomen heb. Zoals gezegd werk ik nu een dag in de week voor mijn 

oude werkgever. Ook heb ik sporadisch nog wel een opdracht, maar er wordt ook veel gecancelled. 

Ook heb ik recent een tijdelijke baan aangenomen voor drie dagen per week waaraan ik in april zal 

beginnen. Dit gaat om boekhouding. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar zeker niet 

genoeg om fatsoenlijk van te leven.  

Mijn vaste lasten betaal ik momenteel van het inkomen dat ik nog heb in combinatie met mijn 

spaargeld. De bijstandsuitkering is onvoldoende om van te leven.  

Als er aankomend jaar (uiterlijk september) geen verbetering optreedt, dan zal ik mijn bedrijf op 

moeten geven en terug in loondienst moeten gaan. Als het mij onmogelijk wordt gemaakt om op 

locatie te werken omdat ik niet gevaccineerd wil worden, zal ik dit werk ook niet meer kunnen doen.  

Voor aankomend jaar had ik veertien bruiloften staan. Drie hiervan zijn al geannuleerd. Wat er met de 

rest gaat gebeuren, kan ik niet voorspellen. Wel moet ik continu btw en inkomstenbelasting afdragen, 

die grotendeels van mijn spaargeld moet komen. Normaal gesproken zou ik in de zomer een buffer 
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opbouwen, maar omdat dit afgelopen jaar niet is gelukt, maak ik mij momenteel wel enige financiële 

zorgen. 

Ik probeer wel om creatieve oplossingen te bedenken voor deze situatie, maar het bovenstaande zijn 

wel de feiten zoals ze zijn. Van de steun van de overheid valt niet fatsoenlijk te leven. Als ondernemer 

heb ik natuurlijk wel een buffer, maar die is ook niet oneindig.  

Ik vind dat er te weinig toekomstperspectief is op dit moment. Dat maakt het zo zorgelijk. Wanneer je 

weet wanneer het eindpunt is, kun je je daarop instellen. Dat is nu niet het geval.  

Leiderdorp 

30 januari 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Shirley Born                                                         Pieter Kuit 
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2. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  
 
Naam: Johannes Josephus Maria Vingerhoets 
Geboortedatum: 19 oktober 1960 
Geboorteplaats: Tilburg 
Beroep: huisarts 
 
De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 
 
In- en aanleiding 
Laat ik voorop stellen dat zulks nooit mij bedoeling is geweest. Nooit heb ik de intentie gehad om met 
mijn mening in de media naar voren te treden. Ik ben geen politiek actief persoon noch expert op het 
gebied van virologie, epidemiologie of moleculaire genetica. Mijn dagelijks werk bestaat uit het 
leveren van patiëntenzorg in mijn eigen huisartspraktijk. Daarnaast heb ik andere medische 
nevenwerkzaamheden in de terminale zorg. Weliswaar heb ik heb ik vele jaren lang actief gewerkt 
voor de Medisch Onderzoeksgroep van Amnesty International, maar daarin stond juist politieke 
neutraliteit voorop. 
 
Ditmaal ben ik mij, deels door een toevallige samenloop, toch in het debat gaan roeren omdat ik mij 
toenemend zorgen ging maken over respectievelijk de maatregelen, de vaccinaties, de angst die onder 
mensen wordt gekweekt, de maatschappelijke effecten op economisch, psychologisch, sociaal vlak, op 
het effect op de ontwikkeling van kinderen en jeugd en de enorme prijs in verloren levensjaren die 
inmiddels die van de winst van de COVID-zorg ver overstijgt. Later kwamen daar zorgen bij over 
zinloze maatregelen als een avondklok, voor velen een zeer beladen symbool van onderdrukking. Als 
huisarts sta ik midden in de maatschappij. Daarbij toets ik mijn handelen voortdurend aan de eed die 
ik heb afgelegd en waarin ik heb beloofd om altijd het beste voor mijn patiënten na te streven, bij 
twijfel terughoudend te zijn en in elk geval nooit onnodig schade toe te brengen. Ik kwam door diverse 
maatregelen in gewetensnood en kon toen niet anders dan aan de bel trekken en deed dat in eerste 
instantie binnen een kleine kring van beroepsgenoten. Toen de bal eenmaal rolde bleek mijn 
boodschap aanzienlijk verder te reiken dan ik had voorzien. Een positie in de schijnwerpers vind ik 
geen comfortabele, maar hier gaat mijn prioriteit toch uit naar mijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Nadat de coronaproblematiek ons land ruim een half jaar in de greep had en ik daar zowel privé als 
professioneel volop mee te maken gehad had, waren er allengs meer zaken die gingen opvallen en die 
ik niet goed kon verklaren. Een van de triggers was het feit dat het dragen van mondkapjes werd 
omgezet ten een advies naar een verplichting – en dat zonder goede onderbouwing. De verplichting 
werd ook ingevoerd in het medisch centrum waar ik in werk en waarvan ik mede eigenaar ben. Ik was 
als enige tegen de verplichting, die daarom toch werd ingevoerd. Er kwamen steeds ingrijpender 
maatschappelijke restricties voor bedrijven, horeca, scholen, cultuur. Er kwam een vaccin dat werd 
ingevoerd terwijl de fase 3 trial nog liep. Ik had grote twijfels bij de opzet (volledige regie van begin tot 
eind bij de farmaceut) en bij de verwerking van de gegevens (ontbrekende patiënten met ‘verdachte 
COVID’). Mijn morele dilemma is meerledig en heeft zich ontwikkeld in de tijd. Mijn ongerustheid 
begon met het gevoel te worden ingezet voor zaken waarvan ik oprecht twijfelde of deze in 
overeenstemming zijn met mijn artseneed. Daar had ik last van als nooit tevoren. Het bevorderen van 
de gezondheid van de patiënt houdt als fundament in het principe van ‘primum non nocere’, het als 
eerste niet schaden van de patiënt. Gesprekken met collega’s en mijn beroepsorganisatie losten mijn 
dilemma niet op: men vond dat we niet te kritisch moesten zijn en gewoon het beleid moesten 
uitvoeren. Dat werkte hier echt niet voor mij. Ik wist dat het grootschalig gebruik van dit type vaccin 
bij gezonden totaal nieuw was en dat het onderzoek ernaar een periode van slechts enkele maanden 
betrof, waarbij er in de totale onderzoeksgroep slechts 170 besmettingen waren. Dat is bijzonder 
weinig voor het trekken van conclusies op basis waarvan je een groot deel van de bevolking gaat 
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injecteren. Over de lange termijn was al helemaal niets bekend. Bovendien was er op het onderzoek 
waarop de effecten van het vaccin gebaseerd was, wel een en ander aan te merken. Ten eerste 
toonde men niets anders aan dan het effect op ziek worden op zichzelf en dat ging dus voornamelijk 
om verkoudheden en griepachtige verschijnselen . Maar als je miljoenen mensen aan een relatief 
onbekend vaccin gaat blootstellen moet je je doel wat ambitieuzer stellen: het voorkomen van een 
verkoudheid is dan niet genoeg. Dan moet je echt aantonen dat vaccineren echt ziekenhuisopnames, 
IC opnames of sterfte voorkomt. Geen van die parameters is onderzocht! Dus is het effect hierop ook 
niet aangetoond. Bovendien waren er 170 besmettingen, maar Peter Doshi, een gevierd 
wetenschapper en redacteur van het vooraanstaande medische vakblad BMJ, toonde aan dat er maar 
liefst ruim 3400 patiënten buiten de studie gehouden zijn die op klinische gronden verdacht werden 
van COVID-19. Dit is explosief, want dat aantal is liefst 20x zo groot als het aantal van 170 
besmettingen. Zou maar een klein deel van deze verdachte patiënten daadwerkelijk besmet zijn, en 
dat is zeer waarschijnlijk, dan heeft dat een dramatisch negatief effect op de geclaimde bescherming 
door het vaccin. Deze getallen zijn in het rapport van Pfizer geheel weggelaten maar zijn wel te lezen 
in het FDA rapport. Kortom: er is alle reden om af te dingen op de juichende getallen die de farmaceut 
(en in haar kielzog de regering) naar buiten brengt. Bovendien worden percentages over grote 
groepen ten onrechte geëxtrapoleerd naar het individu. Van Dissel gaf terecht aan dat dit niet zomaar 
kan, maar dat is wel de informatie die het publiek krijgt. Dit alles gaf mij het gevoel dat mensen misleid 
worden met informatie waarop echt veel af te dingen valt. En als er tientallen miljarden te verdienen 
vallen, is het voor belanghebbenden al snel verleidelijk om de cijfers wat positiever bij te kleuren en is 
het doorgaans niet onverstandig om wat extra alert te zijn. De ervaring met farmaceuten geeft 
eveneens alle reden hiertoe: zij zijn er niet vies van om de volledige trukendoos open te trekken om 
hun winsten te maximaliseren- iedere arts kent de beïnvloedingstrucs waarvan medicijnfabrikanten 
zich op grote schaal bedienen. Ziehier het eerste dilemma: wist ik wel zeker dat ik mijn patiënten niet 
zou schaden door hen dit vaccin in te spuiten? En als dat niet zeker is, is er dan een dusdanig groot en 
onomstotelijk voordeel voor de patiënt dat dit risico gerechtvaardigd is? En dan nog: als dat voordeel 
er al is, is het dan aan mij om die afweging te maken? Mijns inziens moet de patiënt ook in de 
gelegenheid worden gesteld om zich daar een mening over te vormen. 
 
Voor mij waren de antwoorden duidelijk: dat ik met het vaccin geen schade doe staat allerminst vast, 
het voordeel is onzeker en per individu zeer verschillend; de afweging is dan ook een persoonlijke en 
wie de patiënt serieus neemt licht hem of haar eerlijk en volledig in. En op dat laatste punt laat de 
overheid haar burgers grondig in de steek. Dat alles vormde mijn dilemma, een groot 
gewetensprobleem dat me letterlijk wakker hield. Het werd verergerd door de rush naar het vaccin, 
waarin nauwelijks ruimte was voor reflectie op wat wij eigenlijk aan het doen zijn en kritische geluiden 
genegeerd werden. 
 
Er kwam nog een andere dimensie bij dan alleen deze medische. Ik vind namelijk dat de medicus 
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en deze niet mag ontlopen, zeker niet als het 
zaken betreft die direct of indirect de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de bevolking 
bedreigen. En hier ontstond mijn tweede dilemma. Want ik zag dat in het kader van de bestrijding van 
het coronaprobleem er steeds meer politieke maatregelen werden genomen die zeer ingrijpende 
gevolgen hadden voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de bevolking. Het begon 
natuurlijk met het sluiten van ondernemingen. Ondernemers in horeca, cultuur en zogenaamde niet 
essentiële branches werden geacht min of meer per direct de stekker uit hun bedrijf te trekken. Dit 
had een enorme impact op de geestelijke gezondheid van velen. 
Tegen medische en juridische adviezen in werd een bizarre en medisch gezien zinloze 
mondkapjesplicht ingevoerd, die vooral tot gevolg had dat de angst gevoed werd. De regering diende 
een gedrocht van een spoedwet in, die controle-instanties een soort vrijbrief gaf om achter de 
voordeur te controleren hoeveel mensen er in huis waren. Een wet waarmee de 
volksvertegenwoordiging, nota bene de stem van het volk, buitenspel gezet kon worden en die naar 
believen verlengd kon worden. Ze is weliswaar wat geamendeerd en aangepast, maar het feit dat men 
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het waagde om zo ver te gaan was een enorme wake up call. Hier zag ik een fundamentele aantasting 
van de vrijheid, de medezeggenschap en de democratie, en ik schrok van het gemak waarmee de 
kamer zich buitenspel liet zetten. Dat kon gebeuren omdat de bevolking inmiddels massaal angstig 
was gemaakt door berichtgeving vanuit de overheid en de media - die inmiddels meer op sensatie dan 
op waarheidsvinding gericht waren. De hoofdredacteur van de Volkskrant zwoer een kritische 
benadering af, verkocht zijn journalistenziel en verlaagde zich in een interview tot het niveau van 
een staatskrant. 
 
Vrijheid, inclusiviteit, respect voor de ander en bescherming van de zwakkeren zijn mijn leven lang 
leidende motieven voor mijn handelen geweest - en wat ik hier zag gebeuren raakte de kern van 
alles waarvoor ik wil staan. Het tweede deel van mijn dilemma was dan ook dat ik niet langer kon 
volstaan met de comfortabele neutrale houding die wij als arts vaak innemen onder verwijzing naar 
het feit dat wij geen stelling mogen nemen. Neutraliteit was nu voor mij geen optie meer, we móeten 
juist stelling nemen in het belang van onze patiënten. Nu was het tijd om kleur te bekennen, 
verantwoordelijkheid te nemen en me uit te spreken. Ik realiseerde mij dat wij in ons centrum wellicht 
gevraagd zouden worden om duizenden mensen te gaan vaccineren en had er grote twijfels maar ook 
oprechte zorgen over of wij hiermee wel conform onze eed handelden. Verder viel mij op dat dit 
onderwerp niet een keer op de agenda van de huisartsenvergadering was geagendeerd. Ik drong er 
dus op aan om dat alsnog te doen. Na enkele verzoeken daartoe is er voorgesteld dat ik een discussie 
avond over dit onderwerp zou organiseren. Doel was met name om mijn zorgen te delen. In deze 
sessie deed ik dat middels een powerpoint presentatie (zie hieronder) de informatie waarop mijn 
twijfels en zorgen gebaseerd waren. 
Onderstaand de tekst van de PP presentatie voor een groep huisartsen in december 2020. 
 
Houden wij onze patiënten voor het lapje? Enkele discussiepunten van en voor zorg 

- Maatregelen die niet effectief zijn maar daarnaast mogelijk nadelen hebben zijn strijdig met 
onze eed en mogen wij als niet opleggen aan onze patiënten. 

- Patiënten hebben recht op eerlijke voorlichting over bekende en onbekende voor- en nadelen 
van het vaccin. 

- Wie vaccins toedient of laat toedienen is mede verantwoordelijk voor het bieden van die 
voorlichting. 

 
1. De mondkapjes: is de verplichting zinvol en gewenst? 
Literatuur: 
“De kans om Covid-19 te vangen vanuit een voorbijgaande interactie in de openbare ruimte is 
minimaal. In veel gevallen is het verlangen naar wijdverbreide masker een reflexieve reactie op 
angst voor de pandemie.” 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2006372 
 
OMT in advies aan regering: 
“het OMT concludeert... dat er op basis van de huidige stand van de wetenschap geen steun is voor 
algemeen gebruik van niet-medische mondkapjes in de publieke ruimte.” 
“30.000 tot ruim 1.000.000 personen moeten één week lang een chirurgisch (!) mondneuskapje 
gebruiken om bij één persoon een besmetting met COVID-19 te voorkómen. Dat betrof een 
conservatieve schatting. “ 
 
Advies Orde van Advocaten op verzoek van het ministerie van Justitie over de 
mondkapjesverplichting: 
“Een inperking van grondrechten in een democratische samenleving ...kan alleen plaatsvinden indien 
dit noodzakelijk en evenredig is. De NOvA is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit 
de huidige toelichting daarop is gebleken”. 
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Het advies is genegeerd. 
We zijn niet wettelijk verplicht om van patiënten een mondkapjesplicht op te leggen binnen ons 
centrum. Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19 november 2020: `Artikel 2a.7 De 
verplichtingen gelden niet voor personen in zorglocaties` 
 
Stelling: 
• het verplichten van mondkapjes is juridisch discutabel en medisch niet zinvol; 
• mondkapjes versterken angst; 
• met de suggestie dat mondkapjes bescherming bieden worden mensen misleid 
• en wij doen daaraan mee! 
Kiezen we voor eerlijkheid of houden we onze patiënten letterlijk voor het lapje? 
 
2. De PCR test: is zij betrouwbaar? 
Door uitbreiding in testbeleid meer positieve tests. Mogelijk worden ook intrinsieke eigenschappen 
van de test gemodificeerd? 
 
Positieve test betekent nog niet dat iemand besmettelijk is: 
“Het is mogelijk dat er nog meerdere weken na de infectie stukjes virus in de keel aanwezig 
blijven, zonder dat er nog besmettelijke virusdeeltjes zijn.”  
 
Uniek maar niet onderbouwd noch bevraagd is het feit dat we plots ons principe van klinische blik 
verlaten. De correlatie met klachten wordt volledig losgelaten. 
 
“Er is een manier waarop we allemaal helpen het aantal fout-positieve uitslagen terug te dringen, zegt 
het RIVM: door alleen met klachten naar de teststraat te gaan.” 
Commentaar in The Lancet (december 2020): 
“Steeds meer asymptomatische personen worden getest. Dit heeft grote invloed op een belangrijke 
parameter, de voorspellende waarde. Elk diagnostisch testresultaat moet immers worden 
geïnterpreteerd in de context van de pre-test kans op ziekte. De voorspelbaarheid komt door dit beleid 
in het geding. Samenvattend: vals-positieve swabtest resultaten worden steeds waarschijnlijker met 
aanzienlijk gevolgen voor het persoonlijk welzijn, het gezondheidssysteem en aanzienlijke 
maatschappelijke consequenties.” 
Wie stopt met nadenken kan tot opmerkelijke conclusies komen: 
 
Stel we hebben een test met een specificiteit van 99.5 %. Testen we een miljoen mensen hiermee, dan 
zijn er dus 5000 vals positief. Neem nu een zwangerschapstest met deze hoge betrouwbaarheid. Je 
test 1 miljoen mannen en laat je klinische blik los. Dan zijn er volgens de test dus 5000 mannen 
zwanger. Dit is vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Analoog aan de huidige situatie zouden we op 
basis hiervan de anticonceptiepil voor mannen verplicht gaan stellen. Door meer testen neemt het 
aantal positieve PCR testen toe door meer testen. Momenteel neemt het aantal ziekenhuisopnames 
af. Toch worden de maatregelen strenger. 
 
3. Het virus: is het gevaarlijk? 
Cijfers WHO (peer reviewed, oktober 2020) 
De Infection Fatality Ratio IFR = 0,23% gemiddeld over alle leeftijden. Dat wil zeggen 23 op 10.0000.  
Voor mensen onder de 70 jaar bedraagt de IFR 0,05%. Dat wil zeggen 5 op 10.0000. 
 
4. Het vaccin: is het veilig? 
Productinformatie Pfizer bevatte aanvankelijk deze tekst: 
“Er zijn geen of beperkte data over effecten van het vaccin op zwangerschap. Proefdierstudies zijn 
nog niet klaar.” 
Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet zwangerschap worden uitgesloten voorafgaand aan de 
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vaccinatie. Bovendien moet zwangerschap gedurende minimaal 2 maanden na vaccinatie worden 
vermeden.” 
 
Deze laatste informatie is plots verdwenen. Er wordt nu gesteld dat er geen aanwijzingen zijn voor 
schadelijkheid bij zwangerschap. Maar als daar geen data over zijn, zijn die aanwijzingen er per 
definitie ook niet. 
 
Minister de Jonge ( brief aan de Tweede Kamer) 
“Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins 
gemaakt zijn is een risico” (Kamerbrief met kenmerk 1779693-214027-IZ). 
 
5. Het vaccin: is het effectief? 
 
Doshi in BMJ: 
“Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us.” 
De aantallen zijn te klein, de follow up te kort en kwetsbare groepen zijn ondervertegenwoordigd. 
 
Briefing document Pfizer COVID-19 vaccin:  

- In de doelgroep waren 75 patiënten met 4,3% sterk ondervertegenwoordigd (5.2.5 table 4) 
- Eindpunt is bescherming tegen COVID 19 infectie (5.2.5. Vaccine efficacy). Dat kan dus ook 

een snotneus zijn. 
 
Beter zijn ziekenhuis- of IC opname en sterfte als eindpunt. Je vaccineert immers niet miljoenen 
mensenen zet een economie niet op slot om een verkoudheid te voorkomen. 
 
Effectiviteitsonderzoek Pfizer 
Definitie van een infectie in dit onderzoek was: 
1. een positieve PCR test met bovendien van de volgende symptomen: 
2. (toename van) hoest of dyspnoe, nieuw ontstane spierpijn, keelpijn, verkoudheid of verlies 
van smaak e/o reuk. 
 
Kortom: als je een paar dagen keelpijn of verkoudheid voorkomen hebt, telt dit als een bewijs van 
effectiviteit van het vaccin. Maar is dat ons doel? Of is ons doel het voorkomen van 
ziekenhuisopnames, van IC opnames of sterfte? Dat zouden vermoedelijk de eindpunten moeten zijn 
waarop je stuurt. Wederom het BMJ. Op basis van dezelfde cijfers die Pfizer gebruikt. Om 1 
ziektegeval te voorkomen zijn 256 vaccinaties nodig. Huidige gemiddelde sterftepercentage is 0.23% 
(<1 op 400). Dit betekent dat dat je meer dan 110.000 gezonde mensen moet blootstellen aan een 
relatief onbekend vaccin om 1 sterfgeval te voorkomen, in de meeste gevallen een 80+ patiënt met 
comorbiditeit. De overige 109.999 staan vooral bloot aan risico’s die nog niet goed bekend zijn. 
 
6. Het vaccin: is het veilig? 
Grootschalig gebruik van mRNA vaccins is uniek. Testperiode beslaat enkele maanden. Per definitie 
dus geen lange termijn effecten bekend. Jonge vrouwen mogen minimaal 2 maanden niet zwanger 
worden. Zwangerschap dient voor vaccinatie te worden uitgesloten. Het effect op vruchtbaarheid is 
niet bekend. Dierstudies zijn niet afgerond. Gezondheidsschade is voor rekening van de patiënt, 
financiële compensatie is afgewenteld op de overheid. De enige die geen risico loopt is de farmaceut. 
Laten wij ons voor deze kar spannen? 
 
7. Het vaccin: is het vrijwillig? 

- er wordt gestart met zorgmedewerkers. Dit zijn relatief vaak jonge vrouwen. Cave punt 6, de 
veiligheid! 

- de druk wordt opgevoerd. Er wordt op schuldgevoel gespeeld 
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- sociale isolatie wordt overwogen: vliegreizen, restaurantbezoek, festivalbezoek 
- zorgmedewerkers krijgen extra vrije dagen of geld om zich te laten vaccineren (!) 

 
Na 36 jaar lijkt de Newspeak terug: formeel vrijwillig, maar in de praktijk niet! 
 
Dit alles overziend zou ik een debat willen over de volgende vraag: Houden wij ons aan onze eed 
en aan het het primum non nocere? 
 
Wat vinden wij van een vaccin 

- dat nog maar enkele maanden bestaat 
- dus relatief onbekend is qua directe effecten op het afweersysteem en andere functies 
- met bovendien volstrekt onbekende lange termijn effecten 
- waarvan de enige bekende studie exclusief is opgezet, gefinancierd, uitgevoerd, geëvalueerd 

door de fabrikant (!) 
- waarvan gerenommeerde auteurs vragen stellen bij veiligheid en effectiviteit 
- waarbij indirecte sancties worden ingesteld als mensen het niet willen en er dus in veel 

gevallen sprake is van schijnvrijwilligheid 
 
Onze patiënten vertrouwen op ons. 
Doen we wat het best is voor de patiënt of worden we gebruikt om te doen wat het best is voor 
de fabrikant? 
[EINDE PRESENTATIE] 
 
Informatievoorziening en rol artsen 
Het viel mij op in de berichtgeving vanuit de beroepsorganisaties dat er vanaf het begin allerlei 
praktische richtlijnen werden gegeven die vooral gericht waren op het organiseren van de vaccinaties: 
hoe kun je de doelgroep uit je ICT systeem filteren, waar vaccineer je, hoe richt je de plaats van 
handeling in, hoe nodig je patiënten uit. Daaraan hoort naar mijn mening een vraag vooraf te gaan: 
moeten we eigenlijk wel vaccineren? Zo ja, moeten we dat nu al doen? Hoe zeker weten we dat wat 
we doen met onze patiënten op korte en lange termijn veilig is? En zijn er alternatieven voor 
vaccineren? Al die vragen zouden eerst beantwoord moeten worden alvorens je over de invulling en 
organisatie gaat praten, maar die basisvragen worden structureel overgeslagen. Ik heb daarover een 
brief gestuurd naar het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hierin heb ik onder andere 
bovengenoemde vragen gesteld. Ik heb ook gevraagd naar haar standpunt inzake dwang en drang, 
omdat ik merk dat veel mensen die twijfelen, veel druk ervaren om zich toch te laten vaccineren. 
Het NHG antwoordde dat vaccinatie vrijwillig is en dat dit wat het NHG betreft ook zo moet blijven. 
Tevens stelde men dat uit onderzoek is gebleken dat de vaccins werkzaam zijn , maar dat hun 
effectiviteit, dat wil zeggen de vermindering van de ziektelast in de populatie en vermindering van de 
sterfte door COVID-19, onbekend is en pas na invoering van een vaccinatieprogramma kan worden 
bepaald. Samengevat komt het er op neer: we krijgen adviezen over de logistiek en organisatie, maar 
de vraag naar de effectiviteit, de vraag of we met het vaccin bereiken wat er beoogd wordt (en of dit 
de juiste weg is) wordt niet beantwoord - of men weet het niet. De (grotendeels gezonde!) bevolking 
moet zich eerst laten vaccineren, en dan bepalen we achteraf of het effectief was. De fase 3 trial loopt 
nog, maar fase 4, de postmarketing trial is al gestart. Ik heb echter niet de indruk dat dit laatste ook de 
boodschap is die het publiek krijgt. Wat opvalt is dat er binnen de beroepsgroep weinig over de 
maatregelen en vaccinaties werd gesproken. Als er al over gesproken werd, dan wat het toch vaak met 
een soort gevoel van consensus met de onderliggende toon ‘wij dokters zijn het eens’. Binnen de 
doorgaans wat behoudend ingestelde medische wereld worden kritische geluiden vaak als 
ongemakkelijk ervaren. Het is dan ook aanzienlijk comfortabeler om zich niet te veel af te vragen en de 
gangbare opvatting te volgen. Liefst sluit men de gelederen en worden critici ingekapseld. Binnen mijn 
eigen groep valt dat gelukkig mee, maar dat komt ook omdat men elkaar persoonlijk kent en 
waardeert ondanks uiteenlopende opvattingen. Van collega’s in ziekenhuizen hoor ik andere geluiden. 
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Op mijn posts op linked in wordt vaak via persoonlijke berichten gereageerd door collega’s die mijn 
zorgen delen, maar hiervoor niet uit kunnen of durven komen. Dat begrijp ik ook goed. De medische 
wereld is behoudend en in de kliniek nog vrij hiërarchisch, er wordt een vergaande aanpassing 
verwacht waarbij kritische geluiden van binnen uit al snel als niet loyaal of bedreigend worden 
ervaren. Als je het waagt om af te wijken van de gangbare opinie wordt het je vaak bepaald niet 
gemakkelijk gemaakt. Voor artsen die nog niet gebeiteld zitten in hun loopbaan is het helemaal 
hachelijk en wie in opleiding tot specialist is of hoopt te komen denkt helemaal wel tien keer na 
alvorens zich kritisch te uiten, want het kan je daarna echt heel lastig gemaakt worden. Dat is 
ontzettend jammer, want binnen en buiten de geneeskunde zijn kritische denkers die niet zomaar 
klakkeloos met de gangbare denkwijze meegaan vaak de stuwende krachten achter innovatieve 
ideeën en vooruitgang. Ik denk dat er zoveel onduidelijk is en dat de medische en maatschappelijke 
schade van de maatregelen dusdanig groot is, dat we hierover als artsen niet langer mogen zwijgen. 
Bij goede zorg voor patiënten hoort absoluut ook dat je als beroepsgroep voor die patiënten op komt, 
ook buiten de spreekkamer en ook als dat oncomfortabel is of weerstand geeft. Artsen mogen zich 
niet langer verschuilen in de veiligheid van de spreekkamer: we hebben wel degelijk ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Overigens ben ik van mening dat dat zeker ook geldt voor 
andere functionarissen die hier een centrale rol spelen en die hun verantwoordelijkheid veel meer 
zouden moeten nemen zoals journalisten, onderwijzend personeel en politiefunctionarissen. 
 
Organisatie en logistiek 
Verder kunnen we inmiddels vaststellen dat de organisatie en logistiek chaotisch verlopen. Eerst 
kregen we als huisarts een verzoek om namens het RIVM een uitnodiging te sturen naar alle 90+ 
patiënten. De uitnodigingen bevatte meerdere A4’tjes met onder andere een infographic, informatie 
over de logistiek, een aanmoediging om zo snel mogelijk een afspraak te maken en dergelijke. Deze 
uitnodigingen dienden verzonden te worden aan patiënten >90 jaar oud waarvan de huisarts inschatte 
dat zij mobiel genoeg waren om naar een GGD locatie te reizen. Wij ontvingen de uitnodigingen daags 
voordat de mensen geacht werden een afspraak te maken. Tijd voor reflectie was er derhalve niet 
hoewel het hier een zeer kwetsbare groep betrof die al die informatie vermoedelijk niet zomaar kon 
plaatsen en zich mogelijk hierdoor onder druk gezet voelde. Ondertussen circuleerden er in de media 
berichten uit onder andere Noorwegen en Duitsland over hoogbejaarde en fragiele patiënten die kort 
na de vaccinatie overleden. Een causaal verband is zeker in die groep niet meteen te leggen (hoewel je 
zou denken dat bij degenen met zeer korte levensverwachting geen vaccinatie plaatsvindt en het dus 
doorgaans om een onverwacht overlijden zal gaan). De eerste reacties waren dat ze overleden aan 
hun onderliggende aandoeningen. Gek genoeg werd er kort daarvoor precies omgekeerd geredeneerd 
als ouderen met COVID-19 overleden: dan waren de onderliggende aandoeningen juist niet de 
oorzaak, maar kwam het overlijden door het virus. Ik was van mening dat men heel goed moet 
onderzoeken wat hier gaande is en pas dan besluiten of we die kwetsbare ouderen wel moeten 
vaccineren. Eerst sloten we ze op en dat bleek een vergissing. Een tweede vergissing kunnen we ons 
niet veroorloven. Juist de kwetsbare mensen verdienen extra zorgvuldigheid. Als dit soort dingen 
gebeuren kun je die niet wegwuiven en dan overgaan tot de orde van de dag. Ik had er daarom moeite 
mee om 90+ patiënten uit te nodigen terwijl onderzoeken naar overlijden na vaccinatie in deze groep 
nog niet waren afgerond. Op de site van het Noorse RIVM (ik heb in Scandinavië gewerkt) zag ik dat 
men het advies had aangepast: men adviseerde dat de behandelend arts per patiënt een individuele 
afweging zou maken alvorens te besluiten om al dan niet te vaccineren. Ik besloot dat advies over te 
nemen en al mijn 90+ patiënten persoonlijk te benaderen. Samen met hen of met hun mantelzorger 
heb ik een individuele afweging gemaakt. Uitgangspunt was daarbij altijd de wens van de patiënt na 
het verstrekken van alle relevante informatie. Kort nadien kregen wij op een ochtend het verzoek om 
aantallen door te geven van patiënten die een WLZ indicatie hadden maar alsnog onder de zorg van 
de huisarts vallen, zoals patiënten in verzorgingshuizen en in kleinschalige woonverbanden. De 
getallen moesten nog diezelfde dag worden aangeleverd waarbij de aanvullende criteria voor 
iedereen onduidelijk waren. Weer even later bleek dat de GGD mensen van 85-89 jaar ging uitnodigen 
en kreeg ik telefoontjes van 90 jarigen die tussen wal en schip vielen: zij waren immers niet 
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meegenomen in de 90+ groep. Ook werd de praktijk overspoeld met patiënten die op de praktijk of 
aan huis geprikt wilden worden en die wilden weten wanneer wij hen konden vaccineren. Informatie 
hierover hebben wij tot op heden niet gekregen. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de 
leveringsproblemen. In Engeland is al besloten het interval tussen 2 vaccinaties fors op te rekken. Het 
vaccin is al marginaal onderzocht en als men het schema aanpast moeten we dus concluderen dat we 
in feite helemaal niet meer weten wat we aan het doen zijn en wat het effect is op werkzaamheid en 
effectiviteit. Verder maken wij ons als huisartsen zorgen over het feit dat elke patiënt na vaccinatie 15 
minuten onder toezicht moeten blijven in verband met de kans op ernstige allergische reacties wat 
uiteraard haar eigen logistieke problemen met zich meebrengt. Dat geldt qua verwerkingscapaciteit 
(mensen staan dus niet binnen een minuut weer buiten zoals bij de influenzavaccinaties) qua ruimte 
(zonodig moet een patiënt in rust en privacy behandeld kunnen worden), maar ook wat betreft de 
beschikbaarheid van voldoende getraind personeel dat bij ernstige allergische reacties adequaat kan 
ingrijpen, een infuusnaald kan inbrengen, de juiste medicatie kan toedienen. Dat betekent de 
voortdurende aanwezigheid van 1-2 artsen vereist zal zijn. De voor behandeling van complicaties 
benodigde materialen en medicamenten moeten daarnaast ook in voldoende mate voorradig zijn. Dit 
alles moet gebeuren naast de normale praktijkvoering: je moet ook beschikbaar zijn voor het geval 
een patiënt met spoed thuis bezocht moet worden. Een en ander is niet gemakkelijk georganiseerd als 
er enkele weken voor de start nog zoveel onzeker is. 
 
Informatie aan publiek 
De informatievoorziening van de overheid heeft in veel gevallen het karakter van een 
reclamecampagne waarbij uitspraken van m.n. onze minister van Volksgezondheid tenenkrommend 
en vaak apert onjuist zijn. Een uitspraak dat het vaccin ‘uit en te na onderzocht is’ kan niet anders dan 
misleidend genoemd worden: dat is gewoon onjuiste informatie. Het bagatelliseren van zeer 
invoelbare zorgen over de samenstelling van het vaccin met een verwijzing naar een frikandel getuigt 
van een totaal gebrek aan invoelend vermogen; met een dergelijke opmerking geeft de minister er 
blijk van de zorgen van mensen absoluut niet serieus te nemen. Ik merk dat er veel vragen zijn bij 
patiënten. Veel vragen gaan over de veiligheid. Er zijn erg veel mensen die onzeker zijn of ze het vaccin 
nu al durven te nemen. Veel mensen zien ook wel dat de openbare informatie erg eenzijdig is en 
vertrouwen hun eigen arts meer dan de overheid: ‘hoe denkt mijn huisarts hierover?’ is dan ook een 
veelgehoorde vraag. Daarnaast ervaren velen die nog in een afwegingsproces zitten druk vanuit hun 
omgeving. Men hoort vaak dat het asociaal zou zijn als men zich (nog) niet wil laten vaccineren, wat 
voor veel mensen een grote sociale druk geeft. Ook hoor ik dat men door de werkgever onder druk 
wordt gezet om het vaccin te nemen. Ook daarover komen veel vragen: kan dit verplicht worden of 
niet? In het verlengde hiervan komen ook vaak vragen over privacy voorbij. Krijgt mijn werkgever 
informatie of ik al dan niet gevaccineerd ben? Tot slot zijn er mensen die bang zijn voor de ziekte, die 
graag het vaccin willen en zich afvragen hoe lang ze moeten wachten op het vaccin en of zij gezien 
hun gezondheidstoestand voorrang krijgen. Ook die mensen verdienen het om gehoord te worden. 
 
Rol van de overheid 
Laat ik vooropstellen dat ik niet graag in de schoenen van politici zou staan. De dilemma's waarvoor 
men zich gesteld ziet en de internationale druk zijn bijzonder lastig. In het begin van een crisissituatie 
zijn fouten niet te vermijden. Ik denk dat we daar dan ook een heel hoge tolerantie mogen hebben 
voor beslissingen die achteraf niet optimaal bleken. Maar je moet bijsturen bij voortschrijdende kennis 
en inzicht - en daar ging het echt mis en blijft het op vele gebieden mis gaan. Het focus lag eenzijdig op 
het ontzien van de zorg en met name de IC afdelingen. Vanaf het begin was er maar één oplossing in 
beeld en dat was het vaccin. Alternatieve oplossingen zoals vroege behandeling, het betrekken van de 
huisarts, het inzetten van mobiele IC units zoals een compleet IC schip inclusief personeel zijn 
oplossingsrichtingen die gewoon werden genegeerd of meteen van de hand gewezen. Kritische 
geluiden zijn geweerd, informatie was buitengewoon eenzijdig. In de voorlichting van de regering en 
van de meeste media zien we welgeteld twee of drie virologen, en dan ook nog steeds dezelfde. Maar 
virologen zijn geen vaccin-deskundigen, ze zien geen patiënten. Vervolgens zien we steeds dezelfde 
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intensivist, ongetwijfeld goed in zijn vak, maar hij begeeft zich inmiddels ver daarbuiten. Dit is geen 
viroloog en van vaccins hebben intensivisten doorgaans geen kaas gegeten. Immunologen, 
vaccinologen, psychologen, statistici, gedragskundigen en economen zien we niet in de media en zijn 
in het OMT niet of nauwelijks vertegenwoordigd. De informatie van de regering is gewoon geen 
eerlijke voorlichting maar een gestroomlijnde reclamecampagne die slechts één enkel doel dient: gij 
zult u laten vaccineren. Adviezen van deskundigen die niet in het eigen plan passen worden 
genegeerd. Het RIVM stelde volkomen terecht dat men een succespercentage van een 
groepsonderzoek niet mag vertalen naar het individu- maar die informatie wordt bij het publiek 
weggehouden en de overheid komt toch met die misleidende informatie naar buiten. Het RIVM 
adviseerde tegen een mondkapjesplicht - maar ze werden verplicht. De Gezondheidsraad adviseerde 
eerst de meest kwetsbaren te vaccineren en niet te beginnen met de gezonde bevolking - het advies 
werd in eerste instantie genegeerd en later om logistieke redenen alsnog omarmd. De WHO adviseert 
tegen een lockdown - maar ze werd ingevoerd, inmiddels meermalen verlengd en zelfs uitgebreid met 
een absurde maatregel als een avondklok. 
Beroepsgroepen als artsen, journalisten, economen zouden hier hu verantwoordelijkheid moeten 
nemen en moeten opstaan. Maar het is oorverdovend stil. 
Maar er is meer. Waar er jaarlijks 20.000 doden te wijten zijn aan roken, komen maatregelen 
hiertegen slechts traag en halfslachtig van de grond. Maar de corona maatregelen en het vaccin 
werden in no time uit de grond gestampt. In beide gevallen zaten belanghebbende multinationals 
aan tafel. Cynisch genoeg wordt het meest verdiend aan mensen die blijven roken en zo snel mogelijk 
een vaccin halen om het niet aan hun luchtwegen te krijgen. 
 
Tot slot verwijt ik de politiek dat zij geen oog heeft voor de onvoorstelbare nevenschade van de 
maatregelen. Maatregelen waarvan is becijferd dat zij in de zorg alleen al 10x zoveel levensjaren 
kosten dan ze opleveren. Depressies, kindermishandeling en -misbruik, verloren onderwijs, 
faillissementen in vele branches, in de knop gebroken bedrijven, schade aan de ontwikkeling van 
jeugd, verwoesting van cultuur zijn slechts enkele van een lange lijst van effecten die niet in de 
grafieken terugkomen. Hier neem ik de regering haar kortzichtige kille houding bijzonder kwalijk. Als 
de maatregelen niet werken stelt men die niet ter discussie maar hebben ‘de mensen’ het gedaan. De 
parallel met de toeslagenaffaire dringt zich op: ook hier wees men naar ‘de mensen’ die fout waren, 
terwijl nu blijkt dat de overheid op ontstellende wijze structureel inhumaan en zonder enige empathie 
opereerde. In de huidige crisis vertoont de regering wederom niet alleen een gebrek aan inleving 
maar ook weer een kolossaal gebrek aan zelfkritisch vermogen. Waar grondwettelijke rechten en 
democratie moeten wijken staan fundamentele principes van ons bestel ter discussie. Dit is 
buitengewoon gevaarlijk. Zeker, er is een probleem, maar de aard van de problematiek rechtvaardigt 
totaal niet de maatregelen en de totaal buitenproportionele prijs daarvan. Dus moeten we zelf 
nuchter nadenken, enerzijds zonder ons te verliezen in ongefundeerde complotgedachten, anderzijds 
zonder de ogen te sluiten voor wat er nog meer in de wereld gebeurt. 
 
Samenvattend 
COVID-19 is voor sommigen, iha een redelijk goed af te grenzen risicogroep, absoluut een rotvirus en 
ik ben niet tegen vaccineren - maar het moet wel bewezen zinvol en veilig zijn. De huidige 
maatregelen zijn buitenproportioneel en een deel mist onderbouwing, met nevenschade die 
aantoonbaar vele male groter is dan de winst. De overheid dient eerlijke informatie geven en burgers 
serieus te nemen. Zij is er om onze vrijheid en democratie te beschermen in plaats van die af te 
breken. 
 
Tot slot roep ik alle artsen vanuit mijn diepste overtuiging op om persoonlijk hun verantwoordelijkheid 
te nemen, de angst af te werpen en pal te staan voor de werkelijke belangen van hun patiënten door 
eerlijke voorlichting te geven en hun zelfbeschikking te respecteren. En anderen met relevante 
functies zouden naar analogie daarvan hetzelfde moeten doen. 
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Leiderdorp 
6 februari 2021 
 
Voorgelezen en ondertekend, 
 
………………………………………….     ……………………………………. 
Jan Vingerhoets                                                         Pieter Kuit 
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3. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Shohreh Feshtali 

Geboortedatum: 25 mei 1970 

Geboorteplaats: Teheran, Iran 

Beroep: medewerker woningcorporatie, auteur 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb de commissie benaderd omdat het een van de weinige plekken is waar men zorgen kan uiten 

zonder een sticker opgeplakt te krijgen. Ik zie helaas vandaag de dag veel kenmerken van situaties die 

ik al eerder heb meegemaakt. 

Ik was acht jaar oud toen de machtsovername in Iran begon. Daarvoor was het een vrij en modern 

land met mensenrechten. Na de machtsovername werd mensen aangepraat dat hun manier van leven 

ertoe zou leiden dat ze naar de hel zouden gaan. Die angstpsychose was zo sterk, dat vrijwel iedereen 

bang was. Als je mensen in Iran nu vraagt waarom ze deze machtsovername hebben toegestaan, 

zullen ze zeggen dat ze het niet weten.  

Ervaart u de situatie in Nederland als dictatuur? 

Ik zie tekenen van dictatuur. Ik zie dat continu ontkend worden, maar zonder argument. Het is alsof ik 

gek ben. We zien blijkbaar dingen die er niet zijn en we worden geacht dingen te zien die er niet zijn. 

Ik wil hier graag de paralellen laten zien tussen het regime dat ik ervoer toen ik in Iran woonde en de 

situatie die ik nu in Nederland zie. Ik zie de volgende parallellen:  

1. In Iran deden we alles namens het geloof en om te voorkomen dat we in de hel kwamen. In 

Nederland doen we alles voor een virus om te voorkomen dat we ziek worden. Beiden zijn 

onzichtbare vijanden: respectievelijk de hel en ziek worden. In beide gevallen wordt angst 

gebruikt. 

2. In Iran gebruikte men het geloof, iets dat mensen zeer dierbaar is. In Nederland zie ik dat de 

gezondheid van mensen gebruikt wordt, die mensen ook zeer dierbaar is. 

3. In zowel Iran als Nederland werd mensen verteld dat ze zich aan de regels moeten houden 

zowel voor hun eigen veiligheid als die van anderen (dierbaren). 

4. Adviezen veranderen in eisen. Ook in Iran werden dingen aanvankelijk geadviseerd, maar later 

werd het steeds dwingender en werden het eisen. 

5. In beide landen wordt men gestraft bij overtreding van de regels. Er wordt gezegd dat dit 

wordt gedaan om de burger te beschermen. 

6. In beide landen zien we een afname van rechten tot er niets meer overblijft. Voorbeeld: in 

Iran mocht men op een gegeven moment niet meer naar buiten als men zich niet aan de 

regels hield. Ook in Nederland zien we nu een beperking aan het vertoeven in de buitenlucht.  

7. In beide landen zien we dat de overheid pretendeert uit naam van de bevolking te spreken. Er 

wordt beweerd dat een meerderheid de opgelegde regels wil en achter verzwaring van de 

regels staat. 

8. In beide landen heeft alleen de burger last van de regels. De elite en de overheid hebben 

hiervan geen last. 

9. In Iran was er geen regel waarbij het lichaam werd aangetast. Ik maak mij momenteel ernstig 

zorgen, omdat in Nederland wordt verwacht dat men een vaccin met onbekende ingrediënten 

accepteert. Ik ben over het algemeen niet tegen vaccinaties. Het gaat erom dat dit een 

nieuwe techniek is met extra risico’s. Waar risico’s zijn, moet sprake zijn van een vrije keuze. 
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De geschiedenis laat zien dat wetenschappers, journalisten, influencers etc. allemaal kunnen worden 

omgekocht. Zie voor uitgebreide uitleg de slideshow in de video van dit verhoor. 

Waar ik voor pleit is een open debat. Ik zou een onderbouwing willen zien dat het huidige beleid nodig 

is. Hetzelfde hoor ik van andere mensen die zich uitspreken. Dat is ook de reden waarom ik vandaag 

mijn verklaring hier kom afleggen. 

 

Leiderdorp 

6 maart 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Shohreh Feshtali                                                        Pieter Kuit 
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4. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Willem Christiaan Engel 

Geboortedatum: 15 maart 1977 

Geboorteplaats: Utrecht 

Beroep: dansleraar, wetenschapper, mensenrechtenactivist 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik probeer met iedereen te spreken. Mijn motivatie is dezelfde die ik voelde in april 2020. Hier is iets 

mis en daarvan moet iedereen kennis kunnen nemen. Deze commissie is een goede stap in het 

vastleggen van zaken die zullen leiden tot een tribunaal waarin de mensen die verantwoordelijk zijn 

voor de huidige schendingen van de mensenrechten, berecht kunnen worden. 

Op dit moment ben ik verkiesbaar voor lijst 30. Ik heb mij verkiesbaar gesteld om drie redenen: 

1. Om een stem te geven aan het tegengeluid 

2. Het vertegenwoordigen van dat geluid 

3. Vastleggen wat opmerkelijk is en waarover vragen gesteld kunnen worden 

Naar aanleiding hiervan wil ik het hebben over problemen en zwakheden met het kiessysteem in 

Nederland. Ik wil het ook hebben over de problemen die zijn vastgesteld met betrekking tot de 

presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. 

Ik verklaar hier uit eerste hand. Dat houdt in dat mijn verklaring deels gebaseerd is op mijn eigen 

ervaring. Een ander gedeelte is gebaseerd op bronnen.  

In al mijn onderzoek gebruik ik de volgende vijf stappen om te voorkomen dat ik ten prooi val aan 

bijvoorbeeld mijn eigen bias of dat het onderzoek beïnvloed wordt door externe factoren. 

1. Falsificatie 

2. Kruisrefereren 

3. Occam’s razor 

4. Empirisch bewijs 

5. Reproduceren 

Door toepassing van deze stappen kan men vaststellen hoe sterk een bewijs is. 

Ik noem nu meerdere (potentiële) problemen met betrekking tot de aankomende verkiezingen. 

• Mail-in ballots – briefstemmen 

Briefstemmen brengt een extra onzekerheid met zich mee, omdat het niet langer aan de 

persoon vast zit. Er moet worden geverifieerd dat een stem echt van mij afkomstig is. Dat is de 

reden waarom er normaal gesproken in persoon gestemd wordt. Er hoeft dan geen controle 

plaats te vinden omdat er ter plaatse identificatie plaatsvindt. Het is mogelijk daarvoor checks 

in te voeren, maar feit is dat briefstemmen ertoe leidt dat er een onzekerheid wordt 

ingebouwd en daarmee ook een mogelijkheid tot fraude. 

• Onderzoek naar de eerlijkheid en transparantie van de verkiezingen. In de VS werd dit vanaf 

het begin weggewuifd en belachelijk gemaakt. Dat is op zichzelf al opmerkelijk. Onderzoek zou 

moeten vaststellen dat zaken eerlijk verlopen. Hetzelfde zien we in Nederland met betrekking 

tot zaken als kindermisbruik, het onderzoek naar de PCR test, het onderzoek naar de 

deugdelijkheid van de RIVM modellen. Het parlement zegt a priori al nee tegen deze 

onderzoeken. Dat is op zichzelf al opmerkelijk. Men zou toch een vooronderzoek moeten 
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doen om te kijken waar deze vragen vandaan komen. 

Het gaat erom dat onze bewindslieden gecontroleerd dienen te worden.  

• Stemmen door overleden personen. Er worden stembiljetten verstuurd naar personen die niet 

meer in leven zijn. In meerdere Amerikaanse Staten wordt dit geclaimd. De reactie daarop is 

dat dit niet stelselmatig gebeurt. Het probleem is echter dat dit fraudegevoeligheid 

veroorzaakt.  

• Veranderen van de wet omtrent de verkiezingen. Ik heb het over de wet die de procedure van 

de verkiezingen regelt. Voorbeelden: stemmen worden niet meer in het stemlokaal geteld, 

mensen zijn minder herkenbaar door het dragen van mondkapjes. 

Als men de procedure vlak voor de verkiezingen verandert, leidt dit tot onzekerheden. 

Wanneer men onzekerheden inbouwt, schept men de mogelijkheid tot het maken van fouten 

of het plegen van fraude.  

• Handtekening. Hoe moet er geverifieerd worden dat de handtekening ook daadwerkelijk van 

de betreffende persoon is? Handtekeningen zijn makkelijk na te maken en in die zin dus slecht 

reproduceerbaar. Ik stel ter discussie of dit de beste manier is. Het is foutgevoelig en daarmee 

dus ook fraudegevoelig.  

• Stemcomputers. Ook in Nederland wordt gebruik gemaakt van een bepaalde manier van 

stemmen tellen. Stemmen worden wel met de hand geteld. Echter wordt op gegeven moment 

het aantal stemmen wel elektronisch opgeslagen. Hoe vaker dit gebeurt, des te vaker er 

mogelijkheid is op fouten en/of fraude. Ik zou ervoor pleiten om een paper trail te behouden, 

zodat men terug kan gaan naar de ruwe data. We zouden bijvoorbeeld alles kunnen scannen, 

zodat men altijd toegang houdt tot het fysieke stembiljet. 

• Peilingen. Ook in de VS hebben we gezien dat er erg veel wordt gepeild. Deze peilingen waren 

zeer ver verwijderd van wat er uiteindelijk werd gestemd. Wanneer mensen in peilingen zien 

dat een bepaalde partij weinig kans maakt of dat een partij die aversie opwekt veel stemmen 

dreigt te krijgen, leidt dat tot strategisch stemmen. De keuze van de burger wordt beïnvloed 

door dergelijke peilingen. Het stimuleren van strategisch stemmen is in principe 

ondemocratisch.  

Ik zou ervoor pleiten om peilingen aan banden te leggen en te reguleren. Drie dingen moeten 

openbaar zijn:  

 

- broncode/weegfactoren 

- ruwe data 

- aannames 

 

Ik ben ervoor om geen peilingen uit te voeren. Het is mijn mening dat peilingen vooral in het 

voordeel zijn van de zittende partijen.  

• De media. Media en politiek zijn innig verweven. De media worden ook wel als de vierde 

macht gezien. De verwevenheid tussen de media en de huidige macht geeft uiteraard een 

groot voordeel aan de huidige macht. Ik geef als voorbeeld de talkshows, waarin voornamelijk 

de gevestigde orde aan het woord komt, hoewel zij het publiek eigenlijk niet tot nauwelijks 

van nieuwe informatie voorzien. Dit geeft een vertekend beeld van wat er te kiezen valt en 

hoe Nederland ervoor staat qua ideeënvertegenwoordiging.  

Op het moment dat mensen met andere ideeën komen, worden zij door de media geweerd 

vanwege de eerder genoemde verweving van politiek en media.  

Ik wil het nu hebben over problemen met de statistische analyse van de verkiezingsresultaten in de 

Verenigde Staten. 
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• Glitch: om 03:00 ’s nachts werden de stemcomputers in veel zogenaamde battle ground 

states stilgezet. Na opstarten was het verschil tussen de twee presidentskandidaten 

ineens nihil. Dat zou een aanleiding moeten zijn voor diepgravend onderzoek. 

• Wegen van stemmen. Stemcomputers kunnen geprogrammeerd worden om de uitslag 

een bepaalde kant op te duwen. Bepaalde stemmen worden zwaarder gewogen dan 

andere. Dit is zo opvallend dat het een onderzoek vereist. 

• Statistische waarschijnlijkheid van het feit dat alle swing states in het voordeel van de 

Democraten uitvielen. Dit op zich is geen bewijs van fraude, maar zou wel tot onderzoek 

moeten leiden. 

• Benford analyse: een statistische analyse waarmee men kijkt hoe waarschijnlijk het is dat 

een reeks getallen natuurlijk is of gemanipuleerd. In de Verenigde Staten is een patroon 

waar te nemen dat wijst op eventuele manipulatie ten voordele van de Democratische 

partij. 

• Totaal aantal stemmen. Joe Biden, een kandidaat die geen campagne heeft gevoerd, heeft 

het grootste aantal stemmen gekregen van alle presidentskandidaten in de geschiedenis. 

Donald Trump had tien miljoen stemmen meer dan tijdens de verkiezingen waarin hij 

president werd. Hoe waarschijnlijk is het dat een presidentskandidaat die geen campagne 

heeft gevoerd het hoogste aantal stemmen ooit haalt? 

Ik wil benadrukken dat deze zaken los van elkaar geen smoking gun zijn en geen bewijs van fraude. 

Echter zijn al deze zaken bij elkaar opgeteld opvallend genoeg dat een onderzoek nodig is.  

Ik wil het nu hebben over de situatie in Nederland. Dan komen we uit bij de Kieswet. In Nederland zie 

ik de volgende zwakheden in het systeem: 

• Ondersteuningsverklaringen. Deze heeft men nodig wanneer men zich verkiesbaar wil stellen.  

• Kieskringen. Er zijn in Nederland twintig kieskringen. Wanneer men verkiesbaar wil zijn voor 

de Tweede Kamerverkiezingen, dient men uit elke kieskring dertig ondersteuningsverklaring te 

hebben. Heeft men in een bepaalde kieskring geen dertig van zulke verklaringen, dan kunnen 

kiezers die woonachtig zijn in die kieskring niet op de betreffende lijst stemmen. 

• Uitstel verkiezingen. Hierover wordt al maanden veelvuldig gespeculeerd. Wat daarmee wordt 

voorgehouden is het idee dat de zittende macht wanneer het hen goeddunkt de verkiezingen 

kan uitstellen. Het feit dat hierover gesproken wordt, is in feite al zeer discutabel. Er is sprake 

van een power play. Er wordt de bevolking verteld dat zij zich aan bepaalde maatregelen 

dienen te houden omdat ze anders niet mogen stemmen. Dit is manipulatie. 

• Mondkapjesverplichting. Men mag het stemlokaal niet binnen als men geen mondkapje 

draagt. Dit werpt een extra drempel op voor mensen die geen mondkapje kunnen of willen 

dragen. Men wordt op deze manier belemmerd van het uitoefenen van zijn/haar actieve 

stemrecht. Het stellen van dergelijke eisen aan het stemrecht is een inperking van eerlijke en 

transparante verkiezingen en een belemmering van het actieve kiesrecht. Dit nog los van het 

feit dat het mondkapje in feite een religieus symbool is.  

• Tellen van stemmen op een andere locatie. Hiermee wordt het proces minder openbaar en 

minder transparant. Er kunnen geen extra mensen bij de tellingen aanwezig zijn in verband 

met de coronamaatregelen. Wij kunnen als burgers dus niet controleren of de tellingen eerlijk 

verlopen. Wij moeten dat ter kennisgeving aannemen.  

• Software waarmee de stemmen elektronisch worden ingevoerd bevat zestien fouten 

waardoor hij fout- en fraudegevoelig is.  

• Protocollen in stemlokalen. Mensen die werkzaam zijn in stemlokalen hebben te maken 

gekregen met veel veranderingen in het proces. Ook dit leidt tot een sterke foutgevoeligheid. 
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Ook worden mensen die geen mondkapje kunnen en/of willen dragen uitgesloten van werken 

bij stemlokalen. Ook worden sommige mensen, waaronder de getuige voor mij (Shohreh 

Festhali), dit jaar zonder opgaaf van redenen niet opgeroepen. Dit is opvallend omdat het de 

suggestie wekt dat er sprake is van selectie.  

Ik wil het nu hebben over Lijst30. Er is bij de Kamer van Koophandel een fout gemaakt bij het proces 

van uitschrijven van bestuursleden van Vrij en Sociaal Nederland. Vervolgens heeft de Kiesraad de 

gemachtigde inleveraar veranderd op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel die op dat 

moment in onderzoek waren. Het leek daardoor alsof er voor de lijst Vrij en Sociaal Nederland twee 

inlevermomenten waren. Daarna heeft de Kiesraad een beslissing genomen dat de twee inleveringen 

twee politieke entiteiten zijn, waardoor de lijst is gesplitst in twee lijsten: VSN en Lijst30. Echter is er 

maar één vereniging en maar één partij. Het was nooit onze bedoeling om een aparte partij op te 

richten. Wij zij hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Dit werd afgewezen. Er is 

dientengevolge een unieke situatie ontstaan, waarvan duidelijk is dat het de partij geen goed doet. De 

ingeleverde ondersteuningsverklaringen zijn namelijk verdeeld onder de twee partijen. Hierdoor is er 

geen enkele plaats in Nederland waar zowel VSN als Lijst30 verkiesbaar zijn. De 

ondersteuningsverklaringen voor de kieskring Den Haag zijn allemaal toegekend aan VSN. Omdat 

Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland, via de kieskring Den Haag stemmen, is het dus 

voor niemand die in het buitenland woont mogelijk om op Lijst30 te stemmen. Deze situatie heeft 

grote politieke gevolgen.  

Het is mijn persoonlijke vermoeden dat er een verband bestaat tussen de hierboven geschetste gang 

van zaken en het feit dat zowel VSN als Lijst30 lijsten zijn die tegen de huidige coronamaatregelen zijn.  

Het wordt op deze manier steeds duidelijker dat het politiek systeem een ingebouwde mogelijkheid 

bevat tot sturing. Dit is al jaren het geval. Het moet duidelijk zijn dat we te maken hebben met een 

complexe situatie, waarin er geen sprake is van één persoon die een doos met stemmen steelt. Er is 

sprake van vele kleinere lagen waarin fouten in de hand worden gewerkt, waardoor ook fraude 

gemakkelijker wordt gemaakt. 

Leiderdorp 

6 maart 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Willem Christiaan Engel                                          Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
45 

5. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Hendrikus Boomsma 

Geboortedatum: 19 maart 1958 

Geboorteplaats: Castricum 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik vind het belangrijk om hier mijn verhaal te doen omdat er een grote discrepantie is tussen datgene 

dat de overheid ons vertelt en het feitelijke materiaal dat beschikbaar is. Als ik dan zie wat de gevolgen 

zijn van de maatregelen van de overheid, gaat mij dat letterlijk en figuurlijk aan het hart. 

Mijn onderneming is gevestigd in Sliedrecht. Het heet Pool Trading. Wij doen in de internationale 

handel in scheepsmotoren en industriële motoren, generatorsets en keerkoppelingen. Wij 

onderhouden een netwerk van mensen die in deze handel actief zijn of bedrijven die nieuwe motoren 

leveren aan scheepswerven. Bij mijn bedrijf zijn veertien mensen in dienst.  

Aan het einde van het jaar maken wij gewoonlijk een exploitatie op voor het komende jaar.  

Welke hindernissen komt u tegen in uw bedrijfsvoering sinds de coronamaatregelen van kracht zijn? 

Dat is van ongekende omvang. Mijn vertegenwoordigers kunnen door geldende reisbeperkingen niet 

meer reizen om de inkoop die nodig is te doen. Het is wel mogelijk om bepaalde beslissingen te 

nemen op basis van foto’s, maar meestal is het nodig om bijvoorbeeld een motor van binnen te 

inspecteren. Vaak is het nodig dat een personeelslid ter plaatse komt om zaken fysiek te controleren. 

Wij hebben het afgelopen jaar extreem veel hindernissen ondervonden van de maatregelen. 

Hoeveel kan er nog gereisd worden door uw personeel uitgedrukt in een percentage? 

Er kan nog zo’n 20% van de werkbezoeken worden afgelegd.  

Ik wil erbij vermelden dat wij ook internationale klanten hebben die bij ons op de vestiging 

langskomen om bij ons inkopen te doen. Dat is nu door de geldende reisbeperkingen ook niet meer 

mogelijk.  

Als ondernemer weet men niet waar men aan toe is en hoe lang de maatregelen nog zullen gelden. 

Eind 2019 hebben wij een begroting opgesteld. Hiermee word ik ook geacht om verantwoording af te 

leggen bij de bank. Dit omdat ik voor de overname van dit bedrijf grote leningen heb moeten afsluiten. 

De begroting van eind 2019 is totaal niet uitgekomen. Voor het komende jaar kan ik met goed fatsoen 

geen begroting maken, omdat ik geen idee heb wat er zal gebeuren met de maatregelen. 

Wordt uw personeel tot nu toe door u doorbetaald en voldoet de regeling van de overheid? 

Mijn personeel wordt doorbetaald. Met de regeling kom ik in principe wel uit.  

Wat heeft het gedaan met uw omzet en uw winst? Stelt de regering u schadeloos? 

De regering stelt ons niet schadeloos. In april konden wij ons inschrijven voor de eerste NOW-regeling. 

Dat is een bijdrage aan de personeelskosten. Ik had destijds geen idee waar dit op zou uitdraaien. In 

het jaar 2020 heb ik ten opzichte van 2019 700.000 euro minder omgezet.  

Volgens prognose zou er een omzet gedraaid moeten worden van 5,8 miljoen euro. We hebben een 

realisatie van 4,8 miljoen. Dat houdt een verlies aan dekkingsbijdrage in de exploitatie in van 400.000 

euro. Dat is een winstderving van 400.000 euro. Gelukkig heeft dit geen situatie veroorzaakt waarbij 

wij op het randje van overleven hangen, maar het is uiteraard wel een aanzienlijke schade. De bank 

verplicht mij om ieder jaar een exploitatiebegroting voor het komende jaar af te geven, met daaraan 

vastgekoppeld een liquiditeitsbegroting. In de realiteit van dat lopende jaar moet ik elk kwartaal aan 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
46 

de bank rapporteren. Als daar sprake is van discrepanties, geeft dit aanleiding tot stevige gesprekken. 

Mijn kredietwaardigheid is hiervan afhankelijk. In de ogen van de bank vorm ik sinds de coronacrisis 

een groter risico. Ik word dan geacht te melden wat ik van plan ben aan een dergelijke situatie te 

doen. Er worden nu hogere eisen aan mij gesteld door de bank.  

Het omzetverlies van het afgelopen jaar leidt er ook toe dat ik minder kan investeren voor het jaar 

hierna.  

U vraagt mij hoe lang ik het in de huidige situatie nog vol ga houden. Mijn antwoord daarop is dat als 

de situatie in het komende jaar niet verandert, de kans zeer groot is dat er ernstige maatregelen 

moeten worden genomen om het bedrijf te laten overleven. Ik heb het dan over het personeel, dat 

zoals bij de meeste bedrijven de grootste kostenpost is. Inmiddels hebben wij al één persoon moeten 

laten afvloeien. Ongetwijfeld zullen er nog meer volgen. Dat is schrijnend, omdat ik in feite iedereen 

nodig heb.  

Ik wil vermelden dat de huidige situatie voor mij en mijn personeel voor grote stress heeft gezorgd. 

Men zit eigenlijk continu in een existentievrees. Het is zeer goed mogelijk dat ik op een gegeven 

moment voor de bank een te groot risico word. Als zij er dan voor kiezen mijn lening direct in te 

vorderen, zal het bedrijf dat niet overleven. Dit zou ertoe leiden dat ik ook persoonlijk geruïneerd 

word. 

Ik voel mij als ondernemer in hoge mate verantwoordelijk voor het (financieel) welzijn van de mensen 

die bij mij in dienst zijn. Met mij als mens heeft deze situatie heel veel gedaan. Vanaf begin februari 

ben ik intensief onderzoek gaan doen naar de achtergronden van de coronacrisis. Ik heb grote 

discrepanties geconstateerd tussen de feiten die ik gevonden heb en datgene dat door de overheid 

verteld wordt. Dit alles heeft geleid tot zoveel stress dat ik in juni vorig jaar een hartaanval heb gehad. 

Ik ben daarvoor behandeld. Echter heb ik elke maand daarna, tot acht maal toe, opnieuw een 

hartaanval gehad. Ik ben gekatheteriseerd om te kijken of er sprake was van stolsels. Het is echter 

gebleken dat ik een aandoening heb – een vorm van coronaire vaatkramp – die getriggerd wordt door 

extreme stress. Het is mijn ervaring dat dit toe te wijzen is aan alle stress die deze maatregelen met 

zich meebrengen en mijn doorlopende zorgen dat mijn bedrijf om zal vallen.  

Voor het begin van de coronacrisis had ik geen last van dergelijke gezondheidsproblemen. Ik ben er 

dus zeker van dat er een correlatie bestaat. De cardioloog onderschrijft ook dat mijn aandoening 

wordt getriggerd door stress. 

Wat mij nog het meeste stoort en de meeste stress oplevert is de enorme discrepantie tussen de 

feiten en wat er verteld wordt door de regering. Ik ben hier zeer boos over.  

Heeft u vertrouwen in de regering en in het beleid dat zij op dit moment voeren? Heeft u vertrouwen in 

demissionair minister-president Rutte en het kabinet achter hem? 

Absoluut niet. Omdat de media volstrekt nalaten om feiten te achterhalen, ben ik zelf min of meer een 

onderzoeksjournalist geworden en als gevolg daarvan zoveel feiten tegengekomen waaruit blijkt dat 

dhr. Rutte en dhr. de Jonge keihard staan te liegen. Daar ben ik ontzettend boos over. Ik overhandig u 

een verzameling e-mails die ik heb verstuurd aan Tweede Kamerleden, de burgemeesters en 

wethouders van alle grote Nederlandse steden, en alle Nederlandse dagbladen. Ik heb hierop 

ontzettend veel standaard antwoorden gekregen. Alleen van de perswoordvoerders van D66 en SGP 

heb ik inhoudelijk antwoord ontvangen.  

Het stoort mij al een jaar lang ontzettend dat er om de zaken heen gedraaid wordt. Ik heb het 

vermoeden dat er met opzet over bepaalde zaken niet wordt gesproken door de regering of door de 

media. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin er een complete omwenteling in de samenleving 

plaatsvindt, die vervolgens voor het grootste deel van Nederland als een complete verrassing komt.  
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Ik ben op basis van eigen onderzoek ernstig verontrust als vader, als grootvader en als ondernemer 

verantwoordelijk voor veertien gezinnen. Ik vind dat er diepgaand onderzoek plaats zou moeten 

vinden. 

Leiderdorp 

6 maart 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Hendrikus Boomsma                                          Pieter Kuit 
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6. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Youri Alexander Batema 

Geboortedatum: 18 februari 1992 

Geboorteplaats: Groningen 

Beroep: medewerker teleperformance 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik was zoals vele anderen in Nederland werkeloos geworden. De crisis bleef maar voortduren, maar ik 

zag er niet veel van terug in mijn directe omgeving. Ik wilde ook een bijdrage leveren en onderzoeken 

of dingen waren zoals gezegd werd. Daarom ben ik gaan werken bij teleperformance om 

testafspraken in te plannen voor de GGD. U vraagt mij of dat de enige reden was. Ik was natuurlijk ook 

werkeloos en wilde brood op de plank brengen, maar voornamelijk was het omdat ik wilde weten of 

alles was zoals ons verteld werd. 

Kunt u vertellen wat de reden is waarom u zich vervolgens bij ons gemeld heeft?  

Vanaf mijn training zag ik al dingen die ik apart vond. Ik wist niet waar ik ermee naartoe kon. Vanuit de 

politiek wordt geen onderzoek ondersteund, en ik wist niet waar ik heen moest met mijn informatie. 

Elke keer als de maatregelen wellicht versoepeld konden worden, waren de regels bij ons al aangepast 

en de voorwaarden waaronder mensen getest mochten worden minder streng gemaakt. Ik wist dus 

elke keer van tevoren al dat maatregelen niet versoepeld gingen worden. Als er meer getest wordt, 

gaan de cijfers immers niet omlaag. 

Aanvankelijk moest men symptomen hebben om getest te worden; de juiste symptomen ook. Op een 

gegeven moment werden deze voorwaarden soepeler. Een voorbeeld hiervan is het feit dat op een 

gegeven moment mensen zonder klachten ook getest mochten worden als zij van de GGD of de 

Coronamelder app te horen hadden gekregen dat zij met een besmet persoon in aanraking waren 

geweest.  

Op dit moment kan iedereen die dat wil, getest worden. Als iemand geen klachten heeft en niet in 

contact is geweest met iemand die onlangs positief is getest, vertellen wij die persoon wel dat testen 

niet noodzakelijk is. Als deze persoon vervolgens toch getest wil worden, doen wij dat wel. Voorheen 

was dit niet zo.  

U heeft mij verteld dat u te maken kreeg met webinars. Kunt u mij vertellen wat dat inhoudt? 

Bij een webinar krijgen wij als agents onze training. Bij elke update van het script krijgen wij een 

nieuwe webinar. Daarin wordt ons verteld hoe we ons werk moeten doen. Wij krijgen daarvoor 

inlogcodes. Deze webinars zijn dus niet openbaar. 

Wat wordt er dan verteld? Kan men vragen stellen? 

Men kan vragen stellen per chat. Die worden beantwoord door moderators. Soms worden bepaalde 

vragen ook in de webinar beantwoord.  

U heeft een aantal van deze webinars aan ons beschikbaar gesteld. Daarnaar gaan wij nu kijken. 

Daarna wil ik u om enige toelichting en commentaar vragen.  

In deze video’s komen de volgende mensen voor: Koen Spruijt, Atte Bootsma, Rob Schuurman. 

Video 1 (december 2020) 

Deze video is van afgelopen kalenderjaar. Deze meneer heeft het over de maand januari. Kunt u 

vertellen wat u stoort aan deze video en waarom u deze heeft aangereikt? 

Ze weten duidelijk al dat het niet zo snel voorbij gaat zijn. Ze schalen al op. Ze hebben plannen in de 

maak om behoorlijk groot te worden.  
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In sommige rustige periodes heb je maar één telefoontje per uur. Daardoor maken mensen zich 

zorgen dat ze hun werk zullen kwijtraken. Daarom geven ze dergelijke garanties om mensen gerust te 

stellen. Er wordt gezegd dat mensen nog maanden werk zullen hebben, terwijl ze dit eigenlijk niet 

kunnen weten.  

Video 2 

Als ik de webinar moet geloven, wordt er bij de PCR test doorgegaan tot 56 cycli. Dat is meer dan 

mijns inziens zou moeten kunnen.  

Video 3 

Als men de eerste vaccinatie heeft gehad en men krijgt achteraf klachten die op corona lijken, dan kan 

men zich laten testen. Als die test vervolgens positief uitvalt, mag deze persoon de tweede vaccinatie 

niet halen. Men mag namelijk niet gevaccineerd worden als men in de afgelopen vier weken een 

positieve test heeft gehad. Deze persoon moet dan dus opnieuw gevaccineerd worden. Dat geldt ook 

voor de eerste injectie; deze moet ook opnieuw. 

Video 4 

Dit is eigenlijk ook een werkgarantie. Wij als agents mogen mensen ook gaan inplannen voor 

vaccinatie. Bovendien wordt er gezegd dat mensen klachten vergelijkbaar met corona kunnen 

ontwikkelen na vaccinatie. Deze mensen moeten dan ook weer getest worden. Zo ontstaat er een 

situatie waarin mensen herhaaldelijk getest moeten worden. 

Ik heb een vrouw gesproken van 91 jaar. Zij was al twee keer gevaccineerd en had klachten (koorts, 

hoesten, keelpijn, benauwdheid, neusverkoudheid, reuk- en smaakverlies etc). In het overzicht van de 

testafspraken kunnen wij dat zien. Haar testresultaat was negatief. Ik moest haar bellen om haar dat 

te vertellen. Ik kon dit echter niet opbrengen omdat ik haar niet wilde vertellen dat haar test negatief 

was en zij dus zo ziek was geworden van iets dat haar zou moeten beschermen. Ik heb dit dossier toen 

doorgezet. 

Ik krijg steeds meer moeite met mijn werk, omdat ik het lastig vind om de vragen van de mensen te 

beantwoorden. In het begin was het nog wel te doen om mensen die bang waren voor het virus 

binnen mijn script gerust te stellen. Nu spreek ik vooral nog mensen zoals moeders die bezorgd zijn 

om hun kinderen, niet door corona, maar vanwege bijvoorbeeld hun schoolachterstand.  

Video 5 

Ik vind het opvallend dat men een hele omgeving waarin mensen geen klachten hebben, massaal wil 

testen. Ook vind ik het opvallend dat deze meneer erg blij lijkt te zijn dat er meer mensen getest gaan 

kunnen worden door de Engelse variant. Ik vind de sfeer in de webinars over het algemeen te vrolijk. 

Dat is niet verwonderlijk, gezien het feit dat hier commerciële bedrijven aan verbonden zijn. Die 

profiteren financieel van grotere aantallen testen.  

Video 6 

Wat mij opvalt, is dat we altijd te horen krijgen dat we geen advies mogen geven, maar dat er wel van 

ons wordt verwacht dat we mensen afraden hun afspraken af te zeggen. Ik vind het scheef om 

mensen onder druk te zetten nieuwe afspraken te maken. Dat is niet aan ons. 

U vraagt mij waarom ik hier moeite mee heb. Ik heb daarvoor nooit een script gevolgd. Bovendien vind 

ik dat dit de eigen keuze van de mensen is. Mensen weten zelf wel of ze getest moeten worden of 

niet. Het staat mij tegen om aan te dringen.  

U vraagt mij naar de software die wij gebruiken. Daarin is heel wat informatie te zien die wij niet 

zouden moeten kunnen zien. Wij kunnen bijvoorbeeld inzicht krijgen in de familierelaties van de 

geteste persoon. Ook hebben wij dan toegang tot informatie over deze familieleden. Het gaat hier om 

meer informatie dan ik nodig heb om afspraken in te plannen.  
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Ik ging er altijd vanuit dat de gegevens van mensen beschermd waren door deze software. Dat is niet 

waar gebleken. Dat blijkt mijns inziens ook uit het datalek dat heeft plaatsgevonden. 

Video 7 (januari 2021) 

Ik weet dat iedereen ontzettend baalde van het datalek. Ik wil niet suggereren dat dit met opzet is 

gebeurd. Echter is het wel opvallend te noemen dat er rekening mee werd gehouden dat iets 

dergelijks kon gebeuren. Daarvan was men zich dus wel degelijk bewust.  

Video 9 

Ik vind het walgelijk dat deze mensen blij lijken te zijn met het feit dat er geen einde lijkt te komen aan 

het testen. Er wordt gesproken over het snif- en snotterseizoen, zoals dit genoemd wordt. Deze 

mensen weten heel goed dat griep en verkoudheid vergelijkbare klachten geven als corona.  

Video 10 

Deze video laat zien waar wij onze orders vandaan krijgen. Ik vind vooral de sfeer opvallend die 

aanwezig is in de studio wanneer er wordt gesproken over het vele testen. Er wordt altijd heel vrolijk 

gedaan. Het lijkt alsof ze het werk dat ze doen geweldig vinden. Dat vind ik niet gepast als het om zo’n 

serieus onderwerp gaat. 

Waarom vindt u deze situatie zo ernstig dat u bereid bent er uw geheimhoudingsverklaring voor te 

schenden? Blijkbaar heeft u er nogal wat voor over om dit naar buiten te brengen. 

Ik ben hiermee begonnen omdat ik dingen verkeerd zag gaan. Ik wilde weten hoe dingen echt in zijn 

werk gingen. Ik mag dan wel een verklaring hebben getekend, maar dat is geen excuus om verkeerd te 

handelen. Ik had wel enigszins rekening gehouden met de mogelijkheid dat ik mijn werk kwijt zou 

raken als ik dergelijke zaken naar buiten zou brengen. Ik ben niet met dit werk begonnen met de 

intentie om zaken openbaar te maken, maar op dit moment vind ik dat het nodig is. Op dit moment 

spreek ik veel mensen die bang zijn om andere redenen dan corona. Ik spreek bijvoorbeeld veel 

moeders die hun kinderen moeten laten testen omdat ze anders niet naar school mogen. Het is 

immers inmiddels zo dat hele schoolklassen getest moeten worden als één kind besmet is. Vaak 

moeten ze in quarantaine tot er sprake is van een negatieve test. Die moeders willen gewoon dat hun 

kinderen weer naar school kunnen. Ik vertel deze moeders wel dat testen niet verplicht is, maar zij 

geven aan dat hun kinderen al een jaar aan onderwijs hebben gemist. Ik hoor neerslachtigheid als ik 

met deze mensen praat.  

Ik vind de huidige situatie zo ernstig dat ik de risico’s van het breken van mijn 

geheimhoudingsverklaring op de koop toe neem.  

Alle video’s zijn opgenomen tussen 23 oktober en 23 december 2020 met uitzondering van video 7.  

Wij willen benadrukken dat dit slechts een selectie is uit vele uren aan videomateriaal. De commissie 

zal het overige materiaal nog zorgvuldig bekijken. 

Leiderdorp 

13 maart 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Youri Alexander Batema                                          Pieter Kuit 
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7. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Dirkje Torn Broers 

Geboortedatum: 6 november 1993 

Geboorteplaats: Wageningen 

Beroep: cliëntmanager bewindvoering mentorschap en curatele 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben in dienst bij een kantoor. Dat kantoor is de bewindvoerder en ik voer dan de taken van de 

bewindvoerder uit. Dat betekent dat ik wettelijk vertegenwoordiger ben van mensen. Bij 

bewindvoering gaat het alleen om financiële zaken. Bij curatele zijn mensen volledig 

handelingsonbekwaam. In het geval van mentorschap heb ik iets minder bevoegdheden. 

De vorige keer heb ik verteld over de gang van zaken op de werkvloer. Ik werk met de meest 

kwestbare mensen in de samenleving. Er werd gezegd dat de maatregelen genomen worden voor 

deze mensen. De vorige keer heb ik voornamelijk voorbeelden gegeven over financiële zaken en de 

problemen die als gevolg van de maatregelen voor cliënten ontstonden. Kort na mijn vorige bezoek 

aan de commissie begonnen de vaccinaties.  

Ik vind het belangrijk dat wordt vastgelegd wat dit betekent voor mij als professional en voor mijn 

cliënten. Daarom zit ik hier nu voor de tweede keer. 

Begin januari legde ik mijn eerste verklaring af bij de BPOC. Op dat moment bereidde ik mij voor op de 
stroom aan toestemmingsformulieren voor de vaccinaties en ik uitte mijn zorgen over wat zou komen.  
 
Nog geen twee weken later was het zo ver. De eerste formulieren begonnen binnen te druppelen. Eén 
ding hadden alle mails en brieven gemeen: of er maar zo snel mogelijk een ingevuld formulier retour 
kon komen. Zoals wij hadden afgesproken als collega’s onderling begon ik de gegevens van de artsen 
op te vragen en vertelde ik de begeleiders dat ik niets zou invullen voor ik de arts en liefst ook de cliënt 
gesproken zou hebben. Als de cliënt niet zelf kan spreken of die nog ouders / familieleden hadden dan 
wilde ik die het liefst ook raadplegen; zij kennen hun familielid immers veel beter dan ik. Wat zou de 
cliënt gewild hebben, wat zou de familie gekozen hebben? Dit echter allemaal vastleggen kost tijd. 
 
Ik begon te bellen. Een vader vertelde mij dat hij wel twijfelde, waar doe je goed aan? Zijn dochter was 
al benauwd en was niet ziek, maar zou nu evengoed een ziekteverwekker ingespoten krijgen. Wat 
gebeurt er als ze benauwd wordt nadat ze het vaccin toegediend heeft gekregen? Ik belde de arts en 
legde deze vraag voor. O nee hoor, dat zal wel loslopen, zei ze. Het is gewoon belangrijk dat ze 
beschermd is. Na enig doorvragen gaf ze me wel de toezegging dat ze tenminste een kuur paracetamol 
zou voorschrijven voor de eventuele bijwerkingen. De cliënt kon immers niet spreken en zelf geen pijn 
of ongemak aangeven anders dan door lichamelijke onrust te tonen. Terwijl ze aangaf dat ze de 
paracetamol zou voorschrijven trok ze nog een andere conclusie. “Eigenlijk is dit best een goed idee. Er 
zitten op die afdeling nog veel meer mensen die niet kunnen spreken, misschien moet ik even contact 
opnemen met de afdeling om voor de andere cliënten hier ook af te spreken dat ze paracetamol  krijgen 
uit voorzorg.” Ik hoorde het aan en dacht: wat ben ik blij dat ik heb gebeld en tenminste dit nog wordt 
afgesproken. Ik vroeg ook door over de toestemming om gegevens te delen. “Ik zie op het formulier 
staan dat er gegevens gedeeld kunnen worden, om welke gegevens gaat het dan? Er staat bovendien 
bij dat dit zou moeten om de veiligheid te waarborgen, ik neem toch aan dat we wel iets veiligs 
toedienen aan onze cliënten?” vroeg ik, terwijl ik net deed of mijn neus bloedde. Ze raakte in de war en 
moest het eerst opzoeken voor ze me antwoord kon geven. Deze formulieren is overigens ook iets 
merkwaardigs mee aan de hand, dus dat zal ik zometeen ook bespreken en ik zal ze aan de commissie 
ter beschikking stellen. 
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Ook voor een andere cliënt sprak ik met de arts. Ik vroeg hem of het verantwoord zou zijn het vaccin 
toe te dienen. Hij keek vluchtig het dossier door en zei: “ik zie geen contra-indicaties, geen 
zwangerschap of diabetes dus dan kan het prima. Het is immers belangrijk om hiermee 
groepsimmuniteit op te bouwen.” Ik hoorde hem aan en dacht: het is heel wat om die claim te maken, 
ik lees in de formulieren dat er nog onderzoek moet worden gedaan naar de werkzaamheid van het 
vaccin. Vervolgens vroeg ik hem hoe de instelling met de cliënten omging, of er ook met cliënten 
gesproken werd over wat zij wilden. “Mevrouw,” zei hij, bijna verontwaardigd, “we moeten hier 
volgende week 400 mensen vaccineren, u denkt toch niet dat ik daar tijd voor heb?” Ik was opnieuw blij 
dat ik had gebeld en tenminste voor mijn cliënten kon zeggen dat er een arts in hun dossier gekeken 
had. Dat spreken met de cliënten zou ik dan zelf wel doen.  
 
Slechts in één geval kon ik bespeuren dat er wat beter over nagedacht was. De verpleegkundige vertelde 
mij dat er op locatie gevaccineerd zou worden door het medische team van de instelling. De artsen 
zouden aanwezig zijn voor de nazorg en vervolgens zouden op de afdeling gedurende een aantal dagen 
extra mensen worden ingezet om de cliënten in de gaten te houden en te kijken of er bijwerkingen 
zouden optreden. Hoewel ik ook daar nog steeds een zorgvuldige afweging miste over de noodzaak en 
veiligheid van het vaccin, was er tenminste over nagedacht hoe dan het verloop van het proces zou zijn.  
 
Ik ontving ook verzoeken van begeleiders om de formulieren zo snel mogelijk terug te sturen. Een aantal 
van mijn cliënten woont in een instelling waar zij echt 24 uur zorg nodig hebben, anderen wonen in een 
instelling of op het terrein van een instelling, maar hebben wel hun eigen kamer. Er is begeleiding 
aanwezig indien nodig, maar zij functioneren redelijk zelfstandig. In zulke gevallen kan het voorkomen 
dat zij niet onder de verpleeghuisarts vallen, maar onder de ‘gewone’ huisarts. De instelling vertelde mij 
dat ze moesten inventariseren (en ja, snel!) en dat de huisarts dan de oproep voor vaccinatie zou 
versturen. Een enkele keer werd ik zo nijdig ik dat ik terug stuurde: “ik snap dat je het snel wilt hebben, 
maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid en ik wil eerst de arts spreken.” Je wacht maar even, dacht ik 
er achteraan. Vaak krabbelden ze dan wel wat terug en kreeg ik toch even de tijd om te proberen met 
de arts en de cliënt te spreken. Ik belde de huisartsen en het gebeurde me wel een keer of vier dat ik 
de ‘gewone’ huisarts belde. Allemaal waren ze verbaasd. “Waarom belt u ons?” Ik legde uit dat ik 
toestemmingsformulieren moest invullen, maar dan tenminste van een arts wilde weten of het 
eventueel toedienen van een vaccin verantwoord was. “Maar van wie moet u dat invullen dan?” 
vroegen ze. Ik vertelde dat ik van de begeleiders te horen kreeg dat de artsen een uitnodiging voor 
vaccinatie zouden versturen. Ik hoorde de verbazing aan de andere kant van de lijn stijgen. “Nou 
mevrouw, wij weten nergens van. We weten niet wie eerst aan de beurt komen en wie daarna, we 
weten niet of wij wel zelf de vaccins gaan geven, we weten niet eens of we gebruik kunnen maken van 
Pfizer of van Moderna of nog een ander ‘merk’. We weten ook niets van het versturen van brieven. 
Iedereen boven de 18 zal opgeroepen worden, maar voor verdere uitspraken is het nog een beetje te 
vroeg.” Vanwaar dan die haast bij begeleiders om die formulieren ingevuld terug te krijgen, vroeg ik mij 
af? En hoe bestaat het dat begeleiders mij vertellen wat artsen gaan doen, terwijl de huisartsen zelf van 
niets weten? Daar bestaat overigens, naar mijn mening, een hele redelijke verklaring voor, maar ook 
daarover zometeen meer. 
 
In die week sprak ik zo’n 15 artsen. Het viel me op dat er de meest bijzondere claims werden gedaan 
over wat het vaccin allemaal zou kunnen, compleet beschermen tegen de ziekte, anderen beschermen, 
groepsimmuniteit opbouwen. Ik werd er een beetje cynisch van. Ik kan net zo goed de tv aanzetten en 
de ministers het woord laten doen, dacht ik nog. Niet één van de artsen gaf aan dat de cliënt nooit ziek 
was en met een goed immuunsysteem ook ver kon komen. Allemaal konden ze met een halve blik in 
het dossier zien dat er geen contra-indicaties waren en dat het dan wel goed zou zijn. Geen woord van 
waarschuwing, geen woord over een eventuele andere benadering of behandeling, meestal ook geen 
woord over de eigen keuze van de cliënt. En steeds maar weer die eeuwige haast. Ik kreeg niet de indruk 
dat er ook maar ergens een echt zorgvuldige afweging werd gemaakt. Ik vroeg aan een collega hoe dat 
bij haar ging. Ze had exact dezelfde ervaring. Haast, haast, haast en met één blik in het dossier zeggen 
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dat het wel goed is. Even voor de duidelijkheid: ik weet dat er ook artsen zijn bij wie het niet zo werkt, 
ze zitten o.a. hier wel eens aan tafel. Maar mijn ervaring met de artsen die ik gesproken heb was helaas 
anders. 
 
Eén van mijn cliënten kon zich wel redelijk uitdrukken. Ik kreeg een mail van zijn begeleider of ik het 
formulier even in kon vullen. Zowel voor Pfizer als voor Moderna, want ze wisten nog niet wat hij zou 
krijgen. De huisarts zou hem oproepen. Zoals ik normaal bijna altijd doe, mailde ik terug om de gegevens 
van de arts op te vragen met daarbij de cliënt in de cc. Ik kreeg vervolgens reactie van de hulpverlener, 
die meteen ook even aangaf dat de cliënt nog van niets wist. Ik was blij dat ik hem dus had meegenomen 
in de cc, hij kan redelijk zelfstandig functioneren, hoezo wordt zoiets niet eerst met hem besproken? Ik 
belde hem daarom zelf maar op. Hij gaf aan niet echt zin te hebben in een vaccin. “Nou ja, als het echt 
moet…” twijfelde hij. Ik gaf aan dat hij zelf mocht kiezen. Het is niet verplicht, er hoeft niets. “Ja, maar 
als het moet voor een ander…” “Nee, je hoeft niks voor een ander. Dit gaat over jouw gezondheid, wat 
wil jij?” hield ik hem voor. “Liever niet,” was het antwoord. Vervolgens belde ik zijn arts om te horen 
hoe die er in stond. Die wist van niets, geen idee welk vaccin, wie het gaat geven enz. Maar kijkend naar 
de richtlijnen van het RIVM zag hij ook geen bezwaren, dus dat kon ik dan wel invullen. Ik viel van de 
ene verbazing in de andere. Is dit echt hoe wij met mensen om willen gaan?  
 
Voor weer een andere cliënt kreeg ik een vraag of ik het formulier wilde invullen. Ik gaf aan met de arts 
en de cliënt te willen spreken en maakte een afspraak om een week later bij die cliënt langs te gaan. In 
het weekend voor de afspraak werd mijn collega gebeld op ons noodnummer. Of hij zo snel mogelijk 
het formulier kon invullen. Hij stelde wat vragen, kende mijn cliënt wel een beetje en dacht er het zijne 
van, maar vulde het formulier in en stuurde het terug naar de betreffende hulpverlener, met mij in de 
cc. Toen ik na het weekend terug kwam vond ik zijn e-mail met uitleg wat er aan de hand was. Cliënt 
zou hebben gezegd dat hij het wel wilde en de arts zat op het formulier te wachten. Bijzonder, want ik 
had aangegeven later die week daar op bezoek te gaan en ik had nog gevraagd of dat nog op tijd was 
en dat werd bevestigd. Vervolgens bezocht ik zoals afgesproken de cliënt. Ik dacht: ik doe net of ik gek 
ben en vraag hem wat hij van de vaccinatie vindt. Ik zat alleen met hem en ik had verwacht dat hij me 
een antwoord zou geven in de trant van dat het hem zou beschermen en dat hij wel moest voor een 
ander. Helemaal omdat aan mijn collega dus was meegedeeld dat hij wel wilde. Maar tot mijn verbazing 
antwoordde hij: “Ik ben toch gezond? Van mij hoeft het niet hoor.” Ik heb daarop maar aan de 
hulpverlener teruggegeven dat ik verwachtte dat zij rekening zouden houden met de wens van cliënt 
en dat het reeds door ons ingevulde formulier nooit gebruikt mocht worden als dwangmiddel. Ook bij 
een aantal andere cliënten heb ik dit er nog maar eens expliciet bij vermeld.  
 
Ik kan niet overal tegelijk zijn en alles in de gaten houden. Ik kan alleen maar proberen alles zo zorgvuldig 
mogelijk vast te leggen, signalen op te vangen en die te benoemen. De rode lijn in dit alles was voor mij 
dat door de haast de zorgvuldigheid compleet uit het oog werd verloren. Wat is er gebeurd met het 
uitgangspunt dat jouw lichaam van jou is en dat je geen behandeling hoeft te ondergaan omdat een 
arts, het RIVM of de minister-president dat zegt? Wat is er gebeurd met het begrip voor moeilijke 
beslissingen en het zorgvuldig voorlichten en geven van alternatieven en tijd om na te denken of rustig 
in gesprek te gaan? 
 
Begin februari ontving ik een verzorgingsplan van één van mijn cliënten. Hierin wordt geëvalueerd en 
worden doelen gesteld voor de komende periode. Ik moet dit als mentor ook tekenen. Ik las het plan 
door en in de evaluatie las ik dat mijn cliënt in het begin van de corona-periode thuis dagbesteding kreeg 
aangeboden. Als opmerking stond erbij: ‘cliënt snapte dit niet en heeft het ervaren als straf dat hij niet 
naar de dagbesteding mocht.’ En even verderop: ‘cliënt was positief getest op corona. Hij moest daarom 
opgenomen worden op de corona-afdeling van onze instelling en verhuisde voor quarantaine naar de 
daarvoor aangewezen afdeling. Hij snapte niet waarom dit moest en dacht dat hij niet lief genoeg 
geweest was en daarom straf kreeg en weg moest uit zijn vertrouwde omgeving. Inmiddels hebben we 
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door het bieden van veel structuur zijn ritme weer kunnen versterken en loopt hij niet meer midden in 
de nacht schreeuwend op de gang.’  
Vooral die laatste zin sloeg bij mij in. Wanneer word je in de nacht schreeuwend wakker? Als je angstig 
bent, een nachtmerrie hebt. Of erger, een trauma of PTSS. Dát is dus wat mijn cliënten wordt aangedaan 
op basis van een positieve test. Ik kan het niet tegenhouden, want ‘de regels van de instelling’ en ‘het 
besmettingsgevaar voor anderen’. Moet ik dit daarom dan normaal vinden?  
 
Inmiddels worden de gevolgen van het gevoerde  beleid steeds ernstiger. Zo vertelde één van mijn 
cliënten mij dat zij zich zo vreselijk eenzaam voelde. “Als er nog één kogel op de wereld was dan zou ik 
voor het eerst van mijn leven voordringen,” zei ze. Hoewel haar problematiek voor de coronacrisis al 
bestond, is de situatie nu wel ernstiger. Mensen die met ernstige depressieve klachten kampen door 
eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering en zelfvertrouwen, heftige gebeurtenissen uit het verleden en 
wat dies meer zij, zijn te helpen. U hoort het goed, zij zijn te helpen. Deze hulp bestaat uit en is 
afhankelijk van meerdere factoren, maar mijn ervaring is dat één van de belangrijkste hulpmiddelen is 
om iemand uit zijn negatieve gedachtencirkel en isolement te halen. Deze mevrouw vertelde mij dat ze 
vroeger hield van schilderen en muziek maken. Normaal gesproken zou ik alles op alles hebben gezet 
om te kijken of er een buurthuis was waar een schildercursus werd gegeven, of zij naar een concert kon 
of op de muziekschool een cursus kon volgen. Even de ‘gewone wereld’ in en onder ‘gewone mensen’, 
weg van je problemen. Gezien en gehoord worden. Dat kan de cirkel van destructieve gedachten 
doorbreken en al is het maar voor heel even, zoiets kleins kan op termijn een enorme omslag 
veroorzaken en bijdragen aan het herstel. Ik denk dat ik er verder weinig woorden aan vuil hoef te 
maken, want u raadt het al: buurthuizen en muziekscholen zijn gesloten en concerten worden niet 
gegeven. Er zullen mensen zijn die zeggen: ‘er zal toch heus wel een alternatief zijn?’ Wellicht nog een 
soort ‘online cursus’, maar dan zit je weer alleen op je kamer met hooguit een beeldschermpje op de 
achtergrond. En dan moet je dat beeldscherm wel eerst starten. Dan ben je weer op jezelf aangewezen, 
terwijl dat precies een onderdeel van het probleem was: je kunt zelf niet meer uit je eigen cirkel van 
negatieve gedachten komen. Maatwerk is een prachtige term, maar nauwelijks nog mogelijk.  
 
Ook bezocht ik een oudere dame in een zorginstelling. Zij was daar recent naartoe verhuisd. Het ging 
echt niet meer thuis, maar ze zag enorm op tegen de verhuizing en had nog net genoeg besef van de 
wereld om haar heen om te weten dat ze heel wat vrijheden zou gaan inleveren. Ze was nog niet goed 
en wel een week in haar nieuwe onderkomen of er waren mensen met een positieve test en ze moest 
dus gelijk 10 dagen in quarantaine. Geen tijd om te wennen aan je nieuwe omgeving, maar met alles 
nog in de ‘verhuisstand’ zonder tv op je kamer zitten, geen bewegingsvrijheid meer. Ik bezocht haar 
ongeveer anderhalve maand later. Ik trof een hoopje mens, de tranen stroomden over haar wangen en 
ze hield niet op met huilen. Het was echt hartverscheurend. “Mijn hele leven heb ik voor iedereen 
klaargestaan,” zei ze, “en nu mag ik nog niet eens koffiedrinken met de mensen. Wat doe ik hier? Ik wil 
niet meer.” Ze was veranderd van een actieve vrouw die in de war was, in een neerslachtige oude dame 
die alle wil om te leven verloren leek te zijn. Ik voelde me ellendig en had haar het liefst onder mijn arm 
mee naar huis genomen. Wat een verhuizing in haar belang moest zijn en waar ze zorg zou moeten 
ontvangen en gezelligheid zou moeten ervaren, werd ze in haar eentje opgesloten in een vreemde 
kamer. Het werd een trauma. We zullen er keihard aan moeten werken om daarvan nog iets recht te 
zetten, maar voor iemand met geheugenproblemen zal dat ook geen eenvoudige opgave zijn. Het liefst 
zou ik een aantal keer extra op bezoek gaan, maar bezoek is maar beperkt mogelijk en bovendien heb 
ik een behoorlijke caseload, ik kan gewoonweg niet aan iedereen extra aandacht besteden, hoe graag 
ik het ook zou willen.  
 
Een andere oudere dame woont wel zelfstandig, maar vertelde mij dat ze erg zat te wachten op haar 
vaccinatie. “Ik mag nu niet naar dagbesteding. Ja, dat is in een zorginstelling, snap je? Ik mag daar nu 
niet naar binnen omdat ik niet gevaccineerd ben, maar ik mis het erg. Het is beter voor mij als ik het wel 
neem.” Wie heeft haar dit wijsgemaakt? Een arts of hulpverlener? Of de minister-president via de TV?  
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Wie zijn oor goed te luisteren legt, hoort inmiddels ook hoe het ‘vaccineren’ voortgang heeft. Bij één 
instelling waren mensen met twee verschillende ‘vaccins’ geïnjecteerd. De ene groep had (na twee 
weken) nog wat spierpijn, de andere groep had hoofdpijn, was dagen misselijk en moest overgeven. En 
dat was dan nog maar na de eerste injectie. “Maar het is voor het goede doel,” werd mij verteld. Welk 
goed doel? Bij een andere instelling was het haast nog erger. “Ze zijn allemaal gevaccineerd. Niet 
iedereen wilde, dat hou je natuurlijk toch. Sommigen hebben we wel over moeten halen met snoepjes. 
Het is maar een klein prikje, hier heb je een stukje chocola. We hebben nu in ieder geval die 70% wel 
gehaald.” We praten dan over mensen met een verstandelijke beperking en/of (niet aangeboren) 
hersenletsel.  
 
Zoals hiervoor benoemd wil ik nog ingaan op de formulieren die ik moest ondertekenen voor 
toestemming om te vaccineren en de daar bijhorende informatie. Ik zal ze niet volledig inhoudelijk 
bespreken, maar ik geef ze aan de commissie, zodat die ze kunnen publiceren op de website. De 
belangrijkste gedeelten zijn onderstreept en ik heb deze met elkaar vergeleken, ook die informatie stel 
ik beschikbaar. Maar een aantal gedeelten wil ik er wel uit halen.  
 
Op het eerste formulier, het toestemmingsformulier, is te zien hoe sommige gedeelten vetgedrukt of in 
grote letters zijn weergegeven. Op het eerste oog lijkt het niet zo bijzonder. Ik vertelde al dat ik aan één 
arts vroeg hoe het zat met het delen van gegevens. In dit formulier staat namelijk dat je informatie deelt 
voor ‘veiligheidsbewaking, bestrijding van de epidemie en onderzoek naar de werkzaamheid van het 
vaccin’. Maar we geven mensen toch wel een veilig middel? En het vaccin zorgt er toch voor dat we niet 
meer ziek worden van corona? Dus waarom dan tekenen voor ‘onderzoek naar het vaccin’? Bovendien: 
welke gegevens worden dan doorgegeven? Dit bleek te staan in de brief van het RIVM. Deze had ik in 
eerste instantie niet gekregen, maar als je zo veel cliënten hebt dan is er altijd wel ergens een instelling 
die het wel doorgeeft en dan weet je het ook. Dat is probleem nummer één: omdat de communicatie 
over zo veel schijven loopt, gaat er informatie verloren. Waarschijnlijk niet eens bewust, maar als 
iedereen al een jaar op tv hoort dat we alleen terug gaan naar normaal als er een vaccin is, waarom zou 
je dan nog de moeite nemen om al die informatie door te sturen? Maar stel dat je alleen mentor bent 
van één van je ouders die in een zorginstelling woont en je krijgt alleen een toestemmingsformulier, 
hoe moet je dan weten dat er meer informatie beschikbaar is?  
 
Terug naar de brief van het RIVM. Ik vroeg de arts welke informatie zij dan aan het RIVM zou geven. 
Alleen ‘ja is gevaccineerd’ of ‘nee is niet gevaccineerd’ is niet de informatie om daaruit conclusies te 
trekken over de werkzaamheid van het vaccin. Ze schrok ervan en wist het antwoord niet, maar ging 
het voor me opzoeken. Ze zei wel gelijk: “ja, maar ze krijgen geen toegang tot onze dossiers hoor!” Later 
kreeg ik een e-mail en daarin had ze het stukje gekopieerd uit de brief van het RIVM waar staat ‘welke 
gegevens?’. Hierin wordt een opsomming gegeven en o.a. staat er genoemd: medische aandoening. De 
arts schreef mij: “Dus het gaat niet om medische gegevens. Dat kan ook niet, want ze krijgen geen 
toegang tot onze medische dossiers.”  
Ik las dat met verbazing. Er staat tocht echt dat de ‘medische aandoening’ moet worden doorgegeven, 
wat dat dan ook betekent. Maar als je wilt weten of een vaccin een negatief effect heeft bij diabetes, 
dan moet je dus wel degelijk medisch inhoudelijke informatie doorgeven, anders kan in het onderzoek 
die conclusie niet worden getrokken. Als ik aan Pedro alle BSN-nummers van mijn cliënten nu doorgeef, 
dan kan ik daarna zeggen: “maar Pedro heeft geen toegang tot mijn systemen hoor.” Feitelijk klopt dat, 
ik heb mijn inloggegevens niet doorgegeven. Maar als ik zelf buiten mijn systeem om alle informatie al 
heb doorgegeven, dan heb je dat systeem ook helemaal niet meer nodig. Als de arts de medische 
aandoening via een formulier doorgeeft aan het RIVM, dan heeft het RIVM ook helemaal geen toegang 
meer nodig tot het medische dossier. Daarmee is de AVG dus tot een prachtige vernislaag gereduceerd. 
En in het kader van de recent uitgekomen datalekken moeten we ons dan toch afvragen: wat gebeurt 
hier allemaal? 
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En dan komen we probleem nummer twee en drie tegen. Zelfs als je alleen het ‘toestemmingsformulier’ 
in je bezit hebt dan kun je daaruit hele waardevolle informatie halen. Maar als je goed kijkt zie je ook 
dat die informatie over de veiligheidsbewaking en de werking van het vaccin meteen volgt op een 
vetgedrukte zin. In het algemeen zijn mensen al ontwend om te lezen en als het je makkelijk wordt 
gemaakt met vetgedrukte zinnen dan zullen dat wel de belangrijkste zinnen zijn. Hierdoor lees je ook 
heel makkelijk over de informatie heen. Bovendien merk je hier dat artsen en ook veel hulpverleners 
geen juristen zijn. Ik kan mij herinneren dat in onze opleiding de meeste van mijn collega’s helemaal 
afhaakten bij het vak ‘recht’. De meesten waren echt blij als ze dat vak achter zich konden laten, veel te 
ingewikkeld. Ik heb in mijn vorige functie en ook recent nog met een arts een discussie gehad over het 
declareren van kosten. Ik wist dat dat in het geval van mijn cliënt niet mocht en ook waar het in de wet 
stond. Ik wees de arts daarop en stuurde het artikel, wat prachtig was uitgewerkt op de website van de 
KNMG, in de bijlage mee. Ik was in de veronderstelling dat het hem zou helpen mijn punt te begrijpen, 
omdat de KNMG immers zíjn vakorganisatie is. Ik zoog de informatie niet uit mijn duim. In plaats daarvan 
zat de stress bij de beste man tot het plafond. Hoe ik het in mijn hoofd durfde halen om hem te 
beschuldigen van fraude en het niet kennen van de richtlijnen van de KNMG?! Ik had het hele woord 
fraude niet genoemd en er zelfs niet aan gedacht. Ik weet dat veel artsen dat artikel niet kennen omdat 
ze er niet veel mee te maken hebben en ik vroeg alleen: er is iets niet helemaal goed gegaan, dit is in 
het nadeel van mijn cliënt, wilt u het rechtzetten? En een soortgelijke reactie zag ik in de kranten 
verschijnen toen Viruswaarheid de artsen aanschreef om hen te wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid bij het geven van informatie en het toedienen van de vaccins. De wereld was te 
klein, hoe durven ze? “Het is voor 80% intimidatie, die brief,” las ik ergens in een krant.  
In de informatie die op ons bureau belandt zitten talloze juridische valkuilen. Maar als je het niet leest, 
over het hoofd ziet of niet weet wat de consequenties kunnen zijn omdat je nu eenmaal niet genoeg 
thuis bent in het recht, hoe moet het je dan opvallen? Artsen en hulpverleners zijn geen juristen. Zij zijn 
bezig met medicijnen, het helen van zieken en gewonden, het in hun kracht zetten van mensen die om 
wat voor reden dan ook een psychische kwetsbaarheid hebben opgelopen. Uiteraard zijn er juridische 
kaders waarbinnen wij ons werk moeten doen, maar we zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat 
die zó zijn dat er ruimte is om onze kennis en ervaring in te zetten voor onze patiënten en cliënten, 
zonder dat dit meteen tot allerlei strafzaken, tuchtzaken en klachtprocedures leidt. Echter, op dit 
moment kunnen we daar bepaald niet van op aan. Dat blijkt als je de informatie goed leest. Ik ben dan 
de gek die de tijd neemt om het goed te lezen en de 4 pagina’s die ik krijg aangeleverd ook nog naast 
elkaar te leggen. Want als je iedere pagina afzonderlijk leest dan kun je misschien ook nog de indruk 
krijgen dat het allemaal wel klopt. Maar in samenhang klopt er helemaal niets meer van. En dat is dan 
wel de basis waarop ik mijn werk moet doen. De basis waarop ik mijn vragen aan de artsen moet 
formuleren. De basis waarop de artsen tot beslissingen moeten komen.  
 
Volgens de advocaat van de staat op 24 februari was het allemaal geen probleem. Als het mis gaat dan 
is dat omdat de artsen en de hulpverleners niet hebben gelezen en de mensen niet goed hebben 
voorgelicht. Het maakte me giftig. Dus ik word in een situatie gezet waarin ik nauwelijks nog enige 
professionele afweging kan maken omdat alle middelen waarvan ik gebruik maak verboden zijn. Een 
situatie waar ik bovendien niet om heb gevraagd. Ik moet de cliënt in de ogen kijken en zeggen: sorry, 
ik kan je geen activiteit aanbieden om uit je negatieve cirkel van gedachten te komen. Ik moet zeggen: 
sorry, je moet in een ander huis gaan wonen omdat je niet meer voor jezelf kan zorgen, maar daar zul 
je wel alleen op een kamer worden geplaatst waar je niet af mag. Bepaald niet mijn keuze, maar welke 
keuze heb ik dan? Ik kan niet zorgen dat buurthuizen open gaan of instellingen stoppen ‘de richtlijnen 
van het RIVM’ te volgen. Maar als het dan mis gaat met mijn cliënt, dan is het wel mijn schuld?  
 
Het nare is dat ik de rechters steeds hoor zeggen: maar wij zijn geen artsen en wetenschappers, wij zijn 
juristen. Alleen; deze hele coronacrisis gaat over medische informatie en medisch beleid wat door mij, 
mijn collega-hulpverleners en artsen moet worden uitgevoerd. En op basis van die medische informatie 
wordt ons hele juridische kader op zijn kop gezet. Als je als rechter systematisch weigert om in te gaan 
op de (medische) inhoud, hoe moet er dan worden vastgesteld of al die maatregelen wel deugen? Stel 
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je nou voor dat ik de rekening van mijn cliënt leeghaal en van dat geld zelf een goed leven ga leiden. 
Helaas gebeurt het wel eens dat bewindvoerders dat doen. En dan kom ik bij de rechter en dan zeg ik: 
‘sorry, maar ik ben hulpverlener en geen jurist, ik had geen idee dat dat niet mocht.’ Ik denk dat iedereen 
snapt dat dat argument mij in de rechtszaal niet zal helpen. Terwijl ik nu andersom afhankelijk ben van 
een rechter die mij de mogelijkheden om mijn vak uit te oefenen weer terug gaat geven en die rechter 
zegt dan: maar ik ben geen arts, dus ik ga me er niet mee bemoeien, de staat heeft een grote 
beleidsvrijheid en daar moet u het maar mee doen. Muziek in de oren van de staat, maar ik blijf met het 
probleem zitten en het wordt langzaam erger.  
 
Ik zou ook nog terugkomen op de hiervoor beschreven haast. Dat is probleem vier. Want niet alleen ik 
zit daarmee, ook onze artsen zitten met een probleem. Zoals ik niet de middelen kan inzetten om mijn 
cliënten van hulp te voorzien, zo worden op dit moment ook artsen geconfronteerd met een beleid wat 
hen in een hoek dwingt waar ze niet uit kunnen. Zij zouden in de frontlinie moeten staan. Diagnoses 
worden gesteld door een arts, niet door en test of de GGD. Toch is dat laatste wel wat er op grote schaal 
gebeurt. Vervolgens slaat de paniek toe, de cijfers zijn enorm hoog, de IC’s zijn overbelast en het 
ziekenhuispersoneel zit doodmoe of met een positieve test thuis. Als we tenminste onze politici en 
beleidsmakers moeten geloven. Er moeten regels komen, er moet getest worden en de enige uitweg is 
een vaccin. De gemiddelde huisarts heeft het niet bedacht, maar moet het ermee doen. De gemiddelde 
huisarts heeft ook niet de middelen om de enorme propagandamachine die in werking is gezet te 
stoppen. Minister De Jonge heeft laten weten dat er geen vrije keuze komt in welk vaccin voor wie 
beschikbaar komt. Op dit moment is dat ook al niet zo, instellingen krijgen gewoon iets toegewezen. En 
daar loopt de arts tegen hetzelfde probleem aan als ik. Want als die arts alle informatie op tijd krijgt 
aangeleverd en voldoende middelen krijgt, dan kan hij aan een afweging beginnen: zet ik bij deze patiënt 
wel of geen vaccin in? Geef ik Pfizer of Moderna of AstraZeneca? Ze zijn immers allemaal op een andere 
manier gemaakt met andere technieken en andere ingrediënten. Om dit voor iedere patiënt af te wegen 
kost… tijd.  
 
Artsen en instellingen horen, net als iedereen, al maanden op het nieuws dat ze moeten gaan 
vaccineren. Daarnaast kwam ineens de magische datum: 8 januari. Opnieuw: artsen en hulpverleners 
hebben het niet bedacht, dit komt allemaal uit de koker van politici, OMT en RIVM. Maar de meeste 
artsen en instellingen kregen pas in de laatste week van december of zelfs pas in de eerste dagen van 
januari de informatie of ze Pfizer of Moderna mochten of moesten gaan toedienen. Bij de meeste 
instellingen stonden de data voor vaccinatie al wel gepland en was er wel een soort logistiek 
afgesproken van wie en wanneer, maar het laatste stukje informatie miste nog. En laat dat nu net het 
belangrijkste stukje informatie zijn. Want hoe moet een arts mij vertellen of iets wel of niet verantwoord 
is als hij zelf nog niet weet wat hij kan, mag of moet gaan toedienen, zodat ik weet of ik wel of geen 
handtekening moet zetten? Dus pas toen dat binnen was, wisten zij welke toestemmingsformulieren 
naar mij als mentor of curator moesten worden gestuurd. Omdat er al zo veel over gezegd was op TV, 
zijn de meeste hulpverleners er waarschijnlijk van uitgegaan dat ik die formulieren wel even zou 
tekenen, het was immers maar een formaliteit zodat het vaccineren kon beginnen en daarmee de weg 
naar onze vrijheid kon worden ingeslagen? Ze hadden er niet op gerekend dat ik wel vragen ging stellen, 
zo heb ik hiervoor al verteld. En vragen stellen en beantwoorden kost… tijd! Maar als alle mediakanalen 
het al uitschreeuwen dat er ‘vanaf 8 januari wordt begonnen met vaccineren’ en dat juist dat onze weg 
naar vrijheid is, dan kun je het je als arts of instelling niet veroorloven om achter te gaan lopen op de 
planning. En vandaar die vreselijke haast die in de praktijk zo’n beetje alles overschaduwt. Voor 
zorgvuldigheid is geen tijd meer. Hoewel me de haast van de artsen en instellingen stoort, kan ik het ze, 
in deze context, nauwelijks kwalijk nemen. En juist hierom is het zo funest dat juristen zoals de advocaat 
van de staat en de rechter beweren dat het ‘de verantwoordelijkheid van de artsen en hulpverleners’ is 
om de mensen van de juiste informatie te voorzien, terwijl ons de mogelijkheid, tijd, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen professionele afweging daarvoor niet wordt geboden.  
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In de brief van het RIVM lezen we o.a. dat de maatregelen pas kunnen worden versoepeld als er een 
bepaalde vaccinatiegraad is gehaald. ‘Voldoende hoog,’ wordt er dan gezegd. Maar wat is voldoende 
hoog, heren en dames juristen? Ik vind niet dat deze voorwaarden mogen worden gesteld bij het al dan 
niet laten toedienen van injecties. Daarbij is het ook niet de taak van het RIVM om dit soort voorwaarden 
te stellen. Ik heb echter de eerste brief al binnengekregen van een instelling die de vaccinatieronde 
‘helaas’ moest afblazen. Er waren niet genoeg vaccins beschikbaar. Wat er was zou verdeeld worden 
onder de afdelingen in de gebieden met de hoogste cijfers. De rest van het land moest wachten. Een 
ander merk was niet beschikbaar of werd door de regering niet beschikbaar gesteld. Ze konden met 
geen mogelijkheid zeggen wanneer er dan voor de rest van hun instelling wel iets beschikbaar zou 
komen en wanneer zij het vaccineren zouden kunnen voortzetten. En hoe mooi een ‘voldoende hoge 
vaccinatiegraad’ dan ook mag klinken… Als je één maand na de start van het vaccineren al 
leveringsproblemen hebt voor de meest kwetsbaren, hoe realistisch is het dan om te verwachten dat 
binnen afzienbare tijd er voor iedereen genoeg zal zijn? Zelfs als je er vanuit gaat dat iedereen wel 
gevaccineerd zou willen worden? En hoe realistisch is het dan om te zeggen dat we pas weer teruggaan 
naar ‘normaal’ als er een voldoende hoge vaccinatiegraad is, terwijl er blijkbaar nu al niet genoeg vaccins 
zijn? Dat is een uitzichtloze weg. Wat mij betreft is het antwoord op deze vragen al lang duidelijk. Maar 
wellicht zijn er mensen die deze informatie nu pas voor het eerst tot zich krijgen: het verhaal op tv klinkt 
prachtig, maar de praktijk is heel anders. En tegen de rechters zou ik willen zeggen: sluit er uw ogen niet 
voor en verschuil u niet achter uw juristenstatus, maar neem uw verantwoordelijkheid. U bent van harte 
welkom om een aantal dagen met mij mee te lopen in de praktijk en zelf de cliënten in de ogen te kijken. 
Doet u uw werk, zodat mijn collega’s en ik het onze en onze artsen het hunne ook weer kunnen doen? 
 
U vraagt mij of ik dergelijke verhalen ook van collega’s hoor. Dat is, in ieder geval in mijn directe 
omgeving, zeker het geval. Ik heb op mijn kantoor met mijn collega’s afspraken gemaakt hoe om te gaan 
met de toestemmingsformulieren. Wij hebben besloten niet te tekenen tenzij wij met een arts 
gesproken hadden en het liefst ook met de cliënt. Ik kan mijn voorstellen dat er ook instellingen zijn 
waar dergelijke afspraken niet gemaakt zijn. Het is namelijk juridisch gezien ook mogelijk voor 
hulpverleners om het toestemmingsformulier gewoon te tekenen en de verantwoordelijkheid hiervoor 
bij de arts te leggen. Wij zijn niet verplicht om met de cliënt te overleggen. Het is afhankelijk van de 
basishouding van de instelling. Dat kan onderling nog verschillen.   
 
Leiderdorp 
13 maart 2021 
 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Dirkje Torn Broers                                          Pieter Kuit 
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8. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Theodorus Petrus Maria Schetters 

Geboortedatum: 24 mei 1956 

Geboorteplaats: Roozendaal en Nispen 

Beroep: immunoloog 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik volg beroepsmatig de ontwikkelingen met betrekking tot corona nauwgezet. Toen het ernaar uit 

ging zien dat men de totale bevolking wilde vaccineren met vaccins die in mijn ogen niet het gehele 

onderzoekstraject hebben doorlopen, vond ik het belangrijk om dat kenbaar te maken aan de 

buitenwereld. Men wil vaccins gaan gebruiken waarvan men de veiligheid onvoldoende onderzocht 

heeft. Wanneer men dat bij miljoenen mensen wil injecteren, is dat een groot risico. Sinds er meer 

mensen naar buiten komen, waaronder collega’s uit het vakgebied, wilde ik graag gehoor geven aan 

uw uitnodiging.  

Mijn verklaring is op persoonlijke titel. Wat ik hier vertel is niet de mening van de universiteit waar ik 

in dienst ben of van de vakgroep.  

1. Corona is een relatief mild virus 

Er zijn twee belangrijke parameters die gebruikt worden om een ziekteverwekker te karakteriseren. 

Dat zijn de Infection Fatality Rate (IFR) en de Case Fatality Rate (CFR). De eerste is parameter is het 

aantal personen dat overleden is gedeeld door het totaal aantal personen dat geïnfecteerd werd, en 

de tweede parameter is het aantal personen dat overleden is gedeeld door het aantal personen dat 

klinisch ziek geworden is.  Omdat het moeilijk is om te weten te komen hoeveel mensen er nu echt 

geïnfecteerd zijn (geweest) moet men indirecte bewijzen aanvoeren. Eén daarvan is het meten van 

antilichamen in het bloed (seroprevalentie). Uit een publicatie van de WHO blijkt dat op basis van 

seroprevalentie de IFR (afhankelijk van infectiedruk) varieert tussen 0.09 en 0.57% 

(https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf). In Nederland zou de IFR volgens het 

RIVM op basis van bevestigde corona sterfte en seroprevalentie zoals gemeten in juli 2020, 0.8% zijn 

(https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/covid-19/ziekte ). In januari 2021 melde 

Sanquin dat ongeveer 17% van de bloeddonoren antilichamen tegen het corona virus hadden. De 

sterfte aan corona was toen ongeveer 16.000. Op basis van deze waarden zou de IFR 0.53% zijn, wat 

in dezelfde orde van grootte is zoals door de WHO gerapporteerd. Omdat antilichaamconcentraties in 

het serum verminderen over de tijd, is deze IFR waarschijnlijk een overschatting. Wetenschappers 

stellen nu dat de IFR 0.23 is (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr ) . Omdat corona met 

name mensen boven de 70 jaar treft en mensen met een onderliggende aandoening, is het gepast de 

IFR voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking dat jonger is dan 70 jaar apart te berekenen. 

Er zijn ongeveer 1300 mensen jonger dan 70 jaar overleden. Deze groep omvat ongeveer 15 miljoen 

mensen waarvan dan 2.5 miljoen (17% prevalentie) het virus gezien zouden hebben. De IFR in deze 

groep is dan 0.05% . Dat komt overeen met een berekende waarde voor griep (0.04%; 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr ).  

2. Ernstige corona infectie met dodelijk verloop treft voornamelijk ouderen die verzwakt zijn  

Uit de pyramide van RIVM 

(https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A034

09 ) blijkt dat ongeveer 2% van de mensen die geïnfecteerd worden met het corona virus ernstige 

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/c-vtv/covid-19/ziekte
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3883/rr
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03409
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03409
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COVID ontwikkelen en daaraan kunnen overlijden. Als je kijkt naar de verdeling van de sterfte bij de 

verschillende leeftijdsgroepen, dan blijkt dat bijna alle overledenen ouder zijn dan 70 jaar: 

 

 

Figuur 1. Verdeling van de overledenen per leeftijdscategorie in het jaar 2019 (dus nog vóór de corona 

crisis) en de sterfgevallen die in 2020 aan corona gerelateerd waren. 

Voorts wordt hieruit ook duidelijk dat 93% van de kwetsbare ouderen aan andere oorzaken overlijdt 

dan aan corona. Met andere woorden, deze mensen sterven ten gevolge van ouderdom die onder 

andere gekenmerkt wordt door minder goede weerstand tegen infectieziekten waaronder ook griep 

en corona. Misschien nog belangrijker is om te realiseren dat de kans dat iemand van deze 

leeftijdscategorie een corona infectie overleeft meer dan 75% is (zie tabel; 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-01/COVID-

19_WebSite_rapport_wekelijks_20210119_1259_final.pdf). 

Het lijkt mij redelijk kort door de bocht om de hele bevolking te vaccineren als voornamelijk ouderen 

en mensen met onderliggend lijden gevaar lopen. Het zou logischer zijn om gerichte interventies toe 

te passen. Ik heb hierover nergens discussie gehoord. Vanaf april werd al ingezet op vaccinatie als 

enige uitweg. En als men dan al kiest voor vaccinatie, zou er ook discussie moeten zijn over welke 

soort vaccin gekozen wordt en welke technologie gebruikt wordt. Als het aan mij zou zijn, zou ik 

zeggen: isoleer het virus, kweek het op in een lab, inactiveer het, en gebruik het op dezelfde manier 

als een griepvaccin. Dit omdat de ingrediënten van een dergelijk vaccin bekend zouden zijn. De 

veiligheid kan beter gegarandeerd worden. Bij de nieuwe technieken die nu worden gebruikt, is dit 

onbekend. Het lijkt mij minder risicovol om te kiezen voor vaccins die op de conventionele manier 

gemaakt zijn. Er had ook gekozen kunnen worden voor een recombinant eiwitvaccin. Het wezenlijke 

verschil met mRNA vaccins is dat bij een recombinant vaccin het eiwit in een laboratorium wordt 

gemaakt en bij mRNA vaccins wordt het eiwit in het lichaam gemaakt. Dit is risicovoller. Normaal 

gesproken, wanneer er iets lichaamsvreemds in het lichaam komt, wordt dit opgenomen door 

antigeenpresenterende cellen. Deze cellen laten de lichaamsvreemde stof zien aan het 

immuunsysteem. Dat gebeurt zowel bij recombinant eiwit als bij mRNA. Een antigeenpresenterende 

cel laat een stuk van dit eiwit zien aan de witte bloedcellen en heeft daarnaast andere moleculen aan 

zijn oppervlak die interactie aangaan met diezelfde witte bloedcellen. Er is dus sprake van een dubbele 

interactie. Dit veroorzaakt een immuunreactie. Als men recombinant eiwit inspuit, is dit wat er 
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plaatsvindt en daar blijft het bij. Bij mRNA vaccins wordt een lipide nanopartikel geïnjecteerd. Dat 

materiaal kan ook doordringen tot andere cellen dan alleen witte bloedcellen (spiercellen, 

zenuwcellen, levercellen etc). Dat is een probleem omdat die andere cellen daarmee doelcellen 

worden voor het immuunsysteem. Het resultaat is dat eigen lichaamscellen door het immuunsysteem 

worden aangevallen.  

Bron sterfte 2019: 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte/cijfers-context/huidige-situatie#node-
absolute-sterfte-naar-leeftijd-en-geslacht 
 
3. Corona virussen zijn seizoensgebonden in Nederland 

De coronacrisis begon in Nederland met een epidemie in maart-april die een dreigend verloop had. De 

regering kwam op 16 maart met het advies om thuis te blijven bij griepachtige klachten en meer op de 

hygiëne te letten, en een paar dagen later werd de 1.5 meter samenleving geïntroduceerd. We 

droegen geen mondkapjes en de epidemie ging voorbij. Feit is dat dit virus, net als de andere 

coronavirussen in ons land, een duidelijk seizoenskarakter heeft met weinig activiteit in de zomer en 

meer gevallen in de winter, dus de afwezigheid van corona in de zomer was te verwachten 

(https://academic.oup.com/ofid/article/7/11/ofaa443/5929649 en 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1 ). In welke mate de maatregelen hebben 

bijgedragen aan het controleren van de epidemie is niet te achterhalen; het is een experiment zonder 

controlegroep. 

4. De meeste mensen zijn immuun tegen corona 

De gemiddelde gezonde Nederlander blijkt een goede weerstand tegen het coronavirus te hebben. Al 

in juni 2020 bleek uit gegevens van het Pienter onderzoek (RIVM) dat ongeveer 6% van de mensen 

antilichamen tegen SARS-CoV-2 had en dus met het virus besmet moest zijn geweest 

(https://www.rivm.nl/pienter-corona-studie/resultaten ). Zes procent van de bevolking komt overeen 

met zo’n 1 miljoen mensen. Sinds de uitbraak van de epidemie hebben ongeveer 40 duizend mensen 

een ernstige corona infectie gehad waardoor zij in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en/of 

overleden. Laten we hier aannemen dat er ook nog eens 40 duizend flink ziek thuis gezeten hebben.  

Dan zijn er dus van de 1 miljoen mensen die besmet zijn geweest met het corona virus méér dan 920 

duizend niet ziek geworden. Minimaal 92% van de Nederlanders is dus immuun tegen het corona 

virus! Deze immuniteit is na 6 maanden nog steeds aantoonbaar.  

Klaarblijkelijk is het coronavirus niet geheel vreemd voor het immuunsysteem en hebben mensen 

voldoende weerstand. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die geen Sars-CoV-2 

virus infectie hebben gehad als aantoonbaar kruisreagerende antilichamen, T-lymfocyten en B-

lymfocyten hebben, en dat dat verklaard zou kunnen worden door voorafgaande infecties met andere 

corona virussen (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163445320306836 

https://science.sciencemag.org/content/370/6512/89_ )  

 

5. Groepsimmuniteit 

Groepsimmuniteit is gedefinieerd als de mate van immuniteit in een populatie die nodig is om de 

verspreiding van een ziekteverwekker dusdanig af te remmen dat de ziekmakende drempel niet 

overschreden wordt. Dat kan bereikt worden door het doormaken van een natuurlijke infectie of door 

het doelgericht vaccineren (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte/cijfers-context/huidige-situatie#node-absolute-sterfte-naar-leeftijd-en-geslacht
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte/cijfers-context/huidige-situatie#node-absolute-sterfte-naar-leeftijd-en-geslacht
https://academic.oup.com/ofid/article/7/11/ofaa443/5929649
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1
https://www.rivm.nl/pienter-corona-studie/resultaten
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163445320306836
https://science.sciencemag.org/content/370/6512/89
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
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and-covid-19 ).  Een indicatie van groepsimmuniteit is de aanwezigheid van specifieke antilichamen 

tegen Sars-CoV-2, maar dat is niet het volledige verhaal. Zoals boven aangegeven hebben veel mensen 

al voldoende weerstand tegen dit corona virus terwijl er geen specifieke antilichamen tegen Sars-CoV-

2 aanwezig zijn.   

Dat klinkt paradoxaal, en dat heeft zijn oorzaak in het feit dat de specifieke Sars-CoV-2 antilichaam 

testen ontworpen zijn om ook alleen antilichamen tegen de nieuwe virus variant te kunnen meten; 

alle testen die kruisreagerende antilichamen aantonen zijn niet specifiek genoeg voor dat doel, maar 

zouden wel een aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van kruisimmuniteit. Zulke testen worden 

niet gebruikt. Het resultaat is dat de specifieke antilichaam testen alleen iets zeggen over de mate van 

spreiding van het Sars-CoV-2 virus (prevalentie), en niet over immuniteit. 

Het ligt voor de hand dat nu, een jaar nadat SARS-CoV-2 in Nederland gedecteerd werd, de mate van 

groepsimmuniteit is toegenomen. Gegevens van Sanquin (bloedbank) laten zien dat er een gestage 

toename is van het percentage donoren dat antilichamen tegen SARS-CoV-2 heeft. De laatste 

gegevens wijzen op 17% (https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2021/02/antistoffen-bij-

donors-januari-2021 ). Het belangrijke punt hier is dat we moeten aannemen dat de immunologische 

weerbaarheid van de Nederlandse bevolking is toegenomen.  

6. Voorlopige vergunning voor corona vaccins is onverantwoordelijk 

In maart 2020 werden drastische maatregelen genomen die gerechtvaardigd werden met de 

opmerking dat men met 50% van de kennis over het virus toch 100% beleid moest formuleren. Dat 

was te billijken. Ondertussen zijn er tienduizenden onderzoeken gepubliceerd over het virus en de 

ziekte die het veroorzaakt. Je zou toch verwachten dat met deze toename van kennis over het virus, 

het beleid zou worden geëvalueerd en bijgesteld. Dat is niet gebeurd. 

6.1 Verloop coronaepidemie in Nederland

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2021/02/antistoffen-bij-donors-januari-2021
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2021/02/antistoffen-bij-donors-januari-2021


Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
63 

Bovenstaande figuur geeft het aantal ziekenhuisopnames per dag weer. Belangrijk is om op te merken 

dat men vanaf september 2020 anders omgegaan is met het klassificeren van corona patienten; elke 

patient die in het ziekenhuis lag en een positieve testuitslag had werd gerapporteerd als corona 

patient, ook als de betreffende persoon geen coronaklachten had en bijvoorbeeld voor een 

knieoperatie in het ziekenhuis was (zie figuur 1 rode lijn; https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland ). De blauwe lijn geeft 

het aantal opnames van patienten doe echt corona klachten hadden en een positieve PCR test 

(https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.csv ). 

6.2 Er is geen dwingende noodzaak voor massavaccinatie 

Het is duidelijk dat er een epidemie is geweest in maart-april en dat die in de zomer voorbij was. In het 

najaar is het aantal patiënten dat corona-achtige klachten had en middels een PCR positief bevonden 

werd weer toegenomen, maar dat staat in geen verhouding tot de aantallen die in het voorjaar 

werden gezien. De noodzaak voor massavaccinatie is niet aanwezig. Als er geen noodzaak is, dan is er 

geen dringende reden om de toelatingseisen voor vaccins te versoepelen en ze sneller op de markt 

toe te laten. 

6.3 Veiligheid en effectiviteit van vaccinatie is in kwetsbare groepen niet voldoende aangetoond 

In de experimenten die beschreven zijn in de registratiedossiers heeft men proefpersonen onderzocht 

die geen voorgeschiedenis van corona hadden. Bovendien waren kinderen (<18 jaar) en ouderen (>70 

jaar) ondervertegenwoordigd. Als gevolg is de onderzoekspopulatie niet representatief voor de 

huidige bevolking. Er is aanvullend veiligheidsonderzoek nodig voordat men deze vaccins breeduit gaat 

toedienen. 

Er is geen goede onderbouwing dat een vaccin dat zou beschermen tegen lichte corona klachten óók 

zou beschermen tegen ernstige COVID. De groep mensen die ernstige klachten ontwikkelt heeft 

comorbiditeiten en dat is een andere groep dan die die lichte coronaklachten ontwikkelt. Zelfs als er 

aangetoond is dat vaccinatie een effect heeft op de groep mensen die lichte klachten ontwikkelt, blijft 

het maar zeer de vraag of vaccinatie de groep mensen die ernstige COVID ontwikkelt kan helpen. Er is 

aanvullend werkzaamheidsonderzoek nodig voordat men deze vaccins breeduit gaat toedienen. 

6.4 De lokale en systemische reactie kort na toediening zijn heftiger en frequenter dan die van een 

griep vaccin 

De lokale en systemische reacties die gerapporteerd zijn in de assessment reports van de EMA tonen 

aan dat in vergelijking met een griepvaccin, de corona vaccins veel vaker en heftiger reacties laat zien 

(tabel hieronder). Deze gegevens vragen om uitgebreider veiligheidsonderzoek. 

6.5 De huidige vaccins zijn ‘over de datum’  

De huidige vaccins zijn gebaseerd op de coronavariant die in december 2019 in China opdook. Gezien 

het feit dat het virus juist ook op het spike eiwit muteert is het te verwachten dat vaccinatie op dit 

moment weinig bescherming zal geven tegen de variant die het volgende seizoen van 2021-2022 

eventueel voor problemen kan zorgen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland
https://data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_aantallen_gemeente_per_dag.csv


Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
64 

 

Wanneer iemand bij de huisarts een vaccinatie krijgt en vervolgens last krijgt van spierpijn, is de kans 

groot dat de huisarts dit niet bij het Lareb meldt, omdat deze bijwerking al bekend is in het dossier. Dit 

leidt er dus toe dat de meeste bijwerkingen niet gemeld worden bij het Lareb. 

7. Lockdowns zijn niet effectief en worden niet aangeraden door de WHO als controle middel 

De WHO heeft aangegeven dat lockdowns niet gebruikt zouden moeten worden om de verspreiding 

van het corona virus te voorkomen als er meer duidelijkheid is over de dodelijkheid van het virus 

(What is WHO’s position on ‘lockdowns’ as a way of fighting COVID-19? ) 

Large scale physical distancing measures and movement restrictions, often referred to as ‘lockdowns’, 

can slow COVID-19 transmission by limiting contact between people. 

However, these measures can have a profound negative impact on individuals, communities, and 

societies by bringing social and economic life to a near stop. Such measures disproportionately affect 

disadvantaged groups, including people in poverty, migrants, internally displaced people and refugees, 

who most often live in overcrowded and under resourced settings, and depend on daily labour for 

subsistence. 

WHO recognizes that at certain points, some countries have had no choice but to issue stay-at-home 

orders and other measures, to buy time. 

Governments must make the most of the extra time granted by ‘lockdown’ measures by doing all they 

can to build their capacities to detect, isolate, test and care for all cases; trace and quarantine all 

contacts; engage, empower and enable populations to drive the societal response and more. 

WHO is hopeful that countries will use targeted interventions where and when needed, based on the 

local situation. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19 

8. Het stapelen van maatregelen heeft geen additioneel effect op virusverspreiding 

Een studie van Ioannidis toont aan dat het stapelen van niet-farmaceutische coronoamaatregelen 

weinig toevoegt, met name de lockdowns die nu geïmplementeerd zijn. In deze studies is Nederland 

ook meegenomen: 

VEILIGHEIDSTUDIE

VACCIN SEQIRUS UK Ltd

PRODUCTNAAM Flucelvax Tetra

TECHNOLOGIE Subunit

Aanduiding Influenza Vaccin

Bijwerking Injectie 1 Injectie 2 Injectie 1 Injectie 2 Injectie 1 Injectie 2 Enkele Injectie

Pijn injectieplaats 52% 27% 34-45%

Vermoeidheid 34-47% 51-59% 37% 65% 59% 38% 14-18%

Hoofdpijn 25-42% 39-52% 33% 59% 54% 33% 14-19%

Koorts 20-38% 28-45% 1% 16% 9% 1% 1%

Misselijkheid/Braken 0-1% 1-2% 8% 19% 20% 8% na

Rillingen 6-14% 23-35% 8% 44% 31% 5% na

Spierpijn 14-21% 29-37% 23% 58% 45% 22% 12-15%

Gewrichtspijn 9-11% 19-22% 17% 43% 25% 10% na

Roodheid en Zwelling injectieplaats 3-6% 9-12% 3% 1% 13%

Bronnen:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/flucelvax-tetra-epar-public-assessment-report_en.pdf

84-88%65-85%

5-7%

PFIZER/BIONTECH

Comirnaty

LNP-mRNA

BNT162b2

ASTRAZENECA/OXFORD

Virus Vector

AZD1222

MODERNA

LNP-mRNA

mRNA-1273

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
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Conclusions: While small benefits cannot be excluded, mandatory stay-at-home and business closure 

orders do not seem to have had substantial benefits on case growth in 8 countries in the early stages of 

the pandemic. Similar reductions in case growth may be achievable with behavior changes from less 

restrictive interventions. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746254 

9. Hoe dan verder? 

De gegevens van het verloop van de epidemie in maart-april 2020 tonen aan dat de verspreiding van 

de ziekte tot staan is gebracht na de oproep om thuis te blijven als je ziek bent en de basale 

hygienische maatregelen in acht te nemen (Ioannidis Eur J Clin Invest. 2020;50:e13222; 

https://doi.org/10.1111/eci.13222. Met het rondgaan van het virus in het afgelopen jaar is de 

groepsimmuniteit toegenomen en wereldwijd is COVID-19 op zijn retour 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/ ). We mogen concluderen dat de situatie dusdanig 

veranderd is dat de vrijheidsbeperkende maatregelen opgeheven kunnen worden.  

Ik kreeg onlangs een email van een verpleegkundige die na de eerste injectie met het mRNA vaccin 

zoveel last had van bijwerkingen, dat zij de tweede injectie heeft geweigerd. Ik ben mij ervan bewust 

dat dit anekdotisch bewijs is, maar ik wil het toch vermelden.  

De motivatie voor de snelheid waarmee de vaccins zijn ontwikkeld, is mij niet bekend. Wat ik wel wil 

opmerken is dat wij in maart-april 2020 een probleem hadden: er was sprake van een  nieuw, 

onbekend virus. Inmiddels is het verschoven naar een capaciteitsprobleem. In de zomer konden er 

geen overlijdens worden gemeld aan corona. Toch worden de maatregelen in stand gehouden met als 

argument een volgende golf die wij dan niet aan zouden kunnen. Dit omdat men de reguliere zorg 

zodanig heeft uitgesteld dat er nu sprake is van een grote “berg” achterstallige zorg. Inmiddels lijkt er 

sprake te zijn van een politiek probleem. De berichten over volle IC’s nemen af. Dit wekt de suggestie 

dat de keuze voor maatregelen een politieke keuze is geweest, en geen gezondheidskeuze.  

Ik wil verder nog zeggen dat oude en kwetsbare mensen ook een mening hebben. Ik pleit ervoor om 

deze mening te respecteren en deze mensen eerst ook eens te vragen wat zij willen.  

Verder wil ik nog zeggen dat, als het zo was dat corona even ernstig was als ebola, er niemand 

overtuigd zou hoeven worden om zich te laten vaccineren. Dat wordt natuurlijk anders wanneer men 

een virus (blijkbaar) gebruikt voor politieke doeleinden. In dit geval snap ik wel dat de 

vaccinatiebereidheid niet erg hoog is. Mensen zien dat het aantal doden meevalt en vertrouwen het 

op een gegeven moment niet meer.  

Ik wil ook benadrukken dat ik tegen het scenario ben waarin er grootschalig wordt getest om te 

achterhalen van welke mutatie van het virus er op zeker moment sprake is en er vervolgens telkens 

een nieuw vaccin wordt ontwikkeld. Ik vind dit een verkeerde gang van zaken. Feit is dat eerst moet 

worden vastgesteld of mensen daadwerkelijk ziek worden. Er moet sprake zijn van een ziekte, en niet 

alleen van het rondgaan van een virus. In principe zijn we hier een soort slachtoffer geworden van het 

feit dat wij onze moleculaire technologie zodanig hebben ontwikkeld dat we kunnen zien of er sprake 

is van een virus. Als wij deze technologie niet hadden, zouden we dit probleem niet hebben. Het feit 

dat de test bestaat, doet ons in feite de das om. De test wordt echter wel gezien als een standaard 

voor volksgezondheid. Daar voorzie ik grote problemen mee. We gaan in feite richting een 

testmaatschappij. Dit is fout, en bovendien is het ook erg arrogant van mensen tegenover de natuur. 

Het is jammer dat mensen niet meer achting voor de natuur krijgen naarmate we meer ontdekken. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746254
https://doi.org/10.1111/eci.13222
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Het is verder mijn mening dat de eed die door artsen en andere wetenschappers wordt afgelegd, door 

velen niet wordt nageleefd. Men mag getallen niet presenteren om daarmee een valse indruk te 

wekken, bijvoorbeeld wanneer een toename van het aantal “besmettingen” door de media 

gepresenteerd wordt zonder daarbij te vermelden dat er ook meer testen zijn afgenomen.  

Als men kijkt naar de ziekenhuisopnames, zien we dat in het begin zowel de GGD als de NICE 

coronainfecties meldden. Deze getallen kwamen redelijk met elkaar overeen. Daarna is er in de GGD-

cijfers een soort tweede piek zichtbaar geweest, maar het aantal ziekenhuisopnames kwam nauwelijks 

boven de 100 uit. Het NICE is vanaf 1 september anders begonnen te tellen. Omdat er sprake was van 

een probleem met de zorgcapaciteit, moesten alle patiënten die geopereerd moesten worden, getest 

worden met een PCR-test. Testen zij positief, dan worden zij geregistreerd als coronapatiënt. Dit zijn 

de cijfers die gecommuniceerd worden naar de Nederlandse bevolking. De cijfers van de GGD 

betreffen het aantal mensen dat daadwerkelijk griepachtige symptomen heeft. Deze cijfers zijn 

geruststellender. Dit is het ethische vraagstuk waarover wij het hebben: hoe kan men dit moreel 

verantwoorden? We weten dat de NICE cijfers met een factor drie hoger zijn dan die van de GGD. We 

zijn dus de angst hoog aan het houden. Ik vraag mij af hoe ethisch dat is.  

U vraagt mij hoe groot de kans is op besmetting in de buitenlucht. Mijn antwoord daarop is dat die 

kans verwaarloosbaar is.  

U vraagt mij of de artsen etc. die beweren dat die kans wel erg groot is, dan bewust liegen. Mijn 

antwoord daarop is dat ik niet denk dat deze mensen bewust liegen, maar dat zij informatie krijgen die 

niet noodzakelijkerwijs klopt.  

Het is duidelijk dat er veel eerlijker met de beschikbare informatie moet worden omgesprongen. Ik 

pleit voor eerlijke data en eerlijke interpretatie daarvan.  

Leiderdorp 

13 maart 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Theodorus Petrus Maria Schetters                            Pieter Kuit 
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9. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Niels Jozef Peter Vanaken 

Geboortedatum: 19 november 1980 

Geboorteplaats: Maaseik, België 

Beroep: advocaat 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben eigenaar van een advocatenkantoor. Mijn collega’s en ik zijn vanaf maart/april 2020 kritisch 

gaan kijken naar de maatregelen van de overheid ten aanzien van COVID-19. Wij hadden al snel het 

gevoel dat er zeer ernstig werd ingegrepen in de vrijheden van de burger. Als daar een basis voor is, 

kan men afwijken van de grondrechten, maar alleen in uitzonderlijke gevallen. Bij ons leefde het idee 

dat de verhouding zoek was tussen de maatregelen en het doel dat werd nagestreefd (een kwetsbare 

groep mensen beschermen tegen het virus). Wij wilden ook kijken naar andere oplossingen dan 

vaccinatie, onder andere ivermectine. 

Kunt u iets vertellen over waar u nu mee bezig bent tav ivermectine? 

Dit traject ten aanzien van het geneesmiddel ivermectine is opgestart op verzoek van de Algemene 

Burgerbelangenvereniging (ANBB). Ons kantoor behartigt ook de belangen van de ANBB. Wat zij 

aangaven was dat veel leden van de ANBB prijs stellen op vroege behandeling tegen COVID-19 en dat 

men het prettig vindt dat er gekeken wordt naar alternatieve routes behalve alleen vaccinatie. Dat is 

duidelijk geworden uit een poll op de website van de ANBB. Belangrijk om te vermelden is dat de 

identiteit van stemmers gecontroleerd wordt, zodat iedereen maar één keer kan stemmen. Op basis 

van de poll over ivermectine is besloten dat wij hier in juridische zin iets mee moesten gaan doen. In 

eerste instantie hield dit in dat wij brieven hebben verstuurd, onder andere naar de Stichting 

Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). Dit is een organisatie die adviseert onder andere aan het 

Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) over de behandeling van infectieziekten, en momenteel 

over COVID-19. Het SWAB stelt leidraden op die een belangrijke bron vormen voor de 

behandelmethoden van het NHG. Dat is de reden waarom wij hen in eerste instantie hebben 

aangeschreven. Wij hebben het SWAB verzocht om positief te adviseren over het gebruik van 

ivermectine voor de behandeling van COVID-19, zodat het NHG dit zou overnemen in haar 

behandelplan.  

Als het SWAB positief zou adviseren, wat is daarvan dan het gevolg? 

Het gevolg zou zijn dat huisartsen sneller geneigd zouden zijn dit middel toe te passen in hun praktijk. 

Dit omdat huisartsen vaak niet goed af durven wijken van de richtlijnen van het NHG.  

Als het NHG positief zou adviseren over ivermectine, zou dit dan betekenen dat de overheid dit zou 

overnemen? 

Ik ben geneigd te zeggen dat dat wel het geval zou zijn. Dat is ook wat wij proberen te bewerkstelligen. 

De volgende stap wordt een voorlopig getuigenverhoor. Hierbij worden mensen opgeroepen door de 

rechtbank om te komen getuigen. Zij moeten dan onder ede komen verklaren. Dit omdat wij meer 

zicht willen krijgen op de manier waarop behandelrichtlijnen bij het NHG tot stand komen. Feit is dat 

meerdere organisaties naar elkaar wijzen die hier allemaal bij betrokken zijn. Daarover zullen ook onze 

vragen gaan tijdens het getuigenverhoor. Er zijn ons veel dingen nog onduidelijk. Bijvoorbeeld: hoe 

kan het zijn dat er zoveel studiemateriaal is waaruit volgt dat er een positieve werking bestaat van 

ivermectine en dat men hier in Nederland toch negatief tegenover staat? Ook kunnen deze 

verklaringen in een later gerechtelijk traject als bewijsstukken dienen.  
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Wie heeft u opgeroepen? 

Dhr. Albert Vollaard, internist-infectioloog CIB en redactielid leidraadcommissie SWAB. De 

leidraadcommissie stelt de leidraad op voor de medicamenteuze behandeling voor patiënten met 

COVID-19.  

Dhr. Mark de Boer, internist-infectioloog, voorzitter SWAB, redactielid leidraaidcommissie SWAB. 

Dhr. Jaap van Dissel, infectioloog, directeur CIB, voormalig redactielid leidraadcommissie SWAB, OMT 

lid. 

Dhr. Hugo de Jonge, demissionair minister van VWS. 

 

Wij willen graag helderheid scheppen over hoe het eraan toe gaat achter de schermen. Wij zien een 

link van het SWAB tot aan het Ministerie van VWS.  

Wij hebben het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Dat houdt in dat wij op toestemming 

wachten van de rechtbank om de getuigen te mogen oproepen. Wij wachten nu op de vervolgstap. De 

rechtbank zal ongetwijfeld contact opnemen met het NHG. In juridisch jargon noemen wij dat de 

gerequestreerde partij. Als de rechtbank besluit om het getuigenverhoor te laten plaatsvinden, zal er 

een datum komen vanuit de rechtbank en zullen de getuigen worden opgeroepen. 

Wat voert u aan als redenen om ivermectine geaccepteerd te krijgen? Ik begrijp dat het nu alleen mag 

worden voorgeschreven wanneer een patiënt in het ziekenhuis ligt, en niet profylactisch mag worden 

gebruikt. 

Ik heb inderdaad begrepen dat dat het standpunt is van de Inspectie. Het onderzoek is uitgevoerd in 

samenspraak met de ANBB. Ik heb alle studies bekeken en vastgesteld dat er veel onderzoeken zijn 

gedaan in het buitenland. Een belangrijk onderzoek is bijvoorbeeld dat van Pierre Kory. Dit is een arts 

uit de VS die een collectief heeft opgezet van artsen die een onderzoek hebben verricht dat aantoont 

wat de werking is van ivermectine (onderzoek bij verklaring gevoegd). Wij staan in contact met talloze 

wetenschappers die kennis leveren ten aanzien van dit middel. We waken ervoor dat we ons baseren 

op goede bronnen.  

Als er een rechtszaak komt, wordt dat dan een bodemprocedure? 

Dat zal inderdaad een bodemprocedure worden. 

Gaat u dan om een voorlopige voorziening vragen? Ik vraag dit in verband met het vaccinatiebeleid dat 

snel wordt uitgerold. 

Dat zullen wij inderdaad doen. Ik denk ook dat we dan meer kans zullen maken omdat we dan meer 

tijd zouden hebben om bewijsmateriaal aan te leveren.  

Hoe groot acht u de kans dat de rechter in uw voordeel zal oordelen? Ik vraag dit omdat de inspectie 

zegt dat er gevaarlijke bijwerkingen zijn. 

Ik denk persoonlijk dat we een goede kans maken, maar daarover zal meer duidelijk worden bij de 

voorlopige getuigenverhoren. Overigens is het ook zo dat de Inspectie bewijs zal moeten leveren 

waarom dit middel niet veilig zijn zou zijn. De bewijslast ligt in dit geval bij hen. Dit middel wordt al 

sinds de jaren tachtig gebruikt en is aan 3,7 miljard personen toegediend. Het heeft dus een hoog 

veiligheidsprofiel.  

We zitten in een situatie waarin vaccins voor COVID-19 worden voorgeschreven. Ik wil erop wijzen dat 

deze vaccins voorlopig zijn goedgekeurd. De bijwerkingen zullen de komende tijd moeten blijken. Ik 

vraag mij af waarom deze vaccins wel worden goedgekeurd voor gebruik, terwijl een middel als 

ivermectine, dat een zeer hoog veiligheidsprofiel heeft, wordt verboden. 

Overigens hebben wij niet de intentie om een einde te maken aan vaccinatie. Wij willen alleen dat er 

een alternatief bestaat. Mensen moeten de kans krijgen gebruik te maken van dit middel. 
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Streeft u ernaar dat behandeling met ivermectine wordt opgenomen in het veelbesproken 

vaccinatiepaspoort? 

Ik kan mij dat voorstellen. Ik moet er wel bij vermelden dat deze procedure zo ver niet gaat. Het 

einddoel van deze procedure is dat het NHG haar behandelmethoden aanpast. Het belang daarvan is 

dat wanneer de weerstand vanuit het NHG wegvalt, er een alternatieve route ontstaat naast de 

vaccinatie. In dat geval zal daarmee iets moeten worden gedaan ten aanzien van het 

vaccinatiepaspoort. 

Een ander belangrijk punt is dat de vaccins tegen COVID-19 zijn goedgekeurd op basis van een 

voorlopige voorwaardelijke goedkeuring. Als ivermectine erkend zou zijn als geneesmiddel tegen 

COVID-19, zou deze noodtoelating wettelijk niet toegestaan zijn. Ik vind het opvallend dat ivermectine 

niet wordt goedgekeurd ondanks het feit dat het veiligheidsprofiel hoog is, terwijl de vaccins wel 

worden goedgekeurd ondanks het feit dat de bijwerkingen nog grotendeels onbekend zijn. Voor zover 

ik kan opmaken uit studies, zijn de bijwerkingen van ivermectine niet zodanig dat het niet zou moeten 

worden gebruikt. Dit zijn ook het type vragen dat we graag zouden stellen aan de personen die wij 

oproepen voor het voorlopig getuigenverhoor.  

We zitten momenteel in een soort patstelling. Wereldwijd worden debatten gevoerd waar men nooit 

uit gaat komen. Het speelveld moet worden afgebakend. Wij zitten in een urgente situatie waarin we 

niet kunnen wachten op onderzoeken die jaren duren. Ik pleit ervoor om ivermectine goed te keuren 

naast de vaccins. Mijn argument is niet dat de vaccins van tafel moeten. Ik vind alleen dat er een 

alternatief zou moeten bestaan.  

Overigens zijn er ook landen waar dit middel wel wordt toegepast in de praktijk. Daarmee haalt men 

de hele argumentatie tegen ivermectine onderuit. Gemelde bijwerkingen zijn niet dusdanig ernstig dat 

het gebruik van het middel afgeraden wordt.  

In de volgende landen wordt ivermectine toegepast: 

• India (Uttar Pradesh, inwonersaantal 230 miljoen) 

• Macedonië 

• Egypte 

• Mexico (bepaalde regio’s) 

• Argentinië 

• Noord-Macedonië 

• Paraguay 

• Colombia 

• Peru 

• Venezuela 

• Bangladesh 

• Verenigde Staten: een aantal Republikeinse Staten 

Ik wil ook nog vermelden dat bepaalde Staten van Amerika een wat “losser” beleid voeren ten aanzien 

van bijvoorbeeld mondkapjes en andere regels, en ook ten aanzien van behandelmethoden. Zij 

hebben daarmee goede resultaten behaald. Dat is volgens mij een belangrijk signaal. 

De belangrijkste boodschap is dat als de middelen er zijn en de bijwerkingen zijn laag; grijp dat dan als 

overheid ook aan om de burgers te helpen.  

*Het volledige verzoekschrift is terug te vinden op zelfzorgcovid19.nl. 

Leiderdorp 

20 maart 2021 
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Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Niels Jozef Peter Vanaken                                            Pieter Kuit 
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10. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Daniël Osseweijer 

Geboortedatum: 13 juni 1978 

Geboorteplaats: Dordrecht 

Beroep: IT business analist, Statenlid provincie Groningen (Forum voor Democratie) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik verklaar hier op persoonlijke titel. Ik ben zeker geen voorstander van het huidige beleid, dus mijn 

motivatie is dat ik mijn verhaal wil doen over wat ik beleef wanneer ik mijn taken als Statenlid uitvoer. 

Het beleid heeft invloed op alle aspecten van het leven.  

Binnen de Staten gaat het over kader stellende regelgeving: binnen welke grenzen mag beleid worden 

gemaakt en uitgevoerd? De portefeuilles die wij behandelen zijn bijvoorbeeld Infrastructuur en 

Mobiliteit, Cultuur, Natuur, het Stikstofdossier etc. Het gaat hier om zaken die de gemeenteraad 

overstijgen. Wij controleren het beleid van de hele provincie. Ook werken wij soms samen met andere 

provincies. Daarvoor bestaat het interprovinciaal overleg.  

Het aantal Statenleden van een provincie wordt bepaald door het aantal inwoners. In Groningen zijn 

dat er 43. Persoonlijk ben ik als Statenlid deel van de oppositie. Er is sprake van aparte verkiezingen 

voor de Provinciale Staten. Er is een aparte kandidatuur.  

Wordt er op een andere manier politiek bedreven sinds de coronacrisis? Hoe kijkt u naar de oppositie 

die gevoerd wordt? 

Dat is wel degelijk veranderd. Pre-covidmaatregelen kwamen we iedere week bij elkaar. Gemiddeld 

waren we er twintig uur per week mee bezig. Voor de maatregelen was alles in fysieke aanwezigheid. 

We zitten dan in een Statenzaal waar de vergaderingen fysiek plaatsvinden. 

Na de maatregelen is dit veranderd. Het begon klein, maar werd steeds drastischer. Uiteindelijk moest 

alles digitaal gaan verlopen. Vergaderingen, maar ook het fractieoverleg, moesten digitaal 

plaatsvinden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het overleg. Hiermee bedoel ik ook dat non-verbale 

signalen minder snel worden opgepikt. Ook overleg over moties of voorstellen moet digitaal 

plaatsvinden.  

Wat het moeilijkst is, is dat ook dossiers die nodig zijn ter voorbereiding van de agendastukken, 

digitaal besproken moeten worden. In de beginfase was het nog mogelijk om bij elkaar te komen, 

maar zoals bekend werden de regels langzaam steeds strenger. Je wordt dan ernstig belemmerd in je 

handelen. Statenlidmaatschap is een parttime functie. Wat wij doen, doen wij vaak in de avonduren. 

Als het fractiehuis dan in de avond gesloten is (vanwege de avondklok), word je beperkt in je 

mogelijkheden.  

Deze gang van zaken gaat ten koste van de kwaliteit van de oppositievoering. De samenwerking is veel 

minder intensief. Je mist de sociale contacten met de andere opposities. Samenwerkingsverbanden 

worden verzwakt en vallen uit elkaar.  

Hoe kijkt u naar de kwaliteit van de landelijke oppositie en is dit anders dan voor de coronacrisis? 

Ik denk niet dat de oppositie slechter is geworden. Als ik kijk hoe erop gereageerd wordt en hoe het 

wordt afgedaan, krijg ik de indruk dat de oppositie helemaal niets meer te vertellen heeft. Er wordt 

neerbuigend op kritiek en vragen gereageerd. Dhr. van Haga heeft bijvoorbeeld een discussie gehad 

met dhr. De Jonge waarin hij ruw werd onderbroken in zijn woordvoering onder het mom van de 

volksgezondheid. Zijn kritiek wordt afgedaan met argumenten die niet per se feitelijk zijn. De manier 

waarop dit nu gaat en de felheid waarmee dit gebeurt zijn absoluut van een andere orde dan voor de 

coronacrisis. 

Dit zou niet moeten gebeuren. Een feitelijke woordvoering wordt afgekapt omdat de inhoud niet naar 
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de zin van de minister was. In dit geval werd er ook niet ingegrepen door de voorzitter. In feite wordt 

iemand hier monddood gemaakt. Vanuit een bepaalde visie wordt alles wat ook maar enigszins afwijkt 

van het standpunt van de regering afgedaan. Ook in de Provinciale Staten zie je dezelfde dingen 

gebeuren. Tegenargumenten worden afgekapt en geridiculiseerd.  

Als er geen debat meer kan plaatsvinden over deze kwestie en we niet meer met elkaar in discussie 

kunnen, is dat zeer ernstig. 

Hoe is volgens u de kwaliteit van de democratie ten opzichte van een aantal jaar geleden? 

Er is nauwelijks nog sprake van een democratie. Het is bedroevend gesteld. Buiten het feit dat 

geluiden van de oppositie in de kiem worden gesmoord en geridiculiseerd, merk ik ook dat er ook 

vanuit coalitiepartijen nauwelijks kritiek wordt geuit op de huidige besluitvorming. De controlerende 

taak wordt vanuit de coalitie zeer weinig uitgevoerd.  

Afgelopen april hadden wij bijvoorbeeld een motie ingediend voor regionale differentiatie in de 

maatregelen. Daarvoor was absoluut geen ruimte.  

Ik maak mij absoluut zorgen over de staat van de democratie.  

Hoe kijkt u terug op de recente verkiezingen en de democratische kwaliteit ervan? 

Ik heb mij in ieder geval verwonderd. Men kon zien aankomen dat het deze keer op een andere 

manier zou verlopen. Hier werd een halfjaar geleden al over gesproken. Ik geloof niet dat er veel mis is 

met het kiessysteem op zich, maar wel met het feit dat er op het laatste moment wijzingen in de 

regels worden doorgevoerd. Dat kan de kwaliteit geen goed doen. Er worden veel fouten 

geconstateerd. Dat zagen we tijdens de afgelopen verkiezingen ook. In plaats van stemmen op één 

dag, waren er nu meerdere stemdagen. Het argument daarvoor was dat risicogroepen dan op andere 

dagen konden komen. Dat klinkt sympathiek, maar bemoeilijkt de controle. Anderzijds is er de kwestie 

van briefstemmen. Dat zien we in de Provinciale Staten ook wel. Echter, om dat zo kort van te voren in 

te voeren is vragen om problemen. Mensen begrijpen de procedure vaak niet goed en maken fouten, 

zoals hun stempas en hun stembiljet in dezelfde envelop stoppen of nalaten een handtekening te 

zetten. Er was sprake van zodanig veel fouten dat de spelregels uiteindelijk nog tijdens de verkiezingen 

werden aangepast.  

Ook bij het tellen van deze briefstemmen ontstaan problemen, bijvoorbeeld door medewerkers die de 

procedure niet kennen en daardoor het stemgeheim schenden.  

Door deze zaken wordt de kans op fraude groter. Wij zijn niet het eerste land waar dit zou gebeuren. 

In de Verenigde Staten hebben we soortgelijke taferelen gezien. 

Deze verkiezingen kwamen op mij chaotisch over. Regels werden op het laatste moment pas 

veranderd, wat de kans op fouten groter maakt. Het geheel is minder controleerbaar. Dat vind ik 

kwalijk. Gezien het feit dat we ook met zijn allen in een supermarkt mogen lopen, begrijp ik niet goed 

dat we niet met zijn allen mochten gaan stemmen. Er zijn extra stappen in het proces ingevoerd, wat 

de kans op fouten en/of fraude vergroot. 

Wat vindt u van de kwaliteit van wetten zoals bijvoorbeeld de spoedwet of de avondklokwet? 

Wellicht heb ik te weinig kennis om vast te stellen of deze wetten goed tot stand zijn gekomen. Wel 

kan ik zeggen dat ik mij over deze wetten heb verbaasd. Ook coalitiepartijen horen kritisch te zijn op 

wetten. We hebben het hier over ingrijpende wetten. Als ik dan kijk naar hoe kritisch men was op deze 

wetten, ben ik zwaar teleurgesteld. Uiteindelijk heeft de meerderheid besloten en hebben wij ons 

erbij neer te leggen. De politieke middelen zijn op om dit nog tegen te houden.  

Hebben burgemeesters meer bevoegdheden door de noodwet en wat vindt u daarvan? 

In indirecte zin hebben burgemeesters wel meer bevoegdheden gekregen. De veiligheidsregio’s 

drukken een zware stempel op regionaal beleid. Middels een spoedwet worden de veiligheidsregio’s 
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meer bevoegdheden toebedeeld, waardoor andere democratische organen omzeild worden door de 

besluiten van de veiligheidsregio. Dat vind ik zeker geen goede ontwikkeling. Deze organen zijn hier 

niet voor bestemd. Door te stellen dat we als land in een permanente ramp zitten, kan men in feite 

dus ook permanent de veiligheidsregio’s aan het roer laten zitten.  

Bepaalde zaken die onder ons takenpakket vallen als Provinciale Staten, zoals bijvoorbeeld 

werkgelegenheid, horeca, economie etc., worden bemoeilijkt door besluiten die genomen worden 

door deze eerder genoemde veiligheidsregio’s.  

Ligt de dagelijkse gang van zaken stil? 

De commissievergaderingen gaan wel door. Wat je wel merkt is dat het moeilijker gaat. Alles moet 

digitaal worden gedaan. Daardoor duurt alles langer. Ook stemmingen zijn omslachtiger. Het sociale 

aspect wordt beïnvloed doordat we elkaar niet kunnen zien. De dynamiek verandert. Maar wat ook 

opvalt, is dat corona ineens aan alle dossiers wordt gekoppeld. Dit heeft invloed op de besluitvorming.  

Zou u willen zeggen dat corona ten koste gaat van de besluitvorming? 

In ieder geval met betrekking tot bepaalde dossiers zou ik dat wel willen zeggen. Het drukt een zware 

stempel. Bepaalde onderwerpen, zoals digitalisering, komen ineens boven aan de agenda te staan. 

Vóór corona was dit minder zwaar van belang. De coronacrisis wordt met betrekking tot bepaalde 

onderwerpen gepresenteerd als een positieve zaak.  

 

Denkt u op basis daarvan dat bepaalde zaken niet meer zullen worden teruggedraaid? 

Dat vermoeden heb ik wel. Bepaalde besluiten worden genomen door de Provinciale Staten met 

inachtneming van het feit dat corona zeer belangrijk is, en vervolgens zijn die besluiten daarna nog 

jaren geldig. Ook is het opvallend dat waar voorheen de duur van de meeste besluiten op vier jaar 

stond, dit bij bepaalde besluiten plotseling langer is. Het is mij niet volledig duidelijk waarom dit zo is. 

Het is wel een zaak die mij opvalt. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen dat dit gekoppeld is aan de 

coronacrisis. Het gaat hier om een persoonlijke observatie.  

Ik heb met name gesproken over het politieke aspect. Ik hoop dat dat helderheid geeft. Ik zou ook 

graag een persoonlijk perspectief willen toevoegen. Uiteindelijk heeft dit effect op alles en iedereen: 

politiek, bedrijfsleven, maar ook gezinsleven. Indirect heeft het ook invloed op de persoonlijke sfeer. Ik 

denk dat veel mensen hier last van hebben. Ik heb zelf een vrouw en twee kinderen die hier ook het 

nodige van merken. Mijn kinderen hebben ook thuisonderwijs moeten doen en gaan pas sinds kort 

weer fysiek naar school. Je ziet hetzelfde effect optreden dat ik zojuist beschreef met betrekking tot 

de vergaderingen van de provincie. Wanneer men het sociale aspect wegneemt, is dat geen goede 

zaak. Ik maak mij als vader zorgen over deze situatie. Er wordt op dit moment een stuk ontwikkeling 

afgenomen. Sociale ontwikkeling is voor kinderen heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat er 

kinderen zijn voor wie de thuissituatie niet geweldig is. Ik vraag me dan af hoe die met het 

thuisonderwijs omgaan. Het belangrijkste vind ik dat kinderen een bepaalde angst wordt aangepraat 

(richtlijnen, looprichtingen etc). Kinderen beginnen te denken dat ze gevaarlijk zijn wanneer ze een 

snotneus hebben. Ik vind dat een zorgelijke en zelfs ziekelijke ontwikkeling.  

Ik zou graag willen zeggen dat er veel mensen zijn die zorgen hebben over bijvoorbeeld onderwijs. Ik 

spreek veel mensen in de provincie, zoals bijvoorbeeld ondernemers en boeren. De trend lijkt te zijn 

dat mensen zich veel zorgen maken over hoe het verder moet met hun bedrijf. Ook lijken mensen 

depressiever te worden van de hele situatie. Daarover wil ik mijn zorgen uitspreken. 

Leiderdorp 

20 maart 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 
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………………………………………….     ……………………………………. 

Daniël Osseweijer                                         Pieter Kuit 
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11. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Milianus Franciscus van der Linden 

Geboortedatum: 28 september 1971 

Geboorteplaats: Utrecht 

Beroep: IT-professional 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik zit hier als oud voorzitter van de stichting Code For NL op persoonlijke titel. Code For NL is een 

"community", wij brengen ontwikkelaars/developers en designers samen om samen software te 

produceren en mee te praten en denken met IT-projecten die bijdragen aan de digitale transformatie 

van gemeenten, andere overheden en de samenleving als geheel. Op deze manier proberen wij de 

kwaliteit en transparantie van overheids-IT te stimuleren. Het grootste deel van onze community 

bevindt zich online, op een platform genaamd Slack. Naast online activiteiten organiseren we ook 

themabijeenkomsten over bijvoorbeeld IT en ethiek, open IT-initiatieven uit de samenleving en het 

vergroten van kennis en begrip over wat IT is en kan. 

 

Op 8 april 2020 hebben wij meegeschreven aan voorwaarden waaraan IT van de overheid ter 

ondersteuning van het beleid zou moeten voldoen; dit manifest is gepubliceerd op 

veiligtegencorona.nl [1]. Via de community kwam ons ter ore dat het ministerie van VWS 18 en 19 

april een "appathon" zou organiseren voor een app "die mensen verantwoordelijkheid geeft bij het 

traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten" [2]. Wij hebben toen onze 

leden opgeroepen mee te kijken naar de livestream van de appathon en te discussiëren op ons online 

platform. Enkele honderden leden hebben hier gehoor aan gegeven, wat resulteerde in een goed 

beeld van de verschillende aanbieders en de kwaliteit van de verschillende oplossingen. Na de 

appathon waren in de media de commentaren niet mals; privacy organisaties roerden zich en er was 

veel kritiek. Als Code For NL hadden we echter ook een zekere (positieve) "bijvangst" geconstateerd; 

dit was de eerste keer dat de overheid een IT-project startte in relatieve openheid, wat deskundigen 

en critici al in een vroeg stadium de mogelijkheid gaf problemen te duiden. Ondanks het feit dat we 

over de doelmatigheid van deze app verdeeld waren, wilden we dit toch als positief signaal publiceren. 

Dit werd opgepakt door de CIO van het ministerie van VWS, die vervolgens bij ons de vraag uitzette of 

Code For NL kennis en kunde wilde leveren om mee te helpen om de juiste app te bouwen. Als 

voorzitter ben ik nooit overtuigd geweest van de haalbaarheid en de doelmatigheid van de app, maar 

ik vond het zo belangrijk dat het bouwproces open zou plaatsvinden dat ik mij aansloot bij de 

beslissing om dit proces te gaan faciliteren. Vervolgens heeft het ministerie van VWS leden van Code 

For NL individueel benaderd om mee te bouwen. Zelf ben ik ook benaderd, maar heb ik bedankt; 

meebouwen ging mij toch een stap te ver voor een app die in mijn ogen omstreden is. De belangrijkste 

reden dat ik met deze app "kon leven" was de vrijblijvendheid. Mensen zouden niet verplicht worden 

de app te gebruiken. Dit stelde mij gerust en ondertussen kon ik mijn kritische geluid laten horen en 

zelfs het proces bewaken en in de gaten houden. 

 

Het werd een succes. De app werd met hoge kwaliteit ontwikkeld en was al snel beschikbaar. Wel was 

het wachten op een wet die het inzetten van de app mogelijk maakte. Dit was naar ik achteraf 

begreep de belangrijkste reden dat het opleveren van de app een aantal keer is uitgesteld. 

 

Het proces was duidelijk ook bevallen aan de kant van het ministerie van VWS; begin januari 2021 

werd ik namelijk benaderd door een dame die zich aankondigde als "community manager" vanuit het 

ministerie van VWS voor het bouwen van een nieuwe app. Vanuit Code For NL vinden wij de rol van 
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community manager belangrijk; het is een persoon die onafhankelijk in een proces/project 

plaatsneemt en de communicatie mogelijk maakt en ondersteunt. Nadat de community manager kort 

had aangegeven wat de app functioneel zou gaan doen - een concept voor testbewijzen - gaf ik aan 

dat ik persoonlijk tegen een dergelijke app was, maar het meedenken en doen uiteraard weer mogelijk 

wilde maken. 

 

Langzaam begonnen de contouren van de app zich te tekenen. Ik begon mij zelf steeds meer af te 

vragen of een dergelijke app wel wetmatig was. Zelfstandig concludeerde ik dat er een discriminatie-

element in de app zat en ik begon hierover vragen te stellen in de community. De community manager 

organiseerde een aantal online meetings, ik heb daar 2 meetings van bijgewoond. Mij viel op dat de 

ontwikkelaars die aan het woord kwamen nauwelijks aandacht besteedden aan de wetmatigheid, en 

vond in mijn ogen het ethische aspect onvoldoende belicht. Ondertussen ging de ontwikkeling wél 

gewoon door. Ik vroeg een aantal keer of het niet beter zou zijn de ontwikkeling te pauzeren tot de 

wetmatigheid was onderzocht of in ieder geval vanuit de regering was goedgekeurd. Hier kreeg ik 

geen reactie op. Ik kreeg een ongemakkelijk gevoel. Het kwam op mij over alsof de app er "koste wat 

het kost" zou komen. In de media verschenen de eerste berichten over een wet die in de maak zou 

zijn om de app mogelijk te maken. Ik werd steeds luider in mijn roep om duidelijkheid en verzocht 

herhaaldelijk om terughoudendheid. Hier werd weinig op gereageerd tot op een gegeven moment de 

reacties mijn kant op de tendens kregen van "Ja, Milo, nu weten we het wel" en "Je hoeft niet steeds 

hetzelfde te herhalen". Ondertussen werd heel gemakkelijk gepraat over misbruik voorkomen en 

uitsluiting van groepen. Wat mij ook verbaasde was dat de app vooral gericht was op niet-publieke 

functies; concerten, evenementen, horecabedrijven. Dit deed bij mij nog meer vraagtekens rijzen: 

waarom bouwt de overheid een app die de commerciële sector tot discriminatie "dwingt"? Waarom 

doen die sectoren dat niet zelf? Want als uiteindelijk blijkt dat de app discrimineert; betekent dit dan 

dat je als gewone burger verhaal moet halen bij de overheid? Of bij de instantie die jou de toegang 

heeft geweigerd? 

 

Hoe meer vragen ik stelde, hoe vervelender de situatie in mijn ogen werd. Ik was echt wel 

ongemakkelijk van deze hele situatie. Ik vond nauwelijks medestanders en de mensen die wél begrip 

hadden, meldden zich bij mij via één op één communicatie, niet via de openbare kanalen. Ik vond dit 

een zeer slecht teken. 

 

Toen op een dag een lid zich in een van de publieke kanalen meldde met de mededeling dat hij 

mensen zocht om mee te werken aan een app om "restjes" vaccin te kunnen mengen en distribueren, 

knapte er iets bij mij. Ik was helemaal klaar met het gemak waarom IT’ers zeer ingrijpende 

"oplossingen" maken zonder stil te staan bij de sociaal-maatschappelijke consequenties. Ik reageerde 

fel en zei letterlijk "Ik wacht wel even tot jij je vaccin hebt gehad". Hierop haalde een ander 

community-lid fel uit en gaf aan dat hij vond dat ik dit als voorzitter niet kon zeggen. 

 

Ik heb vervolgens wat afstand genomen en mijzelf afgevraagd hoe ik in deze positie was gekomen. 

Terugkijkend moet ik constateren dat de coronacheck, de naam die het concept voor testbewijzen 

uiteindelijk kreeg, er MOET komen. Ik voelde mij bedrogen en vond dat onze stichting was misbruikt 

om een illusie van transparantie en openheid te wekken op een ontwikkelproject dat al bepaald was. 

In de stand van zakenbrief COVID-19 dd. 2-2-2021 [4] werd dit voor mij bevestigd; Minister de Jonge 

zegt hierin dat "de voorbereidingen zijn gestart" (de app was toen al zo goed als klaar) en dat 

"transparant werd samengewerkt met Code For NL". Het was inderdaad wel transparant, maar van 

samenwerking was nauwelijks sprake en voor kritische geluiden was geen luisterend oor. Voor mij was 

het een voldongen feit. Ik heb vervolgens mijn conclusie getrokken en besloten mijn positie als 
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voorzitter neer te leggen. 

 

Ik heb altijd gestreefd naar inclusiviteit; iedereen is welkom bij Code For NL, kritische geluiden mogen 

worden geuit, tegenstanders kunnen elkaar, mits met respect, opzoeken. Ik merk echter dat ook de 

Code For NL community eenzijdig is; het zijn voor het grootste deel IT’ers en ambtenaren, mensen die 

nauwelijks financieel worden getroffen door de maatregelen. Ik kan het niet meer opbrengen om 

telkens de boeman te zijn, om steeds weer te vechten tegen die bierkaai die in mijn ogen wél beslist 

voor anderen en ingrijpende software en systemen maakt, maar nauwelijks stilstaat bij de 

consequenties. Dit staat haaks op mijn motivatie om destijds Code For NL te starten. 

 

"Doe bij een ander niet wat gij niet wilt dat u geschied" is in mijn ogen overtreden door het 

"dreamteam" van het ministerie van VWS dat de coronacheck realiseert. Code For NL faciliteert dit en 

dat is niet goed. De coronacheck app dient te worden getoetst aan de grondwet en tot die tijd mag er 

geen (belasting)geld worden verkwist aan de hobby van enkelen. De minister zou zich dit moeten 

realiseren en de CIO van het ministerie van VWS ook. Deze ontwikkeling dient te worden stopgezet. 

Veiligtegencorona.nl is een website waarop privacy-kritische partijen een manifest hebben opgezet 

waarin staat waaraan de coronatestapp zou moeten voldoen. Is de privacy voldoende? Is de kwaliteit 

van de software voldoende? Dat manifest staat nog steeds op die plek. Hier hebben verschillende 

partijen aan meegewerkt: onder andere Bits of Freedom (een privacy organisatie) en Stichting Waag 

(een stichting die zich bezighoudt met innovatieve IT en kunst). 

Wat zijn uw bezwaren tegen de coronatestapp? 

Het begint met de manier waarop wordt gemeten of een persoon bij een andere persoon in de buurt 

is geweest. Dat gebeurt op basis van bluetooth signalen. Als wij langer dan X minuten bij elkaar in de 

buurt zijn, dan wordt geschat dat wij op minder dan 1.5 meter zijn geweest. Wij krijgen dan een 

registratie in het systeem. De kwaliteit van de afstandsbepaling is naar mijn idee te grof. Wij kunnen 

op anderhalve meter zitten en niet gedetecteerd worden, maar we kunnen ook op vijftien meter 

afstand zitten en wel gedetecteerd worden. Het is onmogelijk om een app zo gevoelig te maken.  

Mijn bezwaar is dat mensen op basis van deze app in quarantaine moeten. Als we het puur technisch 

bekijken, zit er teveel ruis in de manier waarop contacten worden vastgesteld. Als IT’er kan ik er n iet 

tegen dat wij onzuivere registraties gebruiken.  

Mijn bezwaren bij de coronatestapp zijn altijd gehoord. Uiteindelijk is besloten dat op basis van deze 

app geen verplichtingen konden worden opgelegd. Vanwege de vrijblijvendheid had ik met deze app 

minder problemen. 

Wat zijn uw bezwaren tegen de Coronacheck-app? 

Deze app houdt geanonimiseerd bij wanneer men getest is. Die informatie wordt vanuit de GGD 

toegestuurd. Op basis daarvan kan men op bepaalde locaties wel of niet naar binnen. 

Op het moment dat deze app bij ons werd aangediend, was nog niet duidelijk wat er de bedoeling van 

was. Ook was niet duidelijk wie eraan zou werken. Dit was dan ook één van de eerste vragen die 

opkwam en hebben wij intern bediscussieerd. Na een tijdje begon het mij duidelijk te worden dat het 

hier ging om testbewijzen en heb ik weer vragen gesteld. Ik vroeg mij af of dit wetmatig gezien wel 

kon. 

Ik heb tegen de app ook morele bezwaren. Vanuit persoonlijke motivatie geloof ik niet in het uitsluiten 

van mensen uit de samenleving. Ik heb hier een verkeerd gevoel bij. Tot nu toe hebben wij in Code for 

NL altijd de ruimte gehad om met elkaar in debat te gaan en elkaar eventueel te overtuigen. Echter 

bleef het nu stil. Normaal gesproken zou er tussen ongeveer 150 mensen een debat plaatsvinden. Ik 

kwam al vrij snel met het bezwaar dat er een stuk discriminatie bij deze app komt kijken. Ik merkte dat 
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er weinig reactie kwam. Het voelde alsof de vraag ontweken werd. Vervolgens heb ik ook één op één 

met mensen gesproken. Die adviseerden mij dan om het tijdens vergaderingen kenbaar te maken. 

Echter ben ik al een tijdje binnen de stichting kritisch op het coronabeleid, maar dit valt buiten de 

doelstelling van de stichting.  

Ik voel mij gesteund door artikel 1 van onze Grondwet waarin staat dat mensen in gelijke situaties 

gelijk behandeld dienen te worden. Het is mijn mening dat de discussie over de ernst en 

besmettelijkheid van het coronavirus eerst gevoerd dient te worden, voordat men een dergelijke app 

gaat ontwikkelen. Ik heb morele bezwaren tegen deze app en wil mijn naam er niet aan verbinden. De 

technologie kan in theorie gebruikt worden om mensen uit te sluiten op basis van welk fysiek kenmerk 

dan ook. Als de overheid bereid is om een dergelijke app te ontwikkelen en een wet te maken om 

deze app te kunnen gebruiken, staan we wat mij betreft aan het begin van het einde.  

 

[1] https://www.veiligtegencorona.nl 

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/ministerie-van-vws-organiseert-digitaal-

evenement-voor-beoordeling-corona-apps 

[3] https://ibestuur.nl/magazine/ron-roozendaal-open-ontwikkelen-kan-dus-wel 

[4] https://www.tweedekamer.nl/zoeken?search_str=%22code+for+nl%22 

 

Leiderdorp 

27 maart 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Milianus Franciscus van der Linden                                                    Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veiligtegencorona.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/ministerie-van-vws-organiseert-digitaal-evenement-voor-beoordeling-corona-apps
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/ministerie-van-vws-organiseert-digitaal-evenement-voor-beoordeling-corona-apps
https://ibestuur.nl/magazine/ron-roozendaal-open-ontwikkelen-kan-dus-wel
https://www.tweedekamer.nl/zoeken?search_str=%22code+for+nl%22
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12. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Franciscus Bots 

Geboortedatum: 18 januari 1950 

Geboorteplaats: Den Haag 

Beroep: consultant 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb bijna veertig jaar in de farmaceutische industrie gewerkt. Ik heb daar verschillende functies 

gehad (marketing etc). Ik was gespecialiseerd in middelen voor de behandeling van kanker. Nu ben ik 

consultant; ik adviseer bedrijven, voornamelijk startups. Het gaat dan om farmacie en biotechnologie. 

Ik kom hier verklaren omdat u graag mijn mening wilde weten over een bepaalde studie over 

ivermectine bij de behandeling van COVID-19. Ik ben erg geïnteresseerd in dat middel. Ik denk dat 

men met dit middel levens kan redden en ziektes minder ernstig kan maken. Er is op het moment veel 

interesse in vaccins, en ik ben daar niet tegen, maar er is nauwelijks interesse in behandelingen 

waarmee men kan voorkomen dat mensen die besmet zijn in het ziekenhuis terecht komen. Er is te 

weinig aandacht voor behandelingen van mensen die ziek zijn. Dat middel is wel bekend, maar men 

wil eerst nog meer grote studies doen. Naar mijn mening is dat onnodig. Naar mijn mening kan men 

het middel op basis van bestaand bewijs inzetten. Als men gaat wachten op gerandomiseerde studies, 

hebben we die resultaten misschien over twee jaar. Dat is verloren tijd waarin levens gered kunnen 

worden.  

Ik denk dat vaccins goed zijn, maar een pandemie gaat men niet kunnen bestrijden met alléén vaccins. 

In het licht van de verschillende varianten is aanvullende therapie nodig. Ik ben van mening dat 

ivermectine één van die therapieën is.  

Ivermectine is een middel dat al veertig jaar bestaat en gebruikt wordt voor tropische ziekten zoals 

bijvoorbeeld infecties met parasieten en rivierblindheid. Op dit moment is het al voor bijna vier miljard 

patiënten voorgeschreven. Er is dus veel ervaring met dit middel. Het is een erg veilig geneesmiddel 

en staat op de wereldgezondheidslijst van essentiële geneesmiddelen. Hierop staan alleen de beste 

medicijnen. De ontwikkelaars van ivermectine hebben hiervoor in 2015 de Nobelprijs gewonnen. 

Buiten corona heeft het middel ook veel potentieel bij bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Het is 

een gerenommeerd middel. 

Mijn argumenten zijn gebaseerd op mijn jarenlange ervaring in de farmaceutische industrie. Het leed 

dat veroorzaakt wordt door COVID-19 gaat mij aan het hart en ik wil graag meehelpen dat te 

verminderen. 

1. Wat kunt u zeggen over de gerandomiseerde gecontroleerde trial (n=476) door Eduardo Lopez 

Medina e.a. gepubliceerd in JAMA? 

JAMA is een Amerikaans medisch tijdschrift met een goede reputatie. Dhr. Medina is een 

Colombiaanse wetenschapper.  

Het gaat hier over een studie waarbij ivermectine werd vergeleken met een placebo (dit is een 

nepgeneesmiddel zonder werking). De helft van de patiënten werd behandeld met ivermectine en de 

andere helft met een placebo. Het is in principe de bedoeling dat deelnemers niet weten of zij een 

werkzaam middel of een placebo krijgen. Er werd gekeken of de middelen de symptomen konden 

verminderen. Het resultaat van die studie was dat er een verschil was, maar het verschil was niet 

groot. Ivermectine verminderde de symptomen in tien dagen. Het placebo verminderde symptomen 
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in twaalf dagen. Dit verschil was niet statistisch significant. De reden daarvoor is dat er aan deze studie 

niet genoeg mensen hebben deelgenomen; als er meer patiënten in de studie waren ingesloten, is de 

kans groot dat het verschil statistisch significant zou zijn. Ook was de leeftijd van de deelnemers 

relatief jong: gemiddeld 37 jaar. Bij 79% was er geen sprake van onderliggende ziekte. Het merendeel 

van deze patiënten was nog thuis en was niet opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat dus om mensen 

die sowieso snel herstellen van corona. Een groot gebrek aan deze studie is ook dat er bij achtendertig 

mensen de middelen zijn verwisseld. Dat is een fout die pas na een maand werd vastgesteld. Ook was 

een deel van de deelnemers er op basis van de smaak van het middel achter gekomen of ze 

ivermectine of een placebo hadden gekregen; ivermectine smaakt bitter, het placebo zoet. Deze 

mensen hebben vervolgens voor zichzelf bij een apotheek ivermectine gekocht. Dat concludeer ik uit 

het feit dat sommige patiënten in de placebogroep bijwerkingen hadden die alleen gezien worden bij 

ivermectine. Het gaat hier om wazig zien (ivermectine 11,3%, placebo 11,6%) en duizeligheid 

(ivermectine 35,6%, placebo 34,3%). Ivermectine is in Colombia vrij verkrijgbaar zonder recept. Dat 

beïnvloedt natuurlijk de resultaten van de studie. Ook is er bij deze studie alleen gekeken naar de 

ernst van de symptomen. Dat is wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. Beter had men kunnen 

kijken of ivermectine ook ernstige ziekte en overlijden kan voorkomen. Dat had men moeten doen 

door middel van meta-analyse.  

Ik merk dat bepaalde instanties deze studie gebruiken om te zeggen dat ivermectine niet werkt. Ik 

denk dat dat niet juist is. Men kan niet één studie eruit pakken die underpowered is, waarvoor te jonge 

mensen zijn genomen, en dan ook nog met zoveel fouten erin. 

2. Kunt u ons uitleggen wat meta-analyses zijn, en wat die voor voordelen opleveren? 

Op basis van meta-analyses kan men veel accurater stellen of een middel werkzaam is. Een meta-

analyse is een verzameling van studies waarop nieuwe berekeningen worden losgelaten waardoor er 

betere conclusies getrokken kunnen worden. Over ivermectine zijn bij mijn weten vier meta-analyses 

gedaan. Dit gebeurt op basis van zeer strenge criteria. Het is mijn mening dat hier betere resultaten 

uit komen.  

In de Verenigde Staten is door een groep genaamd FLCCC (Frontline Covid-19 Alliance Group) een 

meta-analyse uitgevoerd over een aantal (ik meen 42) studies met ivermectine. Het resultaat hiervan 

was dat de kans dat ivermectine niet werkt 0,00000000000023% is (dat staat gelijk aan minder dan 1 

op 4 biljoen). 

In het Verenigd Koninkrijk is een meta-analyse uitgevoerd door Dr. Hill. Het resultaat daarvan was dat 

ivermectine de sterfte aan COVID-19 met 75% vermindert. Dr. Hill werkt ook voor de World Health 

Organization. Hij heeft ook meta-analyses gedaan met betrekking tot HIV/AIDS. 

Er is ook een meta-analyse gedaan door ene Dr. Lawrie. Zij komt uit op een vermindering van de 

sterfte van ongeveer 65-92%. Dat betekent dat van iedere negen patiënten die anders zouden 

sterven, met ivermectine van zes patiënten de levens gered zouden kunnen worden. 

Bovendien zijn er naast meta-analyses ook observationele studies gedaan. Een observationele studie is 

minder strikt geregeld. Er is hier sprake van minder criteria. Ook dergelijke studies geven goede 

resultaten.  

In India wordt ivermectine ook in bepaalde staten gebruikt onder 400 miljoen inwoners. In de wereld 

zijn er nu ongeveer 25 landen waar ivermectine gebruikt wordt. In Europa wordt het ook al in drie 

landen gebruikt: Bulgarije, Slowakije en Tsjechië. Ook in de Verenigde Staten mogen artsen het middel 

inmiddels voorschrijven.  
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3. U zegt: ivermectine is veiliger dan vaccins. Kunt u dat toelichten? 

Ten eerste weten we veel meer van ivermectine. Er is al veertig jaar ervaring mee. Dat kan van vaccins 

niet worden gezegd. De effecten van vaccins op de lange termijn zijn onbekend. In een database van 

de World Health Organization (WHO) kan men precies terugvinden wat de bijwerkingen van 

ivermectine zijn in de afgelopen ruim dertig jaar. Van vaccins is dat van slechts twee maanden terug te 

zien. Van ivermectine zijn over dertig jaar 4669 bijwerkingen vastgesteld. Van coronavaccins zijn 

inmiddels 84489 bijwerkingen vastgesteld. Dat is ongeveer 18 keer zoveel.  

Het aantal doden als gevolg van ivermectine was de afgelopen dertig jaar 16. Bij coronavaccins waren 

dit er wereldwijd 922. Daarmee wil ik niet zeggen dat de vaccins niet goed zijn. Ik wil alleen aangeven 

dat het statement dat ivermectine niet veilig is vanwege de bijwerkingen, geen argument is. Men zou 

ivermectine moeten gebruiken naast vaccins, en niet per definitie in plaats van vaccins. Mensen die 

ziek zijn en symptomen hebben, kan men uit het ziekenhuis houden met ivermectine. Aan deze 

mensen worden geen vaccins gegeven. De druk op de zorg zou dan minder worden, evenals de schade 

aan de maatschappij (economie, faillissementen).  

Als argument om ivermectine niet toe te laten wordt aangevoerd dat er meer grote gerandomiseerde 

studies nodig zijn om ivermectine goed te keuren. Het is mijn mening dat er genoeg studies en meta-

analyses zijn gedaan waaruit blijkt dat het hier om een veilig en effectief middel gaat.  

Ook wordt aangevoerd dat uit in vitro onderzoek (onderzoek in een laboratorium) blijkt dat 

ivermectine niet werkzaam is. Het is mijn mening dat dit niet de juiste manier is om dit middel te 

onderzoeken. Er wordt gezegd dat het middel niet voldoende in de longen komt, maar voor deze in 

vitro onderzoeken wordt gebruik gemaakt van nierweefsel (van apen). Dat is heel ander weefsel. Naar 

mijn mening kan dit niet als vervanging worden gebruikt voor longcellen.  

Het farmaceutische bedrijf Merck beweert ook dat ivermectine niet werkt bij COVID-19. Echter 

onderbouwen ze dit voor zover ik weet op geen enkele manier; geen studies en geen bronnenlijst. Ik 

vind dat men niet zonder meer op dat statement af zou moeten gaan, maar om bewijs zou moeten 

vragen. Ik wil er bij vermelden dat Merck momenteel ook bezig is met het ontwikkelen van een 

duurder alternatief voor ivermectine. Ivermectine is namelijk erg goedkoop. Ik vind dit dus geen 

voldoende bewijs.  

Ik hoop er persoonlijk op dat ivermectine eerder wordt goedgekeurd en dat we niet op nieuwe grote 

gerandomiseerde studies hoeven te wachten. Op 20 maart waren er 16.260 mensen aan COVID-19 

overleden. Daarvan hadden met ivermectine 12.195 overlijdens voorkomen kunnen worden. Wat er 

nu gebeurt, is dat mensen positief getest worden, en naar huis worden gestuurd met de mededeling 

dat er geen medicatie voor is. Ik zou in dat geval erg bang zijn, niet alleen voor mijzelf maar ook voor 

mijn gezin. Alleen wanneer men ziek genoeg wordt, kan men naar het ziekenhuis. Ik vind dat geen 

zorg. Waarom niet ivermectine nu al inzetten? Vooral bij mensen bij wie sprake is van onderliggend 

lijden, zou een middel dat veiliger is dan een aspirientje, zeer nuttig zijn. Ik ben praktisch ingesteld. Ik 

ben erop gericht om lijden te voorkomen. Mijns inziens zouden we niets riskeren met het gebruik van 

ivermectine. 

Ik heb hier fractieleiders in Nederland en België over benaderd. Zij vinden dit soms wel interessant. Er 

zijn inmiddels Kamervragen over gesteld. Dit heeft tot weinig geleid. Ik heb ook artsenorganisaties 

aangeschreven, evenals de Stichting Werkgroep Antibiotica. Ik vind het heel belangrijk dat hier 

aandacht voor komt. Vaak krijg ik wel reactie, maar krijg ik te horen dat er meer studies moeten 

komen. Zoals gezegd vind ik de argumenten waarop dit gebaseerd wordt niet valide. 

Leiderdorp 

27 maart 2021 
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Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Franciscus Bots                                                           Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
83 

13. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Corina Hilde Noordhoek 

Geboortedatum: 19 oktober 1965 

Geboorteplaats: Schalkhaar 

Beroep: voormalig tactisch/strategisch manager & lid MT van een VVT organisatie 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben hier omdat ik mij wil uitspreken en zocht daarvoor een partij die ik kan vertrouwen en die mijn 

zorg deelt.  

Wat ik in deze verklaring wil aangeven is dat ik vind dat we als zorgsector op aangeven van de 

overheid in 2020 collectief hebben gefaald ten opzichte van onze ‘doelgroepen’ en zeker vorig najaar. 

Dat we niet zelfkritisch waren en onze primaire verantwoordelijkheid uit het oog zijn verloren. Daarbij 

spreek ik vooral over de zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg vanwege mijn functie, maar het beleid 

voor de hele (care)sector was eensluidend en werd nagenoeg overal ook op vergelijkbare wijze 

gevolgd. Dit beleid heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mijn baan als tactisch en strategisch manager 

van een aantal zorglocaties en tevens MT lid heb opgezegd.  

Ik wil aangeven wat mijn zorg is. Een zorg over het systeem en niet zozeer de mensen. Ik wil mijn 

beeld daarvan eerst kort voor deze onderzoekscommissie samenvatten en een en ander 

verduidelijken aan de hand van mijn ervaringen:  

1. over toename van maatregelen dit najaar  

2. over de Wet Zorg en Dwang en minder vrijheid 

3. over geleerde lessen of toch niet 

4. over veiligheid versus welbevinden 

5. over mondkapjes 

6. over werkdruk  

7. over inspraak  

8. over vaccinaties  

9. en over de worsteling die dat voor mij persoonlijk betekende 

 

Mijn zorg gaat niet over grote of heel specifieke incidenten. Die heb ik niet meegemaakt. Ik ben 

dankbaar dat ik heb gewerkt bij een werkgever die ook de menselijke kant altijd heeft willen zien en 

waar binnen de kaders iedereen integer en met mogelijkheid voor enige nuance heeft willen 

handelen. En waarbij individuele zorgverleners altijd liefdevol en met aandacht hun zorg verleenden.  

Mijn zorg gaat er wel om dat ik het systeem in zichzelf niet goed vond functioneren. Mede hierdoor 

kon het gebeuren dat we de mensen die we wilden beschermen uiteindelijk beperkten in hun sociale 

leven en vrijheid en min of meer gevangen hielden. En dat dit zodanig geleidelijk ging dat men eraan 

gewend raakte en het niet meer benoemde als in zichzelf onjuist.   

Ik denk dat dit gezondheidszorgsysteem - net als het grote systeem van onze maatschappij - niet meer 

doet wat het primair hoort te doen : de mensen dienen over wie zij zijn aangesteld, die aan hen zijn 

toevertrouwd.  

Het systeem maakt uiteindelijk, dat ‘professionals/anderen’ bepalen wat goed is voor het individu. 

Dan is het heel moeilijk om nog te blijven zien in wiens belang je de dingen doet.  Leidinggevenden 

zouden echt dienend moeten zijn aan medewerkers die rechtstreeks zorg en diensten verlenen.  

De top van de organisatie op haar beurt weer dienend aan de lijn. En werkgeverscollectief, inspectie, 
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verzekeraars en overheid weer dienend aan de organisaties. Daarvoor moet vertrouwen worden 

gegeven en ‘de mens’ achter alles gezien. En daar gaat het - zoals veel mensen aangeven - natuurlijk al 

lange tijd in veel gevallen niet goed. Er wordt, zeker vanuit de overheid, binnen het gezondheidszorg 

systeem, teveel op basis van wantrouwen gestuurd. Met eisen die achter bureaus zijn bedacht en 

waaraan men moet voldoen met controle en beheersing als middel. Dat zit verweven in allerlei 

structuren. Uiteraard zijn er veel organisaties waar men dit anders probeert te doen /of anders doet 

en er zijn meerdere mensen die een hele andere visie hebben op gezondheid en preventie en zelfzorg 

maar dit wordt niet gestimuleerd door de overheid. Als we dat combineren met de maatschappelijke 

trend van maakbaarheid, ook in gezondheid, dan ligt daar denk ik een voedingsbodem voor wat kon 

gebeuren vorig jaar. 

In deze verklaring wil ik me verder richten op de periode van het najaar 2020. We gingen na de angst 

voor het dodelijke virus in het voorjaar, in het najaar vanuit de angst voor besmettingen ook in de care 

sector en zeker in de ouderenzorg, steeds extremer handelen. In alle andere situaties zouden we 

uitgaan van een relatief gezonde populatie van ouderen als niemand op dat moment ernstig ziek is en 

er geen bijzondere risico's zijn. Tot het moment dat je inderdaad constateert dat meerdere mensen 

ziek zijn met een extreem besmettelijk virus en dan sluit je tijdelijk een afdeling of desnoods meer. 

Met als doel te voorkomen dat dit zich verspreidt. Dit is dan ook de standaardprocedure voor een het 

eveneens zeer besmettelijke norovirus. Daarna kan je ook deze oudere mensen weer gewoon hun 

vrijheid teruggeven.  

Nu waren er vorig najaar verpleeghuizen die inderdaad afdelingen hadden met meerdere mensen met 

een positieve PCR test maar ook héél velen niet. Toch werden alle verpleeghuizen onderworpen aan 

een gelijk regime. Dus in plaats van te handelen naar wat echt nodig was gingen we steeds meer 

controles en beheersmaatregelen uitvoeren die steeds meer rigide werden. ‘Dat ene mogelijke 

contact momentvermijden’. 

Passend bij de landelijke beeldvorming vergaten we héél snel dat we in het voorjaar mét 

voorzichtigheid maar ook nabijheid tot bewoners en zónder mondkapjes het niet slechter deden dan 

nu. Dat we intussen ook veel meer wisten over behandelmogelijkheden. We vergaten dat deze groep 

weliswaar oud was maar dat dit tevens een bewijs was dat ze al heel veel hadden overleefd, dus vaak 

best wat aan zouden kunnen. We vergaten dat er óók verpleeghuizen waren in het voorjaar waar 

enkele mensen overleden maar waar het merendeel van de ouderen gewoon herstelde.  

 

We hebben gelukkig zowel in het voorjaar als in het najaar op ‘mijn locaties’ geen bewoners gehad die 

positief zijn getest. En toch hielden we ons aan de maatregelen alsof er de gehele periode sprake was 

van een uitbraak. We hebben in 2020 minder dan het normale aantal mensen zien overlijden, dus zelfs 

ondersterfte.  

Bij de mensen die overleden (allen dus zonder Corona), zo viel mij op dat, werd nooit van gevraagd 

naar aantallen of naar de oorzaak en of we wel goede zorg hadden geleverd. Daar gingen we immers 

vanuit. En we zagen deze dood als ´natuurlijk´. Kennelijk was deze bezorgdheid alleen aan de orde als 

het een ‘besmetting met corona’ betrof. Alsof dit het enige kwaliteitscriterium voor goede zorg was en 

de enige niet aanvaardbare doodsoorzaak.  

In het verpleeghuis beschikten we over huiskamers waar de bewoners (merendeels met dementie) 

ook afgelopen najaar nog wel met elkaar konden zijn. In groepen van maximaal 10 personen.  Maar 

behalve deze plek waren er zoveel voordelen van ons nieuwe pand die we niet konden benutten. We 

hadden heel lang toe geleefd naar deze nieuwe plek waar we zoveel meer levens- en bewegingsruimte 

aan bewoners konden bieden. We waren zo blij dat we eindelijk ook de bewoners uit die ene gesloten 
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afdeling nu letterlijk de ruimte konden geven; dat iedereen zich vrij overal kon bewegen, zowel binnen 

als buiten. Dit wilden we niet alleen, maar was ook precies passend in het kader van een nieuwe wet.  

De oude wet BOPZ werd namelijk vervangen door de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Hierin werd de 

focus gelegd op vrijheid van de persoon aan wie je zorg en diensten verleent, in de zin van afwezigheid 

van enige dwang; alle handelingen bij mensen die van jou afhankelijk zijn moeten in principe vrijwillig 

zijn. Dus tot in alle details moest er gekeken worden of je mogelijk iemand toch stiekem dwong tot iets 

wat hij of zij niet wilde. En dat kon op elk gebied en op de kleinste dingen slaan: eten en drinken, 

aankleden, opstaan, deuren open of dicht, bewegingsvrijheid, etc. Bij invoering van deze wet lag 

opnieuw weer focus op de administratie en bewijslast, en minder op het feit of je nu echt voor de 

mens erachter beter zorg had gedragen. Maar de intentie achter de wet en denken over het eigen 

handelen is wel degelijk waardevol.  

Het was voor mij en velen met mij dan ook onbegrijpelijk en uiterst zorgelijk dat met een schijnbaar 

gemak en tevens acceptatie vanuit het werkveld in 2020 deze eigen wet met voeten werd getreden op 

last van de overheid. 

We waren er collectief na het voorjaar van overtuigd dat we nooit meer ‘de deur op slot zouden doen’ 

omdat we hadden gezien hoeveel leed dit bracht en omdat we er in het voorjaar eigenlijk alleen 

daartoe hadden besloten omdat we toen door de situatie ‘overvallen’ werden. Toch deden we in het 

najaar bijna hetzelfde. We deden het meer geleidelijk, maar het bleef even schrijnend. We volgden 

allemaal steeds de landelijke richtlijnen. Daarin zijn bij mijn weten hooguit kleine verschillen geweest 

per organisatie. De organisatie waarvoor ik werkte was denk ik zeer gemiddeld te noemen.  

De GGD bepaalde op basis van een absoluut aantal besmettingen in de regio wat de status (‘zorgelijk’ 

of ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’) was van het actuele ‘dreigingsniveau’ en koppelde daar dan bepaalde 

richtlijnen aan, die we overnamen. Maar uiteraard volgden we ook de landelijke maatregelen.  

We hadden een speciale organisatiebrede commissie die zich met Corona bezighield en die zowel 

beleid als uitvoering bepaalde. In de zomer overlegden we denk ik één keer per week, maar in het 

najaar liep dit op tot twee of drie keer per week. 

Zo waren er in september gewoon nog vrije bezoekmogelijkheden, uiteraard wel met 

mondkapjesadvies, maar al snel mochten er dagelijks nog maar twee bezoekers komen en enkele 

weken later slechts één. Voor onze ouderen die nog zelfstandig woonden was dit een dringend advies 

en voor het verpleeghuis een strakke beleidslijn waar wij op moesten toezien. Gelukkig konden een 

tijdlang nog wel verschillende mensen langskomen in het verpleeghuis zodat de ouderen nog diverse 

familieleden of bekenden konden zien, maar in de praktijk was het toch vooral erg verdrietig als je bij 

bezoek van twee mensen (bijvoorbeeld kinderen) er één niet binnen mocht laten. Rondom overlijden 

van een bewoner in het verpleeghuis probeerde ik er mede op te letten dat we wel zo snel mogelijk 

meer familieleden in staat stelden te komen om afscheid te kunnen nemen. Zodra we een vermoeden 

hadden dat bewoners in de laatste levensfase terecht waren gekomen, konden we weer doen wat we 

(en ook juist zorgmedewerkers) zo graag wilden, namelijk zo ruimhartig mogelijk te zijn.   

 

Maar het principe om mensen niet of slechts zeer beperkt fysiek bij hun geliefden toe te laten, stond 

niet meer echt ter discussie, terwijl dit voor sommige cliënten het enige en meest waardevolle was 

wat ze nog hadden.  

Voor onze ouderen die zelfstandig woonden en die juist bij ons een plek wilden om met elkaar toch 

een soort gemeenschap te ervaren, was het op een andere manier triest. De dringende adviezen om 

steeds minder mensen in de eigen woning te ontvangen werden opgevolgd. Maar ook al onze centrale 

en algemene voorzieningen gingen dicht. In ons prachtige Grand Café wat de spil van ontmoeting zou 

moeten zijn, mochten mensen niet meer eten en hooguit in een groepje van maximaal 4 en later 
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slechts 2 personen eens per dag koffiedrinken. Voor veel mensen leidde dit tot een eenzame kerst.  

 

Wekelijks moesten we aan de veiligheidsregio (GGD) rapporteren wat ‘de stand van zaken’ was. 

Opvallend was daarin dat je bij één positief geteste bewoner als hele zorglocatie direct als ‘besmet’ 

werd aangemerkt, ook in de statistieken. Ik geloofde zelf niet meer in de manier waarop werd 

omgegaan met de PCR-tests en vond het heel verdrietig dat we daar al onze maatregelen op 

baseerden. Ik zag dat er artsen waren die er anders over dachten en dit probeerde ik onder de 

aandacht te brengen. Maar er was geen ruimte om dit soort zaken echt te bespreken, om buiten de 

kaders te mogen denken. Onze organisatie wilde heel zorgvuldig zijn in alle afwegingen, maar 

veiligheid bleef uiteindelijk het énige wat telde, het beschermen van de doelgroep en het daarin 

steeds minder toelaten van welke risico’s dan ook. Waarin de mening van de arts leidend was en alle 

andere onderwerpen naar de achtergrond verdwenen. 

We werkten op de diverse verpleeglocaties in zogenaamde cohorten (vreemd vond ik, deze militaire 

term die overal opdook in de zorg) wat betekende dat bewoners de toegang tot bepaalde ruimtes 

werd ontzegd en dat medewerkers met name op een beperkter deel van een locatie werkten.  

In het verpleeghuis  waarvoor ik verantwoordelijk was hoorden bewoners op hun eigen etage te 

blijven en niet in centrale ruimten te komen als die niet op hun etage lagen. Bewoners konden wel 

naar buiten. Omdat niet alle bewoners hier last van hadden of in elk geval geen zichtbare last 

ondervonden (er waren immers veel mensen met dementie) werd ook deze manier van 

vrijheidsbeperking ook snel ‘acceptabel’ gevonden. Een tijdlang konden we nog wel muziek en 

gymnastiek en dergelijke dingen mogelijk maken, maar dan alleen in gescheiden groepen, per etage.  

Daarnaast hadden we een kapsalon  die niet alleen een plek was om te knippen maar echt een 

belevingsplek was voor veel bewoners. De bewoners van de etage waar deze kapsalon zich niet 

bevond konden daar geen gebruik van maken en werden geknipt op hun eigen kamer. Toen landelijk 

de kapsalons dicht gingen kon dat ook niet meer en gingen zorgmedewerkers die dit konden het 

tijdelijk weer oppakken. Zo probeerden we elke keer wel weer er een oplossing voor te vinden en 

creatief te zijn. Mijn verzoeken om zaken uit te stellen of anders in te vullen mochten niet baten.  

Sterker nog, ik voelde dat we steeds makkelijker over gingen tot de orde van de dag, dat we wenden 

aan het feit dat er steeds minder mocht en kon.   

Medewerkers hoefden dit voorjaar geen mondkapje op. Dit najaar deed dit zijn intrede, zoals overal. 

Eerst moesten de uitvoerende medewerkers een mondkapje op als ze dichterbij een bewoner 

kwamen dan 1,5 meter, waardoor ze hierin nog enigszins flexibel en creatief konden zijn. Maar zodra 

de besmettingsstatus van de regio als ‘zeer ernstig’ werd gedefinieerd, moesten mondkapjes ook 

gedurende de hele werkdag gedragen worden. Medewerkers wilden dit over het algemeen zelf ook 

graag uit het gevoel van veiligheid, maar ik vond dit al vervelend. Vervelend omdat mij duidelijk was 

uit diverse internationale onderzoeken dat mondmaskers niet of nauwelijks werkten en omdat er 

mogelijk ook schade zou kunnen ontstaan aan de eigen gezondheid van medewerkers. 

Ik moest deze beleidsbeslissingen natuurlijk ook doorvoeren en implementeren. Ik was en voelde me 

medeverantwoordelijk voor de medewerkers en hun gezondheid. Ik koos ervoor om het met 

medewerkers in pauzes of soms individueel hierover te hebben en erop aan te dringen tussentijds, 

zoals in pauzes, even het mondkapje af te doen. Maar ik voelde me desondanks een slechte 

werkgever. Medewerkers wilden vooral bewoners niet ziek maken en raakten ook steeds meer 

overtuigd door alle dagelijkse landelijke berichtgeving dat ze dit met allerlei maatregelen moesten 

voorkomen.  

Ik sprak sommige medewerkers hierover en probeerde ze dan zoveel mogelijk gerust te stellen zonder 

heel stellig een andere mening te verkondigen. Men wist dit overigens wel van mij, dat ik me zorgen 
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maakte over de ontwikkelingen in de maatschappij als geheel en in de zorg en dat ik geen voorstander 

was van de maatregelen. Ook op mijn LinkedIn account uitte ik deze zorgen.  

Het in toenemende mate beperken van de vrijheid van bewoners ging mij steeds meer tegenstaan. Ik 

probeerde een tijdlang te focussen op wat ik wél kon doen voor de bewoners en de medewerkers. Ik 

was áltijd blij met de liefdevolle aandacht die bewoners kregen van medewerkers. Maar door het 

dragen van mondkapjes werd ook dat een stuk moeilijker. Bewoners begrepen het niet, communicatie 

was lastiger. De werkdruk was hoger, wat natuurlijk voelbaar werd in contact tussen zorgverlener en 

bewoner. Daarnaast moesten medewerkers bij een positieve test thuisblijven. Hierbij werd eerst 

uitgegaan van klachten, maar vervolgens moesten ook mensen zonder enige symptomen zich laten 

testen. En nóg later zelfs zonder test sowieso thuisblijven als een huisgenoot positief getest was of in 

aanraking was geweest met iemand die positief getest was. Ik vond dit echt verschrikkelijk. Naast het 

normale ziekteverzuim, dat in onze sector al enorm was gestegen in de afgelopen jaren, lieten we zelfs 

gezonde medewerkers thuis op de bank zitten. We hebben daarmee de werkdruk zelf enorm laten 

toenemen en een enorme prijs betaald vanuit de angstredenatie: ‘stel dat….’ Ook daarin volgden we 

landelijk beleid en konden met name voor onze doelgroep geen uitzondering zijn. 

Werkdruk werd ook verhoogd door de periodes dat er met volledige bescherming moest worden 

gewerkt. Zodra er het vermoeden was van een besmetting, werd dit uit voorzorg direct gestart. Het 

gebeurde vaker dat de uitslag, met name in het weekend, enkele dagen op zich liet wachten, wat 

natuurlijk bijzonder is. Al die tijd moesten medewerkers onder fysiek zware omstandigheden werken 

en was dit ook emotioneel zwaarder, omdat bewoners dit vaak helemaal niet begrepen en er angstig 

van konden worden. En wederom was dit geen initiatief van mijn werkgever, maar een standaard 

maatregel die wij ook toepasten omdat dit nodig was. 

Binnen de organisatie probeerde ik aan te geven dat ons belangrijkste doel in het verpleeghuis was om 

te zorgen voor een waardige en zinvolle laatste levensfase en dat dit in mijn beleving sterk onder druk 

kwam te staan. Dit probeerde ik ook in te brengen in de commissie waar we alle zaken rond corona 

bespraken, en hoewel men het ermee eens was dat we er oog voor moesten hebben, bleek dat daar 

dan in de praktijk door het volgen van de landelijke richtlijnen helaas steeds minder mogelijkheid voor 

was en dat we dit moesten accepteren. 

Bewoners zouden in theorie zelf ook inspraak hebben, was het advies vanuit het LOC. Maar in de 

praktijk leek dit uiteindelijk bijna niet mogelijk. De risico’s die wij afwogen en de besmettingen die wij 

ten koste van alles dachten te moeten voorkomen, bepaalden alle beslissingen. En we vonden 

(landelijk) dat bewoners altijd rekening moesten houden met elkaar omdat ze nu eenmaal samen in 

een gebouw woonden. We besloten dit als professionals over de hoofden heen van de mensen zelf. 

Zelfs al moest wettelijk een centrale cliëntenraad meebeslissen, ook daar was niet echt de 

mogelijkheid geheel iets anders te doen dan gangbaar. Ik sprak met de cliëntenraad over mijn wens 

om misschien lokaal wat minder te focussen op regels en beperkingen en meer te kiezen voor welzijn. 

Hoewel ze dit een mooi idee vonden, was het hen ook te spannend en was er geen ruimte om lokaal 

iets te doen wat afweek.  Zoals bekend is de fase dat mensen in het verpleeghuis wonen gemiddeld 

vaak niet meer dan een jaar. En dus voelde ik dat we mensen géén perspectief meer gaven.  

Toen eind november duidelijk werd dat alle medewerkers, als eerste die in verpleeghuizen, 

gevaccineerd zouden worden, was het voor mij duidelijk dat hier de grens lag en dat ik daar niet in 

mee wilde gaan.  

Uiteraard was het aan medewerkers zelf om uiteindelijk te bepalen of zij wel of niet gevaccineerd 

wilden worden. Toch was de hele lijn die al langere tijd was ingezet dat het belangrijk was om te doen 

voor de bewoners. Ik werd geacht om mij achter deze overheidslijn te scharen en dit uit te dragen naar 

mijn eigen medewerkers. Hoewel toen nog onbekend was of vaccins besmettelijkheid konden 
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verminderen, was wel duidelijk dat er mogelijke gezondheidsrisico’s waren. Voor medewerkers die in 

principe gezond zijn en zelf vrijwel niet zelf ernstig ziek van het virus kunnen worden, vond ik het niet 

acceptabel dat ze mogelijk vroeger of later de schadelijke gevolgen van deze vaccins zouden ervaren, 

mede door mijn toedoen. Dat kon ik niet voor mezelf verantwoorden.  

Ik heb daarop besloten om met mijn functie te stoppen en daarmee ook de organisatie te verlaten. 

Een heftig en ingrijpend besluit. Ik wil overigens wel aangeven dat, toen ik begin december dit besluit 

eenmaal had genomen, hiervoor alle respect was vanuit de top van de organisatie en dat ik mijn 

besluit kon delen met collega’s. Tevens heb ik ook de medewerking gekregen om de organisatie te 

verlaten op het moment dat de vaccinaties zouden gaan spelen.  

Een tijdlang was ik van mening dat vaccinatie van bewoners beter te verantwoorden was omdat zij tot 

de risicogroep behoorden en waarschijnlijk geen last zouden hebben van de lange-termijn effecten. 

Maar na de recentelijke zorgelijke geluiden vanuit Israël, Noorwegen en Denemarken omtrent 

vaccineren was zelfs deze inschatting wellicht nog te positief. 

Ik heb vanuit mijn functie niet meer meegemaakt dat de bewoners echt gevaccineerd werden, maar 

heb nog wel mee moeten doen aan het oproepen van de familie om hiervoor toestemming te geven. 

Dit vond ik heel zwaar omdat ik mijn zorgen hierin niet kon meedelen maar vertrouwen moest 

uitstralen dat ik zelf niet had. Ik hoopte dat iedereen zich zelf zou verdiepen in de mogelijke risico's 

maar ik wist dat ook velen simpelweg zouden vertrouwen op de overheid en op ons. Hoewel ook daar 

uiteindelijk familie en enkele bewoners zelf een besluit hebben genomen, heb ik wel momenten 

wakker gelegen na de eerste vaccinatieronde, omdat ik me medeverantwoordelijk voelde als er iets 

met een bewoner zou gebeuren. 

Door mijn besluit was het mogelijk om met sommige collega’s het gesprek te voeren over intrinsieke 

motivatie, over normen en waarden, over twijfels en overtuigingen. En ook als die van mij met die van 

anderen verschilde, was er wederzijds respect. Dit waren zowel mensen van de cliëntenraad als 

sommige familieleden, collega’s en externen. Soms maakte dit andere mensen ook bewuster.  

Zoals ik het heb ervaren, is er veel gebeurd vanuit angst en onvrijheid: angst voor het virus en de 

overtuiging dat de overheidsbeleid gewoon gevolgd moet worden. Vanuit de angst om niet genoeg 

gedaan te hebben en daarop afgerekend  te worden of om afgerekend te worden op enig afwijkend 

beleid. Dit speelde bij alle partijen binnen mijn en andere organisaties, van hoog tot laag, staf en lijn. 

Maar ook bij overkoepelende werkgeversorganen (Actiz), beleidsondersteunende organen (Vilans) of 

beroepsverenigingen (V&VN). 

Maar ook de mensen die om de bewoners heen stonden waren bang: mantelzorgers en familie, 

cliëntenraden, omgeving van de bewoners. Ouderen zelf waren dit misschien wel het minst. Maar zij 

zagen dan weer hun partners en kinderen die bang waren. Die afstand namen. Die niet durfden 

komen. Ouderen in het verpleeghuis die meestal aangaven dat ze niet meer behandeld wilden worden 

in het ziekenhuis, en die dus zeker niet bijdroegen aan de drukte op welke IC dan ook. Die vooral nog 

waardig wilden leven in de nabijheid van anderen. 

Ik weet dat angst een slechte raadgever is en ik ken die angst afgelopen jaar zelf ook goed, dus ik wil 

nooit mensen beoordelen. Ik was zelf immers maandenlang angstig voor de volgende maatregelen, de 

noodwet en vooral de toenemend beperking van de vrijheid. Soms bekruipt die angst me opnieuw, 

maar ik geloof intussen dat ik bang mag zijn en me toch er niet geheel door hoeft te laten leiden.   

Ik wil met deze verklaring vooral aangeven dat we in mijn beleving met alle goede bedoelingen en in 

naam van ‘gezondheid’ in wezen hebben bijgedragen aan mensen hun vrijheid en autonomie 

ontnemen.  
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Juist wij die zeggen dat we er voor onze bewoners of cliënten zijn, deden in mijn ogen exact het 

tegenovergestelde. We hebben door volgzaam te zijn onze eigen doelgroep, onze kwetsbaren, juist in 

de steek gelaten. We hebben verzuimd zelf onderzoek te doen en verzuimd naar de bewoners zelf te 

luisteren en daar gevolg aan te geven. We hebben in mijn opinie door hierin mee te gaan steeds meer 

druk op de zorg toegelaten of zelfs mede gecreëerd en we hebben mede onze eigen medewerkers 

bloot gesteld aan mogelijke gezondheidsschade en aan groepsdruk en hen daardoor extra onvrij 

gemaakt. Ik denk dat we daarmee grootschaliger dan ooit een grens zijn overgegaan die we naar 

onszelf en anderen straks bijna niet kunnen verantwoorden. Het was ethisch niet juist.  

2020 was voor mij een worsteling. Een worsteling tussen mijn eigen visie op corona en de 

maatregelen enerzijds en mijn vertrouwen in de overheid en het uitgangspunt dat zij ook mijn belang 

vooral in het oog heeft anderzijds. Ik zag steeds meer dat andere meningen en zienswijzen, andere 

onderzoeksresultaten dan de gangbare, er niet mochten zijn. Ook niet de positieve feiten: dat er 

behandelmogelijkheden waren, dat het virus lang niet zo dodelijk bleek als eerst gedacht, dat vitamine 

D je extra beschermt etc. Vragen mochten niet gesteld worden, nieuwe inzichten werden niet 

gebruikt. Ik kon steeds minder geloven dat wij hiermee werkelijk het belang van onze kwetsbaren 

dienden, als ik zag wat dit dagelijks echt met ze deed. 

Ik heb zelf ook mede een rol gespeeld in het geheel, me ook mede schuldig gemaakt.  Mijn gevoel dat 

ik het heel naar vond voor bewoners of medewerkers deelde ik wel en ik probeerde wel steeds hun 

mogelijkheden nog op te rekken. Maar ik was ook te voorzichtig. Daarmee maakte ik misschien een 

beetje verschil maar niet echt. Had ik me duidelijker moeten uitspreken? Ja, dat denk ik wel.   

Had ik moeten blijven, was het laf dat ik ben weggelopen? Nee, dat denk ik niet, ik heb vooral aan één 

persoon uiteindelijk verantwoording af te leggen en dat is aan mezelf.   

En zo sta ik nu hier. Zonder baan. Ik weet ook niet of het voor mij mogelijk is om nog terug te keren in 

de gezondheidszorg.  Als we doorgaan met dit huidige beleid is er een reële kans dat ook na 

vaccinaties komend najaar we een herhaling gaan zien. 

Ik mis mijn functie en het werk wat ik deed. Volgens mij was ik juist in dit soort posities op mijn plek. 

Maar ik ben meer nog blij dat ik me uiteindelijk heb durven uitspreken en met vallen en opstaan trouw 

ben gebleven aan mijn innerlijke waarden van vrijheid en autonomie. Dat ik nu nog meer kan staan 

voor mijn geloof in het belang van een maatschappij waarin we zorg dragen en omzien naar elkaar als 

mensen, hoe verschillend we ook zijn. 

Hoe lang heeft u gewerkt in de zorg als locatiemanager? 

Wel zo’n vijftien tot twintig jaar. 

Ben ik correct geïnformeerd als ik zeg dat zorginstellingen hun eigen beleid mogen maken? 

Er zit een kern van waarheid in. De richtlijnen zijn niet in beton gegoten. In de praktijk worden ze wel 

opgevolgd, omdat verondersteld wordt dat de richtlijnen er niet voor niets zijn. De overheid noemt 

het richtlijnen, maar in de praktijk kan hier niet werkelijk van worden afgeweken. 

 

Zegt u dat volgens de nieuwe Wet Zorg en Dwang elke handeling vrijwillig moet zijn? 

Volgens de WZD moet van elke handeling gegarandeerd worden dat het vrijwillig was. Dat kan 

expliciete toestemming zijn, maar vooral in het geval van dementerende mensen moest er gelet 

worden op nonverbale signalen van verzet. De handeling mag dan niet worden uitgevoerd. 

U heeft uw werkgever verlaten omdat u niet mee wilde werken aan de vaccinatierondes. Is dat correct?  

Ik hoopte tot de eerste vaccinatieronde nog dat ik nog enige invloed kon uitoefenen op het beleid. 

Echter was dit iets waaraan ik echt niet mee wilde werken. Het is een cumulatie van zaken. Alle 
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onvrijwillige beperkingen van de vrijheid van bewoners vond ik al erg vervelend, maar dit was een 

grens waar ik niet over wilde. 

U geeft aan gewetensbezwaard te zijn met betrekking tot de vaccinaties. Waarom is dat precies? 

Mijn probleem is met het feit dat eerdere vaccinaties niet verplicht waren en er geen morele druk 

werd uitgeoefend op mensen die niet gevaccineerd wilden worden.  

Mijn grootste morele bezwaar draait om zorgmedewerkers. Zij willen erg graag het juiste doen voor 

de bewoners. Zij denken dat het vaccin daaraan bijdraagt, terwijl we niet voldoende geïnformeerd zijn 

over de risico’s voor de eigen gezondheid. Dat wordt onvoldoende uitgestraald. Er wordt te veel 

gezegd dat de vaccins veilig zijn. Ik ben daar tegen, omdat mensen zo lang zij gezond zijn van nature 

beter beschermd zijn tegen dit virus dan met een vaccinatie. Dit is mijn persoonlijke opvatting. Ik zie 

geen meerwaarde in gezondheidsrisico’s lopen door te vaccineren.  

Ook bij vaccinaties tegen influenza werden medewerkers opgeroepen. Echter werd daarbij geen 

morele druk uitgeoefend.  

Aanvankelijk had ik minder zorgen over de effecten op de bewoners, omdat zij op de lange termijn 

geen last zouden hebben van bijwerkingen. Echter hoorde ik steeds vaker dat mensen er acuut 

klachten van kregen en mogelijk zelfs overleden. Daardoor maak ik me toch zorgen. Daar komt bij dat 

vaccinatie altijd een vrije keuze moet zijn.  

Ik vind dat mensen ten alle tijden bij zichzelf moeten kunnen blijven met betrekking tot de keuzes die 

zij maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mondkapjes. Ik merkte al snel dat mensen niet meer echt 

vrij konden handelen en wat dit deed met bewoners. Dat ging mij aan mijn hart.  

Ik zie het als mijn missie om voor goede zorg en begeleiding te zorgen voor de medewerkers, en zo 

indirect voor de bewoners. Ik wil uiteindelijk kunnen zeggen dat ik goed heb gehandeld volgens mijn 

eigen integriteit. Het kan dat niet zo zijn dat ik iets heb “verkocht” waar ik niet achter sta. Bij de 

vaccinaties hield het daarom echt op.  

Bent u van mening dat de Wet Zorg en Dwang overtreden is? 

Jazeker, en wel op grote schaal.  

Zou u, hypothetisch gezien, meewerken aan een rechtszaak met betrekking tot de overtreding van de 

Wet Zorg en Dwang? 

Daar zou ik wel graag aan meewerken, ja. Zo zwaar ligt dit onderwerp wel bij mij. 

Hoe kijkt u naar de overheid en hoe zij beleid voert in de gezondheidszorg? 

Ik denk dat mijn eerste twijfels begonnen met het afschaffen van verzorgingshuizen, huishoudelijke 

hulp voor ouderen etc. Ik weet niet goed waar de overheid op focust. Ik zie een trend waarin 

betaalbare zorg wordt verschraald. Er wordt te makkelijk gezegd dat zaken wel kunnen worden 

overgelaten aan mantelzorgers.  

Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik heb er geen goed gevoel bij. Ik heb het gevoel dat met goede 

mensen die met heldere ideeën komen, weinig gebeurt. Het wordt nooit beter.  

Leiderdorp 

3 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Corina Hilde Noordhoek                                          Pieter Kuit 
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14. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Maria Petronella van den Berg 

Geboortedatum: 5 mei 1965 

Geboorteplaats: Hazerswoude 

Beroep: speltherapeut 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben hier voor de tweede keer omdat er sinds mijn vorige verhoor maatregelen in het onderwijs zijn 

doorgevoerd die grote impact hebben op kinderen. 

Met deze brief doe ik een aanvulling op mijn verhoor van januari 2020. Dit vanuit een 

voortschrijdende bezorgdheid over de voortdurende maatregelen in het onderwijs en de impact 

hiervan op kinderen en jongeren en hun ouders.  

 

Sinds de heropening van de basisscholen op 8 februari 2021 ná de tweede lockdown, is het Ministerie 

van OCW gekomen met aanvullende maatregelen voor heropening van het onderwijs. Vanaf april 

2021 wil de Rijksoverheid starten met sneltesten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het 

MBO en HBO. Het sneltesten zal ook ingezet worden voor onderwijspersoneel en voor het personeel 

van de kinderopvang. De omvang van de schade die hier aan kinderen wordt toegebracht, zie ik terug 

in mijn praktijk bij de kinderen die ik behandel. 

 

Het routinematig testen van gezonde kinderen is onverantwoordelijk en schadelijk. (Zie bron, Lewis).  

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat kinderen nauwelijks een rol spelen in de besmetting.  

De maatregelen staan niet in verhouding staan tot de ernst en het gevaar van het virus.  

Het sluiten van scholen is niet evidence-based (Lewis). Voor de rol van schoolsluitingen bij het 

minimaliseren van de transmissie van Sars-cov 19 is onvoldoende bewijs, de schade die 

schoolsluitingen aan kinderen berokkenen staat daarentegen onomstotelijk vast. Voor sommige 

kinderen is onderwijs de weg uit armoede; voor anderen is school een veilige haven. 

Leerachterstanden, verminderde sociale interactie en fysieke activiteit, meer mentale problemen en 

een toename van geweld en misbruik en verwaarlozing, zijn het gevolg van schoolsluitingen. Kinderen 

met speciale onderwijsbehoeften lopen een verhoogde risico op schade.  

Onderzoek laat zien dat onderwijzers en schoolpersoneel niet méér risico lopen vergeleken met ander 

personeel. Kinderen hebben het minst te winnen en het meest te verliezen bij schoolsluitingen. 

Daarbij blijft de Nederlandse overheid in gebreke om de schade die gedaan wordt aan kinderen en 

jongeren in te zien, zoals blijkt uit talloze onderzoeken.  

 

De aanvullende maatregelen die op 8 februari zijn ingevoerd door de Overheid zijn ingedeeld in drie 

categorieën: wettelijk verplicht, noodzakelijk en dringend advies; dat wil zeggen geen verplichting. (zie 

bron). Bij dringend advies staat dat leerlingen die neusverkouden zijn of chronische 

verkoudheidsklachten hebben naar school mogen komen, alsook leerlingen die astma of hooikoorts 

hebben. Als kindertherapeut ken ik kinderen die last hebben van hooikoorts en niet op school mogen 
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komen tot zij een negatieve test kunnen aantonen. Deze kinderen worden door school naar huis 

gestuurd om in quarantaine te gaan. Ook zie ik kinderen die met een snotneus door school 

teruggestuurd worden naar huis en ná het overhandigen van een negatieve test weer de school in 

mogen. Ook vinden er pesterijen en buitensluiting in school plaats als gevolg van verkoudheid of 

hooikoorts.  

Er geldt een dringend (lees; niét verplicht) advies voor mondmaskers. In de praktijk zie ik dat 

leerlingen van groep 7 en 8 verplicht worden tot het dragen hiervan. Zo is er ook een dringend advies 

(lees: géén verplichting) voor de ophaal en brengzones op school om contact tussen leerlingen en 

ouders te beperken. Dit geldt ook voor het éénrichtingsverkeer in school. Het is een advies en géén 

verplichting. Ook het cohorting, maken van subgroepjes, is een advies en géén verplichting. Toch 

wordt dit beleid op verschillende scholen toegepast. De effecten van het toepassen van deze 

maatregelen zijn desastreus voor het onderwijs aan kinderen en voor het onderwijspersoneel en zijn 

schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid voor kinderen. (zie Peters, Carla).  

Sinds de heropening van de basisscholen op 8 februari 2021 moet een klas in quarantaine bij één 

positieve leerling of leerkracht. Het advies is dat alle kinderen zich op dag vijf laten testen. Als die test 

negatief is, mogen ze terug naar school. Laten ouders hun kinderen niet testen, moeten ze tien dagen 

thuis blijven. Sneltesten leveren vals-positieve uitslagen op en per dag gaan kinderen onterecht in 

quarantaine en in isolatie en kunnen niet naar school en deelnemen aan het leven. De ouders die ik 

spreek zien zich gedwongen om óf hun kind te laten testen of om hun kind thuis in quarantaine te 

zetten voor 10 dagen. Daarbij geven ouders aan dat zij de sneltest liever niet willen omdat zij dit voor 

hun kind een grote belasting vinden, en dat de druk vanuit de omgeving ervoor zorgt dat zij ertoe 

overgaan om hun kind thuis te houden.  

Laatst sprak ik een moeder die haar kind van elf jaar tien dagen met tegenzin binnen heeft gehouden 

omdat de ouders in de buurt erop toezagen dat zij zich aan de regels zou houden. Een kind vertelde 

mij dat hij zich schuldig voelde omdat de klas thuis moest blijven omdat hij positief getest was. Een 

ander kind vertelde mij dat als hij niet ging testen hij langer thuis moest blijven.  

Leerkrachten op scholen moeten hun klas vertellen dat zij in quarantaine moeten omdat iemand uit 

de klas positief getest is. Zo vertelde een leerkracht mij dat zij bij het vertellen van dit nieuws, een 

huilende klas voor zich had die overstuur was. De juf ziet veel onrust in haar klas en de kinderen in de 

klas beschuldigen elkaar van het doen van een test; ‘wie heeft de test gedaan waardoor wij naar huis 

moeten, en waarom laten jullie je testen’. Kinderen ervaren buitensluiting op school in de klas. Eén juf 

zegt dat zij sinds 15 februari verschillende malen met de klas in quarantaine moest als gevolg van een 

positieve uitslag van een kind en haar klas is in anderhalve maand tijd 20 dagen niet op school 

geweest. Wat ik zie als kindertherapeut is een grote onzekerheid en onrust bij kinderen (en 

leerkrachten) als gevolg van het wegvallen van de dagelijkse structuur en het ontbreken van een 

veilige basis op school. Ouders ervaren een grote druk en onrust omdat de kinderen plotseling ná 

schoolgang weer thuis komen te zitten door een positieve uitslag van een kind of leerkracht in de klas. 

Daarbij zie ik kinderen in mijn praktijk die thuis in isolatie worden gezet als gevolg van een positieve 

uitslag van een test van een klasgenootje. Als kindertherapeut heb ik kinderen gezien die in isolatie op 

hun kamer zijn gezet voor een aaneengesloten periode van vijf dagen. Deze kinderen hebben geen 

klachten en worden binnenshuis gehouden en enkele kinderen worden in isolatie op hun kamer 

gehouden, apart van het gezin. Isolatie/separatie zijn termen uit de hulpverlening waar het toegepast 

wordt in noodsituaties. Het zijn vrijheidsbeperkende maatregelen die diep in het leven van kinderen 

ingrijpen. Je zondert een kind af van de anderen en je zet het kind alleen op zichzelf. Het betekent 

aaneengesloten alleen zijn. Bij separeren gaat het om ingrijpen ter wille van een ziekte en in dit geval 

van gezonde jonge mensen. Opgesloten zitten zonder contact met de buitenwereld kan 
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traumatiserend zijn. De eenzaamheid kan kinderen en jongeren angstig en verdrietig maken. Ze 

kunnen zich in de steek gelaten en onbegrepen voelen. Onderzoek laat zien dat mensen na een 

separatie aangeven dat de separatie heeft geleid tot zinverlies en mensontwaarding. Dat laatste 

betekent inflatie van de mens en verlies van datgene waardoor iemand zich werkelijk mens voelt. 

Daarbij ga je uit contact met je omgeving en het geeft gevoelens van onveiligheid, kwetsbaarheid, 

afwijzing van je persoon, verveling waarbij alle geluiden in huis te horen zijn en jij je afgezonderd voelt 

en afhankelijk bent van andere mensen in huis voor je eten en drinken. De grote afstand tussen het 

kind en de anderen in huis kan gevoelens van angst oproepen en verwarring geven en het gevoel 

overbodig te zijn. Ik zie in mijn praktijk en omgeving dat de rechtsbescherming van kinderen steeds 

verder afbrokkelt. Ook zie ik ouders die school geen veilige omgeving meer vinden voor hun kind en 

het vertrouwen in school verliezen en overwegen om hun kind van school af te halen en buitenschools 

te plaatsen. 

 Als kindertherapeut zie ik dat kinderen en jongeren gedemotiveerd raken als hun vrijheid wordt 

ontnomen. Je pakt ze de zeggenschap over zichzelf af en dat geeft gevoelens van machteloosheid. 

Doordat de kinderen geen contact kunnen hebben met anderen, gaan ze zich nog eenzamer voelen. Je 

bent ziek en je mag je omgeving en je ouders en grootouders niet ziek maken, dus het is nodig dat 

iemand ingrijpt. Ik zie in mijn praktijk een groep kinderen die mij vertellen dat zij minder zin in het 

leven hebben en zich lusteloos voelen.  

Vanaf medio april 2021 komen er naar verwachting zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. (zie 

bron). De zelftesten worden allereerst ingezet op middelbare scholen voor het risicogericht testen van 

leerlingen en onderwijspersoneel, als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. Als 

zij positief zelftesten, gaan ze thuis in quarantaine en naar de GGD-teststraat. Leerlingen of docenten 

die binnen 1,5 meter met een besmet persoon zijn geweest (‘nauwe contacten’), moeten zoals nu ook 

het geval is meteen naar huis en een afspraak maken bij de GGD voor een test.  

Ook wordt de zelftest preventief ingezet voor onderwijspersoneel. Dit geldt ook voor personeel van 

kinderopvang, als de opvang in hetzelfde gebouw als de school zit. Zij kunnen de test thuis twee keer 

per week bij zichzelf uitvoeren, als ze geen klachten hebben. Het afnemen van zelftesten is altijd 

vrijwillig, wordt er bij gezegd, maar in de praktijk voedt deze ingreep een angstcultuur onder ouders 

en onderwijspersoneel. Ook in het hoger onderwijs wil het kabinet inzetten op zelftesten om meer 

fysiek onderwijs mogelijk te maken. In realiteit leidt dit testen tot minder fysiek onderwijs doordat er 

meer vals positieven komen. Bij de testkarakteristieken van sneltesten en een lage prevalentie leidt 

het testen tot enorme aantallen fout-positieven. Het routinematig testen van gezonde kinderen is 

onverantwoordelijk en schadelijk.  

Tot voor kort golden er voor de zogeheten antigeentesten strenge eisen. Op advies van de 

expertgroep-Van der Zande zijn de medische regels niet van toepassing op de zelftesten en kunnen ze 

nu grootschalig worden ingezet. Zelftesten worden niet langer gekwalificeerd als een medische 

handeling en vallen daarmee niet langer onder de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg 

(WKKGZ) en de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op grond van een 

gerechtvaardigd belang mag de school informatiegegevens verstrekken van leerlingen en 

medewerkers aan de GGD. Het ministerie van OCW heeft hierover recent een handreiking 

gepubliceerd. Bij het afnemen van een sneltest is de verantwoordelijkheid komen te liggen bi de 

afnemer zelf. Dat zijn de ouders van kinderen onder de zestien jaar.  

Sneltesten bij niet zieke kinderen leidt tot schijnveiligheid, verstrekt angsten, en is ethisch 

onverantwoord. Dit zegt ook het Artsen collectief, waarvan de bron is bijgevoegd. Kinderen zijn bezig 

elkaar te controleren met de onzinnige taak te bewijzen dat zij gezond zijn. De wattenstaafjes van de 

sneltesten worden gesteriliseerd met ethyleenoxide (een gasvormig sterilisatiemiddel). Voor een 
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enkele test kan dat waarschijnlijk geen kwaad, maar bij veelvuldige blootstelling kan dit 

kankerverwekkend zijn (zie bron). Bij hoe vaak testen het riskant wordt, weet volgens mij nog 

niemand. Hier zou onderzoek naar mogen komen. Hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder. Het risico 

dat met sneltesten wordt genomen is groter dan het belang dat zij ermee dient. Het is een glijdende 

schaal naar een testsamenleving die zeer schadelijk is voor kinderen.  

De motie die op 23 maart 2021 door de TK is aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op 

scholen is in overtreding van de rechten van mensen zoals genoemd in de Nederlandse grondwet, 

Europese en internationale verdragen. Sneltesten bij leerlingen leidt dus tot inbreuk op integriteit van 

het lichaam en zijn in strijd met de Grondwet. Wederom is ons parlement afgeweken van de 

Grondwet en heeft nieuwe beperkingen vastgelegd in een wet. In onze Grondwet zijn voor de burgers 

belangwekkende rechten neergelegd, maar het parlement en internationale organisaties mogen 

bepalingen van de Grondwet negeren.  

Toen de basisscholen opengingen in februari zijn er scholen geweest die een brief hebben opgesteld 

naar ouders waarin expliciet de zorg over testen op scholen en vaccineren werd weggenomen. De 

brief meldde dat sneltesten en vaccineren niet iets zou zijn wat binnen de school zou gaan 

plaatsvinden en dat dit een keuze zou blijven in de privésfeer en ten alle tijden een individuele keuze 

zijn. Onder een grote groep ouders heerst grote bezorgdheid over de voorgenomen sneltesten op 

scholen.  

Inmiddels is er sprake van grote leerachterstanden in het VO en basisonderwijs. Onderwijsminister 

Arie Slob (zie bron) voorspelde dat eindexamen leerlingen zullen doubleren, waarbij de gedane arbeid 

in eenzaamheid en onder hoogspanning ook nog eens voor niets lijkt te zijn geweest. Uit onderzoek 

blijkt dat het dragen van mondkapjes bij kinderen tot ernstige lichamelijke en psychische klachten kan 

leiden, zoals ademnood, verhoogde hartslag, hoofdpijn en huidproblemen. De afstandsregels leiden 

tot communicatieproblemen en ook psychische “verwijdering van de ander”. Kinderen maken melding 

van angstige en depressieve gevoelens. Ook de GGD meldt een toename van zelfmoordgedachten en 

eetstoornissen. De voorspelling is dat een miljoen kinderen binnen afzienbare tijd geestelijke hulp 

nodig zullen hebben. Dit is de prijs die kinderen en jongeren van de overheid moeten betalen ter 

bestrijding van een virus waar zij geen noemenswaardige last van hebben. En ondanks de inmiddels 

beschikbare kennis over de sterftecijfers en (geringe) verspreiding van het virus onder kinderen zijn de 

maatregelen voor hen disproportioneel strenger gemaakt.  

Ik doe een dringend beroep op basis- en middelbare scholen, MBO’s, HBO’s, universiteiten, 

opvanginstellingen, de jeugdgezondheidszorg, de GGD en vele andere instellingen die de taak hebben 

onze kinderen te begeleiden en onderwijs te geven. Het is de hoogste tijd dat schoolleidingen en 

schoolbesturen gaan opstaan voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen en kritisch 

onderzoek gaan doen naar de medische en wetenschappelijke onderbouwing van dit beleid, en 

waarbij de meeste maatregelen die het onderwijs betreffen berusten op een dringend advies en geen 

verplichting zijn.  

U noemt voorbeelden van omstandigheden waarover u zich zorgen maakt. Betekent dat dat ouders 

zich melden met kinderen bij u in de praktijk die zich zorgen maken over het welzijn van hun kinderen?  

De ouders komen al met klachten van hun kinderen en in de gesprekken die ik heb met ouders komen 

deze dingen naar voren. Kinderen worden niet specifiek aangemeld met de mededeling dat ze 

problemen hebben door de maatregelen, maar regelmatig komt dit tijdens de therapie naar voren.   

U zegt dat u soms in het onderwijs aanwezig bent. In welke hoedanigheid? 

Ik geef daar speltherapie aan kinderen. Ik haal hen in de klas op en vraag dan hoe hun dag was. Dan 

vertellen ze mij deze dingen. Bovendien loop ik ook rond in de gangen en dan zie ik het ook.  
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Kunt u specificeren wat cohorting is? 

Het betekent dat kinderen alleen in hun eigen subgroepjes (4-5 kinderen) met elkaar om mogen gaan. 

Zij mogen dan geen contact hebben met andere subgroepjes. Dat heeft grote implicaties. Als ik 

bijvoorbeeld een speelgroep wil beginnen op een school met kinderen vanuit verschillende klassen, 

dan kan dat niet. Dit hindert mij dus bij mijn werk, en het hindert de kinderen zelf, want het betekent 

dat zij met veel andere kinderen niet om mogen gaan, bijvoorbeeld op het schoolplein. Ook hier gaat 

het om een dringend advies, en niet om een verplichting. Scholen die hieraan doen, doen dit dus 

vanuit hun eigen beleid. 

U zegt dat sommige kinderen vijf dagen lang in hun kamer worden opgesloten. 

Het dringende advies van de overheid is dat kinderen bij een positieve besmetting in de klas naar huis 

gaan, zich daar laten testen, en bij een negatieve test weer terugkomen naar school. Testen zij 

positief, dan moeten zij thuisblijven. In de media wordt herhaaldelijk gezegd dat kinderen moeten 

voorkomen dat zij hun ouders/grootouders besmetten. Dat gaat dan een eigen leven leiden. Als gevolg 

daarvan nemen ouders maatregelen zoals het separeren van hun kinderen bij positieve test. Dit 

gebeurt ook bij gezinnen die bij mij in de praktijk komen. Ouders vertellen mij dan dat ze hun kind 

thuis in quarantaine hebben gehad. Daar zijn ouders bij die hun kind in hun eigen kamer in 

quarantaine hebben gezet. Ik vraag dan waarom zij dit nodig vinden en hoe dat voor hen is. Er zijn 

ouders die hier heel treurig over zijn. Er zijn ook ouders die dit doen onder druk van hun omgeving. Er 

zijn ook ouders die denken dat het gewenst is, en niet stilstaan bij de impact die het op hun kind heeft. 

Ik probeer in contact te komen met de reden waarom ze dit doen. Ouders staan regelmatig in hun 

omgeving onder druk om dit te doen. Ik ga open het gesprek in en praat onbevooroordeeld met de 

ouders. Ik vraag dan aan de ouders hoe zij zich voelen en hoe hun kind zich voelt. Ouders vertellen mij 

dan over de impact die dit heeft gehad op hen en hun kinderen. Ik kan ze dan vertellen wat de schade 

is van het gedrag dat hun kind laat zien en hoe dit doorwerkt bij kinderen en in de relatie tussen 

ouders en kind.   

Ik merk dat ouders en kinderen in eerste instantie weinig over het onderwerp willen praten, omdat 

het zo beladen is. Wanneer ik doorvraag, komen er wel verhalen los. Het is moeilijk om over te praten, 

omdat er zoveel sprake is van polarisatie. Ik wil daarom graag allerlei soorten mensen bij me houden.    

Heeft u een indruk van hoe dat is voor het kind? 

Ik merk vooral veel spanning bij kinderen wanneer ze erover praten (fysieke spanning). Er ontstaat een 

emotionele reactie; kinderen gaan huilen en vinden het lastig om bij het onderwerp te blijven. Ik 

probeer ze dan te troosten en weer tot rust te brengen. Kinderen hebben het er heel moeilijk mee.  

Hoor ik u zeggen dat u naar aanleiding van deze gebeurtenissen en de maatregelen van de overheid 

getraumatiseerde kinderen in uw praktijk ziet? 

Jazeker. Er zijn ook kinderen die een heel klein gezin hebben en die voorheen (voor maart 2020) op 

een regelmatige basis hun opa’s, oma’s etc. zagen. Die familie was een grote steun voor deze 

kinderen. Ik ken kinderen die in hoge mate hun opa’s, oma’s, ooms en tantes missen. Ik ken een 

meisje van acht jaar dat aangeeft minder zin te hebben in het leven sinds ze haar familie niet meer 

mag zien. Haar ouders geven aan dat zij lusteloos is geworden. Dat is alleen maar terug te leiden tot 

deze regels die we met zijn allen moeten naleven.  

U zegt dat ouders elkaar controleren op het naleven van de regels. Hoe ziet dat eruit? 

Ik sprak bijvoorbeeld een moeder die aangaf dat zij in een klein dorp woont en dat de buren erop 

letten dat zij de regels naleeft en dat haar zoon niet buiten komt na een positieve test.  

Ik vind deze situatie zeer triest om mee te maken. Als professionals wordt ons geleerd te zoeken naar 

hulpbronnen en veerkracht bij kinderen, maar dit gaat voorbij veerkracht. Veerkracht vind je bij 
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kinderen in een gezonde maatschappij. Er is nu sprake van ouders die zoveel verloren hebben dat ze 

weinig draagkracht hebben, waardoor ook de kinderen door het ijs zakken. 

Leiderdorp 

3 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Maria Petronella van den Berg                            Pieter Kuit 

 

Bronnen:  

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n521  

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/heroverweeg-het-gebruik-van-mondmaskers-de-klas  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/vanaf-medio-april-zelftesten-voor-het-

onderwijs  

https://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/aanvullendservicedocumentmaatregelen

boensbo5feb.pdf  

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/07/het-gelobby-rond-het-eindexamen-a4034547  

https://www.aob.nl/nieuws/leerlingen-voortgezet-onderwijs-lopen-vast/  

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/weer-honderden-artsen-staan-op-tegen-

hugo-de-jonge/  

Stadermann, F, Grondrechten, 2020, Spiegelbeeld 

https://www.ntvg.nl/artikelen/risicos-van-sterilisatie-met-ethyleenoxide/volledig 
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15. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Edsard Robrecht Ravelli 

Geboortedatum: 12 november 1974 

Geboorteplaats: Groningen 

Beroep: onderzoeker en wetenschapper (specialisatie data en analyses) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

De commissie heeft contact gezocht met dhr. Ravelli naar aanleiding van een telefonisch gesprek met 

echtparen op Curaçao die door de strenge lockdown in financiële nood verkeren.  

In Nederland kennen wij de bijstand. Op Curaçao is dat vierhonderd gulden (tweehonderd euro in de 

maand). Een krop sla kost op Curaçao tien gulden (5 euro). De kosten van levensonderhoud op het 

eiland zijn hoog. Daar zijn meerdere redenen voor. Ik kan beamen dat 30.000 mensen afhankelijk zijn 

van voedselpakketten. Ik kan schrijnende verhalen vertellen en bevestigen. Ik krijg berichten op 

facebook van mensen die mij om geld vragen. Antilliaanse mensen komen niet graag naar buiten met 

hun privé problemen. Als deze mensen om geld gaan vragen, dan hebben we het over een zeer 

schrijnende situatie.  

Het eiland Curaçao is in 2010 een zelfstandig land geworden. Er heeft toen een schuldsanering 

plaatsgevonden. Er was voor de coronacrisis al sprake van een financieel probleem op Curaçao. Het 

huidige demissionair kabinet is niet verstandig omgegaan met het huishoudboekje. Door COVID is een 

ernstige situatie een dramatische situatie geworden. De Nederlandse overheid heeft aangegeven wel 

te willen helpen, maar dat er dan wel nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Het gevolg is dat de 

lokale bevolking dit ervaart als een vorm van kolonialisme en chantage. Er wordt pas geld beschikbaar 

gesteld als het land compleet hervormd wordt, wat niets met de pandemie te maken heeft. Dit wordt 

niet als solidair ervaren.  

Het hoofd van het vaccinatieprogramma, dr. Jerry Semper, vergelijkt de verschillen tussen de 

coronavaccins met de verschillen tussen bijvoorbeeld Mars en Snickers. Er is op Curaçao een tekort 

aan vaccins. Daarom ontvangt de bevolking nu vaccins van Moderna in plaats van Pfizer.  

We zien wereldwijd dat de besmettingscijfers oplopen wanneer er gevaccineerd wordt. Er is nog geen 

consensus over wat daar de oorzaak van is. De overheid is constant bezig de mensen de schuld te 

geven. Er wordt gezegd dat het komt doordat mensen zich meteen na vaccinatie weer “misdragen.” 

Wat weinig mensen weten is dat er na vaccinatie pas na drie weken immuniteit optreedt.  

Ook in verpleeghuizen in Nederland worden mensen ziek en overlijden ze na vaccinatie. Het verband is 

dus evident. Er wordt een eenzijdig verhaal verteld. Je ziet dat alle wegen leiden naar vaccineren. Daar 

is erg veel druk op gezet. Curaçao loopt voor op Nederland met vaccineren, maar het is ook een feit 

dat de besmettingscijfers sterk oplopen.  

De oppositie op Curaçao heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen. De toekomstige premier heeft 

vorige week een persconferentie gehouden waarin hij aangaf dat hij denkt dat hij in het ziekenhuis 

besmet is geraakt met het coronavirus. Hij wordt hierom aangevallen. Echter had ik in oktober al 

vastgesteld dat er sprake was van uitbraken in ziekenhuizen.  

De verkiezingen waren op 19 maart. De incubatietijd van het coronavirus is vijf tot zes dagen vanaf het 

moment dat men besmet raakt. Gemiddeld duurt het dus een week voordat een besmetting 

geregistreerd wordt. Men moet begrijpen dat de explosie van besmettingen op 6 maart begon, 

dertien dagen voor de verkiezingen. Bovendien is er op Curaçao sprake van voorverkiezingen. Deze 
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hebben geen enkel effect gehad op de cijfers. De suggestie dat de verkiezingen de oorzaak zijn van de 

oplopende besmettingen is dus nergens op gebaseerd. 

Ik wil een aantal cijfers met u delen. Sterfte staat in relatie tot de proportionaliteit en subsidiariteit van 

de maatregelen. Als men Nederland vergelijkt met Curaçao, is in Nederland de Case Fatality Rate 

1,26%. Op Curaçao is dit 0,56%. We kunnen dus concluderen dat de sterfte aldaar de helft is van de 

sterfte in Nederland. Dat heeft te maken met het feit dat er op Curaçao sprake is van een hoge 

luchtvochtigheid en veel zonlicht. In samenwerking met twee universiteiten heb ik vorig jaar 

onderzoek gedaan naar de verspreiding van influenza en Sars-CoV-2 en de invloed van 

luchtvochtigheid daarop. Dit onderzoek is inmiddels peer reviewed. Wij zijn tot de conclusie gekomen 

dat er een sterk causaal verband bestaat tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van het 

coronavirus. Wij hebben onze paper aangeboden aan een epidemiologisch tijdschrift dat uitgegeven 

wordt door Elsevier. Onze paper is dus reviewed door epidemiologen. Zij hebben vastgesteld dat onze 

data en modelleringen klopten.  

Voor iedere 1 gram specifieke luchtvochtigheid die men verhoogt, daalt de verspreiding van het 

coronavirus met 5%. In de winter is de specifieke luchtvochtigheid 2 gram per kilogram lucht. In de 

zomer is dat 11 gram per kilogram lucht. Het effect is dus ruim 45% minder verspreiding. Alle 

maatregelen bij elkaar opgeteld komen qua effect niet in de buurt van het effect van luchtvochtigheid. 

Als men kijkt naar Zweden in vergelijking met Nederland, zien we eenzelfde effect, ondanks het feit 

dat er in Zweden vrijwel geen maatregelen zijn. Zweden is in feite voor de wereld onze placebogroep. 

In september 2020 hebben Jacco Wallinga en Jaap van Dissel gezegd dat het weer geen invloed heeft 

op de verspreiding van het coronavirus. Recent in het Parool werd echter gesteld dat er te weinig 

rekening is gehouden met de invloed van weersomstandigheden op de modellen. Feit is dat wanneer 

men geen rekening houdt met het effect van weersomstandigheden, de cijfers van het RIVM niet 

kunnen kloppen. 

Onze adem is vochtig. Op het moment dat de luchtvochtigheid laag is, verdampt onze adem en 

ontstaan zogenaamde aerosolen. De anderhalve meter heeft dan geen effect meer. Peer reviewed 

onderzoek heeft aangetoond dat onze mucosa (slijmvliezen) onze verdediging zijn tegen virussen. 

Wanneer de mucosa uitdroogt, wordt deze verdediging minder effectief. Het effect van 

luchtvochtigheid is dus erg groot.  

Deze wetenschap is niet bekend bij het RIVM of bij epidemiologen op Curaçao. Wanneer men een 

onderwerp niet kent, kan men er ook geen rekening mee houden. Op Curaçao is de luchtvochtigheid 

gemiddeld 77%. Echter is het ook zo warm dat iedereen airconditioning gebruikt. Airconditioning 

onttrekt warme lucht aan een ruimte. Daardoor daalt de luchtvochtigheid en treden dezelfde effecten 

op als in Nederland.  

Het virus kent één gebied waar het niet goed gedijt. Dat is tussen de 40 en de 60% luchtvochtigheid bij 

21 graden Celsius.  

Wij praten over relatieve luchtvochtigheid omdat het relatief is aan de temperatuur. Hoe warmer de 

temperatuur, des te meer vocht het vast kan houden. Ons onderzoek toont aan dat het virus meer 

verspreidt bij een specifieke luchtvochtigheid lager dan 6 gram per kilogram lucht. Bovendien 

verspreidt het virus slecht bij een specifieke luchtvochtigheid hoger dan 8 gram per kilogram lucht. In 

een kilo lucht moet dus 8 gram vocht zitten. 8 gram specifieke luchtvochtigheid staat gelijk aan 50% 

relatieve luchtvochtigheid bij 21 graden Celsius of 65% relatieve luchtvochtigheid bij 18 graden 

Celsius. Wanneer er sprake is van een specifieke luchtvochtigheid van 6 gram per kilogram lucht, dan 

betekent dat de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 40% bij 21 graden Celsius. Dit is relevant omdat 

op Curaçao airconditioning wijdverspreid is. Naast ons onderzoek zijn er meer onderzoeken die 

eveneens bewijzen dat virussen zich verspreiden door gebruik van airconditioning. Deze cruciale 

informatie wordt niet met de bevolking gedeeld. De voorzitter van de busbedrijven op Curaçao heeft 
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vier dagen geleden aangegeven dat het hen is opgevallen dat alle chauffeurs die in de bussen rijden 

met de ramen open, niet besmet raken, terwijl hun collega’s die met airco rijden wel besmet raken. 

Het is cruciaal dat de bevolking verteld wordt dat ze hun airco uit moeten zetten en hun ramen open 

moeten doen. Een van mijn adviezen aan de lokale bevolking: als u met de bus rijdt, vraag dan de 

chauffeur om de airco uit te zetten en de ramen open.  

Onderzoek in Brazilië wijst uit dat een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (100%) eveneens leidt tot 

verspreiding van het virus. Dit wil ik vermelden als reactie op mensen die stellen dat luchtvochtigheid 

niet van belang kan zijn, omdat in Brazilië tijdens het regenseizoen ook sprake was van veel 

besmettingen.  

Op Curaçao zijn de scholen momenteel weer dicht. Op scholen wordt gewerkt met airconditioning. 

Mijn advies zou zijn om deze uit te zetten en de ramen open te zetten.  

Voor de goede orde: het beleid van het RIVM bepaalt ook het beleid op Curaçao. Op het moment dat 

het RIVM het belang van aerosolen ontkent, heeft dat dus dramatische gevolgen voor Curaçao. De 

Curaçaose bevolking wordt niet goed geïnformeerd. Ik vind het zelfs grenzen aan misleiding. Een 

aantal voorbeelden: 

- Wij weten dat mensen met obesitas oververtegenwoordigd zijn op de IC’s. Dit is een 

wetenschappelijk feit dat niet te ontkennen valt. Hoe zwaarder men is, des te groter de 

complicaties. Tijdens een persconferentie op Curaçao is eindelijk toegegeven dat dit een 

gegeven is dat opvalt. Er is op Curaçao sprake van veel obesitas, onder andere door armoede. 

Wanneer men arm is, eet men minder gezond. Het is belangrijk dat men gaat doen aan 

preventie. Ik neem het de autoriteiten dus kwalijk dat de bevolking niet wordt geïnformeerd 

over het belang van gewichtsverlies. Dit wordt in Nederland overigens ook niet verteld. Er is 

een Amerikaanse studie waaruit blijkt dat het Afro-Amerikaanse deel van de bevolking een 

sterfte kent aan COVID-19 die drie keer zo hoog ligt als die van de blanke bevolking. Het 

vermoeden is dat 1) de inkomensongelijkheid van invloed is, en dat 2) vitamine D een groot 

effect heeft op sterfte aan COVID-19. Wij weten uit onderzoek dat mensen met een donkere 

huid minder vitamine D aanmaken. Ook weten we dat veel mensen die op de IC terechtkomen 

ook vaak een tekort hebben aan vitamine D. De suppletie hiervan zou al een enorm effect 

hebben op de sterfte en de ziekenhuisopnames.  

- Regionaal zien we in Nederland grote verschillen in prevalentie. Het blijkt dat Noord-

Nederland-Noord (Medemblik etc) een populaire vakantiebestemming is in de herfstvakantie. 

Epidemiologisch gezien importeren wij dus het virus naar Noord-Nederland-Noord. Op 

Curaçao is hetzelfde gebeurd. Het virus wordt naar het eiland overgebracht door 

vakantiegangers. Dit schept een zekere verwachting van solidariteit. Ook is het zeer 

onverstandig dat er is gestopt met mensen testen op de luchthaven. Daardoor kunnen 

mensen het eiland binnenkomen met een PCR test die 72 uur oud is. Veel mensen vinden dat 

lastig en gaan daarom niet meer naar het eiland toe. Het toerisme heeft hieronder zeer te 

lijden gehad. Dit is de voornaamste reden waarom Curaçao aan de rand van de afgrond staat. 

- Op Aruba is sprake van meer toeristen, maar toch is het aantal besmettingen aldaar significant 

lager. De oorzaak hiervan is dat veel toeristen zich laten testen op de luchthaven. Daardoor 

wordt er minder virus geïmporteerd.  

- Het is aangetoond dat de rol van openbare toiletten op de verspreiding wordt onderschat. Dit 

omdat toiletten kleine, slecht geventileerde ruimtes zijn. Men ademt daar aerosolen uit. 

Bovendien kan coronavirus ook worden verspreid door ontlasting.  

Curaçao moet weer open. Er is geen keuze, gezien het feit dat het eiland afhankelijk is van toerisme. 

De rol van aerosolen en luchtvochtigheid wordt door het demissionair kabinet volledig ontkend. Ik 
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verbaas mij erover hoe weinig mensen van dit onderwerp weten. Zolang de mensen niet bewust 

worden gemaakt van de manieren waarop het virus zich verspreidt, zal het altijd fout gaan.  

In mei zal er op Curacao een nieuw kabinet komen. Het is mijn hoop dat dit zal leiden tot een beter 

beleid waarin het belang van aerosolen onderkend wordt, evenals het effect van airconditioning.  

U vraagt mij waarom ik denk dat er niets gedaan wordt met de informatie die ik zojuist uiteen heb 

gezet. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ten eerste, “wat de boer niet kent, eet hij niet.” 

Er wordt een enorm grote druk gelegd op vaccineren. De media zijn enkel en alleen bezig met 

vaccineren. Op Curaçao is een grote weerstand tegen vaccinatie. De overheid lijkt daardoor nog 

sterker de neiging te hebben om hierop te pushen. We zien dat men heel bang is dat als er ook maar 

iets genuanceerds gezegd wordt, minder mensen zich zullen laten vaccineren.  

Op Curaçao is een huisarts genaamd dr. Elhage. Hij heeft tijdens een radio interview enkele weken 

geleden aangegeven dat als een van zijn patiënten ziek wordt met COVID terwijl die persoon niet 

gevaccineerd is, hij zal weigeren die persoon te behandelen. Deze man schendt zijn eed van 

Hippocrates. Het is mijn mening dat hij onmiddellijk voor het tuchtcollege gesleept dient te worden. 

Uit angst voor vaccinatieweigering wordt er een eenzijdig verhaal verteld, wat leidt tot meer twijfel, 

wat weer leidt tot een lagere vaccinatiebereidheid. In feite maken ze hun eigen probleem dus groter.  

In een persconferentie is recent toegegeven dat de immuniteit van vaccinaties ongeveer zes tot zeven 

maanden zal aanhouden. Wanneer men dus focust op vaccinatie, is er maar één uitkomst: dat men 

iedere zes maanden gevaccineerd moet worden. Echter, men is bang dat wanneer men hier eerlijk 

over is, de vaccinatiebereidheid sterk zal dalen.  

Door de focus op vaccinatie worden andere preventiemogelijkheden niet belicht. Ik zeg: men doet 

hiermee de wetenschap en de volksgezondheid ernstige schade aan. De vaccinlobby is uiterst sterk. 

Dat moet men niet ontkennen. Ook zijn veel virologen geconditioneerd om de oplossing altijd in een 

spuit te zoeken. Er is sprake van een samenloop van krachten die altijd leiden tot vaccinatie. Zolang 

het RIVM niet expliciet de rol van luchtvochtigheid en ventilatie benadrukt, zullen er mensen onnodig 

sterven. Ik vind dit dood door schuld. Zolang het RIVM haar berichtgeving niet verandert, voeren wij 

een gevecht dat we nooit kunnen winnen.  

Het is mijn hoop dat het nieuwe kabinet niet de catastrofale fout zal maken die het vorige kabinet 

gemaakt heeft.  

Leiderdorp 

10 april 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Edsard Robrecht Ravelli                                          Pieter Kuit 
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16. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Adriaan Bert Blase 

Geboortedatum: 14 april 1959 

Geboorteplaats: Eindhoven 

Beroep: waarnemend burgemeester van Heerhugowaard 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb gehoor gegeven aan uw uitnodiging omdat het een burgerinitiatief is. Als burgemeester ben je 

er voor de burgers. Wanneer er dan een burgerinitiatief is binnen de grenzen van de wet, vind ik het 

belangrijk daaraan mee te werken. Ik geloof in de kracht van burgerinitiatieven. De samenleving is van 

de burgers. Dat is de reden waarom ik hier zit. 

Ik vind dat ik in vergelijking met de periode voor COVID-19, meer in de knel ben geraakt tussen de 

rijksregelgeving en mijn eigen gevoelens en opvattingen over wat goed is voor de samenleving. Die 

spanning is toegenomen. Nu moet je als burgemeester altijd dingen handhaven waar je minder gevoel 

bij hebt (voorbeeld: drugsbeleid). Echter is dit nu veel specifieker aan de orde dan ruim een jaar 

geleden. De spanning is toegenomen. Ik vind mijn werk daardoor lastiger.  

Voorbeeld: Ik ben zelf geen “fan” van mondkapjes. Bij mij in het gemeentehuis geldt echter wel een 

mondkapjesplicht. Dat vind ik problematisch. Zo zijn er meer dingen die het Rijk afkondigt en die ik als 

burgemeester op mijn bordje krijg. Ik denk over de meeste dingen gerelateerd aan COVID 

genuanceerder. Dan zou ik kunnen stoppen met mijn werk, maar dan zou er iemand anders op mijn 

plaats komen die dezelfde regels zou moeten handhaven. De facto zou er dus niets veranderen. Dan 

kan ik beter blijven zitten. Tegengeluid is namelijk altijd goed. Ik spreek mij ook uit over mijn mening 

over de maatregelen. Ik spreek op een andere plaats niet anders dan hier voor de commissie.  

Ik merk dat het beeld van burgemeesters sterk wordt bepaald door de burgemeesters van het 

veiligheidsberaad. Er zijn echter bijna vierhonderd burgemeesters in Nederland, van wie sommigen er 

wel degelijk anders over denken en zich daarover uitspreken. Het is opvallend dat de media meer 

aandacht geeft aan burgemeesters van grote steden, en minder aan die van kleinere gemeentes, die 

ook wel degelijk opvattingen hebben. Ik heb het gevoel dat kritische geluiden minder doordringen, 

terwijl ze er wel degelijk zijn.  

U vraagt mij of ik het gevoel heb dat ik kritisch mag zijn. Mijn antwoord is ja, iedereen kan kritisch zijn. 

Er wordt echter wel gesuggereerd dat wij als burgemeesters één lijn zouden moeten trekken en onze 

onderlinge meningsverschillen niet in de publiciteit te brengen. Ik ben geen fan van deze manier van 

handelen. Zeker nu de crisis wat langer duurt, is het belangrijk om verschillende geluiden te horen.  

In een vrije samenleving is de vrijheid van opinie en het zoeken naar waarheid en wijsheid erg 

belangrijk.  

Als burgemeester voer ik gezag over de politie. Het beheer ligt bij de minister, maar het gezag bij de 

burgemeester. De handelingen van de politie in mijn gemeenten vallen onder mijn gezag.  

De grondbepaling is dat demonstreren toegestaan is. Men wordt geacht dit aan te melden omdat op 

die manier gezorgd kan worden dat de openbare orde niet in het geding komt. Het komt wel eens 

voor dat mijn team naar aanleiding van een aanmelding vreest dat er een onwenselijke situatie kan 

ontstaan. Het uitgangspunt van de politie en de  burgemeester hoort te zijn dat iedereen kan 

demonstreren zonder geweld of andere problemen. Wanneer een demonstratie wordt aangemeld, 

moeten wij inschatten of dit veilig en zonder problemen kan verlopen.  

In Heerhugowaard werd in het verleden een demonstratie aangemeld tegen Zwarte Piet. Echter was 
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er later sprake van een tegendemonstratie, op een plek dichtbij de eerste demonstratie. Samen met 

de politie heb ik toen ingeschat dat dit niet zo’n goed idee was, gezien het feit dat het gevaar bestond 

dat de veiligheid van kinderen in het geding zou komen. In zo’n geval kom ik met alternatieven zodat 

het alsnog veilig kan verlopen.  

Op dit moment gelden er in Nederland regels omtrent COVID-19. Wanneer deze regels niet worden 

nageleefd, kan dat een reden zijn om een demonstratie te verbieden of op te breken.  

Ik vind niet dat we moeten zeggen dat we in een totalitaire staat leven. Tegelijkertijd vind ik wel dat er 

dingen mis zijn. In een ideale situatie zou het zo moeten zijn dat gewetensbezwaarde agenten met 

hun zorgen en gevoelens in de eigen organisatie terecht zouden moeten kunnen, en niet bij uw 

commissie anoniem zouden moeten hoeven verklaren. Ik hoop en durf ook wel te zeggen dat dit in het 

team in Heerhugowaard ook zo is.  

Bij inzet van speciale arrestatieteams of de Mobiele Eenheid wordt in Heerhugowaard de 

burgemeester altijd tevoren geïnformeerd. Het is in het verleden gebeurd dat ik heb gezegd dat ik de 

inzet van de ME op dat specifieke moment geen goed idee vond. Het is toen ook niet gebeurd. De 

burgemeester kan dus invloed uitoefenen wanneer hij daarop aanstuurt.  

Ik kan zeggen dat de geweldsinstructies die u beschrijft uit uw politieverhoren, in Heerhugowaard niet 

gegeven zijn. Ook kan ik zeggen dat als een agent gewetensbezwaren zou hebben, deze agent 

daarmee bij mij en bij de politiechef terecht zou kunnen en niet zou worden ontslagen of 

gedemoniseerd.  

Over de grote lijn vind ik dat agenten zich veilig zouden moeten voelen om binnen de organisatie te 

praten over hun gevoelens en opvattingen. In Heerhugowaard proberen we dat zo goed mogelijk te 

realiseren.  

Het komt met enige regelmaat voor dat het volgen van regels niet leidt tot het oplossen van 

problemen. Blijkbaar kunnen politieagenten met gewetensbezwaren niet terecht binnen te 

organisatie. Dat moet doorbroken worden. Ik vind het een onjuiste gang van zaken wanneer mensen 

worden uitgemaakt voor wappie of complotdenker wanneer zij kritiek uiten op de maatregelen. Ik 

vind het zeer bedenkelijk dat men dan maar zijn/haar mond moet houden. Het zou mogelijk moeten 

zijn voor agenten om in overleg met het team uiting te geven aan het feit dat ze zich ongemakkelijk 

voelen bij bepaalde regels of situaties. Er zou sprake moeten zijn van een situatie waarin dit veilig kan.  

Ik wil ook gezegd hebben dat onder mijn gezag in relatie tot de avondklok niet op de meest strikt 

denkbare manier gehandhaafd wordt. Er wordt bijvoorbeeld geprobeerd om situaties diplomatiek op 

te lossen. Wij proberen te voorkomen dat er situaties ontstaan zoals beschreven in uw 

politieverhoren. Daarover zijn ook afspraken met de politiechef.  

In mijn eigen organisatie en met de politie probeer ik een cultuur te organiseren waarin dergelijke 

dingen wel bespreekbaar gemaakt worden. Medewerkers weten ook dat dit besproken kan worden. Ik 

ben zelf geen corona-ontkenner, en ik vind ook niet dat we dat als overheid moeten zijn. Men kan niet 

ontkennen wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Dit moet allemaal wel een plek krijgen in de discussie. 

Echter vind ik niet dat elke vorm van kritiek als “wappie” moeten worden afgedaan. Ik ben van mening 

dat genomen maatregelen achteraf bekeken zou moeten worden en dat men dan conclusies zou 

moeten trekken over wat er beter kan.  

We weten dat er in de samenleving erg verschillend wordt gedacht over de maatregelen en de 

handhaving ervan. Het bespreekbaar maken van die verschillen, hoort erbij. Als mensen zich gehoord 
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en gezien voelen, hoeft men niet eens volledig gelijk te krijgen, zolang men zich maar serieus 

genomen voelt. 

Ik ben initiatiefnemer van een organisatie genaamd Code Oranje. Deze beweging maakt zich zorgen 

over de staat van onze democratie. Het is mijn mening dat onze vorm van democratie niet meer past 

bij de behoeften en de verlangens van onze inwoners. Er is bijvoorbeeld te weinig transparantie en 

burgerzeggenschap. Ook zou men veel meer samen tot oplossingen moeten komen. We moeten uit 

het hokjesdenken. Ik heb de ervaring dat burgers goed in staat zijn om tot oplossingen te komen. Ik 

vind dat het democratisch proces te vaak suboptimale oplossingen ten gevolge heeft. Dat komt 

doordat wij kennis en kunde uit de samenleving onvoldoende benutten. Een voorbeeld van zo’n 

suboptimale oplossing zien we bij de aanpak van de coronacrisis. Als we dit anders hadden 

georganiseerd met elkaar, hadden we meer genuanceerde oplossingen gehad die recht doen aan de 

leefwereld van mensen. Ik volg hierin ongeveer de lijn van denken van Pieter Omtzigt. Ik denk dat het 

belangrijk is dat we een brug slaan naar een democratie die gebaseerd is op die pijlers en niet alleen 

op de pijlers van de representatie. Ik heb hierover ook een boek geschreven getiteld “Opstand in de 

polder.” Dit gaat over het feit dat steeds meer mensen zich verzetten tegen of afkeren van de 

gevestigde politieke partijen. Uitwassen van achterkamertjespolitiek zagen we ook afgelopen week 

weer omtrent de mislukte formatie. Ik wil af van die achterkamertjes. 

Leiderdorp 

10 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Adriaan Bert Blase                                          Pieter Kuit 
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17. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Ghislen Albert Elisabeth Nysten 

Geboortedatum: 3 mei 1991 

Geboorteplaats: Geleen 

Beroep: bedrijfsjurist/arbeidsjurist 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik vind het belangrijk dat mensen horen waarom ik uit de politiek ben gestapt. Ik was fractievoorzitter 

in de gemeenteraad van Beek namens VVD. Ik heb mijzelf lang stil gehouden omdat je als 

gemeenteraadslid weinig te vertellen hebt over landelijke coronamaatregelen. Het enige dat je doet is 

controleren op het uitvoeren en handhaven daarvan. Ik hoopte dat het wel weer voorbij zou gaan. Ik 

had al een jaar moeite met het coronabeleid van de VVD. Maar de druppel die de emmer deed 

overlopen waren de uitspraken van de VVD en vooral Mark Rutte naar aanleiding van de avondklok. 

Als een rechter er een streep door zet en het kabinet dan zegt geen moment te hebben overwogen de 

avondklok af te schaffen, dan denk ik als jurist dat men afgedreven is van de rechtsstaat. Het gaat ook 

in tegen al mijn normen en waarden, ook als liberaal. 

Vanaf zomer 2020 voelde ik mij niet meer prettig bij de VVD. Ik vond het sluiten van de scholen in de 

eerste fase al niet verantwoord. In de zomer werden vervolgens demonstraties uit elkaar gedreven 

terwijl ik mij afvroeg waar dat voor nodig was. Het is van kwaad tot erger gegaan, maar ik werd pas 

echt boos bij de tweede schoolsluiting. Kinderen hebben twee maanden opgesloten gezeten in huis. 

Dat heeft veel psychische druk neergelegd bij deze kinderen. Ook zijn er 40,000 kinderen mishandeld 

als gevolg van de maatregelen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Ik heb het gevoel dat 

we in een samenleving leven waarin niet meer de waarheid wordt gesproken.  

Wat ik zie, is een overheid die niet eerlijk met haar burgers omgaat. Er wordt telkens beloofd dat er 

versoepelingen komen als we mondkapjes dragen etc. Wat ik zie is echter een neerwaartse spiraal op 

het gebied van het schenden van grondrechten die steeds verder en verder gaat. Stelt u zich voor dat 

ik vorig jaar aan iemand op straat had verteld: u mag niet meer na 9 uur naar buiten, uw kinderen 

mogen niet meer naar school, u moet verplicht een mondkapje dragen, etc., dan had die persoon mij 

niet geloofd. Maar het gaat langzaam aan steeds een stapje verder. U vraagt mij hoe ik aankijk tegen 

de landelijke politiek. Ik zie een politiek die bezig is met machtspolitiek. Voorbeeld: een premier die 

zegt dat hij vertrouwen moet herstellen en dat macht en tegenmacht hersteld moeten worden. 

Vervolgens wordt er een kamervoorzitter aangesteld van een beoogde coalitiepartij. Dan ben je niet 

bezig met macht en tegenmacht herstellen, maar met machtspolitiek. Ik zie ook een politiek die een 

grote groep mensen wegzet als viruswappie, waardoor mensen buiten de discussie worden geplaatst. 

Ik vind dat zeer ernstig. Je moet je tegenwoordig verantwoorden voor de grondrechten die je wil 

uitoefenen. Ik zie een politiek die op basis van machtspolitiek de samenleving tegen elkaar opzet. 

Voorbeeld: Hugo de Jonge die tijdens een persconferentie zegt dat hij nul begrip heeft voor mensen 

die zich niet laten vaccineren. Er staat in de grondwet dat ieder zelf mag bepalen wat er met zijn/haar 

lichaam gebeurt. Als je als minister zoiets zegt, dan ben je bezig mensen ter verantwoording te roepen 

over waarom ze niet vaccineren. Mijn redenen om niet te vaccineren hoef ik met niemand te delen. 

Wat De Jonge doet, is mensen die wel vaccineren opzetten tegen de groep die niet wil vaccineren. Ik 

vind dit zeer kwalijk. 

Er zijn maar enkele politici die op dit moment de echte kritische vragen stellen. Oppositie voeren is 

juist kritische vragen stellen. Die vragen moeten gesteld kunnen worden in een democratie. Wat ik nu 

zie, is aan de ene kant oprecht kritische oppositie, en aan de andere kant een oppositie die hunkert 

om in de coalitie te komen. Deze oppositie gaat vaak te zeer mee in het beleid van de coalitie, 
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waarschijnlijk omdat ze bang zijn anders te worden uitgesloten. Wat je ziet is dat Rutte zegt: als je te 

kritisch bent, dan sluiten we je uit van de coalitie. Ik zie gebeuren dat een partij maar meegaat met de 

coalitie om niet te worden weggezet als de luis in de pels, als de vervelende partij die niet mee wil 

doen. 

Na de rechtszaak tegen de avondklok werd er een hoger beroep aangetekend. Daarbij zou geen 

inhoudelijke discussie plaatsvinden. Vervolgens wordt Jaap van Dissel opgetrommeld, van wie ik heb 

vernomen dat hij de rechter persoonlijk kent omdat ze samen in een tuchtcollege zouden zitten. Ik 

vind dat als je in zo’n proces zit waarbij de ogen op de rechtsstaat worden gericht, dat je dan alle 

schijn van belangenverstrengeling moet zien te voorkomen. 

Wat ik het probleem vind is dat, ook al ga je in hoger beroep en ook al pas je een wet aan, de uitspraak 

ligt er. De avondklok was opgeheven. Op het moment waarop Rutte zei dat hij geen moment had 

overwogen de avondklok op te heffen, was de avondklok niet geldig. Het was niet meer aan Mark 

Rutte om hem op te heffen. Hij had gehoor moeten geven aan de rechterlijke uitspraak. 

Bron: mr. Ghislen Nysten 

Geachte minister-president, beste Mark, 

Het is het mij niet meer waard.Hiermee duid ik op mijn fractievoorzitterschap van de VVD in de 

gemeente Beek. Gezien de beangstigende ontwikkelingen kan ik mijzelf niet langer met een zuiver 

geweten in de spiegel aankijken, wetende dat mijn partij – de VVD – grotendeels verantwoordelijk is 

voor de ontmenselijking die momenteel plaatsvindt.Ik kan dan ook niet langer namens de VVD de 

stem van het volk vertegenwoordigen. Niet langer wil ik een beleid steunen dat een kakkerlak 

probeert te doden met een atoombom. Zeker niet wanneer deze bom alles kapot maakt dat het leven 

waard maakt — de kleine, maar grote dingen: 

Het bijwonen van de balletopvoering van je dochter en haar na afloop met tranen in je ogen vertellen 

hoe goed ze haar best deed. Het bestellen van een biertje in de stamkroeg om daarna luidkeels met 

vrienden je week door te nemen. Het omhelzen van je collega bij wie het even tegenzit. Het spontaan 

binnenvallen bij je favoriete oudoom of zijn uitvaart bijwonen, enkele maanden later. Kortom: het 

“mens zijn”.Dat kan niet meer. Niet door het virus, maar door het allesvernietigende coronabeleid. De 

kleine alledaagse dingen die ons hoop geven, die ons mens maken, worden kapot gemaakt. Juist 

wanneer we hoop en menselijkheid zo hard nodig hebben. Is het dat waard, Mark? 

Mij niet. En ook bij anderen begint dat inzicht te groeien. Je hierover uitspreken kan alleen niet. Wij als 

samenleving moeten maar accepteren dat de meest alledaagse zaken als crimineel gedrag worden 

bestempeld; van het maken van een avondwandeling tot samenkomen van een groep vrienden. 

Gedrag dat eerst normaal – en zelfs gezond – was, maar nu uitnodigt tot een huisbezoek van de politie 

met het stempel “opruiing”.En dat enkel op basis van een ongerechtvaardigde angst voor een – voor 

het overgrote deel van de mensen – ongevaarlijk virus. En hoewel het doel vaak de middelen 

rechtvaardigt, hebben we nu een punt bereikt waarop dit niet meer het geval is. Het punt waarop 

jongeren zonder perspectief thuis zitten en waarop ouderen alleen en op afstand hun laatste 

levensjaar doorbrengen. Is het dat waard, Mark? 

Mij niet. Het zijn juist onze grondrechten die ons, de hardwerkende nuchtere Nederlander, moeten 

garanderen dat we invulling kunnen geven aan ons eigen leven; grondrechten die nu door jou aan je 

laars worden gelapt; grondrechten die nota bene zijn toe te schrijven aan grote liberale denkers zoals, 

jouw eigen grote voorbeeld, Thorbecke. Is het opgeven van deze grondrechten het je waard, Mark? 
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Mij niet. En ik kan me als VVD-er niet inbeelden waarom jij, als je ook maar enig belang hecht aan 

vrijheid en democratie, dit beleid ten uitvoer brengt. Jij en andere leden van het kabinet doen alsof 

jullie neuzen bloeden. Wetenschappers, en zelfs rechters, die het beleid in twijfel trekken worden 

terzijde geschoven, vreedzame protesten worden met grof politiegeweld uit elkaar geslagen en 

hardwerkende mensen worden in hun eigen woonkamer beschuldigd van opruiing.Sinds wanneer 

staat de VVD voor willekeur en dubbele standaarden? Is het opgeven van de moraliteit van de partij 

het je waard, Mark? 

Mij niet. En nu hoor ik anderen denken ‘het is makkelijk praten als je niet tot de risicogroep behoort’, 

maar het is ook zeker niet de bedoeling kwetsbaren onder de bus te gooien. Integendeel: laten we 

deze groep beschermen. Dat beschermen moet daarentegen niet betekenen dat er gigantische 

nevenschade ontstaat. Dat beamen de 1,2 miljoen kinderen wereldwijd die vanwege de corona crisis 

honger lijden. Dat beamen de 40.000 kinderen die vanwege de lockdown worden blootgesteld aan 

kindermishandeling. Dat beamen de jongeren die worden bestempeld als een ‘verloren generatie’. Is 

die nevenschade het je waard, Mark? 

Vanuit mijn laatste pleidooi als VVD-lid vraag ik je dan ook de lockdown onmiddellijk op te heffen. Kies 

voor een ander, humaner, alternatief. Bescherm de kwetsbaren, wijs hen op de risico’s, maar 

ontneem – zoals een liberaal betaamt – een ander de vrijheid niet. Wetenschappers aan 

topuniversiteiten zoals Harvard, Stanford en Oxford leggen in de ‘Great Barrington Declaration’ uit hoe 

dat mogelijk kan worden gemaakt. Ook het Nederlandse Artsen Collectief en Herstel NL hebben 

menswaardige alternatieven. Leg je atoombom opzij, en kijk daar eens naar. Een gezond leven is 

immers méér dan de afwezigheid van het virus.Daarom zeg ik je, beste Mark, dat 

volksvertegenwoordiger zijn uit de naam van de VVD het mij niet meer waard is. 

Ikzelf leg bij deze dan ook mijn VVD-fractievoorzitterschap neer en ga naar buiten om te leven, 

wetende dat ik het risico loop besmet te raken. Het leven is niet maakbaar, maar ik kan er wel het 

beste van proberen te maken. 

Dat is het mij waard. 

mr. Ghislen Nysten 

oud VVD-fractievoorzitter 

oud VVD-lid 

 

Ik heb op bovenstaande open brief aan Mark Rutte geen reactie ontvangen van de minister-president. 

Verder heb ik overwegend positieve reacties gekregen. Sommige van mijn partijgenoten waren not 

amused, maar er waren er ook die het gesprek met me aangingen. Ik heb ook wel negatieve reacties 

gehad, maar die wegen bij lange na niet op tegen alle positieve reacties.  

De discussie over de coronamaatregelen was er niet één die ik aan durfde te gaan binnen mijn partij. 

De mening was voornamelijk dat Rutte het goed deed en dat we heel veel stemmen zouden gaan 

halen.  

U vraagt mij naar mijn mening over het toegenomen politiegeweld. Ik was aanwezig bij de 

demonstratie op het Malieveld op 14 maart. Er werd mij toen door de politie medegedeeld dat het 

Malieveld vol was en dat ik het Malieveld niet op mocht. Er waren toen slechts een paar honderd 

mensen aanwezig. Deze demonstratie was al lang van tevoren bekend. Wanneer men dan zegt dat er 

maar tweehonderd mensen bij mogen, is dat natuurlijk vragen om problemen. Omdat ik het veld niet 

meer op mocht, ben ik met een groep van ongeveer 500 mensen naar Plein 1813 gegaan. Op zeker 
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moment kwamen daar tien tot vijftien ME-busjes aanrijden. Mensen dachten dat we werden 

weggejaagd en begonnen weg te rennen. De ME stapte hierop uit de busjes en begon mensen te 

slaan. Het bleek dat het de bedoeling was dat we werden ingesloten. Vervolgens moesten wij in 

opdracht van de ME terugkeren naar het Malieveld. We werden op het veld gelaten. De ME begon 

weer op te rukken, te slaan en met paarden op mensen af te rennen. Er werden 

waarschuwingsschoten gelost. Ik heb daar persoonlijk alleen vreedzame mensen gezien. Er zullen best 

relschoppers tussen hebben gezeten, maar dat is een zeer kleine minderheid. De staat kan wel als 

reden aanvoeren dat mensen zich niet aan de maatregelen houden, maar ik vind dat geen geldige 

reden wanneer men geen enkele moeite heeft gedaan om demonstraties op gepaste afstand te 

faciliteren. Dan is men gewoon de oppositie monddood aan het maken. Bovendien dient het geen 

enkel doel om een demonstratie te verbieden vanwege het niet houden van afstand, omdat 

besmettingen in de buitenlucht zeldzaam zijn, op grond van onderzoek van een vooraanstaande 

universiteit.  

Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat de oppositie met opzet monddood wordt gemaakt. Ik heb 

contact gehad met advocaat Bart Maes, die aangifte tegen de politie heeft gedaan naar aanleiding van 

het optreden op 14 maart, en mij bij die aangifte aangesloten. Het optreden was compleet 

disproportioneel. De geweldsspiraal werd totaal niet in acht genomen.  

Een individuele ME-er besluit in een dergelijke situatie niet zelf tot geweld over te gaan. Het kan niet 

anders dan dat iemand(?) daar instructie toe geeft. Ik zie dat de machtshebbers in Nederland bang zijn 

voor tegengeluid. Men is in Den Haag bang dat het zichtbaar wordt hoe groot de groep is die helemaal 

klaar is met de coronamaatregelen. Dat is de enige reden die ik kan bedenken waarom er zo hard en 

disproportioneel wordt ingegrepen. 

Veel mensen vragen mij wat zij kunnen doen. Ze voelen zich alleen staan. Tot 19 februari voelde ik mij 

zo ook, maar ik ben ervan overtuigd dat er nu zoveel mensen zijn die zien dat het misgaat in ons land 

en dat we aan het afglijden zijn naar een heel naar bestuurlijk systeem. Het heeft echt zin om je uit te 

spreken. Ben niet bang om je mening te geven. Als mensen niet meer naar elkaar luisteren, gaat het 

niet goed. Blijf naar elkaar luisteren en blijf hoop houden op een goede afloop. Ik ben ervan overtuigd 

dat we, met de groep mensen die nu inziet dat de situatie verkeerd is, hieruit gaan komen. 

Leiderdorp 

10 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Ghislen Albert Elisabeth Nysten                                         Pieter Kuit 
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18. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE (Anoniem, namen bij BPOC2020 bekend) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Wat voor ons belangrijk is om aan de kaak te stellen dat de maatregelen die nu genomen worden niet 

proportioneel zijn ten opzichte van de schade die dit veroorzaakt. Er is geen sprake van zicht op beter, 

geen compensatie en geen zicht op beter. Wij willen aan de kaak stellen wat de problemen zijn voor 

onze branche. 

We zullen onszelf allereerst even voorstellen. Wij zijn Amy en Esmee, samen runnen wij een High Class 

Escort Service genaamd Pink Sheets. Dit is een jong en fris bedrijf opgericht door twee ervaren high-

class escorts. Gerund vanuit ervaring en met liefde. We zijn beiden 25 lentes jong en we waren er 

beiden al snel achter dat werken voor een baas niet bij ons past. Esmee is maatschappelijk werker en 

Amy heeft de studie rechten voltooid. Beiden op zoek naar wat we dan wel wilden in het leven, 

ontstond vanuit ontevredenheid in ons huidige high-class escortwerk het idee om een eigen bureau te 

starten. De plannen werden gesmeed, de naam was een feit en Pink Sheets was geboren. Het is onze 

missie om aan een geselecteerde groep dames, heren en koppels aangenaam, stijlvol en sexy 

gezelschap aan te kunnen bieden. Onze visie sluit daar naadloos op aan: eerlijke, discrete en veilige 

service voor zowel onze cliënten als onze high-class escortdames. Wij zelf zijn erg gehecht aan onze 

vrijheid en we kunnen er dan ook slecht tegen dat deze voor ons gevoel stukje bij beetje wordt 

afgenomen door de onevenredige maatregelen opgelegd door de overheid.  

Waarom doen wij dit? 

Wij zijn dit bedrijf begonnen omdat we vinden dat er veel ruimte is voor verbetering. Als je wilt 

werken als high-class escort, word je in het diepe gegooid en mag je zelf naar de kant zwemmen. Wij 

vinden dat een kwalijke zaak en het is zeker niet prettig voor de dames die dit werk doen. High-class 

escort is een vak, daar moet je voor worden opgeleid. Wij doen dit dan ook met zorg en precisie. We 

bieden een veilige werkomgeving waarin zowel de klant als de dame geniet van de tijd samen. Dit 

werk wordt altijd afgeschilderd als ‘gevaarlijk’. We kunnen uit ervaring zeggen dat de veiligheid van 

een dame valt en staat met de werkwijze en professionaliteit van een bureau. Wij screenen een klant 

van tevoren en hij of zij moet ook zijn identiteit prijsgeven alvorens een boeking te kunnen maken. 

Gedurende een boeking kunnen wij een dame volgen via GPS, en we werken met een SOS App. Indien 

er gevaar dreigt kunnen wij meteen actie ondernemen. Gelukkig hebben we dit nog nooit 

meegemaakt.  

In 2000 is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Wettelijk gezien is prostitutie een beroep en zou dit 

beroep net als alle anderen gelijke rechten moeten hebben. Helaas is dit anno 2021 nog steeds niet 

het geval. Sekswerkers worden nog altijd niet gezien als ‘normale mensen’ met een ‘normale’ baan. 

Het wordt vaak neergezet als een uit de hand gelopen hobby of een wanhoopsdaad. De discriminatie 

en de negatieve media-aandacht zorgen voor een vertekend beeld, het stigma wordt alleen maar 

groter terwijl dat nergens voor nodig is. Hierover straks meer.  

De coronacrisis is het uitgelezen voorbeeld om aan de kaak te stellen dat sekswerkers nog altijd 

gediscrimineerd worden. De overheid heeft een aparte belastingregeling in het leven geroepen voor 

sekswerkers. ‘Opting in’. Alle sekswerkers die niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 

moeten gebruik maken van deze regeling. Als je als sekswerker een KvK inschrijving hebt dien je ook 

zelf een vergunning aan te vragen, je kunt je voorstellen dat dit niet aantrekkelijk is. Bijna alle 

sekswerkers werken onder de vergunning van een bedrijf. Dit geldt o.a. voor escortbedrijven, 

stripclubs en bordelen. Ze worden uitbetaald via opting in. Deze speciale regeling stelt dat een 

sekswerker een pseudo-werknemer is, dat betekent dat het geen echte werknemer is omdat er geen 
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arbeidsovereenkomst geldt tussen beide partijen. Een pseudo-werknemer is officieel een fictief 

dienstverband. Dit brengt met zich mee dat de ‘werkgever’ wel de verplichtingen draagt van een 

werkgever, namelijk het afdragen van de loonheffing en sociale premies. Echter, de werkgever heeft 

geen gezagsverhouding met de pseudo-werknemer en dus is er geen sprake van een 

arbeidsovereenkomst. Door deze regeling valt een pseudo-werknemer dus tussen wal en schip. Ze 

hebben geen recht op Tozo maar ook geen recht op doorbetaling van het salaris. Kortom: sekswerkers 

hebben wel recht op financiële ondersteuning, maar zij kunnen nergens terecht omdat ze niet aan de 

voorwaarden voldoen. Dit terwijl de meeste sekswerkers jarenlang tot wel 37% belasting betalen over 

hun inkomsten.  

Voor ons als bedrijf is het ook niet makkelijk in deze tijd. Wij zijn 1,5 jaar geleden gestart. Enkele 

maanden na de start brak het coronavirus uit. Alleen dat al is zakelijk gezien een drama. Maar de 

ergste klap kwam nog. In juli 2020 hebben wij onze onderneming omgezet van een vof naar een bv en 

daardoor wordt een bedrijf wettelijk gezien als nieuw bedrijf. Omdat we volgens de regels dus niet 

gestart waren vóór de crisis hebben wij ook geen recht op enige vorm van tegemoetkoming. We zijn 

inmiddels al bijna 5 maanden dicht, maar we hebben nog geen cent tegemoetkoming ontvangen. Als 

je dit aankaart bij overheidsinstanties, word je van het kastje naar de muur gestuurd, net zolang tot je 

er moedeloos van wordt en stopt met zeuren. Kortom: de maatregelen zijn onevenredig als je ze 

vergelijkt met de schade die dat oplevert voor werknemer en werkgever. Waarom is het redelijk om 

mensen te verbieden hun werk te doen maar ze ook niets te geven?  

Hoe was het voor de crisis? 

Voor de crisis waren wij hard bezig met het optuigen van ons bedrijf. Enkele maanden na de oprichting 

brak het virus uit. We zijn ervan overtuigd dat Pink Sheets veel succesvoller was geweest als er geen 

corona uitbraak was geweest. We hadden veel grotere sprongen kunnen maken, en niet te vergeten; 

veel meer kunnen verdienen. Dit hebben we gemerkt toen we twee maanden van dit jaar de deuren 

weer mochten openen. De telefoon stond roodgloeiend. Als we het vergelijken met onze eigen 

ervaring in de branche voor de crisis zien we een ding heel duidelijk: er is zoveel vraag naar deze 

dienstverlening. We weten zeker dat zonder pandemie, wij absoluut veel meer mooie boekingen 

hadden kunnen verzorgen.  

Om terug te komen op de opting in regeling: ook wij hebben al die jaren minimaal een derde van ons 

salaris weggebracht naar de Belastingdienst. Als je veel verdient, betaal je ook veel belasting, maar 

wat krijgen we ervoor terug? Nu we financieel in een minder gunstigere positie zitten hebben we 

nergens recht op.  

Psychische effect 

Veel mensen denken dat high-class escort dames alleen geboekt worden voor intimiteit. In de praktijk 

werkt dat anders: het is heel gebruikelijk dat een high-class escort geboekt wordt als gezelschapsdame 

en dat daar geen intimiteit aan te pas komt. Veel clientèle vinden het prettig om met een dame, bij 

wie zij zich op hun gemak voelen, hun week door te spreken en hun problemen te delen. Je kunt het 

bijna psychologische begeleiding noemen. Genegenheid en oprechte interesse zijn dingen die niet 

iedereen standaard om zich heen heeft. Sommige klanten contacten ons wekelijks, soms dagelijks, 

met de vraag of er alsjeblieft een dame langs kan komen om hem te vergezellen. Face-to-face 

gesprekken en menselijk contact zijn zo belangrijk voor een goede mentale gezondheid. Wij vinden 

het zorgelijk dat deze groep alleen maar groter wordt omdat de eenzaamheid nog verder toeneemt 

nu de pandemie langer en langer duurt. Dan kun je uiteraard zeggen: dan zoek je toch een psycholoog, 

maar het is de combinatie van gespreksvoering en intimiteit waar onze clientèle zoveel behoefte aan 
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hebben. De behoefte aan warmte, genegenheid en gespreksvoering is iets wat niet iedereen zomaar 

kan krijge. 

Deze constatering blijkt juist als je kijkt naar de onderzoeken die hiernaar gedaan worden. Een 

onderzoek van MIND, de koepel van onder meer cliënten- en familie organisaties van de GGZ, 

presenteerde een resultaat waaruit blijkt dat meer dan de helft van de duizend ondervraagden 

(middels vragenlijst) meer psychische klachten ervaart dan voor de crisis. Ook het Sociaal Cultureel 

Planbureau van Rijksoverheid heeft onderzoek gedaan naar deze problematiek. Hieruit blijkt dat ten 

opzichte van 2018 het aantal mensen met een depressie sterk is toegenomen. De exacte cijfers 

hebben ze naar eigen zeggen nog niet, maar de stijging geldt voor zowel depressies als 

suïcideklachten. Hierin zien zij een verband met de coronamaatregelen die te maken hebben met 

onder andere eenzaamheid, verlies van werk en inkomsten en levensstijl.  

Wij ervaren dit net zo! Sinds de corona crisis krijgen wij veel ‘hulpvragen’. Geen boekingsaanvragen 

maar hulpvragen, van klanten die het allemaal echt even niet meer zien zitten. Wij vinden dit een zeer 

ernstige zaak.   

Bron:https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5094096/psychische-zorg-coronacrisis-

videobellen-corona-covid-19-ggz  

Bron:file:///Users/yorindemazereeuw/Downloads/Verwachte+gevolgen+van+corona+voor+de+psychi

sche+gezondheid+-+webversie.pdf 

Verlies? 

Per maand verliezen wij zo’n 5000 euro, bij minimale omzet. Op jaarbasis is dat 60.000 euro! De 

kosten lopen wel door en we worden nergens in gecompenseerd.  

Omzet? 

Pink Sheets draaide in 2020 zo’n 65% minder omzet dan geschat, uitgaande van een normale 

economische situatie.  

Wat is het ondernemersrisico en wat is onevenredig? 

Ondernemer kun je alleen zijn als je risico durft te nemen. Dat durven wij zeker; een bedrijf opzetten 

in deze branche is verre van makkelijk. Zowel financieel, juridisch als emotioneel is dit niet de 

makkelijkste tak van sport. In de huidige situatie kunnen we maar één ding concluderen: de 

maatregelen zijn zwaar onevenredig vergeleken met het effect dat ze hebben op de samenleving. Zijn 

we iets opgeschoten met de lockdown? De besmettingen werden niet gestaag minder…. De schade 

achteraf is niet te overzien. Die schade zien we nu nog niet goed genoeg maar straks gaan we last 

krijgen van het zogeheten domino-effect. Het niet compenseren maar wel dicht houden van de 

bedrijven in de seksbranche is discriminatie en oneerlijke behandeling.  

Wij hebben laatst het RIVM gebeld en zijn erachter gekomen dat wij niet zijn opgenomen in de nieuwe 

“routekaart.” Een tijdje terug heeft dhr. Rutte deze gepresenteerd. Dit is bedoeld als leidraad terug 

naar “normaal.” Veel beroepsgroepen worden hierin genoemd met een inschatting van wanneer zij 

ongeveer weer open zouden moeten kunnen, maar sekswerkers worden hierin niet beschreven. Het 

RIVM gaf aan dat zij ook niet weten waarom wij niet genoemd worden en wat het perspectief is. Dat 

vinden wij een vorm van discriminatie, want ook wij zijn gewoon een beroepsgroep. Om ons niet te 

noemen vinden wij een kwalijke zaak. 

Bij de eerste lockdown werden wij wel genoemd, ook toen wij tijdelijk weer mochten werken. Bij de 

tweede lockdown werd echter wel expliciet gezegd dat sekswerkers niet mochten werken, maar bij de 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5094096/psychische-zorg-coronacrisis-videobellen-corona-covid-19-ggz
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5094096/psychische-zorg-coronacrisis-videobellen-corona-covid-19-ggz
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routekaart terug naar normaal worden wij niet genoemd. Sekswerkers zijn het enige contactberoep 

dat nog niet mag worden uitgevoerd. Wij kunnen dit niet hard maken, maar we hebben de indruk dat 

de overheid het niet heeft op onze beroepsgroep en het daarom op de lange baan schuift. Wij horen 

ook geluiden vanuit onze beroepsgroep, van dames die achter ramen werken of in bordelen, die hoge 

schulden hebben opgebouwd door de crisis en die soms ook zelfmoord plegen omdat ze financieel van 

dit werk afhankelijk zijn. Dat vinden wij heel heftig. 

U vraagt ons of er sprake is van een vakbond voor de beroepsgroep sekswerkers. Dat is niet het geval. 

Vroeger was dit wel het geval, maar deze deed zijn werk niet naar behoren. Wij hebben daarom 

recent besloten zelf deze bond op te gaan richten.  

De overheid is nu bezig met een nieuwe wet: de Wet Regulering Sekswerk. Dit houdt in dat iedere 

prostituee een vergunning moet gaan aanvragen bij de gemeente. Zij moeten dan hun 

persoonsgegevens prijsgeven aan mensen die geen kennis hebben van dit vak. Wij zien voor ons dat 

dit ertoe gaat leiden dat het beroep weer verder in de illegaliteit raakt, omdat mensen deze 

vergunning niet willen aanvragen. 

Dames die zzp’er zijn en bijvoorbeeld achter een raam werken, krijgen wel Tozo. Dat is echter net iets 

meer dan bijstandsniveau, waarvan deze dames dan vaak een gezin moeten onderhouden. Ook zitten 

zij vaak vast aan contracten die gewoon doorlopen. 

Als wij onze zaak niet in een bv hadden omgezet, hadden we wel recht gehad op Tozo. Echter werden 

wij onder druk gezet om de bedrijfsvorm om te zetten (door concurrenten etc). Wij hebben ervoor 

gekozen om een bv te worden omdat wij dan niet persoonlijk aansprakelijk zijn. We hebben het ook 

gedaan met het zicht op toenemende omzetten. Het is fiscaal aantrekkelijker om een bv te hebben. 

Maar de belangrijkste reden is dat het bij een bv veel moeilijker is voor mensen om aan onze 

persoonlijke gegevens te komen dan bij een VOF. 

Wij betalen de dames die voor ons werken per opdracht. Zij zijn dus niet in loondienst. Wij stellen als 

voorwaarde dat de dames die voor ons werken ook nog werk of een studie hiernaast hebben. Dit om 

afhankelijkheid van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De dames krijgen nu dus ook 

geen financiële tegemoetkoming van de overheid. 

U vraagt ons of de beroepsgroep heeft overwogen een rechtszaak te starten. Daar is wel over 

nagedacht. Echter waren er niet genoeg mensen die bereid waren zich daarbij aan te sluiten. Omdat 

er nog altijd een groot stigma rust op dit werk, komt het vaak voor dat sekswerkers anoniem willen 

blijven, bijvoorbeeld omdat ze zich schamen of omdat hun familie het niet weet. Dat compliceert de 

zaak.  

Wij zouden graag een zaak aanspannen in theorie, maar feit is dat dat veel geld kost en wij dat geld op 

dit moment niet verdienen. We zouden dus iemand moeten vinden die dat pro deo zou willen doen, 

maar dat is moeilijk, omdat de meeste mensen hier hun naam niet aan willen verbinden. 

Wij zouden graag zien dat sekswerk gezien wordt als een volwaardig beroep. We moeten wel belasting 

betalen, maar krijgen geen compensatie. Dat vinden wij oneerlijk, vooral omdat er zo ruimschoots 

gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening. Wij hebben veel klanten, ook uit politiek Den Haag, 

die van onze services gebruik maken. Het komt ook voor dat politici ons bellen omdat zij vinden dat zij 

een uitzonderingspositie hebben. Wij gaan daar niet in mee, omdat wij daar onze vingers niet aan 

willen branden. Wij vinden het erg kwalijk dat er door de mensen die de besluiten nemen over onze 

beroepsgroep, niet de moeite wordt genomen om zich te verdiepen in het werkveld. Wij vinden dat 

zeer teleurstellend. Ons werk wordt in een hoekje gedrukt. Wettelijk gezien moeten ze het erkennen 

als beroep, maar in de praktijk wordt het niet zo gezien. Je wordt met de nek aangekeken wanneer je 
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vertelt wat je doet, maar waarom eigenlijk? We zijn gewoon een bedrijf, we zijn ingeschreven en 

betalen bakken met belasting. Dat is niet erg, maar dan willen we wel volwaardig behandeld worden. 

Wat ook erg krom is, is het feit dat er ook sekswerkers bestaan die diensten verlenen aan mensen in 

zorginstellingen. Zij mochten wel aan het werk, omdat zij geregistreerd staan onder de SBI-code zorg. 

Eigenlijk is het gewoon sekswerk, maar zo wordt het niet behandeld. Dit is erg scheef, omdat de 

overheid ons verbiedt te werken om besmettingen met COVID-19 te voorkomen. Vaak zijn klanten in 

de zorginstellingen kwetsbaarder dan reguliere klanten.  

Wij zijn ervan overtuigd dat wij gewoon veilig kunnen werken, door bijvoorbeeld een vraaggesprek te 

doen waarin we vaststellen dat iemand geen klachten heeft. Wij begrijpen totaal niet waarom wij niet 

mogen werken. 

Leiderdorp 

24 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

                                                                                       Pieter Kuit 

 

…………………………………………. 
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19. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Arie Elgersma 

Geboortedatum: 13 juli 1963 

Geboorteplaats: Harlingen 

Beroep: chef monteur luchttechnische installaties  

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben al veertig jaar werkzaam in de installatietechniek. Daarvan ben ik dertig jaar werkzaam in de 

luchttechnische installatie, dat is een onderdeel van de installatietechniek. Toen ik begon als monteur, 

bestond voor dit vakgebied geen opleiding. Dat is nu anders. Ik heb mijn kennis dus geheel 

opgebouwd in de praktijk. Ik noem u enkele projecten waarbij ik betrokken was de afgelopen dertig 

jaar: ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan de installatie van de luchttechnische installatie van het 

LUMC in 1996. Ik heb ook meegewerkt aan de nieuwe vleugel van het Onze Lieve Vrouwengasthuis 

rond 2002. Ik heb in veel branches gewerkt. Zo ben ik betrokken geweest bij de installatie van 

luchttechnische componenten in vliegtuigen, bij destijds Fokker, en bij Meyer werf in Papenburg, 

Duitsland, waar ik betrokken ben geweest bij de bouw van een driehonderd meter lang cruiseschip, de 

Horizon. Verder was ik betrokken bij de nieuwbouw van het Justitie Binnenlandse Zaken gebouw in 

Den Haag, waar ik de leiding had over een ploeg van ongeveer dertig man. Al die mensen waren 

uitsluitend ingezet voor de montage van de luchtkanalen. Verder heb ik - geheel alleen -  de installatie 

van de luchtbehandeling verzorgd in het zorgcentrum Schoterhof in Haarlem. In totaal heb ik wel meer 

dan honderd projecten gedaan, grote en kleine, maar ik zal mij nu beperken tot het bovenstaande.  

Toen ik in maart van dit jaar begreep dat er een virus, het coronavirus, dat gevaarlijk leek te zijn, 

rondwaarde, dacht ik dat er voor mij veel werk in het verschiet zou liggen. Ik verwachtte eigenlijk een 

booming business. Ik leg u dat als volgt uit. Tot ongeveer 1990 hadden we een gescheiden 

luchtsysteem. Deze bestond uit een luchttoevoerkast en een luchtretourkast, dus met twee 

gescheiden luchtkanalen. De luchtretourkast voerde de gebruikte lucht af uit het gebouw. De van 

buiten aangezogen lucht werd verwarmd in luchttoevoerkast en dit kostte natuurlijk veel energie. Ik 

heb geen exacte bedragen in mijn hoofd, maar ik kan u zeggen dat het systeem dat later werd 

ingevoerd en waarover ik u aanstonds ga verklaren, leidde tot een reductie van de energie om te 

verwarmen met circa vijfentachtig procent bij correct gebruik. Rond 1990 is men overgestapt op het 

hanteren van een andere luchtbehandelingsmethode. Toen is men gaan werken met het principe van 

recirculatie. Overigens werd daarbij een uitzondering gemaakt voor zorginstellingen en ziekenhuizen. 

Daar zou men nooit mogen gaan werken met recirculatie. De Europese Overkoepelende Vereniging 

voor Klimaatinstallaties heeft dat met zoveel woorden bepaald.  

Over de recirculatie kan ik het volgende zeggen. Het systeem is zo nu dat de luchttoevoerkast en de 

luchtretourkast tot één kast zijn gecombineerd, waarbij 80% van de warmte van de retourlucht wordt 

overgedragen aan de van buiten toegevoegde lucht.  Dat gebeurt door middel van een warmtewiel. 

Maar omdat een warmtewiel nooit helemaal luchtdicht is, ontstaat er dus altijd aan vermenging, hoe 

klein ook, van afgevoerde lucht met aangevoerde lucht. Het kan niet anders dan dat er op die manier 

besmettingen van airborn virussen weer in het systeem terecht komen. Ook heb ik gewerkt aan 

gebouwen waarbij de luchtbehandelingskast de lucht reinigde van verschillende verdiepingen. Daarbij 

gebeurt het dus dat de eventueel besmette lucht op de ene verdieping als “verse/schone” lucht wordt 

ingeblazen op een andere verdieping. In welke mate dat gebeurt, kan ik niet zeggen, maar het gebeurt 

wel.  

Van dit alles zijn ook rapporten opgesteld in verband met het Coronavirus, deze zal ik aan het einde 

van mijn verklaring toevoegen. 
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De luchtbehandelingsinstallaties die sedert 1990 worden gebruikt zijn voorzien van filters, afhankelijk 

van de omstandigheden. In ziekenhuizen en zorginstellingen zijn de filters beter dan in (andere) 

overheidsgebouwen en in kantoorgebouwen. Naar mijn beste weten is het zo dat in geen enkel 

voorgenoemd gebouw filters aanwezig zijn die virussen uitfilteren. In maart van dit jaar heeft de 

hierboven genoemde Europese Overkoepelende Vereniging voor Klimaatinstallaties naar aanleiding 

van de corona uitbraak nog aangegeven dat het niet nodig is om antivirusfilters te plaatsen in 

luchtbehandelingsinstallaties. Daarbij werd aangevoerd dat er nog onvoldoende bekend was over de 

vraag of het coronavirus zich via luchtbehandelingsinstallaties kon verspreiden. Er bestaan filters die 

99,9995% van de lucht filteren, en dus ook virussen filteren. Dat zijn zogenaamde HEPA filters. Ik 

begreep dus niet waarom er niet werd geadviseerd om deze in te bouwen met name bij scholen en 

overheidsgebouwen omdat die werken op basis van recirculatie en daar dus een belangrijk deel van 

eventueel al besmette circulerende lucht terechtkomt in van buiten aangevoerde verse lucht. Want als 

men bang is voor een virus, is toch het eerste dat men doet te zorgen voor lucht zonder virussen. Ik 

moet hieraan toevoegen dat deze HEPA filters heel duur zijn. Ik kan u geen absolute bedragen 

noemen, maar ik geef u een voorbeeld. Indien men in het gebouw van het ministerie van Justitie en 

Binnenlandse Zaken zou besluiten tot de inbouw van HEPA filters, dan zou dat een operatie zijn die in 

de miljoenen euro’s loopt. Die filters moeten bovendien regelmatig worden vervangen omdat ze 

vervuild raken. Nu begrijpt u waarom ik in maart 2020 dacht dat ik veel opdrachten zou krijgen voor 

het inbouwen van HEPA filters. Tot mijn verbazing heb ik tot op heden geen enkele opdracht in die 

richting ontvangen. Wat voor mij geldt, geldt ook voor alle andere mij bekende 

luchtbehandelings/montagebedrijven. Geen van hen heeft tot nu toe ook maar één opdracht 

gekregen om HEPA filters in te bouwen.  

Hetgeen ik zojuist verklaarde heeft geen betrekking op ziekenhuizen of zorginstellingen. Zoals ik u 

eerder uitlegde geldt er voor die instellingen een verbod op recirculatie. Dit verbod wordt echter, zo is 

mijn eigen ervaring, niet overal nageleefd. Zo ben ik recent betrokken geweest bij de aanleg van een 

systeem in een ziekenhuis waar men wel degelijk recirculeert. Of daar een HEPA filter is aangebracht, 

weet ik niet. Andere gevallen waarbij in ziekenhuizen en zorginstellingen het verbod op recirculatie 

wordt genegeerd, zijn mij niet bekend. Het ziekenhuis waarop ik hier doel is de nieuwe spoedeisende 

hulp van het VU AMC in Amsterdam, die zich in een aparte vleugel bevindt. Die spoedeisende 

hulpafdeling is recent, ik denk zo’n drie jaar geleden, gebouwd. Mijn opdrachtgever en ook het 

ziekenhuis zelf vertelden mij toen dat dit de modernste spoedeisende hulp van Europa zou worden.  

Voor de volledigheid van mijn verklaring moet ik nog toevoegen dat er ook filters bestaan die honderd 

procent van de lucht filteren. Dit zijn zogenaamde absoluutfilters. De prijs is hiervan is nog vele malen 

hoger dan die van HEPA filters. Die filters worden gebruikt voor de operatiekamers in alle ziekenhuizen 

waar ik werkzaam ben geweest. Dat zijn gescheiden systemen, die los staan van de systemen van de 

rest van de ziekenhuizen.  

Als ik dit allemaal zo vertel, dan ben ik weer verbaasd dat ik geen opdrachten krijg om 

luchtbehandelingsinstallaties te voorzien van de juiste filters.  

Als men recirculatiesystemen zou voorzien van HEPA filters, zou het niet uitmaken dat de gebruikte 

warmtewielen niet luchtdicht zijn. De lucht zou dan immers worden gefilterd. 

Als men de juiste filters zou gebruiken bij de luchttoevoer van bijvoorbeeld zorginstellingen, zouden in 

ieder geval de eventuele virussen van buiten, buiten worden gehouden. Ook zouden virussen die zich 

binnen bevinden, worden gefilterd en naar buiten geblazen.  
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Als link kan ik u het rapport dat door ICS Adviseurs is gezonden aan schoolbesturen en andere 

managers van 10 augustus 2020 noemen:  https://www.icsadviseurs.nl/wp-

content/uploads/2020/08/20200811-Memo-ventilatie-irt-COVID-19-v1.0.pdf 

Tevens publicaties van mei 2020 van de Belgische Hoge Hoge Gezondheidsraad, link:  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/200604_hgr-

9599_covid-19_ventilatie_vweb_0.pdf 

Het onderzoek van het Rehva van april 2020, link:  

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-

19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf 

Ook van: Sciencedaily, Onderzoek University of Cambridge, link: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200929130301.htm 

En De Ingenieur, juni2020: https://www.deingenieur.nl/artikel/corona-en-ventileren-hoe-zit-het-

eigenlijk 

Zo zijn er nog vele rapporten die weergeven dat er vaak onvoldoende wordt gedaan om de veiligheid 

te waarborgen. 

Leiderdorp 

24 april 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Arie Elgersma                                                        Pieter Kuit 
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20. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Dirk Cornelis Baars 

Geboortedatum: 17 april 1955 

Geboorteplaats: Apeldoorn 

Beroep: Register Bouwkundig Inspecteur en Deskundige 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Wat houdt uw werk in?  

Het betreft het keuren van woningen. Daarin zijn verschillende gradaties. Deskundige ben ik bij de 

Rechtbank. Zij schakelen mij in wanneer er problemen zijn bijvoorbeeld bij de woningbouw. Mijn 

specialisatie daarbij is zwembaden en wellness. Ik heb ruim dertig jaar zwembaden gebouwd. Daar 

hoort natuurlijk ook luchtbehandeling bij. Deze heb ik ontworpen en geïnstalleerd in grotere 

zwembaden.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. Ik kom er vaak 

aan te pas als er problemen zijn; wanneer een aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan 

bijvoorbeeld. Ik maak dan een expertiserapport. Daar hoort luchtbehandeling ook bij. Ik moet erbij 

zeggen dat ik bij de keuringen die ik doe soms erg verbaasd ben over de luchtinstallaties en hoe die er 

dan uitzien, voornamelijk bij nieuwbouwwoningen.  

In elke woning zit een centrale afzuigkast. In elk vertrek hoort een rooster aanwezig te zijn dat 

buitenlucht kan aanzuigen en dat men niet dicht kan doen. Dit in verband met luchtverversing. Bij 

afwezigheid van zo’n rooster is er dus geen sprake van ventilatie met de buitenlucht. Dit is vooral een 

probleem bij nieuwbouwwoningen, omdat die over het algemeen erg luchtdicht zijn. In oude 

woningen zit vaak zelfs helemaal geen ventilatiesysteem. 

Het lijkt mij dat het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, niet de meest gezonde optie is. Dit 

omdat in slecht geventileerde woningen eventuele virussen lang blijven hangen en dus ingeademd 

kunnen worden. Ik geloof ook niet dat het verstandig is om tegen kinderen die niet naar school mogen 

in verband met een besmetting in hun klas te zeggen dat ze binnen moeten blijven.  

In veel woningen zit in de CV ketel een warmteterugwinsysteem. Hierin zit een warmtewiel 

vergelijkbaar met de warmtewielen die men in grote gebouwen terugvindt sinds 1990 zoals besproken 

in de verklaring van dhr. Elgersma. Ook daar krijgt men recirculatie van eventueel besmette lucht. Op 

beide fronten kan men zeggen dat als er een virus in huis zou zijn, het niet verwijderd en zelfs 

verspreid wordt.  

Wat kunt u zeggen over de eerder genoemde zwembaden? 

Een binnenbad is de meest veilige plek die er te vinden is in het land. Het is totale onzin dat 

zwembaden gesloten zijn. De baden worden niet afgedekt, dus de warme lucht van het water stijgt 

constant op. Zoals eerder besproken in deze commissie speelt luchtvochtigheid een grote rol bij het 

voorkomen van virusverspreiding. Het is erg moeilijk voor een virus om zich te verspreiden in een 

zwembad. Door de luchtvochtigheid vallen “virusdruppels” vrijwel meteen op de grond. Waarom 

zwembaden ooit gesloten zijn is mij dan ook een raadsel. Dit is echt niet goed onderzocht. Ik zou 

adviseren de zwembaden gewoon open te gooien.  

Ik begrijp dat de kosten van HEPA filters hoog zijn. Ik begrijp niet waarom men dan niet gaat nadenken 

over ionisatie van de lucht. Ook dat ken ik uit de zwembadwereld. Daar doen we dit om het water te 

steriliseren. Ionisatie zou kunnen worden ingebouwd in luchtbehandelingskasten. Dat is beduidend 

goedkoper dan het inbouwen van HEPA filters, en gaat bovendien langer mee. Een virus heeft dan in 
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principe geen kans, omdat de ionisator virussen doodt.  

Het is ook mogelijk om hetzelfde doel te bereiken met UVC licht.  

Is het uw verklaring dat het mogelijk is om door middel van bijvoorbeeld ionisatie elke zorginstelling 

etc. in Nederland virusvrij te houden? 

Ja, dat is mijn verklaring. Ik heb zelf ervaring met het gebruik hiervan. Toen het coronavirus uitbrak 

heb ik meteen een nieuw apparaat aangeschaft. Deze draait bij mij in de kamer. Niemand in mijn gezin 

is sindsdien ziek geworden. Wij hebben zelfs geen verkoudheid gehad. 

Het zou mijn advies zijn om in zorginstellingen in iedere kamer voor zo’n 350 euro een ionisator neer 

te zetten. Voor die prijs zit er ook een HEPA filter in het apparaat. De kamer is dan volledig veilig. 

Ik heb vernomen dat er 50 van deze apparaten in de Tweede Kamer zijn neergezet. Ik begrijp dan ook 

niet waarom dat in zorginstellingen niet het geval is. Dit systeem bestaat al ruim veertig jaar. Er zijn 

genoeg onderzoeken naar gedaan, die ik op dit moment niet paraat heb, maar die wel te vinden zijn.  

Leiderdorp 

24 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Dirk Cornelis Baars                                                      Pieter Kuit 
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21. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Robin Fransman 

Geboortedatum: 11 november 1968 

Geboorteplaats: Amsterdam 

Beroep: consultant 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Enerzijds ben ik hier omdat ik denk dat de commissie goed bezig is. Ik denk dat het heel goed is dat 

jullie de verhalen van gewone mensen die getuigenissen willen geven van hun gewetensnood op deze 

manier vastleggen. Anderzijds denk ik dat de media hier echt iets laat liggen. Het is dus belangrijk dat 

dit gebeurt. 

Kunt u vertellen wat Herstel NL is? 

Ik denk dat ik moet beginnen uit te leggen hoe ik bij het coronabeleid betrokken ben geraakt. Toen in 

maart de crisis uitbrak, was de sfeer op Twitter dat je je er niet mee mocht bemoeien als je geen 

viroloog o.i.d. was. Ik dacht bij het beginnen van de lockdown: dit is de grootste herverdeling van geld, 

geluk en gezondheid die ik ooit heb gezien. Daar zou dan geen debat over mogen plaatsvinden? Ik kon 

niet begrijpen dat mensen dat vonden. Ik schrijf al heel lang over beleidsvraagstukken. Zo ben ik 

begonnen met een serie aan stukken over het coronabeleid genaamd Rekenen Aan Corona. Die 

stukken werden gepubliceerd in een vakblad voor economen genaamd Economisch Statistische 

Berichten (ESB). Deze stukken werden goed gelezen. De eerste paar artikelen schreef ik alleen. Daar 

kwam veel respons op. Op een gegeven moment meldde Wouter Bos dat ik eens moest praten met 

Erik Jan Vlieger. Die heeft zich toen aangesloten, evenals een veiligheidsadviseur van Shell. De 

schrijversgroep groeide. In oktober van 2020, bij de tweede lockdown, werden wij gebeld door allerlei 

mensen die zeiden dat we iets moesten doen omdat het beleid disproportioneel was. Dat waren 

allemaal hoogleraren, medici, economen, beleidswetenschappers etc. Wij hebben toen een manifest 

opgesteld dat we op 4 december hebben gepubliceerd als Herstel NL. Dit was beleidstechnisch gericht 

op het beleid dat we hadden ontwikkeld met de serie artikelen. Waar wij voor pleiten is dat de 

kwetsbare groep beter beschermd en gefaciliteerd moet worden. Als men dat doet ontstaat er voor 

de rest van de mensen meer ruimte voor vrijheid. Dat noemen wij risicogestuurd beleid. Wij hebben 

dus het kabinet verzocht: 

1. Reken risicogestuurd beleid door. Laat dit modelleren zodat we weten hoe kansrijk het beleid 

is en of het werkt. Wij hadden ook een hele serie wetenschappelijke artikelen (uit het 

buitenland) waaruit bleek dat dit goed zou werken. 

2. Hanteer een transparant afwegingskader. 

3. Houd in het oog dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van corona. 

Dit deden wij niet zonder voorbereiding. Wij hebben ministers, burgemeesters, zorgbestuurders, 

OMT-leden, Tweede Kamerleden en meer mensen gesproken en verzocht hiernaar te kijken. De 

respons die we kregen was overwegend positief. De meeste mensen zeiden te denken dat wij 

inhoudelijk gelijk hadden. Echter zeiden ze ook dat het politiek gezien erg ingewikkeld was, of dat ze 

het persoonlijk met ons eens waren maar vanuit hun functie er niets mee konden. In het OMT heeft 

ons plan ook op de agenda gestaan, en het is daar ook weer afgevoerd. Er is besloten dat er niets mee 

gedaan ging worden. Vlak voor Kerstmis hoorden wij dat het in het OMT was afgeschoten. Premier 

Rutte had gezegd dat hij geen risicogestuurd beleid wilde. Dat kwam ook door de frame dat wij 

bejaarden in kampen wilden stoppen. Dit is een frame die ook gevoed is door het ministerie van VWS, 

terwijl dit nadrukkelijk niet ons voorstel was.  

In januari zaten wij dus met de vraag wat nu te doen. U moet u voorstellen dat de leden van Herstel 
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NL meededen om twee redenen. De eerste reden was dat ze echte geloofden en geloven dat er ten 

opzichte van de lockdown een superieur beleid is. De tweede reden is dat zij zich ernstige zorgen 

maakten over de kwaliteit van de democratie; omdat ze zagen welke enorme druk er werd 

uitgeoefend op mensen die simpele vragen stelden of kritiek hadden. De druk die kwam via e-mail, 

whatsapp, telefoon etc. baarde hen ernstig zorgen. Ook hadden zij zorgen over de eenzijdigheid in de 

media en de manier waarop mensen niet alleen inhoudelijk werden aangevallen, maar ook op hun 

reputatie. Dat blijkt ook uit het feit dat van de achttien mensen die meewerkten aan Herstel NL, 

slechts negen hun handtekening onder ons manifest hebben gezet. De anderen durfden dat niet in het 

licht van de repressieve samenleving die was ontstaan. Toen ontstond het idee dat als de 

beleidsmakers zelfs geen beleidsalternatief wilden doorrekenen en niet met ons in gesprek wilden, dat 

we dan van Herstel NL een iets formelere groep moesten maken. Als men een rechtspersoonlijkheid 

heeft, kan men namelijk ook fondsen werven. Wij wilden een publiekscampagne opzetten. Herstel NL 

is nu een stichting. We hebben nu een aantal werkgroepen (juridisch, social media, etc). Van tijd tot 

tijd publiceren die werkgroepen ook artikelen. We vonden het belangrijk om een publiekscampagne te 

doen omdat er verkiezingen in aantocht waren. We vonden het belangrijk dat mensen zich konden 

uitspreken over het coronabeleid.  

Is er aan Herstel NL verzocht om te stoppen met de campagne tot na de verkiezingen? 

Ik kan u vertellen wat ik de kranten heb verteld. Op een zondag zat Barbara Baarsma bij Humberto. Op 

de maandag daarna belden Coen Teulings en Barbara Baarsma (leden van Herstel NL) mij op. Coen 

vertelde mij toen dat zij uit Den Haag het dringende verzoek hadden gekregen om de campagne te 

staken tot na de verkiezingen. Dat was natuurlijk heel raar. Ik was verbaasd. Als we de campagne niet 

zouden staken, zouden zowel Coen als Barbara gedwongen zijn om uit Herstel NL te stappen. Met de 

campagne was veel geld en mankracht gemoeid. We hadden een commitment afgegeven aan onze 

donateurs en de mensen die ons steunden. Ik vroeg dus van wie dat verzoek afkomstig was. Dit wilden 

ze mij niet vertellen. Ik moest wel weten dat er mensen in Den Haag nu echt met de goede dingen 

bezig waren, en dat zij zich door onze campagne erg zwaar onder druk voelden staan en geen ruimte 

hadden om te bewegen. Daarom moesten wij de campagne staken: zodat zij bewegingsruimte zouden 

krijgen. Dan zou er beter beleid komen. Ik heb toen gevraagd of we dan niet met deze mensen om de 

tafel konden om dit te bespreken, ook zodat ik aan de donateurs en vrijwilligers zou kunnen uitleggen 

waarom de campagne gestaakt moest worden. Vervolgens heb ik gevraagd waar dit dan vandaan 

kwam. Kwam het van de testlobby? Op dat moment werd de testsamenleving voorbereid door onder 

andere VNO NCW en de grote banken. Het antwoord was nee. Kwam het dan van de departementen? 

Ook niet. Het enige dat Barbara kwijt wilde was dat ze gebeld was door wetenschappers en 

ambtenaren. Ik heb toen gevraagd waarom het dan zo belangrijk was te stoppen tot na de 

verkiezingen. Het antwoord was dat er in de formatie na de verkiezingen veel meer ruimte zou zijn 

voor ander beleid. Ik vroeg toen wat er zou gebeuren als we de campagne niet zouden staken. Wat 

zouden daarvan de negatieve gevolgen zijn? Toen kwam er een verhaal dat ik zowel in de kranten als 

hier niet zal herhalen. Ik heb in eerste instantie gezegd dat ik de campagne niet zou staken. Achteraf 

besloot ik echter dat ik dit met het bestuur moest bespreken. Dat heb ik Barbara en Coen per e-mail 

verteld. Tijdens die bestuursvergadering hebben Coen en Barbara een bericht op LinkedIn gezet met 

de mededeling dat ze uit Herstel NL waren gestapt.  

Klopt het dat ik sindsdien minder hoor van Herstel NL? 

Op social media etc zijn we gewoon nog actief. Ook zijn er gewoon nog papers gepubliceerd. Maar in 

de media (radio, TV etc) zijn we wel minder aanwezig. 

Hoe kijkt u naar de economische gevolgen van het huidige beleid? 

De economische gevolgen interesseren mij eigenlijk heel weinig. De overheid heeft honderd miljard 
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uitgetrokken, en dat maakt dat de gevolgen beperkt zijn. Kijkend naar werkloosheid, baanverlies etc. 

zijn de gevolgen beperkt en zullen ze dat blijven. De economische respons is mijns inziens best goed. 

Ook het testen en vaccineren heeft banen gecreëerd. Als we het puur hebben over welvaart op 

macroniveau, zal het effect beperkt blijven. De economische fall out is minder belangrijk. Dat neemt 

niet weg dat er na deze crisis een paar honderdduizend huishoudens economisch sterk beschadigd 

zullen worden. Dat is voor deze groep en voor de kinderen in deze huishoudens erg treurig, maar ook 

zeer onrechtvaardig. Als u mij vraagt of het erg is voor de economie, is het antwoord nee. Is het 

onrechtvaardig? Ja.  

De nevenschade is niet de economie. De nevenschade is gezondheid. De lockdown leidt tot 

gezondheidsproblemen. De lockdown heeft allerlei gevolgen die allemaal kunnen worden vertaald 

naar gezondheidsschade. Men kan de vraag stellen hoeveel levens er gered en opgeofferd worden 

met de lockdown. Die vraag vind ik belangrijker dan de economische schade. In de groep die ernstig 

economisch getroffen worden, zul je dat meer zien. Door stress, verlies aan status, etc. zullen zij 

minder lang leven. Ook leidt de sluiting van het onderwijs tot een lager opleidingsniveau, iets waarvan 

wij weten dat het leidt tot een lagere levensverwachting. Er is sprake van een verlies aan levensjaren. 

Dat is de enorme nevenschade, niet het verlies aan economische activiteiten.  

De lockdown schendt grondrechten. Eén van de grondrechten die wordt geschonden door de 

lockdown is het recht op eigendommen. Eigendom geniet bescherming van de overheid en het is dus 

verboden om te onteigenen zonder redelijke schadevergoeding. Als men een horecazaak sluit, is dat 

een de facto onteigening. Men heeft dan niet meer de beschikking over het nut dat de horecazaak 

oplevert. Men krijgt wel een vergoeding, maar dat is geen vergoeding die de waarde van de 

onderneming vertegenwoordigt. Ik verwacht dat er ondernemers, waaronder failliete ondernemers, 

zijn die uiteindelijk schadevergoeding zullen eisen in de rechtbank. Bij onteigening moet er sprake zijn 

van een schadevergoeding. Ik verwacht dat daar nog vele zaken voor zullen komen. U noemt 

ondernemers die bij u aan tafel hebben zitten huilen, en die ondernemers, die op economisch niveau 

misschien niet zoveel betekenen, maar die op individueel niveau heel veel betekenen, moeten zich na 

deze crisis melden voor een schadevergoeding. 

Het doel van de overheid is niet het omhoog houden van de ondernemers. De ondernemers mogen 

van de overheid creperen. Het doel is het behoud van banen, en daarvoor voldoen de steunpakketten 

uitstekend. Het doel was nooit het redden van bedrijven. Het doel was om zoveel mogelijk banen door 

deze crisis heen te helpen. Het is een feit dat er in de horecasector altijd sprake is van erg veel 

dynamiek. Misschien gaan er nu veel horecazaken failliet, maar in de redenering van beleidseconomen 

komen daar wel weer nieuwe zaken voor terug. De ethische vraag is natuurlijk wat dit dan betekent 

voor de ondernemers en hun gezinnen persoonlijk. Maar dat is geen economische vraag. 

De menselijke respons bij een crisis is vaak om zoveel mogelijk mensen te redden (rule of rescue). Dat 

was ook de redenering van het kabinet: zoveel mogelijk mensen redden met een lockdown. Dat is 

solide logica wanneer je gelooft dat er geen alternatief is. Voorbeeld: wanneer je ziet dat er iemand 

die niet kan zwemmen in het water ligt, zegt de rule of rescue dat je er achteraan moet springen en 

die persoon moet redden. Wat de overheid nu eigenlijk doet, is dat ze mensen met slechte 

zwemkwaliteiten er achteraan gooien en zeggen, “ga jij die persoon eens redden.” Het doet me 

denken aan de toeslagenaffaire. Daarbij werden mensen door de overheid in de penarie geduwd, en 

dat zie ik nu weer gebeuren bij de lockdown.  

U vraagt mij of mensen pas na de crisis een schadevergoeding kunnen indienen. Mijn antwoord is dat 

het erg moeilijk is om de schade nu al vast te stellen. Ook is er sprake van veel vrijwillige 
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bedrijfsstakingen. Het zal juridisch gezien moeilijk zijn om in zo’n geval schadevergoeding te krijgen. 

Ook bij ondernemers die de crisis overleven zal het lastig zijn om de schade vast te stellen.  

Had de samenleving open kunnen blijven met risicogestuurd beleid? 

Opener. Risicogestuurd beleid is altijd op basis van vrijwilligheid. Dat betekent dus ook dat het niet 

alleen gaat om mensen die kwetsbaar zijn. Sommige mensen zijn niet kwetsbaar, maar gewoon 

angstig. Deze mensen hebben persoonlijk besloten dat ze maximale veiligheid willen. Het gaat erom 

dat mensen die veiligheid willen, maximaal gefaciliteerd worden. Daarom pleiten wij ervoor dat 

mensen wanneer zij kwetsbaar zijn op kosten van de overheid in zelfisolatie kunnen in bijvoorbeeld 

een hotel. Waarom kunnen kwetsbare mensen niet op kosten van de overheid met een taxi reizen in 

plaats van het openbaar vervoer? Waarom kunnen deze mensen niet tijdelijk in de ziektewet? 

Waarom worden de uurtjes voor kwetsbaren in de supermarkt niet uitgebreid? Wij pleiten voor veilige 

zones in de samenleving voor mensen die dat willen. Als men daaraan wil deelnemen, moet men zich 

ook aan de regels houden. Daarbuiten kunnen dan andere regels gelden. Het idee is dat men elkaar de 

ruimte laat en elkaar respect geeft. Ook voor onredelijke angst moet ruimte zijn. Zowel voor de groep 

die elke besmetting wil voorkomen als voor de groep die het virus minder eng vindt, moet ruimte zijn. 

Dat is het idee van Herstel NL.  

Is Herstel NL dan ook voor voorlichting over het werkelijke risico van het virus? 

Natuurlijk. Feit is dat in de media de zogenoemde “angstporno” vele malen luider klinkt dan verhalen 

die het gevaar van het virus nuanceren. Het zou helpen wanneer de overheid de angst voor het virus 

zou nuanceren. Vooral in het begin van de crisis was het ook beleid om angst te zaaien, omdat mensen 

zich dan meer aan de regels zouden houden. Echter, angst zaaien erodeert het vertrouwen van de 

burger in de overheid. Ook is het erg lastig om de angst weer op te heffen. Dat is lastig wanneer men 

dan weer wil versoepelen, omdat mensen dan al extreem bang zijn gemaakt. Ik denk dus echt dat dit 

een enorme fout is geweest. Dat hebben wij ook als Herstel NL gedeeld met kabinetsleden.  

Heeft Herstel NL ook ideeën over de schadelijkheid van het virus? 

Dit is natuurlijk niet de eerste epidemie die we als mensheid meemaken. Alle eerdere epidemieën 

hebben we overleefd. De geschiedenis leert dat dit virus ooit een keer gaat eindigen (genetisch verval, 

immuniteit etc).  

U heeft als commissie gesproken met verpleegkundigen en politieagenten. Ik heb zojuist gezegd dat 

Herstel NL zich onder andere ook zorgen maakte over de samenleving en de kwaliteit van de 

democratie. Dat vindt plaats op alle niveaus. Je ziet in de samenleving steeds hetzelfde schema: 

mensen ervaren coronabeleid en zien dat het of niet werkt of dat het tot zeer onrechtvaardige 

uitkomsten leidt. Die mensen hebben dan twee mogelijkheden: ze kunnen in verzet of ze kunnen 

zwijgen. Als ze zwijgen, dan komen ze in enorme gewetensnood, want je ziet groot onrecht en je 

zwijgt of moet zelf meewerken. Dat maakt je medeplichtig. Maar voor veel beroepsgroepen betekent 

niet zwijgen, dus kritiek hebben, dat ze geconfronteerd worden met een enorme hoeveelheid agressie 

in de vorm van baanverlies, bedreigingen, schelden, aanvallen op de professionele reputatie etc. Dat is 

natuurlijk een vorm van repressie die wij kennen uit stalinistisch Rusland, de DDR, Cuba, het fascisme 

etc. Zelfs op het niveau van Herstel NL waren er mensen die slechts anoniem mee wilden werken. Zij 

zaten met precies dit zelfde dilemma tussen gewetensnood en professionele en sociale uitsluiting. Dit 

schema vindt op alle niveaus plaats. Deze mensen voelen zich totaal niet gesteund. Niet door hun 

werkgever, niet door de vakbond, niet door de rechter etc. Zij voelen zich door niemand beschermd. 

Deze groep gaat zich dan toch organiseren, dus heb je groepen zoals Blue Truth, Herstel NL, Artsen 

Covid Collectief etc. Je ziet dat zelfs burgemeesters bij uw commissie verklaren omdat zelfs zij in 

gewetensnood komen. De media pikt dit niet op, en dat is onbegrijpelijk. Ik kan onmogelijk weten 
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hoeveel mensen in gewetensnood komen, maar ik kan me zo voorstellen dat de mensen die zich 

uitspreken slechts het topje van de ijsberg zijn.  

Dat deze erosie van de samenleving en deze afschuwelijke beperking van de vrijheid van 

meningsuiting door de media niet worden opgepakt, doet mij echt verdriet. De conclusie die we 

moeten trekken is dat de intimidatie van mensen heeft gewerkt. Daar is in maart 2020 mee begonnen 

en dat is in hoog tempo cultuur geworden. Dit is daarvan het resultaat. 

Leiderdorp 

24 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Robin Fransman                                                        Pieter Kuit 
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22. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Petra Bakker 

Geboortedatum: 31 december 1979 

Geboorteplaats: Zaandam 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

27 april 2021 was ik in het Westerpark. Omstreeks 22:00 kwam de politie met felle lichten het park op 

om dit met hoog tempo leeg te vegen. Dit heb ik ook gelijk gedaan. Tijdens het verlaten van het park 

werden we opgejaagd door agenten te fiets die schreeuwden dat we het park moesten verlaten. Om 

mij heen hoorde ik een hoop geschreeuw van mensen die in paniek wegvluchtten en zag politie en 

motoragenten met lange stok mensen al knuppelend het park uitslaan. Vanuit mijn rechterhoek zag ik 

een individu neergeslagen worden door meerdere agenten en een motoragent; hij schreeuwde het 

uit. Ik ben hier vervolgens op afgestapt en zei “stop, moet dit nou”! De motoragent draaide zich om en 

begon gelijk zonder waarschuwing hevig met zijn lange stok op mij in te slaan. Na twee tikken op mijn 

boven benen en één op mijn pols omdat ik mijn handen omhoog deed om mij van de stok te 

beschermen gaf hij een doelgerichte tik op de binnenkant van mijn rechterenkel. Ik zakte hier gelijk 

doorheen en voelde dat deze kapot was. Tijdens mijn weg strompelen kreeg ik nog een duw in mijn 

rug. Ik heb geen verbaal geweld gebruikt of de agenten met agressie benaderd. Toen ik vervolgens de 

hulpvraag stelde of iemand naar mijn enkel kon kijken omdat ik hier echt niet op kon staan, kreeg ik 

geen respons. Er is geen agent naar mij toegekomen om mij te vragen of deze iets voor mij kon 

betekenen aangezien ik hevige pijn had. Uiteindelijk kwam er een boa om te zeggen dat het niet acuut 

was en ik een taxi moest bellen en dat ik had aangevallen. Vervolgens draaide hij zich om en liep weg. 

Uiteindelijk ben ik door omstanders in een taxi geholpen en naar het ziekenhuis gebracht. Na foto’s en 

een CT scan bleek mijn enkel op meerdere plekken te zijn gebroken en ontwricht; de dokter noemde 

het verbrijzeld. Nu wacht ik op een operatie om mijn enkel te herstellen, waarna ik een 

revalidatietraject in ga. Het vertrouwen in de politie ben ik compleet kwijt en ik ben hierdoor 

ontzettend aangeslagen. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Petra Bakker                                                            Pieter Kuit 
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23. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Tim Anton Verbij 

Geboortedatum: 13 juni 1984 

Geboorteplaats: Alphen aan den Rijn 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

14 maart 2021 zal ik niet snel vergeten. Ik ben naar het Malieveld gegaan die dag om te demonstreren 

tegen de coronamaatregelen en de gang van zaken omtrent dit onderwerp.  

Ik ben al vaker bij demonstraties op het Museumplein en op het Malieveld geweest. Vanaf de eerste 

keer in mijn leven dat ik ging demonstreren werd ik bekend met het feit dat er mensen van politie-

eenheden tussen de over het algemeen zeer vriendelijke demonstranten liepen. De keren dat ik 

aanwezig ben geweest, escaleerde het naar mijn idee door het optreden van deze zogenaamde 

demonstranten van justitie of onnodig hard optreden tegen burgers die op dat moment op de 

verkeerde plek waren maar verder niets fout doen (op een scheldwoordje na dan). 14 maart mochten 

we tot 16.00 uur demonstreren, om ongeveer kwart voor vier werd geroepen dat iedereen weg moest 

van het terrein. Terwijl het toen al rustiger werd qua aantal mensen, er was een grote groep gaan 

zitten. Op het moment dat de politie op bizar harde wijze zittende mensen aanpakte en de paarden 

gingen rondrennen met slaande ruiters, voelde ik me niet meer veilig aangezien er ook undercovers 

rondlopen. Ik was van plan gewoon te gaan werken de volgende dag en heb uit zelfbescherming een 

startkabel uit mijn rugtas gehaald. Ik voelde me onveilig door wat ik zag, en was niet van plan een 

agent hiermee te slaan. Ik hoopte dat ik het veld normaal en ongeschonden zou kunnen verlaten, en 

dat waren volgens mij alle demonstranten van plan om 16.00 uur. Ik heb toen ik vlakbij de ME linie 

was de startkabel lafjes naar ze toegegooid. Ik was het zo niet eens hoe de mededemonstranten 

mishandeld werden, wat een waanzin. Ik ben toen even nadat ik afstand had gedaan van mijn 

bescherming gestruikeld. Ik was bijna voorbij de ME linie richting het pad naast het veld want ik moest 

het veld af voor de verordening en wilde naar mijn auto gaan. Wat daarna is gebeurd is bijna 

onrealistisch. Liggen is liggen vind ik en naar mijn idee dien je dan door de in ruime getale aanwezige 

agenten gearresteerd te worden. Ik dacht dat ze me dood wilden maken toen de busjes om me heen 

gezet werden en het speelkwartier door ging. Ik werd toen ik geboeid was vooruit in de bus gegooid 

op mijn beenwond, en even later door een agent op het bankje begeleid. Ik heb direct medische hulp 

gevraagd toen ik in de bus zat, en was ongeveer 2 uur later in een ziekenhuis. Op het bureau moest er 

eerst een dokter laten kijken of ik wel naar het ziekenhuis moest, gelukkig verstond de dokter zijn vak. 

Ik ben erg boos over het optreden van mensen die me veiligheid zouden bieden. Deze dag was 

extreem buitenproportioneel en niet fair, want er is niets gesloopt en het was nog niet afgelopen, dus 

even wachten tot 16.00 en de-escaleren had gepast geweest. Ik ben door dit voorval anders naar dit 

land en de politiek dan voorheen gaan kijken. Ik walg ervan, en onze minister-president vindt dit wel 

ok en kan niets opmaken uit de beelden. Leg nu alles maar eens uit aan de bevolking, want deze 

toneelschool heeft een andere agenda dan ze in de aanloop naar de verkiezingen gemeld hebben. 

Wees daar eerlijk over. Het is te doorzichtig en door middel van geweld en bloed en een verdeel en 

heers strategie wordt hun zin doorgedramd, en de bevelen opvolgende agenten en burgers die hun 

recht gebruiken zijn ineens vijanden geworden. Ik hoop dat er snel een ander kabinet komt, en dat de 

veiligheidsdriehoeken die zulk optreden bedenken vervolgd zullen worden. Dit heeft niets met 

veiligheid te maken, dit is als je het mij vraagt autoritair machtsmisbruik omtrent dit specifieke 

onderwerp. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 
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Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Tim Verbij                                                        Pieter Kuit 
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24. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Meya Janine Blok 

Geboortedatum: 25 april 1958 

Geboorteplaats: Barneveld 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op 7 maart werd, zoals gebruikelijk tijdens het ‘koffie drinken’ op het Museumplein, ruim voor de 

eindtijd van 16.00 uur de 'noodtoestand' afgekondigd. De reden werd nooit genoemd, het werd 

omgeroepen en de borden gaven dit ook aan: u dient zich te verwijderen. Het tijdstip waarop dit 

gebeurde werd iedere week vervroegd. Er werd al snel door politie, ME, te paard en met honden, 

geveegd en met water gespoten, en ik belandde met mensen op de van Baerlestraat. Het 

oorlogsmaterieel stond daarna enkele minuten op de kruising van van Baerlestraat en de 

Lairessestraat maar rukte snel in. Wij joelden uiteraard. Diverse mensen keerden terug richting plein 

naar een belendende bar. Daar was het best druk -het was er vaak druk zag ik tijdens de 

demonstraties, voor en na de demonstraties ook. Na ongeveer 30 minuten waren de meesten weer 

huns weegs gegaan en stonden er nog 9 mensen, zo bleek later. We waren juist aan het opbreken, 

stonden niet dicht op elkaar, toen we opeens zagen dat de politie met volledige inzet weer het plein 

aan het vegen was, in volle vaart. Wij zagen daar op dat moment geen mensen meer, maar zeker 

weten doe ik dat niet. Compleet verrast stonden we opeens ingesloten door tientallen ME-ers. Het 

was zeer dreigend, en onze vragen werden niet beantwoord. We hebben daar zeker een uur vast 

gestaan. Later zag ik beelden dat de werkzaamheden in de bar ook binnen zijn verstoord door de 

politie. Na dat uur verscheen er een grote arrestantenbus. Eén voor één werden we naar de bus 

gebracht. Ik zat op een bank en toen ik aan de beurt was en wilde gaan staan waren ze me voor en 

begonnen mij mee te sleuren. Ik protesteerde en de andere gevangenen ook: 'hé, stop daarmee, ze 

werkt gewoon mee!' maar het moest per se met geweld. Mijn arm werd flink gedraaid achter mij 

gehouden en er werd hard in mijn pols geknepen(ik heb een trauma aan die pols) en ik liet blijken dat 

ze me pijn deden. Ik werd uitgelachen. In een klein hokje kon ik net mijn rugtas afdoen en wat mensen 

bellen. We werden naar het cellencomplex in de Bijlmer vervoerd. De escorte door politiemotoren 

was overweldigend. 

Daar aangekomen werden we buiten in een rij opgesteld tegenover een flinke politiemacht. De 

onderofficier stelde zich voor en vertelde dat we waren opgepakt omdat we de coronaregels hadden 

overtreden. Ik stak meteen mijn hand op en vroeg: welke coronaregel? De anderhalve meter, was het 

antwoord. Ik zei: ik heb jullie geen foto's zien maken. Ik was de enige die weigerde haar ID(ik was de 

enige vrouw) te laten zien. Ze zochten in hun systemen, en vonden mijn rijbewijs, mij is niet gevraagd 

om te bevestigen dat ik de eigenaar van dat rijbewijs was. ‘We doen het ermee, is goed genoeg', 

hoorde ik de onderofficier zeggen. Er kwam een board met een smoezelig papier erop geklemd voorbij 

waarop iedereen een verklaring diende af te leggen. Iedereen kon dus de verklaring van de ander zien. 

Ik heb mondeling verklaard: no comment. Daarna mocht iedereen gaan, behalve ik 'omdat ik geen ID 

bij me had; er moest nog onderzoek worden gedaan’. De onderofficier probeerde wat social talk 

terwijl ik moest wachten: ze waren langs mijn huis gereden op weg naar het cellencomplex, ik zei dat 

ik deze draai in zijn houding ongepast vond. 

Begin april kreeg ik een boete toegestuurd wegens ‘het niet kunnen aanreiken van een ID’. Een soort 

kassabon van het CJIB, geen proces verbaal, geen ondertekening. Ik heb besloten om niet te reageren, 

niet eens bezwaar te maken, het is te idioot voor woorden. Ik geef er, eventueel, de voorkeur aan voor 

te komen en de rechter te woord te staan. Ik zie daar niet tegenop. 

De betalingstermijn is inmiddels verstreken, ik heb nog geen aanmaning ontvangen.  
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Een week later, 14 maart, had ik zojuist mijn maatje gevonden op het Museumplein en had zich de 

uitgever van Gezond Verstand bij ons gevoegd, inmiddels ook een bekende, omdat ik voor het blad 

een artikel schreef. Het was kort na 14.00 uur. Er was heel veel politie tussen de demonstranten en wij 

besloten daar uit de buurt te blijven, want mijn maatje en ik waren beide de week ervoor opgepakt. 

Het lukte niet goed, en twee agenten leken ons te volgen. Ze stonden opeens heel dichtbij en zeiden: 

’hé, anderhalve meter afstand houden!’ Ik vraag dan altijd waarom dat moet, en zei meteen: ‘u doet 

dat zelf ook niet’. Het standaard antwoord is dan: ’daarover ga ik niet met u in discussie!’ Wij 

vertelden dat wij juist demonstreerden tegen die anderhalve meter en dat er blijkbaar niemand 

corona kreeg na deze demo's. Eén agent kwam zeer dichtbij mij, ik liep achteruit en zei: ‘kijk u doet 

het zelf ook niet’. Meteen daarop werd ik ruw beet gepakt en werden mijn handen geboeid op mijn 

rug. Ik ben zo hard beetgepakt dat ik de plek van de bloeduitstorting nog steeds pijnlijk is. Ik 

schreeuwde het uit van de pijn. De boeien om mijn polsen leverde ook weer veel pijn op. Ik ben naar 

een busje afgevoerd, aan de rand van het plein. Daar heb ik lang gezeten, in de vrieskou. Toen ik 

geboeid voor de bus stond moest ik een hoge opstap nemen. Ik aarzelde en werd meteen geduwd. 

‘Dit lukt mij niet zonder mijn handen’, zei ik. De boeien zijn toen los gemaakt. 

Ik ben weer afgevoerd naar het cellencomplex ZO. Buiten werd ik gefouilleerd, er stond veel politie om 

mij heen. Mij werd verteld dat het strafbaar was dat ik geen ID bij me had. Ik zei: ‘om dat te moeten 

tonen dien ik verdacht te worden van een strafbaar feit, mag ik weten waar ik van verdacht word?’ 

Het antwoord van de onderofficier: ‘ik ben hier de baas’. Het ging er rommelig aan toe, er stonden 8 

tot 10 agenten om mij heen, en men treuzelde, het ging nergens over en ik stond zonder jas aan in de 

vrieskou. Toen ze eindelijk klaar waren, en ze mij gingen opsluiten, moest ik een mondkapje op. In de 

cel, vroeg ik? Ik weigerde, en weer begon men aan mij te trekken. Ik zei: “ik heb een ontheffing,” en 

wilde die uit mijn portemonnee pakken, maar dat mocht niet. Ze vonden hem in mijn rugtas en ik 

kreeg toegebeten: 'nou daar heeft u dan wel geluk mee'. Toen ik zei, dat ik als mantelzorger die avond 

een maaltijd moest verzorgen voor een oude dame, werd ik snel afgekapt: ‘dan had u maar niet 

moeten gaan demonstreren.’ Ik ben in een cel opgesloten: ‘wij moeten een onderzoek doen, en als u 

nog meer commentaar heeft dan heb ik de macht u 6 uur op te sluiten’, voegde de onderofficier toe, 

die niet zijn naam noemde. In de drie uur dat ze mij opsloten, kwamen ze me nogmaals vertellen dat 

ze met een onderzoek bezig waren, door het luikje van de celdeur. Het zou nog wel even duren, werd 

er gemeld. Toen ik via intercom vroeg of ik iemand kon bellen, zei men: we kunnen een advocaat voor 

u bellen, u heeft geen rechten. De stem was zeer agressief. Ik vreesde dat het nog langer zou gaan 

duren en voelde een blaasontsteking opkomen; geen advocaat voor mij. Mijn telefoon, die met mijn 

andere spullen aan de deurkruk buiten hing, rinkelde onophoudelijk. Na ongeveer 2,5 uur kwam men, 

weer door het luikje vragen, of ik een verklaring wilde afleggen. Dat wilde ik niet. 

Na ruim drie uur werd ik vrij gelaten. Ik heb geen boete ontvangen. 

Proefondervindelijk staat nu vast dat het negeren van de anderhalve meter niet beboet kan worden. 

Het vaststellen van het overtreden van die regel lijkt me ook heel lastig, dan moet je met een meetlint 

eerst het strafbare feit vaststellen. En is 1 seconde ‘geen afstand houden’ strafbaar, of twee, of drie? 

Op mij komt dit over als pure intimidatie. Jou wordt te verstaan gegeven dat je geen rechten meer 

hebt en overgeleverd bent aan de grillen, lees agressie, van de politie en ME. Vragen stellen wordt 

afgestraft; meewerken is de beste optie, en het decreet van Rutte volgen: gewoon je bek houden; hij 

maakt ‘gewoon’ wat niet ‘gewoon’ is. 

Aangifte doen in Amsterdam is zinloos. Dat is al jaren zo. Als ze al bereid zijn om iets op papier te 

zetten, dan mag je het vaak, vóór ondertekening niet meer corrigeren. Vervolgens ontvang je, vaak al 
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de volgende dag, een brief van de politie dat ze er niets mee gaan doen. De politie zit dus al jaren op 

de stoel van het OM en de rechter. 

Helaas heeft de intimidatie van de handhavers wel degelijk effect op veel mensen; ze komen niet meer 

demonstreren. Het afschrikwekkende effect en de leugens over het gedrag van de demonstranten in 

de media, dat dit geweld zou uitlokken, is dus geslaagd, voor een deel. Velen met mij laten zich de 

mond niet snoeren en wij zullen ons blijven uitspreken tegen het fascistische regime dat ons in hun 

Nieuwe Wereld Orde wil dwingen.   

Ik laat aan jullie om met deze verklaringen iets te doen. Ik vind dat dit onnodige geweld en de 

vrijheidsberoving, de opgelopen schade(ik heb wel degelijk een blaasontsteking opgelopen en heb nog 

steeds veel pijn aan mijn pols)aangifte waardig zijn. Maar ik weet ook dat er nu niets mee gebeurt. In 

Amsterdam, waar ik woon, is het mij niet mogelijk gemaakt van alle geweld tegen mij en mijn dochter 

in de afgelopen jaren aangifte te doen. 

Ik stel nu mijn verhaal op schrift en hoop dat er een tijd komt dat er wel weer recht wordt gedaan aan 

de burgers van Nederland, en recht wordt gesproken. Naar mijn bescheiden mening is Rutte de sleutel 

tot een opening daartoe.   

Hij bewaakt de zieke sado-pedo- dossiers van Demmink, van van Dissel, het koninklijk huis en al hun 

medeplegers, waaronder veel rechters, presidenten van rechtbanken: allemaal vriendjes van elkaar. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Meija Blok                                                         Pieter Kuit 
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25. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Maureen Linda Yoko Patty Neger-Manders 

Geboortedatum: 11 september 1974 

Geboorteplaats: Venlo 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik las uw bericht over de hoorzitting politiegeweld op 1 mei a.s. en dat mensen die slachtoffer zijn 

geworden van politiegeweld, ervaringen met u konden delen. Dat wil ik bij deze dan ook graag doen, 

om zo aandacht te creëren voor de manier hoe de M.E. de laatste tijd met demonstranten omgaat, en 

dan voornamelijk bij de anti-Rutte en anti-Corona maatregelen demonstraties. Wij zijn bij meerdere 

demonstraties geweest. Grote en kleinere, maar veel op het Museumplein waaronder op 17 januari, 

24 januari in Eindhoven, 7 en 21 februari Museumplein, 7 maart Museumplein, 14 maart Malieveld 

Den Haag, 20 maart World Wide in Amsterdam, 21 maart Museumplein Amsterdam, Police For 

Freedom 10 april in Baarn, 11 april in Amstelveen, 24 maart in Venlo en 27 april in Arnhem. We zijn er 

dus geregeld bij zoals u kunt lezen. De laatste tijd lijkt de politie meer te faciliteren dan te escaleren, 

maar eigenlijk alle demonstraties in januari, februari en maart waren er, met veel geweld, door 

escalaties van de ME en de Romeo’s, en dat begon altijd voor 16:00 uur en voordat de demo’s 

afgelopen zouden zijn, en in sommige gevallen zelfs nog niet eens begonnen waren. 

Wij zijn vreedzame demonstranten die het niet eens zijn met het beleid van Rutte en zeker niet met 

de coronamaatregelen die vrijheidsbeperkend zijn en te onlogisch voor woorden, gegeven het bewijs 

van vele onderzoeken die ondertussen plaats hebben gevonden over hoe het coronavirus zich 

gedraagt, wat de IFR is (die nu al een aantal keer naar beneden is bijgesteld) en vooral over de 

propaganda en de angstzaaierij door de regering, het OMT en RIVM, waar de mainstream media 

keihard aan meewerkt. Wij zijn fel tegen een vaccinatiepaspoort, tegen een testmaatschappij, tegen 

de vaccinatiepropaganda, de waarheid die niet verteld wordt over de testfase waar de vaccins (als je 

ze al zo moet noemen) nog inzitten, de angstzaaierij en zwartkijkerij van de experts en het kabinet, en 

de vrijheidsbeperkende maatregelen die ons opgedrongen worden. Wij demonstreren tegen dat 

beleid, wij staan op voor onze vrijheid en voor een vrije maatschappij waar wij, onze kinderen en 

straks misschien kleinkinderen in leven en opgroeien, en dat nu in gevaar is, als dit alles geen halt 

wordt toegeroepen. 

Wij zijn eigenlijk iedere keer in die eerste 2 maanden tijdens de demonstraties waar we aanwezig 

waren op tijd weggegaan, voordat het helemaal escaleerde, omdat wij gaan om te demonstreren en 

niet om te rellen of ook maar aan enig geweld mee te doen. Wij staan op tegen het beleid, omdat dat 

als burger het enige is wat je kan, mag en wat ons betreft moet doen, om te laten zien dat wij het niet 

met het beleid eens zijn. Niets doen is geen optie meer. 

Op 7 maart jl. ging het helaas mis voor ons. De demonstratie verliep eindelijk eens een keer heel 

vreedzaam, er was politie en ME, paarden, honden, waterkanonnen, eigenlijk wat er iedere keer 

aanwezig was bij "onze" demonstraties. De demonstraties zijn allemaal stuk voor stuk iedere keer 

verboden geweest, dus gingen wij op eigen titel koffiedrinken op het Museumplein, omdat het 

demonstreren ons iedere keer onmogelijk gemaakt werd. Het mocht op enig moment doorgaan, maar 

dan met 500 man op een andere plek, waarvan de organisator heeft gezegd dat hij dat niet 

accepteerde en ook de veiligheid niet kon garanderen omdat er veel meer animo was om te komen 

demonstreren. Vanaf toen werd het een koffiedrink actie op eigen titel. Dat kunnen ze niet verbieden. 

Zoals gezegd, het verliep allemaal heel gemoedelijk (ondanks de gigantische hoeveelheid aan politie, 

ME, Romeo’s, paarden en honden). Het zonnetje scheen, we hebben ons goed geamuseerd, genoten 
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van het weer en de gelijkgestemde mensen op het Museumplein. De charges bleven uit, we hadden 

echt zoiets van EINDELIJK ze laten ons tot aan het einde met rust. De tijden van de demonstraties 

waren van 14:00 tot 16:00, en de afspraak onderling was dat als het 16:00 was, we ook gewoon weer 

naar huis zouden gaan. Alleen tot aan die 7 maart was ons dat nog nooit gelukt, want alle 

demonstraties op het Museumplein werden iedere keer vroegtijdig uit elkaar geslagen en geveegd. 

Dus de euforie voor ons was groot op 7 maart. Het werd 15:00 uur, niets aan de hand, het werd 15:30 

nog steeds niets aan de hand, het werd 15:45 uur en het was ongelofelijk, we waren nog niet 

natgespoten en nog geen charges. Maar toen rond 15:50 - 15:55 gingen ze toch aan het vegen. 5 

minuten voor de aflooptijd, dat was weer erg jammer, maar goed, we kenden het ritueel, dus we 

liepen voor de M.E. op een aardige afstand vooruit, in de richting van het concertgebouw, want ze 

vegen altijd vanuit de kant van het Rijksmuseum naar de Van Baerlestraat. Dat riedeltje kenden we wel 

ondertussen. De charges begonnen, de linies rukten op. Wij hadden onze auto geparkeerd bij de Q-

Park Museumplein, waarvan de dichtstbijzijnde ingang bij het van Gogh museum was, dus daar liepen 

wij naartoe. Ik was nog wel aan het filmen, achteruitlopend, want hoe dan ook, het is toch altijd 

indrukwekkend zoveel ME met paarden, honden en bussen op te zien rukken. 

Wij liepen richting Q-park ingang en wilde daar net voordat de ME bij ons aan zou komen de 

parkeergarage ingaan, om zo op tijd weg te zijn, om dan ook huiswaarts te gaan. De deur was in eerste 

instantie nog open, maar ging voor onze (mijn man en mijn) neus dicht. We dachten dat die deur 

vanzelf nog open zou gaan, maar dat gaat alleen als je de parkeerkaart in de machine die daar staat 

doet. Daar kregen we de kans niet voor. De ME kwam dreigend op ons af en mijn man en ik, met nog 

een paar andere dames stonden dus voor de dichte ingang van het Q-park. Een aantal ME-ers hadden 

ons ondertussen bereikt en wilde ons niet de parkeergarage in laten gaan en sommeerde ons te lopen 

richting Concertgebouw. Wij wilden nog steeds de parkeergarage in, dan waren we namelijk ook 

gewoon weg geweest, maar daar kregen we de kans niet voor. We stonden eigenlijk vast daar tussen 

de dichte deur en de ME. Er waren 2 ME-ers die ons vooruit duwde en begonnen te slaan, waarbij ik 

zo'n harde duw kreeg dat ik voorover op de grond viel. Ondertussen kreeg ik klappen met de 

wapenstok terwijl ik op aan het krabbelen was. De slagen die ik kreeg waren zo hard, alsof ik, ik weet 

niet wat gedaan had. Ik voelde de agressie achter de stok en ik snapte niet wat me overkwam en 

waarom er zo hard op mij geslagen werd. Ik heb een paar beste klappen op mijn rug gehad en ik had 

ook gelijk een stekende pijn in mijn rug die ik voelde toen ik opkrabbelde. 

Ondertussen wilde mijn man, die wel al een eind naar voren geduwd was, naar mij toe komen om mij 

te helpen, omdat hij gezien had dat ik op de grond geduwd en gevallen was. Toen hij zich naar mij 

omdraaide om naar mij toe te komen werd hij hardhandig door een ME-er bij zijn nek gepakt, en op 

zijn hand, rug en heup geslagen. Hij mocht niet naar mij toe komen en werd met grof geweld 

weggemept. Ik was ondertussen opgekrabbeld en kwam dus vanachter de linie naar voren toe. Had ik 

dat maar niet gedaan. Ik liep dus naar voren, passeerde daarbij de ME-er waarvan ik vermoed dat hij 

ook degene is die mij zo hard op de rug heeft geslagen, de ME-er kijkt over zijn linkerschouder, ziet mij 

lopen en slaat mij belachelijk hard op mijn rechter bovenbeen. Ik heb daar een blauwe plek aan 

overgehouden, daar zeg je u tegen, en dit heeft ook behoorlijk veel pijn gedaan. Die plek is nu, we zijn 

nu meer dan 6 weken verder, nog steeds gevoelig. Maar ik deed dus niets anders dan naar voren 

lopen, naar mijn man, passeer daarbij dus de ME en ik krijg me een keiharde klap op mijn bovenbeen 

met de wapenstok. Terwijl ik gehoor aan het geven was aan wat zij wilden en dus niets anders deed 

dan de richting oplopen waar ze ons al naartoe dirigeerde. Die slag op mijn been kwam voor mij dan 

ook nog eens uit het niets. Buitensporig, onnodig en excessief geweld is er tegen mijn man en mij 

gebruikt. 
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Ik heb het hele voorval zelf gefilmd, want ik was al aan het filmen toen ik omver geduwd werd en de 

camera van mijn telefoon is gewoon blijven lopen tijdens het incident. Toen wij uit de broodjeszaak 

kwamen waar we in gevlucht zijn, want de ME kwam tot aan de overkant van de Van Baerlestraat 

(terwijl ze andere keren niet de straat overstaken), kwam er een vrouw naar ons toe die vroeg of wij 

degenen waren die net geslagen waren. Toen wij dat bevestigden, meldde zij dat zij dat had gefilmd, 

en zij heeft mij de beelden gestuurd. Daar zie je duidelijk op hoe mijn man geslagen wordt en hoe ik 

de klap op mijn been krijg, terwijl ik dus gewoon langs die ME-er naar voren loop. Toen wij terugliepen 

naar de desbetreffende Q-park ingang waar we weggeslagen zijn, stond daar ook nog een andere 

vrouw die ons herkende en die heeft ook gefilmd, dus ook die opname heb ik gekregen. Op 14 maart 

toen we bij het Malieveld in Den Haag waren, werden we nog eens herkend door een aantal mensen 

die het voorval ook gefilmd hadden en dus hebben we ook nog eens 3 andere opnamen gekregen. 

Beelden genoeg in ieder geval waar de slag op mijn been, het slaan en hardhandig aanpakken van mijn 

man op staat en dus de hele omstandigheden waaronder dit gebeurd is. Het enige dat niemand op 

beeld heeft staan, anders dan ikzelf op mijn eigen opnamen (en alleen hoorbaar), is dat ik op mijn rug 

word geslagen. Het is alleen hoorbaar omdat ik het uitschreeuw op het moment dat ik die klappen 

kreeg, maar dat staat dus niet op beeld. 

Ik heb een aantal weken flink last gehad van een interne kneuzing in mijn rug, of door de val of door 

de slag met de wapenstok of een combi van beiden, dat weet ik niet zeker. Ik heb de eerste week 

amper kunnen, zitten, lopen, bewegen van de pijn. Ik heb de eerste drie nachten bijna niet geslapen 

omdat iedere beweging ontzettend veel pijn deed in mijn rug, en ook de blauwe plek op mijn been 

was zeer pijnlijk. Mijn man heeft mij de eerste week moeten helpen met aan- en uitkleden, want dat 

ging niet. Ik heb de hele week in joggingbroek moeten lopen, want ik kon geen spijkerbroek aan omdat 

mijn been zo pijnlijk was. Ik ben toch naar het Malieveld gegaan op 14 maart omdat ik mij letterlijk en 

figuurlijk niet uit het veld wilde laten slaan door die gebeurtenis. Het lopen was toen nog steeds 

pijnlijk maar wat draaglijker. We zijn ook aan de zijkant van het Malieveld aan de overkant van de 

straat blijven staan, omdat toen ik het bataljon aan ME-ers al zag toen wij daar aankwamen, toch wel 

een angstgevoel kreeg. Ik wist namelijk waar ze toen in staat waren, en ik wist ook dat je niets gedaan 

hoeft te hebben om in elkaar geslagen te worden. Dus we hebben behoorlijk afstand gehouden. We 

zijn heel even achter het veld op gegaan, maar hebben ons ook weer omgedraaid omdat er toen 

charges begonnen helemaal vooraan, en omdat ik dus niet in staat was om te rennen, hebben we 

eieren voor ons geld gekozen en zijn voor het grote geweld dat daar begon plaats te vinden weer aan 

de zijkant van het veld aan de overkant van de straat gaan staan. 

Mijn man heeft een behoorlijke blauwe plek op zijn heup overgehouden en een flink gekneusde 

rechterhand aan de klappen van 7 maart. Ook hij heeft nu nog last van die kneuzing op zijn hand, zij 

het minder, maar bij een stevige hand geven is het nog gevoelig. 

Wij hebben wel aangifte gedaan. Ook dat werd ons in eerste instantie niet makkelijk gemaakt. Een 

aantal dagen na het voorval, hebben wij 0900-8844 gebeld, zoals vermeld op de website van de 

politie. Daar staat de tekst: "Als u slachtoffer bent van geweld, moet u altijd aangifte doen. Bel 0900 - 

8844 (belkosten). Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is."  Dus hebben wij dat 

nummer gebeld en het verhaal uitgelegd van wat er op 7 maart is gebeurd met de vraag hoe wij het 

beste aangifte konden doen. Degene die de telefoon beantwoordde gaf aan dat ze het niet zeker wist 

en dat even na moest gaan vragen omdat er nog wel eens een en ander veranderde. Toen ze weer aan 

de telefoon kwam zei ze dat we een klacht in moesten dienen en heeft ons naar het klachtenformulier 

doorverwezen. We konden dus geen aangifte doen. Dus heb ik braaf het klachtenformulier ingevuld 

met ons verhaal en dat ingestuurd. De dag erna werd ik opgebeld door de Politie Amsterdam, VIK en 

dan de Klachtenafdeling, dat de klacht ontvangen was. Die meneer heeft uitgelegd wat de 
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Klachtenafdeling doet. Hij heeft ook nog naar mij gevraagd hoe het met me was en dat het een 

vervelende situatie was. Al met al een prettig gesprek gehad met die man. Hij stelde me wel de vraag 

wat ik met die klacht nu wilde bereiken. Ik heb toen gezegd dat ik eigenlijk aangifte had willen doen, 

maar dus naar hen was doorverwezen, waarop hij mij zei dat de klachtenafdeling meer was voor de 

politie intern om wat mee te doen, om te verbeteren, maar wij dus wel aangifte konden doen bij de 

afdeling Integriteit van de politie. 

Hij heeft het dus doorgestuurd naar Integriteit en een paar dagen later werden wij gebeld om 

afspraken in te kunnen plannen om aangifte te doen. Mijn man en ik moesten dat apart van elkaar 

doen, en dat hebben we ook gedaan. Via Teams, we hoefden niet naar Amsterdam te komen gelukkig, 

en we zijn zeer net en correct en menselijk behandeld door de vrouw die de aangiftes heeft 

opgenomen. Ik heb ook nog aangegeven dat er surveillance camera's, camera's bij het Van Gogh 

museum en bij de ingang van de Q-park hangen, waar als ze die beelden van die dag en dat tijdstip op 

zouden vragen, ze vast ook het stuk kunnen zien waar ik op mijn rug geslagen word, door welke ME-

er, en op welk moment, en dan te kunnen zien hoe buitensporig en onnodig het was. Die beelden 

zouden ze opvragen. De aangiftes zijn ondertekend door ons en nu is het afwachten wie wat en hoe. 

Of ze de desbetreffende ME-er kunnen identificeren is de vraag, maar ik heb zijn ogen op beeld, hij 

had gezichtsbedekking tot over zijn neus, en ik was hem aan het filmen toen hij zich naar mij 

omdraaide, dus ik heb zijn gezicht, van wat ervan te zien was dan, redelijk scherp in beeld gelukkig. Hij 

had ook een kleur op zijn schouder en helm, wat een identificatie van een peloton/afdeling is, dus hij 

zou terug te herleiden moeten kunnen zijn, naar het peloton en korps waar hij dient, en dus ook 

herkend moeten kunnen worden door zijn commandant. We weten nog niet of dat ook het geval gaat 

zijn, we weten niet of hij bij politie Amsterdam zat of ergens anders vandaan kwam, maar dat 

onderzoek loopt dus nog. We zouden op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het 

onderzoek, maar er werd ook gezegd dat dat nog wel even kon duren. Het zou aan het OM voorgelegd 

moeten worden, en dan moet de rol van de ME-er nog bepaald worden en dan horen we wel hoe 

verder en of verder. 

In mijn aangifte heb ik ook het volgende aangegeven. Wij hebben onze eerste hulp zorg bij vrienden 

gekregen op 7 maart. Toen de vrouw van dat gezin mij vroeg of ik niet ontzettend geschrokken was, 

was mijn antwoord, nee ik ben niet geschrokken. Ik ben verbouwereerd en verontwaardigd over wat 

ons is overkomen, omdat ik niet snap waarom wij zo hard aangepakt zijn geweest, en zo hard met 

zoveel agressie geslagen zijn. Ik voelde de agressie achter de stok gewoon, en die kon ik niet plaatsen. 

Totdat ik (en dat was na 7 maart) de BPOC verklaringen onder mijn neus kreeg. Toen ik las over het 

wappierammen, toen viel bij mij het kwartje. Dat is namelijk een hele plausibele verklaring van de 

agressie die mijn man en ik gevoeld hebben op 7 maart. We hadden immers niets misdaan, we 

hebben geen grote mond opgezet, we hebben ons niet verweerd, niets van dat alles. Dus waar die 

agressie vandaan kwam, dat is wat ik totaal niet kon plaatsen, totdat ik een aantal BPOC verklaringen 

van agenten had gelezen. Toen viel dat puzzelstukje voor mij ook op zijn plaats, want dat is voor mij de 

enige verklaring waarom iemand zo hard op een medemens slaat zonder aanleiding, zonder 

waarschuwing, zonder iets. 

Wij zijn er op flinke kneuzingen na gelukkig goed vanaf gekomen (ik heb de beelden van 17 januari en 

14 maart gezien, dus ons verhaal is eigenlijk maar peanuts t.o.v. wat anderen aan politiegeweld over 

zich heeft heen gekregen, met verwondingen en letsel vele malen erger dan die van ons), maar het is 

een ervaring die vergeet je nooit meer. Het had ook zo gruwelijk mis kunnen gaan. Ik had verkeerd 

kunnen vallen, ze hadden me op mijn hoofd kunnen slaan (wat gelukkig niet gebeurd is), ons letsel had 

vele malen erger kunnen zijn. En dat is ons aangedaan door de politie die er zou moeten zijn om ons te 

beschermen, juist tegen geweld. 
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Het ergste van dit voorval wat mij betreft, is dat het vertrouwen in de politie, die waakzaam en 

dienstbaar zou moeten zijn, en waar wij voorheen veel vertrouwen in hadden (we hebben zelfs een 

Cursus Politie voor Burgers gevolgd een aantal jaren geleden, waar we door onze wijkagenten voor 

uitgenodigd waren omdat wij nauw contact met hen hadden over grote jongerenoverlast in onze wijk 

toentertijd), ons nu, zonder ook maar enige waarschuwing in elkaar kan meppen en er ook nog mee 

weg kan komen. Dat gaat er bij ons niet in. Dat kan niet en dat mag niet. Het vertrouwen in de politie 

dat wij hadden is door het geweld wat tegen ons is gebruikt op 7 maart in één klap weggevaagd, en 

dat is helemaal niet wat wij willen. Het is zelfs beangstigend als je de politie zelfs niet meer kan 

vertrouwen. Vandaar ook de aangiftes die we gedaan hebben en we hopen ook dat ons verhaal kan 

bijdragen aan het openbaar maken van dit soort misstanden. Want dit kan en mag niet. Nergens niet, 

maar hier in Nederland, waar alles zo goed geregeld is (of eigenlijk blijkbaar dus niet), is dit echt een 

grote schande, voor de politie, en voor ons. Het is een schending van onze rechten en onze veiligheid. 

Als we de politie zelfs niet meer kunnen vertrouwen, dan is het einde zoek. 

We hebben geen advocaat op dit moment, aangezien we niet weten of deze zaak tot een zaak gaat 

komen, dus dat wachten we even af om te kijken wat er uit dat onderzoek en het overleg met het OM 

gaat komen en of er iets uitkomt of dat we misschien afgescheept gaan worden, wat we niet hopen 

natuurlijk, maar het is voor ons ook de eerste keer dat dit ons gebeurt, dus we hebben hier totaal 

geen ervaring mee en wat de kansen zijn dat hier iets uit voortkomt en of de desbetreffende ME-er 

ook echt gevonden gaat worden. We krijgen van veel mensen te horen dat het toch waarschijnlijk op 

niets uit zal lopen, maar dat moeten we dan maar gaan zien. 

Ik hoop dat deze verklaring, onze ervaring, in ieder geval iets bij kan dragen, hoe klein dan ook, aan 

het bewust maken van het politiegeweld wat er gaande is vandaag de dag, en dat het niet de 

demonstranten zijn die het geweld plegen en ermee beginnen, maar het de politie is, die hier ver 

buiten hun boekje gaat, tegen weerloze vreedzame burgers, die zo het recht op demonstreren wordt 

ontnomen, en waarvan het geweld dat gebruikt wordt niet goed te praten valt, op geen enkele manier 

en onder geen enkele omstandigheid in onze situatie, maar ook niet in vele andere situaties. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Maureen Neger-Manders                                                                     Pieter Kuit 
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26. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Marloes Loos 

Geboortedatum: 30 oktober 1973 

Geboorteplaats: Giessenburg 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op bijgaande aangifte van de mishandeling kreeg ik een brief van de politie dat ze geen tijd hadden 

voor verder onderzoek. Het is geseponeerd. Dit terwijl de politiebusjes dagelijks veel tijd hebben om 

door onze woonplaats te rijden om winkels te controleren of ze de coronamaatregelen wel naleven. 

Maar dat even terzijde.  

Wat betreft mijn ervaringen op het Malieveld en Museumplein kan ik daarover het volgende vertellen.  

Ik ben meerdere keren aanwezig geweest bij verschillende demonstraties voor de vrijheid en 

democratie. Dit omdat ik mij direct vanaf vorig jaar maart/april grote zorgen maak om de vrijheid en 

toekomst van onze kinderen, onze hele maatschappij, onze planeet en de mensheid in z’n algemeen.  

Vorig jaar juni ben ik voor het eerst op het Malieveld geweest. Dat was mijn eerste demonstratie ooit. 

Ik was al een paar maanden aan het onderzoeken waar mijn grote zorgen nou vandaan kwamen. 

Iedere vezel in mij zei dat dit coronaverhaal niet klopte en na steeds meer filmpjes, artikelen en eigen 

ervaringen was ik ervan overtuigd dat mijn gevoel klopte.  

Omdat ik meer wilde doen dan me alleen bij vrienden en op social media uit te spreken wilde ik graag 

iets doen en met mijn aanwezigheid de demonstratie en sprekers steunen.  

Echter binnen 30 minuten escaleerde de boel al. Terwijl ik nog stond te praten met een kapster en 

andere ondernemer kwamen er al politiepaarden aan die ons richting de ME dreven en bijna onder de 

voet liepen. Ik kon tijdig tussen een paar motoragenten door glippen buiten de cirkel die bij elkaar 

gedreven werd als vee richting het CS waar nog meer ME hen opwachtte. Een goede vriend, ook 

ondernemer en vader van twee kinderen, wilde een fietser helpen die door de ME was aangereden en 

kreeg toen zelf klappen met een wapenstok. Die fietser reed alleen maar langs de demonstratie en 

had er niks mee te maken. Zijn fiets lag op de grond en die vriend van mij wilde die fiets weer aan die 

man geven en hielp ook hem overeind. De ME heeft hem toen geslagen.  

Bij iedere daarop volgende demonstratie werd er steeds voortijdig ingegrepen en was er buitensporig 

veel politie op de been. ME, motorpolitie, bereden politie, Romeo’s, waterkanonnen, drones en 

helikopters.  

Op het Museumplein heb ik zelf meegemaakt, toen ik een spiegel in mijn handen had en die voor de 

politie hield en hen vroeg aan welke kant van de geschiedenis zij wilden staan, dat een wat oudere 

man, ca 65 70 jaar, iets verderop stond te schreeuwen naar mij dat hij niet kon wachten tot er wat 

wappies werden neergeknuppeld. Ik hield toen hem die spiegel voor op ca 8 meter afstand en toen 

kwam deze man naar mij toe en sloeg deze spiegel tegen mijn hoofd. De politie stond er vlakbij en 

vond het okee wat die man deed. Ik zei dat ik door hem werd aangevallen en dat boeide hen niks. De 

jonge vrouwelijke agente was arrogant en zeer onvriendelijk en vond dat ik maar mijn mond moest 

houden.  

Verder heb ik van dichtbij gezien hoe politiepaarden mensen omverliepen, waterkannonen die op 

ouderen werden gericht en gebruikt en de charges van de ME die jongeren, ouderen en vrouwen 

slaan met hun wapenstokken. Ik heb van vrienden direct gehoord dat zij erbij stonden toen die man 

gebeten werd door de politiehond.   
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Ik zorg steeds dat ik net op tijd veilig buiten de linie sta, want mijn twee tienerdochters hebben er niks 

aan als ik in het ziekenhuis beland. Ook al is het voor een hele goede zaak.  

Verder heb ik van dichtbij gezien dat de romeo’s in de busjes klaar stonden en nog even een snuifje 

namen.  

De laatste demonstratie was 2e paasdag in onze eigen woonplaats. En zelfs daar waren er meerdere 

ME busjes, politie, de politieboot en romeo’s ingeschakeld. En dat voor ca 400 vreedzame 

demonstranten. Onbegrijpelijk.  

Bij alle demonstraties heb ik mij onder de demonstranten nooit onveilig gevoeld, sterker nog ik heb de 

meest mooie en lieve mensen ontmoet die daar allemaal staan voor onze vrijheid. Mensen die je een 

knuffel geven of je helpen of voor je opkomen. Die met hartjes ballonnen rondlopen of gele 

parapluutjes. Geen moment heb ik me als vrouw alleen onveilig gevoeld, totdat de politie en ME 

ingreep. Waar totaal nooit aanleiding voor is. De Romeo’s veroorzaken rumoer waarna de politie een 

aanleiding heeft of creëert om heel hardhandig in te grijpen.  

Mijn moeder heeft 25 jaar bij de politie gewerkt en dat ging er allemaal veel gemoedelijker aan toe, de 

politie van nu is veranderd en niet ten goede. Er is iets ernstigs mis en dat heb ik met eigen ogen 

gezien. En dit is niet zoals het nieuws dit op tv of in de krant vertelt. Verre van! 

En demonstreren is een grondrecht, waar geen toestemming voor nodig is! 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Marloes Loos                                                        Pieter Kuit 
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27. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Maria Christina Pelgrom 

Geboortedatum: 4 januari 1959 

Geboorteplaats: Amsterdam 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op 21 februari was ik op het Museumplein in Amsterdam. Ik ga daar op persoonlijke titel koffie 

drinken. Dit doe ik om aan te geven dat ik het niet eens ben met de maatregelen die onze gezondheid 

en ons geluk schaden en ons onze vrijheid afnemen. Je mening laten horen is een grondrecht. Ook dat 

is ons afgenomen. Demonstraties worden verboden, de ME wordt ingezet tegen vredige mensen met 

hartjes.  

Mevrouw Halsema zegt het zelf in een filmpje wat ik heb bewaard op mijn mobiel. Demonstreren is 

een recht. Je hoeft het niet eens aan te vragen. Helaas lijdt mevrouw Halsema, net als dhr. Rutte, aan 

geheugenverlies, en zet zij grootschalig agressief politie en ME in. Met schilden, knuppels, honden en 

paarden, en waterkanonnen.  

Ik was daar dus aanwezig op 21 februari. Met een gele paraplu waarop hartjes en vrijheid, liefde en 

democratie stonden. De ME begon de mensen op te drijven, het veld leeg te vegen. Ik ben aan de 

zijkant van het veld gaan staan.  Er was een groep mensen die gingen zitten. Heel dapper. Ik voel diep 

respect voor hen. Zelf ben ik iets minder dapper en ging dus aan de kant.  

Vandaar zag ik hoe de politie in een cirkel om de zittende demonstranten heen stond, en hoe de ME 

met paarden in een soort van draf in een cirkel om de zittende mensen heen liep. Iets daarbuiten 

stond een politiebusje waar aan de linker voorkant 2 agenten stonden. Ik liep naar de agenten toe 

omdat ik ze wilde vragen of ze het zelf niet zeer intimiderend vonden en agressief om met paarden 

om zittende mensen heen te lopen. Ik heb dit niet kunnen vragen, want toen ik bijna bij de agenten 

was, brak een paard uit de cirkel en kwam op het busje af. De twee agenten vluchtten om het busje 

heen en ik vluchtte de andere kant op om het busje heen. Ik liep dus aan de rechterkant van het busje. 

Het paard, en dit weet ik van getuigen, waaronder een vriend die het heeft zien gebeuren, keerde en 

ging mij achterna. Ik ben vanuit mijn rug overreden door het paard. Ik klap gestekt voorover en het 

paard gaat over mij heen. Op het filmpje is duidelijk te zien dat de berijder het paard bewust over mij 

heen stuurt. Het gras naast mij was nagenoeg leeg en om mij te raken moest het paard bijna langs het 

politiebusje schuren. Ik heb inmiddels van veel mensen gehoord dat een paard NOOIT uit zichzelf over 

een levend wezen heen zal gaan. De ruiter die achter het paard dat mij overreed reed wendde zijn 

paard wel om mij heen. Hoewel veel agenten het moeten hebben zien gebeuren heeft geen enkele 

agent hulp geboden of zich om mij bekommerd. Volgens mij is doorrijden na een aanrijding terecht 

strafbaar. Maar voor de politie lijken andere regels te gelden.  

Het publiek heeft mij overeind geholpen en aan de kant op een bankje gezet. Onderweg tikte iemand 

nog op het raam van een politiebusje of ze een stoel hadden en of ze een ambulance wilden bellen. 

Dat kon niet, zeiden ze, en draaiden hun raampje weer dicht. En er is ook door een agent gemompeld 

dat ik daar dan maar niet had moeten staan. Uiteindelijk heeft iemand uit het publiek een ambulance 

gebeld. Zij hebben naar mijn voet gekeken en dachten dat hij gebroken was. Dan zou ik mee moeten 

met de ambulance naar het ziekenhuis. Dat wilde ik niet. Ik ben met mijn vriend naar huis gegaan. De 

volgende dag toch naar mijn huisarts en het ziekenhuis gegaan. Er is een foto gemaakt. Er bleek een 

stuk van mijn (halles) bot afgebroken en de banden gescheurd. Ik kreeg gips en krukken, die ik niet kon 

gebruiken omdat mijn linkerarm en schouder heel pijnlijk waren. Ik kon niet leunen op de kruk of mijn 

arm gebruiken.  
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Uiteindelijk heb ik 1 week gips en 5 weken een brace gehad om mijn voet. En 4 weken pijn aan mijn 

arm, schouder en nek en vanuit mijn nek dagelijks hoofdpijn. Ik heb nooit hoofdpijn.  

Het gaat gelukkig nu, 26 april, weer stukken beter met mij. Hoewel mijn voet wel geslonken is, is hij 

nog steeds dikker dan normaal.  

Ik heb aangifte gedaan van het gebeuren bij het meldpunt veiligheid en integriteit van de politie.  

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Marja Pelgrom                                                        Drs. Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
138 

28. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Marianne Willemijntje van Barneveld 

Geboortedatum: 3 oktober 1956 

Geboorteplaats: Ede 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op 24 januari 2021 waren wij aanwezig op het Museumplein. Dit n.a.v. de voor ons verstrekkende 

gevolgen van vrijheidsberoving door het huidige inmiddels demissionaire kabinet. 

Ikzelf, Marianne Nugteren van Barneveld, had voor de gelegenheid in de buurt om witte kleding 

gevraagd, voor mij was het heel duidelijk dat ik onschuld wilde uitstralen. In verband met deze 

activiteit waren wij pas om 15.00 uur bij het Museumplein, waar wij, nadat een ontzettend groot 

aantal bereden politie het Museumplein overtrok, ons aansloten bij een groepje van ongeveer 30 

mensen, die allen gewoon op de grond zaten, vreedzaam. Ongeveer een uur hebben we daar gezeten 

zonder toezicht. Daarna werden we omsingeld door in eerste instantie ME, wat later afgeschaald werd 

naar wat leek politie. Op een geven moment werd er buiten het cordon, waar wij ook niet meer uit 

mochten, een eenling zonder reden met een gummiknuppel geslagen. Ik ben daarvoor gesprongen, 

mijn man en nog een man hebben mij net voordat ze mij met diezelfde gummiknuppel wilden slaan 

ertussen uitgehaald. Na dit voorval keerde eigenlijk de rust weer. 

Op een gegeven moment werden we gesommeerd te vertrekken en ik gaf aan dat ik daar niet voor 

niets was. Dat wat mij betreft 13 van de 30 mensenrechten geschonden worden en heb dat laten 

lezen. 

Toen werden we met de ongeveer 18 man die toen nog over waren naar een cellencomplex gebracht. 

Met een niet geblindeerde bus. Op het laatst werd er ook nog een geboeide minderjarige jongeman in 

onze bus gebracht, waarschijnlijk net zo onschuldig aan alles behalve niet vertrekken op commando. 

Bij het cellencomplex voorbij de Bijlmer werd er gevraagd of er nog iemand van de politie bij de bus 

moest blijven. Ik gaf aan dat we geen van allen van plan waren voortijdig te  vertrekken. Helaas had ik 

in de consternatie van het hele proces (zoeken van kleding, reisklaar maken van Groningen naar 

Amsterdam) mijn portemonnee met daarin mijn rijbewijs vergeten, welke achteraf gewoon in de auto 

in de parkeergarage lag. 

Mijn man moest in de bus blijven, ik moest richting cellencomplex. Ik heb nog aangegeven dat ik 

samen met mijn man wilde zijn, maar dit werd geweigerd. In de bus heeft mijn man zijn proces verbaal 

ondertekend. Ikzelf werd tot onder mijn voetzolen gefouilleerd, er was zelfs nog iemand die mij mijn 

kettinkje en oorbellen uit wilde laten doen, uiteindelijk hoefde dit niet. 

Er was iemand die zei dat ik wel wilde vertellen wie ik was en al mijn gegevens werden gevraagd, 

naam, adres, geboortejaar, geboortemaand, geboortedag. Er werd gevraagd of ik een advocaat wilde, 

dat heb ik met ja beantwoord en dat ik dan toch niet kon betalen en dat dat dan een prodeo advocaat 

moest worden. Maar de hulpofficier zei dat bij een klein vergrijp, ongeoorloofd op het Museumplein 

zijn, je de advocaat zelf moet betalen. Wilt u nog steeds een advocaat? Ja, ik wil een advocaat. Toen 

werd er gevraagd of ik het nog even wilde ondertekenen, ja, maar ik wil wel even zien wat ik 

onderteken. Bovenaan, waar mijn personalia hadden moeten staan was niets ingevuld, dus ik gaf aan 

dat mijn gegevens er niet eens op stonden. Nee, dat deed meneer later. Ik heb hem gevraagd dat ter 

plekke te doen. Nee, hij ging dat later doen. Ik zei dat ik dat zelf dan wel even wilde doen en met dat ik 

de pen wilde pakken viel deze op de grond, werd weer opgeraapt en nee, het was niet de bedoeling 

dat ik dat zelf deed. Toen heb ik geweigerd te ondertekenen. 
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Daarna werd ik weer vrijgelaten. Bij aankomst bij de bus meldde ik in paniek dat ik wel gezegd had een 

advocaat te willen tegen mijn man. We moesten nog een heel eind lopen en met de trein om weer bij 

de auto te komen en konden niet meer voor de avondklok thuis zijn(toen nog 21.00 uur). Mijn man 

stelde voor om dan maar in een hotel te gaan, maar wij zijn nog een boete riskerend, maar niet 

gekregen, naar huis gegaan. Twee hele dagen heeft het ons gekost om weer bij te komen van alle 

consternatie van ME, politie, bereden politie en alle onmenselijke behandeling. Heel langzaam zijn we 

weer opgekrabbeld. Vandaag kreeg mijn man een boete van 500 euro voor zijn VREEDZAME 

aanwezigheid op het Museumplein. Volgens ons is het ons grondrecht te demonstreren of zoals het 

ondertussen al genoemd werd koffie te drinken. Wij zagen op de laatste video van Kla TV van 19 april 

onszelf terug, ik geheel in wit gekleed, met donkere stukjes op mijn sportschoenen. Ik stap net uit, om 

voor de man die met een gummiknuppel geslagen wordt, te springen, die direct daarna te zien is.  

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Marianne van Barneveld                                           Pieter Kuit 
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29. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: David Eric Kuipers 

Geboortedatum: 26 januari 1988 

Geboorteplaats: Hengelo 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Op 1e paasdag zijn mijn moeder, mijn kinderen en ik naar Hellevoetsluis sluis gegaan om onze stem te 

laten horen. Hier hebben we een uur gezellig gestaan in het dorp, liedjes gezongen en paaseieren 

uitgedeeld. Tot de groep ging wandelen. Ik twijfelde omdat ik hier met mijn kinderen was maar heb 

toen besloten om achteraan te sluiten met mijn kinderen zodat ik overzicht hield. We zijn toen van het 

dorp naar het haventje gelopen. Daar aangekomen zag ik dat de groep vooraan werd tegengehouden 

door een linie ME'ers. Toen ben ik meteen omgedraaid om terug naar de auto te gaan. Maar ook van 

de andere kant kwamen er ook al ME'ers aan. Ik heb toen direct aangegeven dat wij naar de auto 

wilden. Ik wilde daar niet tussen de ME en de rest van de groep klem komen te staan. Hier werd ik 

toen door een zeer agressieve ME'er tegengehouden. Hij schreeuwde dat we er niet door mochten, 

duwde mij en pakte me bij mijn arm. Ik ben toen alsnog doorgelopen met mijn kinderen en moeder. 

We verlieten het haventje en liepen door een park naar mijn auto. Daar kwam toen een blauw busje 

aan gescheurd en daar kwam een groep mannen uitgestormd. In burger geklede agenten met 

gezichtsbedekking. Die arresteerden mij en vervolgens mijn moeder met veel geweld. Ze lieten toen 

vervolgens mijn kinderen van 8 en 7 jaar samen met mijn hond daar achter! We zijn toen in het busje 

wederom met veel agressie vervoerd naar het politiebureau Hellevoetsluis en vervolgens 

overgeplaatst in een andere bus en naar bureau Spijkenisse gebracht. Al die tijd is mij niet verteld 

waar mijn kinderen en hond waren ondanks mijn meerdere vragen hiernaar. Wij hebben hier toen 

schat ik 4 a 5 uur vastgezeten. Wij zijn niet gehoord en mochten geen verklaring afleggen. Eenmaal 

buiten gezet mochten we ook van dit alles geen aangifte doen. We hebben van de arrestaties/gijzeling 

een hoop opnames en meerdere getuigen die hun verklaring van af willen leggen. Ik zal u de 

videobeelden sturen. Die heb ik niet op mijn telefoon meer staan maar die stuur ik u zo snel mogelijk. 

Mijn moeder en ik willen beide naar de studio komen om ons verhaal te doen. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

David Kuipers                                                        Pieter Kuit 
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30. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Arie Dirk Paap 

Geboortedatum: 5 november 1949 

Geboorteplaats: Rotterdam 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn naam is Arie Paap, ik ben 71 jaar, anderhalf jaar geleden mijn liefhebbende echtgenote verloren, 

46 jaar getrouwd, dochter en kleinkind en nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Ruim 36 jaar 

ondernemer in het logistieke gebeuren, vele mensen een toekomst geboden. 

Ik ben hier bij BPOC om een verklaring af te geven omdat ik zwaar buitenproportioneel mishandeld 

ben bij politieoptreden op 17 januari 2021 te Amsterdam tijdens een demonstratie tegen de 

coronamaatregelen. 

Het begon eigenlijk in Den Haag op het Malieveld, op 4 september 2020: daar probeerde een 

politieruiter mij ondersteboven te rijden. Om mij in veiligheid te brengen greep ik heel kort de teugels 

vast; ik kan met paarden omgaan. 20 minuten later werd ik gearresteerd en ik werd vijf uur lang vast 

gehouden in een grote bus in een ruimte van 90 bij 90 centimeter, iets wat niet mag en kan, deze is 

alleen voor het vervoer van gevangenen die verplaatst worden en daar zit men niet langer dan 2 uur in 

van de ene naar de andere penitentiaire inrichting. Ik heb hiervan nooit een proces-verbaal van 

mogen ontvangen en er is nooit mij een dagvaarding hiervoor uitgereikt. 

Ik was zondag 17 januari op het Museumplein bij een betoging voor Vrijheid Liefde en Verbinding en 

tegen de absurde corona noodmaatregelen. 

Mijn gehele sociale leven is afgepakt en zo ook voor velen die hier aanwezig waren. Geen ontbijtje 

meer bij Bakker Bart. Hardlopen is mijn hobby. Geen city runs, voetbal kijken bij vereniging, geen 

sauna bezoek of een brunch bij Van der Valk enz. enz. Dit alles door de onzinnige noodmaatregelen. Je 

bent gegijzeld door dit kabinet. Dit was de reden dat ik op het Museumplein aanwezig was en velen 

met mij: voor onze Vrijheid zodat wij weer ons sociale leven kunnen oppakken! 

Toen ik en mijn demomaatjes aankwamen op het Museumplein stond het vol met ME’ers in 

reluitrusting, politieruiters te paard en twee waterkanonnen. Ik had op voorhand al een heel naar 

voorgevoel erbij.  

Bij het Rijksmuseum stonden jongeren aan de ene kant van de straat en aan de andere kant ME’ers in 

gelid. Ik zag dat op een gegeven moment bakstenen door de lucht achter de jongeren vandaan 

werden gegooid richting ME. De personen die dit deden liepen daarna weg naar een blauw 

politiebusje, en stapten daar in, met een nummer hierop: R001. Het bleken zogenaamde romeo’s te 

zijn. (Tegenwoordig geen nummer meer op de politieauto’s. Waarom als je niets te verbergen hebt?) 

Dit was tevens het sein om de ME te legaliseren om zeer hardhandig op te treden. Op een gegeven 

moment werd er een noodverordening omgeroepen dat de betogers het Museumplein moesten 

verlaten zonder geldige redenen. Dit noodbevel heb ik niet gehoord, maar ik liep mee met de massa 

richting Concertgebouw aan de andere kant van het Museumplein. Het Museumplein werd letterlijk 

schoongeveegd door politie en ME en demonstranten weggespoten met waterkanonnen. Dit 

gebeurde op een paar duizend mensen die vredelievend op het Museumplein waren en totaal niets 

verkeerd deden.   

Ik verliet met mijn bevriende medebetogers het Museumplein in een lange stoet. De videobeelden (zie 

video DJI_0184) bevestigden dit duidelijk.  
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Opeens kreeg ik van een politieruiter van achteren klappen met een knuppel op mijn hoofd, gevolg 

veel pijn en verward (zie video NH Nieuws en videoclips daaruit). Het bleek later dezelfde politieruiter 

als die uit Den Haag op het Malieveld te zijn, waar ik een aangifte wegens mishandeling/poging tot het 

toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, poging tot doodslag, tegen had gedaan. Duidelijk een 

wraakactie: bevestigd door videobeelden en geluidsfragmenten daarbij (zie en luister op helmcamera 

video MVI_0100*). Later in een gesprek met één van zijn collega’s in deze video, waarin deze 

politieruiter verkapt aangaf mij opzettelijk te hebben geslagen, met de woorden: “ik zag die man van 

het Malieveld, die heeft nu pijn”, en meteen daarna zei hij, “de kakkerlak.” Dit was een regelrechte  

poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel: een ambtsmisdrijf. Ik heb hier zichtbaar een 

litteken aan over gehouden op mijn hoofd!                                                                                                                                                                        

Ik was op dat moment verward en verdoofd door de harde klap, voelde later de pijn. Deed beide 

handen omhoog van de pijn, en kwam daarna tussen en achter de paarden en de ME, liep naar de 

ME’ers en ik riep “vinden jullie dit normaal”, zij sloegen mij met de lange lat een paar keer waarbij ik 

zelfs kwam te vallen. Er gebeurde zoveel dat ik u verwijs naar de videobeelden (zie video DJI_0184*) 

welke door de politiedrone gemaakt zijn en welke bij deze verklaring zijn gevoegd. O.a. lag ik weerloos 

op de grond waarbij mij ernstig letsel is toegebracht door een ME-er met buitenproportioneel geweld 

met name door klappen op mijn armen, mijn knie en doelbewust op mijn hoofd terwijl ik op 

probeerde te staan (zie video DJI_0184*). Dit alles heeft een grote open hoofdwond (zie videobeelden 

en foto’s in de internationale pers) bij mij veroorzaakt. Ik werd per ambulance met zwaailicht 

afgevoerd naar het OLVG te Amsterdam, bang voor hersenletsel.  

Zelfs Amnesty International heeft naar aanleiding hiervan Nederland gewezen op het ontoelaatbare 

en gewelddadig gedrag welke door politie eenheden bij de vele demonstraties werd toegepast, met 

als hoogtepunt Malieveld 14 maart, dit wil toch wel wat zeggen. Ook in internationale media kreeg dit 

disproportionele geweld de aandacht. 

Drie weken later op 11 februari 2021 werd ik onverwacht door een arrestatieteam van huis 

opgehaald, en gearresteerd. Dit kan en mag uitsluitend bij vermoedens van geweldpleging, wapens en 

explosieven. Zie video welke gemaakt is door mijn buurvrouw. Arrestatie Arie 11 febr.21 10.45 

Het gevolg enorme imagoschade in mijn appartementencomplex omdat het arrestatieteam bij alle 

appartementen aangebeld had, waarbij vele bewoners toekeken. 

Handboeien veel te strak om: blijvend letselschade opgelopen, rechterhand daarna gevoelloos door te 

strak zittende handboeien, ondanks mijn verzoek om deze wat minder strak te doen, geen gehoor aan 

gegeven!    

Volgens advocaat een nacht onnodig in cel doorgebracht. De politie had mij ook de volgende dag 

kunnen uitnodigen om een verhoor af te nemen. 

Op het politiebureau en cellencomplex Elandsgracht Amsterdam ‘s-morgens om 09:00 uur vanuit mijn 

cel met spoed in ziekenwagen naar het OLVG gasthuis gebracht vanwege een lichte hartaanval. In de 

middag alsnog een verhoor afgenomen.   

Alles bij elkaar heb ik heel veel over mij heen gekregen, nog steeds moet ik hier aan terug denken! Ik 

heb zowel last van fysieke als wel psychische problemen.  

Leiderdorp, 1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Arie Paap                                                       Pieter Kuit 
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31. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Hendrik Scholten 

Geboortedatum: 22 september 1962 

Geboorteplaats: Emmen 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik was op 14 maart in den Haag aanwezig als VREEDZAME demonstrant. Op plein 1813 werd ons door 

een agente geadviseerd om naar het Malieveld te gaan, want dat was weer open. Deze zelfde agente 

was later ook aanwezig toen wij door een EHBO-ster verzorgd werden in de berm van de A12 nadat 

we mishandeld waren door de ME. 

Op het Malieveld zag ik een vriend ( 'de man met de fiets' ) afgetuigd worden door de ME. Daar zijn 

veel beelden van. Hij is een aantal keren tegen en op zijn hoofd geslagen zoals duidelijk zichtbaar is op 

allerlei video's. Uiteindelijk trof ik hem aan, bewegingsloos liggend op de grond op zijn buik. Een 

politiebus reed over het achterwiel van zijn elektrische fiets. Dat wiel draaide niet meer. Ik hielp hem 

overeind en probeerde hem en de zware fiets in veiligheid te brengen. Hij liep onvast en de fiets rolde 

niet vanwege het kapotte achterwiel. 

Zodoende werd ik vanachteren op mijn hoofd geslagen door een ME-er met wie ik geen interactie heb 

gehad. Ik was ook een moment bewusteloos en krabbelde weer overeind waarop we onszelf in 

veiligheid konden brengen. 

Ik heb nog steeds gehoorschade links. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Rik Scholten                                                        Pieter Kuit 
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32. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Johannes Nugteren 

Geboortedatum: 28 september 1950 

Geboorteplaats: Hoorn 

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. 
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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. 

Leiderdorp 

1 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Johannes Nugteren                                                  Pieter Kuit 
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33. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Cees Hamelink 

Geboortedatum: 14 september 1940 

Geboorteplaats: Rotterdam 

Beroep: hoogleraar mensenrechten en volksgezondheid 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik kijk met toenemende zorg naar de situatie. We staan op het punt een tweesporensamenleving te 

creëren. De zorg die ik vanaf het begin heb gehad, vooral ten aanzien van de mensenrechten, is alleen 

maar groter geworden omdat de overheid niet in staat is gebleken die op een goede manier vorm te 

geven. Er is sprake van zeer onzorgvuldig bestuur. 

In het begin van het overheidsbeleid bleek dat een aantal fundamentele rechten (recht op vrijheid van 

beweging, recht op vrijheid van vergadering, recht op onderwijs, recht op privacy) beperkt werden. 

Dat kan op zich, want de meeste mensenrechten zijn niet absoluut. We hebben echter wel 

afgesproken in het internationale recht dat die inperkingen zorgvuldig moeten gebeuren omdat het 

raakt aan rechten die essentieel zijn voor ons mens zijn. Deze rechten zijn opgesteld om ons te 

beschermen tegen misbruik van de macht. 

Als men deze rechten inperkt, moet men aan de bevolking duidelijk maken dat het voortbestaan van 

de samenleving op het spel staat. Dat heb ik uit de verklaringen van de overheid nooit kunnen 

opmaken. Ook zouden de maatregelen van tijd tot tijd getoetst moeten worden door een gerechtshof. 

De maatregelen van de overheid raken aan zeer fundamentele afspraken die we met elkaar gemaakt 

hebben. Ook moeten deze maatregelen voldoen aan twee principes: 

1) Proportionaliteit – het afwegen van belangen. Als de volksgezondheid in gevaar is, mogen 

bepaalde rechten worden ingeperkt. Daarover behoort gediscussieerd te worden. Die 

discussie heb ik niet gezien. Hoe weegt men bijvoorbeeld het belang van de volksgezondheid 

af tegen het belang van het recht op onderwijs? Deze afweging heeft niet plaatsgevonden. Dat 

is deel van de reden waarom ik spreek van onzorgvuldig beleid.  

Wanneer men een rechtssysteem heeft waarin sprake is van te weinig kennis van 

mensenrechten, kan men eigenlijk niet verwachten dat een rechter hier een geïnformeerde 

uitspraak over doet. Een rechter is geen socioloog. 

Op het moment dat de overheid besloot om maatregelen door te voeren die raken aan onze 

waardigheid als mens, had zij vanaf het begin af aan advies moeten vragen aan mensen die 

kennis hebben van mensenrechten. Het OMT had aangevuld moeten worden met mensen die 

kennis hebben van maatschappelijke zaken. Er is nooit een echte discussie geweest. 

We staan op het punt om de mensenrechten nog verder in te perken met een 

testsamenleving, het vaccinatiepaspoort etc. Dat zijn allemaal zaken die nog komen.  

 

2) Subsidiariteit – is er een alternatief dat minder schade berokkent aan de samenleving? 

Alternatieve maatregelen moeten altijd overwogen worden. Dat moet echter niet worden 

overgelaten aan het OMT. Degenen die je daarnaar zou moeten vragen zijn jonge mensen. 

Daar ontbreekt het niet aan creativiteit. Waarom hebben we jongeren niet mee laten praten? 

Het is ook hun samenleving, waarin zij nog jaren moeten leven.  

Er had sprake moeten zijn van een maatschappelijke discussie omtrent de coronamaatregelen. Dat dat 

niet is gebeurd, vind ik zeer kwalijk en dit is dan ook de reden waarom ik spreek van zeer onzorgvuldig 

bestuur.  
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Na de Tweede Wereldoorlog is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens opgesteld. Dit is 

een cadeau dat we nog niet hebben uitgepakt. We zouden een mensenrechtencultuur moeten 

hebben. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men aanspraak kan maken op het recht van vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van samenkomst, bewegingsvrijheid, recht op onderwijs, recht op privacy, 

recht op deelname aan het culturele leven. Dat is nu niet het geval. Dat heeft vooral te maken met het 

feit dat partijen die weinig op hebben met mensenrechten (bedrijven) steeds meer invloed hebben. 

Sinds de jaren ’80 is er iets in de samenleving geslopen dat ik noem “depolitisering.” Wij voeren geen 

echte politieke debatten meer. We hechten niet meer aan ideeën, maar alleen aan toevallige 

kwesties. Over de manier waarop men die kwesties oplost, is geen discussie meer mogelijk. Er is maar 

één vorm van maatschappij nodig en dat is de kapitalistische samenleving. Binnen een kapitalistische 

samenleving is voor het respecteren van mensenrechten geen ruimte meer. Als de markt de overhand 

krijgt, is er geen ruimte meer voor principes zoals gelijkheid. Daarom is het ook zo wonderlijk dat aan 

het begin van de pandemie onze minister president zei dat we moesten wennen aan het nieuwe 

normaal. Hi zei er niet bij dat in de jaren na de financiële crisis van 2008 de term “new normal” was 

geïntroduceerd in de Verenigde Staten en door vrijwel alle media overgenomen. Dit was een soort 

rechtvaardiging van een samenleving waarin men aanvaardt dat de ene persoon het beter heeft dan 

de ander, iets dat niet verenigbaar is met mensenrechten. Dit is waarom ik deze uitspraak van Rutte 

frappant vond.  

De media zijn meegegaan in het proces van depolitisering. Het door Thatcher geïntroduceerde idee 

dat er slechts één manier is om politiek te bedrijven, is door de media overgenomen. Er is geen kritiek 

op het maatschappelijk stelsel als zodanig. Net zoals er in de rechterlijke macht weinig mensen zijn die 

verstand hebben van mensenrechten, zijn die er ook weinig in het parlement en in de journalistiek. 

Het valt op dat er voor mensen die uitspraken doen over mensenrechten weinig interesse is van de 

reguliere media. Je ziet daardoor dat mensenrechtenadvocaten e.a. zich wenden tot kanalen zoals 

Café Weltschmerz. Deze kanalen worden vervolgens weer geframed als complotkanalen etc. 

Bij de politie is sprake van disproportioneel gebruik van geweld. Het hoort bij de eerdere genoemde 

onzorgvuldigheid dat over het recht op demonstratie niet wordt nagedacht. Politie met paarden, 

honden, waterkanonnen etc. hoort niet thuis in een democratische samenleving. Het probleem ligt 

uiteraard bij de beleidsmakers, die hier nooit opdracht toe hadden mogen geven. Er had een 

maatschappelijk debat over moeten zijn. Er zit hier een beleidsprobleem: er wordt niet begrepen dat 

voorlichting en communicatie essentieel zijn. Men kan wel proberen mensen op grote schaal angst 

aan te jagen, maar dat is iets anders dan te proberen mensen te verleiden met elkaar in gesprek te 

gaan over wat verantwoordelijkheid is.  

De wetenschap is een slechte dienst bewezen door het RIVM en het OMT. Natuurlijk zijn er altijd 

mensen te vinden die zullen zeggen dat het coronavirus buitengewoon ernstig is. Daarom juist zou er 

sprake moeten zijn van een gesprek. Er zijn namelijk ook genoeg mensen te vinden die een andere 

mening hebben.  

De ernstige schade die het coronavirus volgens sommigen zou kunnen veroorzaken, wordt 

aangevoerd als motivatie voor het inperken van mensenrechten, zoals bijvoorbeeld het recht om 

terug te keren naar het thuisland (zonder PCR test). 

Het is een zeer gevaarlijke situatie dat mensenrechten zomaar kunnen worden ingeperkt en dan ook 

nog voor onbekende duur. Het parlement is niet de waakhond die het zou moeten zijn. De 

testsamenleving schendt de grondwet. De maatregelen zijn een schending van het mensenrecht op 

gezondheid. Dit houdt in dat men het recht heeft op de condities waaronder gezondheid 

gegarandeerd is, maar dan wel in brede zin. De World Health Organization definieert dit als een 

volledige staat van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden. In de jaren ’80 hebben zij daaraan 
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toegevoegd dat het recht op gezondheid een mensenrecht is. Wat de regering heeft gedaan, is uit 

deze drieledigheid één aspect benadrukken, namelijk de fysieke gezondheid. Bij gezondheid gaat het 

echter over de complementariteit van deze drie aspecten. Men zou de lichamelijke gezondheid 

moeten afwegen tegen de psychische gezondheid. Wanneer grote aantallen mensen bijvoorbeeld een 

depressie krijgen, komt het psychisch welbevinden in het gedrang.  

In de ethiek leren wij dat morele dilemma’s opgelost dienen te worden door hier met elkaar over te 

praten. Deze discussie heeft niet plaatsgevonden.  

Wat wij in Nederland missen is een Hooggerechtshof dat beoordeelt of maatregelen wel in 

overeenstemming zijn met de grondwet. In bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten is hiervan 

wel sprake. In Nederland wordt dus niet getoetst aan de grondwet. We hebben een overheid die een 

bepaalde kant op wil en een parlement dat daarin meegaat. We moeten echter niet vergeten dat wij 

als burgers hiervoor ook verantwoordelijk zijn. Feit is dat er in grote getale gestemd is op de zittende 

premier en de partij achter hem.  

Er worden tegenstellingen gecreëerd in de samenleving door het testbeleid (niet in de laatste plaats 

door de kosten die verbonden zijn aan testen) en in toenemende mate ook door de vaccinaties. 

Hierdoor komt het voortbestaan van de samenleving zoals wij die kennen op het spel te staan.  

Wat ik mijn studenten altijd mee heb gegeven, is dat zij zich altijd af zouden moeten vragen of de 

verhalen die zij te horen krijgen wel kloppen. Wat de media te verwijten valt, is ondeskundigheid en 

eenzijdigheid. Er wordt vaak als argument aangevoerd dat mensen van kritische discussie in paniek 

raken en dat de vaccinatiebereidheid dan negatief beïnvloed wordt. Echter, mensen zijn allang in 

paniek geraakt. Velen van hen besluiten daarom om dan maar zo snel mogelijk een vaccinatie te gaan 

halen. Er is mensen succesvol grote mate van angst aangejaagd, waardoor mensen sneller geloven wat 

de media zeggen en ze kritische discussie moeilijk vinden. Er had ook voor gekozen kunnen worden 

om in gesprek te gaan met mensen. Op deze manier wordt een samenleving gecreëerd waarin 

mensen niet meer met elkaar in gesprek gaan. Het punt van een discussie is juist om in gesprek te 

gaan met iemand met wie men het niet eens is en te proberen elkaar te leren begrijpen.  

Degenen die beleid voeren in de wereld zijn allang niet meer alleen nationale regeringen, maar in 

toenemende mate grote bedrijven die steeds meer macht hebben gekregen. Dat is geen 

samenzwering, maar gewoon de realiteit. Wat we zien, is dat grote bedrijven proberen om politieke 

invloed uit te oefenen om bijvoorbeeld minder belasting te betalen. Het is ook geen toeval dat Pfizer, 

een bedrijf dat nu veelvuldig wordt geprezen, een bekende belastingwanbetaler is. De plannen die 

genoemd worden in de zogenoemde Great Reset zijn voor een groot deel allang gerealiseerd. We 

leven allang in een samenleving waarin beleid wordt gemaakt door bedrijven. We moeten niet 

vergeten dat bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen vaak aandeelhouder zijn 

van grote bedrijven en dat de burger dus indirect belang heeft bij een grote winstmarge van een 

dergelijk bedrijf. We zouden terug moeten naar een situatie waarin de burger zich daarvan bewust is 

en daarover vragen stelt aan bijvoorbeeld zijn/haar pensioenfonds. 

Hannah Arends beschrijft in haar boek De oorsprong van het totalitaire denken welke mechanismen 

uiteindelijk kunnen leiden tot een politiestaat. Zij noemt het isoleren/tegen elkaar uitspelen van 

burgers, veroorzaken van argwaan waardoor mensen bereid worden elkaar aan te geven, gebruiken 

van propaganda. Nederland is geen politiestaat, Mark Rutte is geen autocraat, maar we treffen wel 

alle voorbereidingen voor het instellen van een politiestaat. Wanneer deze omstandigheden worden 

gecreëerd, dan draagt men daar als overheid verantwoordelijkheid voor. Deze “voorbereidingen” 

kunnen bijvoorbeeld zijn het toepassen van buitenproportioneel politiegeweld, het inzetten van 
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buitengewone opsporingsambtenaren voor taken waarvoor zij niet opgeleid of bevoegd zijn, etc. Dit is 

een glijdende schaal. 

Leiderdorp 

8 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Cees Hamelink                                                        Pieter Kuit 
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34. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Herman Robert van Gunsteren 

Geboortedatum: 16 december 1940 

Geboorteplaats: Den Haag 

Beroep: professor politieke theorieën en rechtsfilosofie 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Er zijn drie soorten burgerschap: 

1) individualistisch 

2) republikeins 

3) communautair (gemeenschappen) 

4) neo-republikeins 

Er moet in de samenleving ruimte zijn voor “lastige” burgers. Ook een minderheid van één moet de 

mogelijkheid krijgen om zich een meerderheid te verwerven. Daarom is het recht op demonstratie en  

vrijheid van meningsuiting ook belangrijk. 

Ik spreek over het algemeen van demonstranten en niet van “wappies.” Dit woord wordt in mijn 

artikel gebruikt om aan te duiden dat dit een woord is dat in de samenleving wordt gebruikt. 

Een dictator is iemand die zeggenschap heeft over een bepaald onderwerp. Een 

brandweercommandant is volgens die definitie ook een dictator. Men neemt beslissingen binnen 

zijn/haar bevoegdheden. Een dictator wordt echter een tiran wanneer hij/zij zelf besluit wanneer en 

hoelang bepaalde dingen noodzakelijk zijn. 

Ik zie dergelijke tirannieke neigingen in de politiek sinds 9/11. Mensen die verdacht worden, worden 

constant op hun huid gezeten. Met staatstirannie bedoel ik dat de politiek zich buitengewone 

bevoegdheden toe-eigent en zelf bepaalt voor hoe lang zij die mag behouden.  

Noodmaatregelen treffen de ene persoon meer dan de ander. Er ontstaat een ongelijke verdeling. 

Men kan niet voor altijd doorgaan met het volk iedere week opnieuw vertellen wat zij wel en niet 

mogen doen. Er ontstaat dan een permanente uitzonderingssituatie. 

Er worden maatregelen genomen met als doel preventie in plaats van bestrijding. Dat is 

problematisch, omdat men dan altijd kan zeggen dat de situatie zonder maatregelen nog veel erger 

zou zijn geweest. 

Mensen die gezien worden als “risicoburgers” (burgers van wie verwacht wordt dat ze moeilijkheden 

zouden kunnen veroorzaken) worden in de gaten gehouden. Dat is kwalijk, omdat mensen in principe 

vrij zijn om te doen wat zij willen. Demonstraties moeten plaats kunnen vinden op een plek waar 

genoeg mensen kunnen zien dat er een demonstratie gaande is. Dat is de juridische standaard. 

Demonstraties kunnen in principe op een bepaalde locatie verboden worden, mits er een andere plek 

is die zichtbaar genoeg is. Er is een situatie denkbaar waarin er sprake is van een dusdanig groot 

onrecht, dat men bewust en zichtbaar de wet overtreedt. Dat heet burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat 

is echter momenteel niet het geval. Ik vind het onverstandig wanneer demonstranten alsnog gaan 

demonstreren op plaatsen die door de overheid zijn verboden. 

Met betrekking tot het geweld van de politie zeg ik het volgende: deze situaties moeten zorgvuldig 

worden bekeken. De politie moet optreden in moeilijke situaties. Daarop zijn ze getraind. Als er iets 

mis gaat bij hun optreden, zouden zij een onderzoek daarnaar moeten verwelkomen. Zij kunnen 

verbeteren door hun eigen falen te onderzoeken. Soms zal dan blijken dat dat proportioneel was en 

dat ze niet anders konden. Het onderzoek mag zichtbaar gemaakt worden.   
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Hoe meer de tijdelijke wet COVID-19 verlengd wordt, des te meer er van een uitzonderingssituatie een 

permanente situatie gemaakt wordt. Dat lijkt me niet de bedoeling. Als men hiervan een voortdurende 

uitzonderingstoestand wil maken, moet men de hele samenleving gaan herindelen. Wanneer we het 

bijvoorbeeld hebben over de avondklok: hierover zei premier Rutte aanvankelijk nog dat het een 

draconische maatregel was die zo snel mogelijk weer weg moest. Echter werd deze telkens weer 

verlengd. Zo zien we hoe dit kan afglijden. 

Voor elke maatregel moet een rechtvaardiging bestaan dat deze op dit moment heel hard nodig is. De 

bewijslast rust bij de overheid. Nu hebben we een pakket aan maatregelen en wordt eens in de zoveel 

tijd bekeken welke losgelaten kunnen worden. Dat is niet hoe het hoort te zijn. Wat er zou moeten 

gebeuren, is dat iedere keer weer opnieuw bekeken moet worden welke maatregelen nog mogen 

worden verlengd. Elke maatregel moet dan opnieuw gerechtvaardigd worden. De normale toestand is 

niet een set maatregelen. De normale toestand is geen maatregelen. Deze situaties worden echter 

omgedraaid. We zien hetzelfde gebeuren bij maatregelen met betrekking tot terreurbestrijding. Deze 

maatregelen zijn quasi-permanent geworden. Daarvoor moeten we uitkijken. We moeten echt van 

deze maatregelen af. Er wordt voor ons beschreven hoe we elkaar mogen begroeten, wanneer we een 

mondkapje moeten dragen, hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen etc. Op de lange termijn kan 

men zo niet leven. Het blijkt overigens ook dat de overheid en de GGD de enorme toestroom aan data 

en gegevens helemaal niet kunnen verwerken. Maatregelen moeten soms genomen worden, maar het 

zijn ondingen. De bewijslast rust bij degene die de verlenging wil. Ik ben bang dat de maatregelen nu 

als de normale toestand gezien worden, en daardoor de opheffing ervan gerechtvaardigd moet 

worden in plaats van andersom. 

Ik ben het met de tegenstanders van de maatregelen eens dat de vrijheid in gevaar is. Echter vind ik 

niet dat de situatie ernstig genoeg is om burgerlijke ongehoorzaamheid te rechtvaardigen. Ik denk ook 

dat de situatie zal verbeteren wanneer genoeg mensen gevaccineerd zijn. 

Ik ben van mening dat de overheid te snel de kant van een testsamenleving op gaat. Dit is in feite een 

nieuwe maatregel. Ik vind dat verdrietig. Ook vind ik de ziekte COVID-19 hiervoor niet ernstig genoeg. 

Feit is dat de meeste mensen er gewoon doorheen komen. Als het cholera was geweest, zou het nog 

anders zijn.  

Ik heb ook grote waardering voor de vaccinproducenten die deze nieuwe vaccins hebben gemaakt. De 

wetenschappelijke uitwisseling heb ik fascinerend gevonden. Ik heb dan ook vertrouwen in deze 

vaccins. Ik ben echter ook van mening dat er geen drang mag zijn om te vaccineren. Een situatie 

waarin men zonder vaccinatie de toegang tot de volledige samenleving wordt ontzegd, is dus niet 

acceptabel. Dat is isoleren van medeburgers, en dat mag men niet doen. Ik vind dat buiten proportie. 

Het eisen van een test of vaccinatiebewijs voor bijvoorbeeld het theater is dan ook een maatregel die 

tijdelijk genomen kan worden, maar die absoluut geen permanente toestand mag worden. 

Leiderdorp 

8 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Herman Robert van Gunsteren                                                    Pieter Kuit 
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35. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Moss Fenstra 

Geboortedatum: 28 februari 2004 

Geboorteplaats: Utrecht 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Gebeurtenis 5 mei j.l. te Rotterdam  

Tijdspanne 5 mei 13:00 tot 6 mei 11:00. 

Reden bezoek 

Op woensdag 5 mei besloot ik naar Rotterdam te gaan omdat ik via een vriend hoorde dat daar een 

vredesmanifestatie zou zijn. Ik ben vanuit Utrecht met de trein vertrokken samen met een aantal 

vrienden. Vroeg in de middag zijn we in Rotterdam aangekomen. We zijn eerst nog langs de Albert 

Heijn gegaan en daarna rechtstreeks naar de locatie van de vredesmanifestatie gegaan.  

Locatie van het manifest 

Aangekomen op de locatie waren er al verschillende politievoertuigen aanwezig en vrijwel geen 

bezoekers. Er werd door de politie gevraagd wat wij hier kwamen doen en waar we vandaan kwamen. 

Hierop hebben we geantwoord “we komen uit Utrecht en komen de vrede vieren in Rotterdam”. Na 

een korte babbel wenste de politieman ons een fijne vrijheidsdag. 

In de stad Rotterdam 

We besloten te gaan wandelen door de stad. Uiteindelijk ben ik met 2 vrienden bij een terrasje gaan 

zitten bij het Noorderpark. Dit was rond 13:30. Er kwamen langzaam meer mensen aan die voor de 

vredesmanifestatie kwamen. Na een klein uur zijn we met deze mensen naar de locatie van het 

manifest gewandeld. We kwamen langs een loods waar een auto stond met een geluidsinstallatie op 

de achterkant. Er werd muziek werd gedraaid. De sfeer was gezellig. We zijn daar even gebleven, maar 

na enkele minuten was er al politie. Ze keken naar de wagen en de groep en maakten foto’s. dat vond 

ik vreemd. Na 20 minuten gedanst te hebben zijn we verder gegaan richting de locatie van de 

manifestatie.  

Manifest 

Op de locatie stond ook een auto met muziek. Er waren wat mensen en ook wat politie. Er 

verzamelden zich meer mensen bij de auto en de muziek. Na een half uur moest ik plassen en ben op 

zoek gegaan naar een toilet. Na dik 10 minuten kwam ik terug en zag ik dat de politie de manifestatie 

aan het schoonvegen was. De politie zei dat we moesten vertrekken. Ik ben toen maar weggelopen 

om mijn vrienden te zoeken. Toen ik eenmaal wat vrienden zag ben ik met hun meegegaan om op 

zoek te gaan naar een plek waar we rustig konden chillen. Het was inmiddels 16:30.  

Na een half uur lopen waren we aangekomen bij een mooi klein parkje aan het water. Ook daar stond 

weer een auto met een paar kleine boxen in de achterbak waar lichte muziek werd gespeeld en er 

zaten wat mensen op het veldje.  

Na ongeveer anderhalf uur daar te hebben gezeten, was daar ineens de politie ter plekke. De politie 

was dwingend en de situatie werd snel grillig. Ze gingen bij de auto en apparatuur staan en hadden de 

wapenstokken in hun handen. Hoewel de muziek niet meer aan stond, nam de politie de apparatuur in 

beslag. Ze wilden niet met ons in gesprek en voor zover ik weet hebben niet verteld waarom ze de 

apparatuur in beslag namen.  
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Ik was met een vriendin aan het praten toen opeens de politie begon in te slaan met hun 

wapenstokken op de mensen die te dicht bij de apparatuur stonden. Ze jaagden ons weg en sloegen 

verschillende mensen terwijl er geen gevaar was. Het ging er plotseling hard aan toe. Toen enkele 

vrienden werden geslagen heb ik uit emotie gescholden naar de politie omdat ze in mijn beleving 

onnodig veel geweld gebruikten. 

We zijn weggegaan van het geweld en zag dat er verschillende politievoertuigen aan kwamen rijden. 

Nadat deze stopten en politie uitkwam ontstond er chaos en er werd veel geschreeuwd en renden 

mensen en politie achter elkaar aan. Een vriend is daarbij aangehouden. Dat gebeurde allemaal uit 

mijn zicht omdat ik een beetje afstand wilde houden omdat er zoveel gebeurde. Ik ben met een 

vriendin langs het water gelopen om een rustig plekje te vinden om te kunnen zitten. We kwamen wat 

mensen tegen die we kenden en liepen met hun mee verder de stad door. 

Aanhouding voor het incident 

Na een half uur lopen door de stad was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee en besloot ik rond 

19:30 naar huis te gaan. We waren met ongeveer 10 man. Op dat moment kwam er een politiebusje 

en werden weer mensen aangehouden. Zonder dat de politie iets zei werden we overdreven 

hardhandig gefouilleerd. Begreep dat niet aangezien we niets verkeerds deden en gewoon onderweg 

waren. Ze hebben mijn ID gevraagd -wat ik heb gegeven- en deze hebben ze gefotografeerd. 

Aangezien er niets aan de hand was lieten ze mij gaan. Ik liep naar 3 vrienden die verderop de straat 

stonden. Ik stond met een van hen te praten. 

Het incident zelf 

Opeens kwam er een nieuw politiebusje aanrijden waar 2 agenten uit stapten die de vriend waarmee 

ik aan het praten was met veel geweld vast pakten en tegen de muur aanzetten. Ik schrok en zei tegen 

de agenten dat ze wat rustiger moesten doen. Ik zag dat ze hem veel pijn deden. Op datzelfde 

moment zag ik uit mijn ooghoek een agent op me afkomen. Ik schrok en ging enkele stappen 

achteruit. Ik hield mijn armen laag en handen open omhoog. Voordat ik het wist kreeg ik flinke duw 

met twee handen op mijn borst. Ik viel naar achteren op de grond en mijn achterhoofd raakte de 

straat. Ik schrok me kapot en met snoerende pijn in mijn hoofd probeerde ik rustig op te staan en zei 

“doe eens rustig”. Ik keek hem nog in zijn ogen en zag de boosheid. Ik was bang. Vanaf dat moment 

weet ik het eigenlijk niet meer. Door klap met blote vuist in mijn gezicht ben ik buiten westen geraakt. 

Ik herinner me nog vlagen; dat ik op mijn buik half op de stoeprand lag, bloed stroomde uit mijn 

mond, voelde pijn in mijn nek, rug en enkel, kon nauwelijks ademen en kon niets zeggen. De agent zat 

met zijn hele gewicht op mijn rug met z'n knie in mijn nek en mijn ruggenwervel. Ik was doodsbang 

want wat deze agent bij me deed, had ik ook gezien op Youtube en die gast in dat filmpje ging eraan 

dood. Hij hield mijn handen op mijn rug vast. Alles deed pijn, ik was duizelig en slap en kreeg bijna 

geen lucht. 

Na het incident 

Ik werd vervolgens in de boeien geslagen en tegen een politiebusje aangezet. Mij werd verteld dat ik 

was aangehouden wegens belediging van een agent. Ik heb de agent die mij had aangehouden 

helemaal niet had beledigd. Ik werd toen in het busje gezet die mij heeft vervolgens naar het 

politiebureau heeft gebracht. Het ging allemaal snel en was versuft. Ik voelde veel bloed in mijn 

gezicht en rondom mijn mond.  Eenmaal aangekomen bij het bureau moest ik nog wachten in de 

deuropening van het busje. Ik vroeg aan de agenten of ik een foto van me gezicht mocht maken 

waarop hun antwoorden: “je bent aangehouden al je rechten zijn ontnomen.” Ook mocht ik mn 

ouders niet bellen. 
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Op het politiebureau 

Nadat de agenten klaar waren met roken ben ik naar een kamer gebracht waar ik weer werd 

gefouilleerd en alle spullen die ik bij me had werden ingenomen en in een kluisje gestopt. 

Ik had nog een aantal keer gevraagd of ik kon kijken hoe mijn gezicht eruit zag maar dat mocht ook 

niet van de andere mensen die alles aan het doorzoeken waren. Ik werd naar een wachtcel gebracht. 

In de wachtcel heb ik lange tijd gezeten. Na enige tijd werd mij verteld dat ik waarschijnlijk de nacht op 

het bureau moest blijven, hoewel het erg onduidelijk was wat er moest gebeuren en waarom. Na 

enige tijd werd ik plots naar de slaapcel gebracht. Ik mocht m'n ouders niet spreken. Ik was nog steeds 

bang en ik trilde. Op dat moment kwam er een dokter naar me kijken die mij vluchtig onderzocht. Hij 

maakte nog een opmerking dat het vanzelf zou overgaan. 

Gesprek met advocaat 

Na weer een tijdje te hebben gewacht werd er de celdeur geopend en er een telefoon aan mij 

gegeven met een advocaat aan de lijn. Die heeft mij van alles verteld, alleen kan ik me dat niet meer 

goed herinneren omdat ik nog zo suf en geschrokken was. 

De overnachting  

Daar zat ik, helemaal wappie, wist vrijwel niets en snapte het niet. Waarom werd ik zo behandeld? Het 

bloed wat op me gezicht zat was ondertussen opgedroogd. Wilde me wassen en douchen. Maar dat 

kon niet. Had honger maar kreeg niks. Ben gaan liggen en weer zitten. Had pijn en voelde me heel erg 

alleen. En ik probeerde maar te snappen wat ik nou verkeerd had gedaan. Wat er was gebeurd? Ik 

weet ook dat ik iedere keer angstig werd als er een agent langs de cel liep. 

De ochtend 

Na een lange tijd werd mij gevraagd of ik een ontbijtje wilde en mocht ik douchen. Het was kennelijk 

ochtend. Na het douchen moet ik weer naar m'n cel. Ik weet dat dit rond half 8 was, omdat ik de tijd 

had gevraagd.   

Na een tijdje werd mijn celdeur weer geopend en word mij verteld dat mijn vader er was om mij te 

spreken. Ik werd naar de spreekkamer gebracht. Daar werd het mij pas meer duidelijk wat er allemaal 

was gebeurd. Ik kreeg ineens veel meer informatie. Toen mijn Pa er was leek het wel dat alles pas echt 

ging draaien. Op dat moment zag ik ook de video’s en foto’s die rondgingen. Ik schrok erg van wat ik 

zag en ik kreeg er steken van in mijn buik. 

Met de hulpofficier van Justitie en mn vader hebben we toen gesproken. Er werd uitgelegd wat de 

overweging was dat ik de nacht op het bureau moest blijven. Ook werd er verteld dat er 

buitenproportioneel gedrag en geweld was gebruikt door de agent en dat daarom de zaak werd 

geseponeerd. 

 Mijn vader heeft toen ook geregeld dat er gesprek kon komen met de agent die mij had mishandeld. 

Dat was toen heel snel geregeld wat best raar is. Ik en mijn vader moesten toen naar een ander 

politiebureau rijden om een gesprek te hebben met deze agent. Omdat de politie zelf al had 

toegegeven dat deze agent buitenproportioneel geweld tegen me had gebruikt, verwachtte ik dat hij 

schuldbewust zou zijn tegen me.  

Maar tijdens dat gesprek gebeurde dat niet. Ik kan me niet alles herinneren omdat ik het eng vond om 

met de man in 1 kamer te zijn ondanks dat mijn pa erbij was. Maar hij probeerde zich te verdedigen 
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waarom hij zo had gehandeld en had zei: “dat ik een bedreiging zou zijn geweest voor hem en zijn 

collega’s” 

Wat natuurlijk niet waar is er is daar heel hard bewijs voor want dat kun je op de video zien. De agent 

had volgens mij zelf ook nog niet de video gezien die rond was gegaan. 

Het gesprek verliep vreemd. Ik ergerde me aan de houding van de agent omdat ik het allemaal zo 

oneerlijk en gemeen vond omdat ik echt niets had gedaan om zwaar mishandeld te worden door deze 

man en hij er ook nog omheen probeerde te draaien terwijl de andere politie al had toegegeven dat ze 

fout zaten. Na 15 min was het gesprek op een einde gekomen.  

Eenmaal in de auto onderweg was zo blij was dat het voorbij was. De afgelopen week heb ik best 

slecht geslapen en komt dat woedende gezicht van die agent steeds terug en ik merk dat ik schrik 

wordt als ik agenten zie. Ik wil iets aan gaan doen zodat dit niemand meer overkomt wat mij is 

overkomen.  

Leiderdorp 

15 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Moss Fenstra                                                      Pieter Kuit 
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36. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Onno Fenstra 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Woensdagavond 5 mei jl. rond 20:00 werd ik gebeld door de moeder van Moss. Zij was overstuur. Zij 

vertelde mij dat ze was gebeld door de politie en dat Moss was opgepakt. Ze was emotioneel en 

aangeslagen. Ze heeft mijn nummer doorgeven aan de politie aangezien ze verward was, het overzicht 

even niet meer had en regelzaken van deze orde liever aan mij over laat.   

Ik werd gebeld door de Politie Capelle a/d IJssel, in persoon de heer Aart Laurens (AL). De man klonk 

vriendelijk en oprecht. Nadat hij mij mededeelde dat ik niet moest schrikken, heeft hij gevraagd of ik 

de vader van Moss Fenstra was. Vervolgens deelde hij mij mede dat Moss was opgepakt met de 

aanklacht “belediging van een politieagent” en dat hij zelf de verbalisant was. Ook meldde hij dat een 

van de arrestanten een wapen zou hebben gedragen. AL Informeerde mij dat Moss mij zou hebben 

aangewezen als vertrouwenspersoon en dat gezien het tijdstip Moss waarschijnlijk een nacht op het 

bureau moest gaan doorbrengen. Ook dat hij een pro deo advocaat toegewezen zou krijgen die 

hoogstwaarschijnlijk niet meer voor 22:00 zou komen opdagen omdat er geen haast bij was. 

Ik vroeg eerst wat de belediging was geweest en wat de relatie met het wapen in deze was.  AL 

vertelde mij dat de belediging in lijn met de bewoording “Kanker Mongool” was en dat “het wapen” 

gelukkig geen relatie had met Moss. Dit raakte mij gezien Opa en Oma van Moss beide deze ziekte 

hebben gehad en het woord mongool weinig respect toont voor de mens met deze “stempel”. Ik kon 

me niet voorstellen dat mijn zoon dit gezegd zou hebben, maar ja als vader kun je je ook vergissen in 

je kinderen. Ik reageerde vanzelfsprekend tegen AL dat ik niet echt gediend ben van dit respectloze 

gedrag en bood mijn excuses aan, ook namens Moss. 

Vervolgens vond ik ook dat een nachtje op het bureau in dit geval niet heel erg zou zijn en wellicht een 

gepaste consequentie en een mooie les zou zijn voor het gedrag dat mij voorgespiegeld werd. Ik wist 

op dat moment niet zeker of ik de volgende dag op het bureau zou kunnen verschijnen, gezien de 

afspraken die ik had de volgende dag. Hoe dan ook, ik wist dat Janneke, (zijn moeder) of ik de rol van 

vertrouwenspersoon zouden kunnen vervullen. Ik heb vanzelfsprekend mijn gedachten met AL 

gedeeld. Ik heb tot slot nog gevraagd of ik Moss zou kunnen spreken, maar hij deelde mij deelde mij 

dat dit niet mogelijk was. 

Enige tijd later werd ik wederom gebeld door de politie. Naam onbekend. Hij informeerde mij dat 

Moss de nacht op het bureau moest doorbrengen en dat ik de volgende ochtend om 9:00 op het 

bureau verwacht werd om de zaak af te handelen. Ook hij informeerde mij dat ik Moss niet kon 

spreken, maar dat Moss in goede handen was. Meer informatie is voor zover ik mij herinner niet met 

mij gedeeld en op dat moment heb ik het daarbij gelaten. 

 Het duurde niet heel lang dat ik rond de klok van 22.30 een aantal filmpjes kreeg doorgestuurd van 

zijn moeder. Ik was zwaar geschokt van wat ik zag: de hardheid, lompheid en pure agressie. 

Onmenselijkheid hoe deze agent op mijn zoon insloeg terwijl mijn zoon helemaal niets deed, zei of 

enige verweer gaf. Er was totaal geen enkele dreiging te zien. Het hele incident is ook nog vanuit 

meerdere posities gefilmd dus de situatie en het doorgeslagen geweld is klip en klaar.  
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Hoe is het met Moss? Vanwaar dit buitenproportioneel gedrag van deze agent? Wat is er ”geknapt” in 

zijn “zijn”. Dit is onacceptabel gedrag van een agent ten opzichte van een minderjarig kind. Zelfs tegen 

een volwassene. Dit kan en mag niet gebeuren. Punt. 

Ik voelde uiteraard een enorme woede in mij opkomen. Totaal verward over het beeld en mening die 

ik had gevormd na het telefonisch gesprek met AL en de werkelijkheid van de inhoud van de 

overduidelijke beelden; zo niet in lijn met elkaar. Ik moest even gaan zitten en tot rust komen. Emoties 

en gedachten gierden door m’n lijf. Heb met zijn moeder gesproken en gevoelens gedeeld. 

 Ik voelde mij in eerste instantie schuldig dat ik niet echt op ben gekomen voor Moss tijdens het 

gesprek met de politie. Mijns inziens ook niet de juiste vragen had gesteld. Ik koos eigenlijk meteen de 

kant van de politie omdat ik vanzelfsprekend aannam dat zij juist waren. Want tsja, daar ga je als goed 

burger gewoon vanuit. Waarom heeft de politie mij niet geïnformeerd dat er sprake is geweest van 

ernstig geweld bij de arrestatie? Er gingen veel meer vragen door mij heen gepaard met emoties van 

boosheid, teleurstelling en woede. Wilde eigenlijk meteen naar Moss toe. Hij moet geschokt verward 

en verdrietig zijn, en pijn van zijn verwondingen hebben. 

Ik werd uiteraard overspoeld met reacties emoties en meningen van m’n omgeving die de schokkende 

beelden op social media hadden gezien.   

Ik heb enige tijd rust genomen en heb m’n laptop gepakt en ben op de site van de Rijksoverheid de 

rechten van minderjarigen gaan doornemen. Als ik naar het bureau ga, ben ik in ieder geval enigszins 

op de hoogte van de procedure en onze rechten, was mijn gedachte. Het werd mij al snel duidelijk dat 

er een aantal zaken niet klopte: i) een minderjarige mag altijd zijn ouders spreken na een arrestatie, ii) 

een licht “misdrijf” als belediging van een agent niet een reden is om een nacht op het bureau te 

moeten doorbrengen. Normaliter kun je de volgende ochtend je gewoon melden.; iii) dat er essentiële 

informatie over de gebeurtenis aan mij door beide heren van de politie was achtergehouden. 

 Uiteindelijk heb ik mezelf om 04:30 bij elkaar gepakt en heb ik de politie in Capelle gebeld. Ik mocht 

wederom mijn zoon niet spreken en het was volgens de agent van de receptie zeker geen goed idee 

op dit tijdstip naar het bureau te komen. Ook na mijn uitleg over de situatie kwam er geen response 

en werd mij medegedeeld dat ik om 09:00 terecht kon. 

Ik ben de bewuste donderdag 6 mei vanuit Utrecht rond de klok van 07:00 vertrokken en kwam rond 

07:50 op locatie gelegen aan de Slotlaan. Onderweg nog gesproken met zijn moeder en gedeeld wat 

mijn plan van aanpak was. 

Aangekomen op het bureau merkte ik dat de receptie nauwelijks was geïnstalleerd en de 

computersystemen nog niet waren opgestart. Nadat ik duidelijk had gemaakt wie ik was en wat ik 

kwam doen, kreeg ik weer te horen dat ik m’n zoon niet kon spreken en dat ik tot minstens 09:00 of 

later moest wachten totdat de zaak zou kunnen worden opgepakt. Het was overigens geenszins 

duidelijk wat de planning was. 

Op dat moment heb ik besloten de rechten van mezelf en m’n zoon, en daarmee de plichten van de 

politie, netjes uiteen te zetten. Zodoende ontstond er ook -eindelijk- beweging. Na enkele telefoontjes 

van de receptie informeerden ze mij dat Moss in gesprek was met zijn advocaat (T v Eerden) en dat ik 

daarna mijn zoon kon bezoeken. 

Ik werd na ongeveer een kwartier opgehaald door de security en een agent en werd naar een ruimte 

gebracht waar ik m’n spullen moest achterlaten in een kluis. Vervolgens werd ik naar de kamer 

gebracht waar ik Moss in aantrof: Ik zag een vermoeide, bange, aangeslagen ineengedoken jongen 

met opgezwollen wang zitten op een stoel. We waren enorm blij elkaar te zien, hielden elkaar even 
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vast en zeiden niets. We deelden vervolgens vanzelfsprekend elkaars ervaringen van de dag en nacht. 

Moss was helemaal niet op de hoogte van de filmpjes en heb hem deze laten zien. Ik zag zijn emoties 

weer opkomen en hij zij mij, ”joo ik kan mij dit helemaal niet meer herinneren…” Lijkt mij een logisch 

verhaal. 

 Na dik een half uur kwam een agent de ruimte inlopen en stelde zich voor als Eric van de Berg, 

hulpofficier van Justitie. Hij informeerde dat hij verantwoordelijk was voor de gebeurtenis en eigenlijk 

een vrije dag had. Hij heeft uitgelegd wat zijn overweging is geweest Moss een nacht op het bureau te 

houden, hij gaf een schets van de betreffende dag en eindigde uiteindelijk dat hij van mening was dat 

de politie “buitenproportioneel” gedrag had vertoond. Excuses zijn niet gemaakt. Hij nodigde ons uit 

naar een andere ruimte te gaan om ons gesprek even te vervolgen. 

 Daar werd feitelijk nog een keer dezelfde informatie herhaald met de toevoeging dat de zaak zou 

worden geseponeerd en dat de betreffende agent/verbalisant een probleem had en dat zodoende 

deze kwestie intern zou worden aangepakt en opgelost. Hij liet overigens doorschemeren dat aangifte 

vanuit onze kant niet veel zin zou hebben en veel tijd zou kosten. Dat bevreemdde mij. Ik heb op dat 

moment besloten de toegewezen advocaat T van Eerden te bellen. Aangezien deze al wist dat de zaak 

geseponeerd zou worden, zou hij Moss ook niet verder bijstaan. Hij heeft wel duidelijk uiteengezet 

wat onze mogelijkheden zijn, en ook dat we konden vragen om een gesprek met de verbalisant. 

Dit laatste sprak mij eigenlijk wel aan en heb deze optie met Moss, en ook de hulpofficier, overlegd. 

Dit gaf, mijns inziens, ons de gelegenheid de mens achter de agent in de ogen te kijken en van hem te 

horen wat de beweegreden is geweest van zijn handelen. Ik had het idee dat dit bij zou dragen in 

verzachting van onze emoties en de verwerking van het sterk negatieve beeld wat, uiteraard, is 

ontstaan over dit handelen van deze mens/agent in kwestie alsook de vertegenwoordiger van de 

politiemacht in zijn geheel. 

Eric van de Berg wist te vertellen dat AL vanaf deze ochtend alweer aan het werk was op het bureau 

gelegen aan de Boezembocht te Rotterdam. Ik was enigszins verbaasd aangezien AL kennelijk de dag 

ervoor avonddienst tot 23:30 heeft gehad. De arbeidstijdenwet worden hier niet echt in acht 

genomen, dacht ik. Hoe dan ook, er werd een telefoontje gepleegd en wij konden ons melden in 

Rotterdam op het betreffende bureau. 

Daar aangekomen werden we op de parkeerplaats ontvangen door een vriendelijke agent die mij 

gister kennelijk -de tweede keer- had gebeld. Ook was Eric van den Berg aanwezig. Samen liepen we 

naar het bureau en werden begeleid naar het kantoor waar we AL ontmoetten. 

De emoties liepen al snel hoog op. Laurens stelde -na een wat ingehouden groet- de vraag aan Moss 

“Hoe was je nacht?”. Enigszins verbaasd hield ik mijn mond en liet Moss zijn antwoord geven. Moss 

vertelde emotioneel: “Wat denk je, ik heb in een cel gezeten, jij hebt me in elkaar geslagen, weet niet 

waarom, heb niet geslapen en heb overal pijn. Wat denk jij?” Laurens Aert antwoordde “Nou mijn 

nacht was ook niet prettig hoor. Heb 3 uur op de bank gezeten thuis. Dit is mij nog nooit overkomen! 

Dit had niet mogen gebeuren en was buitenproportioneel van mij. Ik heb intern melding gemaakt van 

dit geweld en ga hulp zoeken bij de politie psycholoog.” 

Enfin, zonder verdere mening hierover, onderbrak ik hem en zei ”wellicht is het verstandig als we 

beginnen met excuus aanbieden over hetgeen er is voorgevallen. Je hebt een minderjarige -geheel 

onterecht- met blote vuist in elkaar geslagen en met je volle gewicht in zijn nek gaan zitten.” 
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Op dat moment antwoordde AL ons dat Moss een bedreiging was, “aan zijn collega zat te plukken” en 

zich met de arrestatie bemoeide. Ik heb AL en Eric van den Berg op dat moment ook de verschillende 

filmpjes laten zien en gemeld dat de werkelijkheid toch echt anders is dan wat hier geschetst wordt. 

Na een korte stilte werd er sport van excuses gemaakt, maar dit was eigenlijk al te laat en pas nadat 

duidelijk was aangetoond door de videobeelden dat het verhaal van de agent onwaar was. Daarnaast 

was er weinig empathie bij AL. Ik zag boosheid en emotie in de ogen van Moss. Ik besloot het gesprek 

te beëindigen en weg te gaan. Deze ontmoeting had niet het gewenste resultaat. Integendeel. Het is 

bizar om te beseffen dat een agent willens en wetens een andere beleving heeft terwijl hij niet weet 

dat het hele voorval op video staat.  

Moss en ik hebben in de auto nog wat gepraat en we besloten het weekeinde alles rustig te 

overdenken, te voelen en niet veel te doen. Uiteindelijk hebben we besloten de weg in te slaan die 

waar we nu staan. 

Laat onze actie een tegenbeweging zijn tegen het toenemende geweld van de politie. Dat dit gaat 

leiden tot een betere politieorganisatie. En gerechtigheid voor Moss. Want alleen excuses zouden ook 

niet genoeg zijn wanneer Moss, ik of iemand anders een ander zwaar zouden mishandelen. De politie 

is er om burgers te beschermen niet om buitenproportioneel geweld tegen ze te gebruiken wanneer 

er duidelijk niets aan de hand is. Moss is erg ontdaan, merk ik en vijandig tegen de politie. Dat vind ik 

als ouder verschrikkelijk. Er dient hier een voorbeeld gesteld te worden volgens de letter van de wet. 

Dat zou helpen met de verwerking en het herstellen van het vertrouwen in de rechtsstaat.  

Leiderdorp 

15 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Onno Fenstra                                                      Pieter Kuit 
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37. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Gideon Frederik Cornelis van Meijeren 

Geboortedatum: 27 mei 1988 

Geboorteplaats: Doetinchem 

Beroep: kamerlid Forum voor Democratie 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb getwijfeld om hier te getuigen omdat het merkwaardig kan overkomen dat een parlementariër 

plaatsneemt in een burgercommissie. Toch leek het mij waardevol omdat het parlement weigert een 

parlementair onderzoek in te stellen. Wij hebben hiertoe ook een motie ingediend, maar die is 

verworpen. Als het parlement weigert om een zaak als deze, waarin het gaat om 

grondrechtenschendingen, degelijk te onderzoeken, dan vind ik het heel waardevol dat burgers zelf 

dergelijke initiatieven nemen. 

U bent nieuw kamerlid voor FvD. Op welke plaats staat u? 

Ik stond op nummer zes. 

U schuift nu wat plekjes op, omdat er een aantal collega’s zijn opgestapt.  

Ja, maar omdat de verkiezingen voorbij zijn maakt dat niet meer zoveel uit. Als Kamerleden opereren 

we als een team. Helaas hebben drie collega’s besloten de partij te verlaten en zijn we nu nog met vijf 

over.  

Hoe kijkt u als nieuw Kamerlid naar het beleid van de regering t.a.v. COVID-19? 

Ik ben na mijn rechtenstudie voor de overheid gaan werken op het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

als wetgevingsjurist. Dat combineerde ik met een masteropleiding tot wetgevingsjurist. Ik ben toen als 

ambtenaar gaan werken in de Tweede Kamer. Toen zat ik al dichtbij de politiek. Sinds november 2018 

werk ik voor de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie als juridisch adviseur, en sinds dit 

jaar mag ik aan de slag als Kamerlid. 

De crisis geeft aanleiding tot enorme zorg, met name het gemak waarmee grondrechten massaal en 

voor langere tijd worden beperkt. Ik heb tijdens mijn studie altijd meegekregen dat grondrechten min 

of meer heilig zijn. Ze kunnen beperkt worden als dat noodzakelijk is, maar dit moet zorgvuldig 

worden getoetst. Ik heb zelf ook die afweging gemaakt. Een jaar geleden kwam er een nieuw en 

onbekend virus op ons af. De eerste schattingen waren dat 3% van de mensen hieraan zouden 

overlijden. Er kwamen beelden uit China van mensen die op straat dood neervielen. Het was 

buitengewoon beangstigend en er was weinig bekend over het virus. Er is dan in het recht het zgn 

voorzorgsprincipe. Wanneer onduidelijk is hoe groot een gevaar precies is, is het gerechtvaardigd om 

ervan uit te gaan dat het gevaar groot is en daarnaar te handelen. Daarom was het die eerste weken 

vanuit juridisch oogpunt nog te rechtvaardigen om zware maatregelen te nemen en meer over dit 

virus te weten te komen. Op basis van het voorzorgsbeginsel wat het te rechtvaardigen. Het afgelopen 

jaar is er echter zoveel onderzoek verricht en hebben we zoveel geleerd over het virus, de sterfte, de 

wijze van overdracht, het ziekteverloop etc. Ook had de ziekenhuiscapaciteit allang verruimd kunnen 

worden. Omdat dat niet is gebeurd en we nog meer vrijheden dreigen te verliezen dan we al verloren 

hebben, is het duidelijk dat de maatregelen buitenproportioneel zijn. 

Soms bestaat de misvatting dat als de demonstratievrijheid beperkt wordt, dat dat tegen de grondwet 

in gaat. Dat is onjuist. Grondrechten kunnen beperkt worden zolang dat absoluut noodzakelijk is. 

Daarvoor moet echter voldaan worden aan twee principes, namelijk proportionaliteit en subsidiariteit. 

In dit geval weegt het middel niet op tegen het doel wat men wil bereiken. Daarnaast is ook niet 

voldaan aan het beginsel van subsidiariteit. Er moet altijd gekozen worden voor het lichtste middel dat 
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mogelijk is. We zien nu dat eenvoudige,  minder ingrijpende maatregelen niet genomen worden. 

Voorbeeld: het belang van ventilatie. Ook zien we dat bepaalde medicijnen die werken tegen COVID-

19 bewust worden verboden. 

Wat bedoelt u met bewust? 

Het viel mij op dat toen we een paar weken in de crisis zaten, we te horen krijgen dat een vaccin de 

enige uitweg uit de crisis was. We hebben nu een aantal vaccins die zijn goedgekeurd terwijl nog niet 

aan alle voorwaarden voldaan is. Ik kwam er later achter dat om een vaccin voorlopige goedkeuring te 

laten krijgen, er geen alternatief geneesmiddel mag bestaan. Dat is in ieder geval een sterke 

aanwijzing, want als duidelijk zou worden dat er effectieve geneesmiddelen bestaan, zou men het 

vaccin niet kunnen uitrollen. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat dit beleid niet bedoeld is om 

een virus te bestrijden, maar om onze manier van leven opnieuw in te richten. De overheid is hier veel 

machtiger, heeft meer controle over burgers en heeft meer instrumenten om het gedrag van  burgers 

te beïnvloeden. De aanwijzingen die ik bedoel zijn: 

- Het WEF en Klaus Schwab zeggen zelf dat ze in dit virus een grote kans zien om een grote 

Reset uit te voeren en de wereld op een naar hun idee betere manier op te bouwen. Dat 

toont al aan dat zij er kennelijk baat bij hebben dat het virus niet nu direct weg is. Als alles nu 

weer open zou gaan, zou er geen Reset komen, omdat we dan gewoon weer verder zouden 

gaan met de orde van de dag. Er is een perverse prikkel om de maatregelen in stand te 

houden. Klaus Schwab is iemand die al jaren kritiek heeft op het kapitalisme. Dat is algemeen 

bekend. Hij heeft recent een boek geschreven getiteld COVID-19: The Great Reset waarin hij 

uitlegt hoe de coronacrisis mogelijkheden biedt om de maatschappij waarop hij zulke grote 

kritiek heeft, permanent te veranderen. Dat is wat ik bedoel met een perverse prikkel. Als we 

nu terug zouden overgaan tot de orde van de dag, wordt de steun voor zijn voorgestelde 

antikapitalistische beleid hem ontnomen. 

 

Juridisch gezien is er geen link tussen Schwab en Mark Rutte of enig andere regeringsleider. 

Echter is Schwab buitengewoon invloedrijk en organiseert hij jaarlijks bijeenkomsten met 

andere machtige figuren, zoals regeringsleiders en leden van verschillende koningshuizen. 

Daarnaast wordt het gedachtegoed van Schwab door veel mensen ondersteund. Er zijn ook 

best veel partijen die zeggen dat ze het kapitalisme willen veranderen. Het probleem is alleen 

dat daar wel een transparant debat over moet plaatsvinden. Nu worden onder valse 

voorwendselen maatregelen doorgevoerd die bedoeld zijn om een virus te bestrijden, maar 

die tot gevolg hebben dat onze huidige maatschappij onder druk komt te staan. 

Wanneer wereldleiders jaarlijks bereid zijn om naar bijeenkomsten van deze man te komen, 

kunnen wij wel degelijk spreken van een grote invloedssfeer. 

 

Wat is het belang voor bijv. Mark Rutte om dit beleid uit te voeren? 

Hij wordt veel machtiger. Door het handhaven van de maatregelen krijgen overheden steeds 

meer macht over burgers. De overheid bepaalt ineens hoe laat wij buiten mogen zijn, met 

hoeveel, etc. Zoveel macht zien we normaal gesproken alleen bij totalitaire regimes. Het is 

hoogst uitzonderlijk dat onze overheid zoveel macht heeft. Waarom mensen macht willen is 

meer een filosofische vraag, maar het is duidelijk dat zich overal ter wereld mensen bevinden 

die bereid zijn dit beleid uit te voeren. Dit gaat eigenlijk het voorstellingsvermogen te boven. 

Ook ik heb altijd meegekregen dat wij in een democratie leven, dat we vrij zijn, dat de 

overheid het beste met ons voor heeft. Dat zit zo diep in ons denken dat wij democratie en 

vrijheid als een vanzelfsprekendheid zijn gaan zien, terwijl het feit is dat democratie eigenlijk 

uitzonderlijk is. Men hoeft niet eens ver terug te gaan in de geschiedenis om een moment te 
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zien waarop Nederland ook geen democratie was. Dat dienen we altijd te beschermen.  

Als het aankomt op corona lijkt het erop dat Nederlanders erg veel vertrouwen hebben in de 

regering, terwijl we gezien hebben (bijv. met de toeslagenaffaire) dat de overheid bereid is om 

doelbewust leugens te verspreiden richting het parlement en daarmee dus in strijd met de 

grondwet te handelen (artikel 68 instrueert de regering om de Kamer accuraat voor te lichten) 

en dat er willens en wetens geprobeerd is om parlementariërs buiten spel te zetten. Dit toont 

aan dat de regering bereid is de Kamer verkeerd te informeren en er dus ook niet voor 

terugdeinst om te Grondwet te overtreden. 

Daar komt bij dat het kabinet demissionair is. Ze hebben geen bevoegdheid om nog 

maatregelen door te voeren. Ook is het duidelijk dat Rutte en de Jonge niet het beste met ons 

voor hebben. Ze liegen over alles. 

 

- Bepaalde maatregelen zijn niet te verklaren als het de overheid erom ging om onze 

gezondheid te beschermen. Ik maak me het meeste zorgen over het coronapaspoort. Dit 

wordt gepresenteerd als een instrument om onze vrijheid terug te krijgen, en het wordt 

gepresenteerd als tijdelijk.  

Hoe kijkt u als nieuw Kamerlid naar de kwaliteit van de oppositie? Waarom slaat de oppositie niet aan 

en gaat de Kamer zo soepel mee in veel zaken? 

De oppositie heeft in Nederland een zeer zwakke positie. Allereerst is het inherent aan de wijze 

waarop onze democratie functioneert. Er wordt van tevoren beleid gemaakt. Er worden debatten 

gevoerd terwijl de uitkomst al vaststaat. Ze timmeren alles dicht met akkoorden.  

Zelfs voor zover er nog wel oppositie is, wordt er door de regering alles aan gedaan om het ze zo 

moeilijk mogelijk te maken. Dat doen ze onder andere door de Kamer verkeerd voor te lichten. Zo 

wordt het moeilijk voor de oppositie om de regering goed te controleren. 

Ook speelt angst een grote rol. We zijn zo bang gemaakt voor dit virus dat ook de oppositie de neiging 

heeft om mee te gaan met de regering omdat ze bang zijn verantwoordelijk te zijn voor eventuele 

gevolgen. Ook worden tegenstanders van het regeringsbeleid neergezet als complotdenkers en 

“wappies.” Ook Rutte en De Jonge hebben die term al in de mond genomen om mensen weg te 

zetten. Dat is erg kwalijk. Stel: een man belt zijn vrouw en zegt dat hij later thuis komt ivm overwerk. 

In theorie heeft die vrouw geen reden om daar vragen over te stellen. Maar in de situatie dat die man 

al vijf keer eerder is vreemdgegaan, is het wel logisch dat ze daar vragen over zou stellen. Als de man 

vervolgens thuis zou komen met lippenstift op zijn kraag, zou ze wel naïef zijn om niet om een 

verklaring te vragen. De man zou in dit geval kunnen denken: “ik kan het niet ontkennen, dus laat ik 

maar in de aanval gaan.” Hij zou dan kunnen zeggen dat de vrouw paranoïde is en het vertrouwen in 

de relatie ondermijnt. Dat is wat er gebeurt met mensen die kritiek hebben op het coronabeleid. Zij 

worden weggezet als complotdenkers en “wappies.” De aanval wordt ingezet en daardoor deinzen 

andere oppositieleden ervoor terug om mee te gaan in kritiek. Er is een groep bij de oppositiepartijen 

die vermoeden dat er iets niet klopt, maar bang zijn om geframed te worden en zich er dus verre van 

houden. Dat zien we bijvoorbeeld bij dhr. Wilders. Bij FvD hebben we daar minder last van. Wij zien de 

weerstand als een teken dat we de vinger op de zere plek leggen. Als onze kritiek onzin was, zouden 

we niet zoveel weerstand ondervinden. Ze zouden ons dan gewoon onze gang laten gaan.  

 

Waarom zou iemand zoals mw. Ploumen geen oppositie voeren tegen het coronabeleid? 

Zij heeft zelf aangegeven dat zij de ideeën van Klaus Schwab onderschrijft (Great Reset, Build Back 

Better). Dat verklaart waarom zij geen kritische vragen stelt. 

Zegt u dat de kwaliteit van de oppositie onder de maat is? 

Ja, de oppositie functioneert niet zoals dat in een democratie zou moeten. 
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Waarom denkt u dat dhr. Rutte het ene politieke schandaal na het andere overleeft? 

Ik denk dat dit ermee te maken heeft dat veel machtspartijen zelf op het pluche willen komen te 

zitten. Diverse partijen hebben aangegeven geen vertrouwen meer in Rutte te hebben. Vervolgens 

heeft de VVD aangegeven Rutte niet te laten vallen. Toen zag je het snel weer kenteren. Het was 

duidelijk dat de meeste partijen dachten de VVD nodig te hebben om te kunnen regeren. In dit geval is 

er misbruik gemaakt van de machtspositie van de VVD.  

 

Grondwet artikel 68: De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in 

verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen 

waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat. 

Het belangrijkste controlerecht van Tweede  en Eerste Kamer is het recht van elk individueel Kamerlid 

om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen. Ministers en 

staatssecretarissen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven. 

Alleen als het verstrekken van informatie het belang van de staat kan schenden, kan daarop een 

uitzondering worden gemaakt. Gedacht kan worden aan gevoelige informatie over 

overheidsopdrachten aan bedrijven of informatie in het kader van terreurbestrijding. Informatie kan 

ook vertrouwelijk worden verstrekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de commissie voor inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. 

 

Artikel 68 is het fundament van een functionerende democratie. Als een Kamer niet voldoende wordt 

geïnformeerd, kan zij haar controlerende taak en eigenlijk ook haar wetgevende taak niet uitvoeren. 

Het staat als een huis boven water dat de Kamer onjuist geïnformeerd is. Dat wordt niet echt ontkend. 

Wat je dan ziet is dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend, maar dat veel partijen daar niet 

in mee durven gaan, uit angst om zelf buitenspel te worden gezet. 

Is er geen wet die voorschrijft dat een Minister af dient te treden als hij het vertrouwen kwijtraakt? 

Op grond van de Wet Ministeriële Verantwoordelijkheid kunnen ministers vervolgd worden wanneer 

zij een ambtsmisdrijf plegen. Het overtreden van Grondwet artikel 68 IS een ambtsmisdrijf, maar u 

kunt zich voorstellen dat dit een rechter in een zeer lastige positie zou plaatsen. 

 

Wet Ministeriële Verantwoordelijkheid, artikel 4 

1De leden van de Staten-Generaal, Onze ministers en de staatssecretarissen staan, ook na hun 

aftreden, wegens ambtsdelicten terecht voor de Hoge Raad. 

2De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede 

Kamer. 

3De procureur-generaal bij de Hoge Raad is verplicht aan de ontvangen opdracht tot vervolging 

onmiddellijk gevolg te geven. 

 

De procedure vraagt dat om tot vervolging over te gaan, moet daartoe besloten worden door de 

Kamer door middel van een meerderheidsbesluit. Echter, om dit op de agenda te krijgen moeten er 

tenminste vijf Kamerleden zijn een schriftelijke en met redenen omklede aanklacht indienen vanwege 

een vermoedelijk ambtsdelict. Dat is inmiddels gebeurd. 

Vindt u dat de media hun taak doen? 

Absoluut niet. Als we beginnen bij de NPO, NOS, 1Vandaag, Nieuwsuur etc.; deze programma’s 

worden gezien als onafhankelijk en kritisch. Echter zijn ze dit absoluut niet. De NPO is volledig 

afhankelijk van de regering en is daarmee eigenlijk de spreekbuis van de regering. Soms wordt er nog 
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wel eens kritiek geuit om de schijn van onafhankelijkheid op te houden, maar wanneer het erop 

aankomt wordt meestal de kant van de regering gekozen. De publieke opinie wordt door de media 

gemanipuleerd in het belang van de regering. Men zou dan kunnen zeggen dat het eenieder vrij staat 

om daar een ander geluid tegenover te zetten. Daar komt echter mevrouw Ollongren om te hoek 

kijken die nepnieuws wil verbieden. Elke vorm van kritiek op het beleid wordt nu weggezet als 

nepnieuws. Ook social mediabedrijven werken mee aan het verwijderen van elk kritisch geluid. Zij 

hebben een monopolypositie verkregen. Het angstaanjagende is dat het hier gaat om meningen van 

politici, artsen etc. die geen strafbare feiten zijn, maar enkel afwijken van het standpunt van de 

regering, die nu gecensureerd worden.  

Ik denk dat het probleem tweeledig is. We zien dat de media veelvuldig in handen zijn van dezelfde 

grote bedrijven. Ook is het inherent aan de media dat zij er belang bij hebben om een gevaar groter 

voor te stellen dan het daadwerkelijk is. Als mensen denken dat er een soort ebola op ons afkomt, is 

dat veel meer nieuws dan wanneer het zou gaan om een simpele griep. Ook hier is sprake van een 

perverse prikkel. Daarnaast is ook bij de media sprake van angst. Zij willen niet worden weggezet als 

desinformatie.  

Het is belangrijk dat er altijd sprake is van een open debat. Ook wanneer mensen ongelijk hebben, 

moeten ze hun mening wel kunnen uiten. Zelfs wanneer het gaat om 1% van de bevolking, moet deze 

mening wel gehoord worden, vanwege de kans dat hij wél gelijk heeft. 

Wat wij nu zien is dat meningen van hoog aangeschreven professors etc. worden weggezet als 

desinformatie. Dat gebeurt normaal in totalitaire staten.  

Vrijheid van meningsuiting gaat twee kanten op. Men moet niet alleen zijn/haar mening kunnen uiten, 

maar ook meningen kunnen ontvangen. De overheid heeft de verplichting om te zorgen dat de burger 

de beschikking heeft over de juiste informatie. 

U noemde het vaccinatiepaspoort en de testsamenleving. De regering zegt dat dit tijdelijk is. Denkt u 

daar anders over? 

Het wordt voorgesteld als een tijdelijke maatregelen die bedoeld is zodat wij ook terwijl het virus nog 

onder ons is onze vrijheden kunnen terugkrijgen. Ik denk echter dat de bedreiging hiervan groter is 

dan mensen zich kunnen voorstellen.  

- Steeds meer mensen worden gevaccineerd of hebben het virus al gehad. Normaal gesproken 

zou het virus nu binnen afzienbare tijd moeten verdwijnen. Ondertussen wordt er wel een 

systeem opgetuigd waar veel geld en energie in gestoken wordt, terwijl het eigenlijk maar 

voor een paar maanden zou moeten zijn. Als dit systeem eenmaal bestaat, is het ronduit naïef 

om te denken dat het over een paar maanden weer wordt afgeschaft.  

Ik vind dat het onze plicht is als parlementariërs om rekening te houden met toekomstige 

gevolgen van beleid. Wat bij mij de alarmbellen af deed gaan, is het feit dat dhr. De Jonge zei 

dat het gele vaccinatieboekje onvoldoende is om aan te tonen dat men tegen corona 

gevaccineerd is. Het zou geen officiële status hebben, waardoor de app noodzakelijk is. Er 

moet en zal een app komen. Daar zit het grote risico in. Er wordt een digitale infrastructuur op 

poten gezet waarmee op afstand bepaald kan worden welke burgers toegang hebben tot 

bepaalde voorzieningen. Op dit moment zitten daar een aantal criteria in waarvan sommige 

mensen zullen zeggen dat ze te rechtvaardigen zijn. Maar als die infrastructuur eenmaal 

bestaat, is het doodeenvoudig om daar later andere criteria aan te hangen. Ook als men Rutte 

volledig vertrouwt, is het onmogelijk te zeggen wat een toekomstige regering hiermee gaat 

doen. Ook als wij totaal van corona af zouden komen, zou er een infrastructuur bestaan 

waarmee mensen de toegang tot het maatschappelijk leven ontzegd kan worden. Er is 

bijvoorbeeld ook sprake van een klimaatcrisis waarvan gezegd wordt dat wij allemaal 
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verantwoordelijk zijn voor ons eigen gedrag en dat wij verplicht zijn om alles op alles te zetten 

om klimaatverandering terug te dringen. Het risico dat hierin zit is dat er nu een database 

wordt opgetuigd waarin alle gegevens zitten van alle Nederlanders en de informatie of zij wel 

of geen toegang hebben tot het maatschappelijke leven. In feite is het een digitaal 

identiteitsbewijs. Hiermee zou in theorie besloten kunnen worden hoe vaak men op vakantie 

mag, of hoeveel vlees men per week mag kopen. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat nu 

meteen de bedoeling is, maar het schept wel de mogelijkheid. Het is een feit dat de 

technologische mogelijkheid hiertoe straks in ieder geval bestaat. Er wordt voor iedereen 

geregistreerd wanneer hij/zij waarnaartoe gaat.  

Het is mijns inziens van belang om te wijzen op risico’s die zich in de toekomst zouden kunnen 

voordoen. Als dat ertoe leidt dat men als complotdenker wordt weggezet, dan is dat maar zo. Ik zie 

het als een plicht van de oppositie om op dergelijke dingen te wijzen.  

Een goede minister zou niet moeten vervallen in demonisering en woede-uitbarstingen.  

Leiderdorp 

15 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Gideon Frederik Cornelis van Meijeren                                             Pieter Kuit 
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38. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Arie Dirk Schreuders 

Geboortedatum: 30 oktober 1961 

Geboorteplaats: Geldermalsen 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn vader, geboren op 19 mei 1929, was een kwieke oude baas. Op de hoge leeftijd van 91 jaar 

woonde hij zelfstandig met één keer per week huishoudelijke hulp. Hij was sociaal zeer actief met 

eetclubjes, de kerk en verenigingsleven. En tot op hoge leeftijd liep hij de vierdaagse in Nijmegen. In 

november 2019 is hij geïnterviewd en is te zien hoe fit en scherp hij nog was. 

Mijn vader raakte in maart 2020 in een sociaal isolement door de afgekondigde maatregelen. Ook 

heeft hij drie weken enorm gehoest. Naast zijn fysieke gezondheid ging ook zijn mentale gezondheid 

achteruit: Eenzaamheid! 

Door alle maatregelen werden zijn gezondheidscontroles door de huisarts telefonisch gedaan, de 

zogenaamde APK zoals mijn vader dat noemde. Door het contact op afstand was een goede diagnose 

door de huisarts niet mogelijk. Er werd dan gevraagd of het goed met hem ging, waarop mijn vader 

aangaf dat het wel ging. Hierdoor is bijvoorbeeld niet geconstateerd dat zijn bloeddruk naar beneden 

was gegaan, waardoor zijn bloeddrukverlagende medicijnen gestopt hadden moeten worden. 

Mijn vader was van de ‘oude stempel’ en volgde het reguliere nieuws op de NOS en via de krant De 

Gelderlander. Hij nam trouw aan wat er wordt gezegd, ook door zijn arts, de dominee en de politici op 

de TV. Ook leefde hij in een klein kringetje door het isolement. Hierdoor heeft hij besloten zijn (eerste) 

vaccinatie Pfizer te nemen, welke op 5 februari 2021 is toegediend. 

De ochtend na de vaccinatie belde mijn vader mijn zus dat hij geen kracht meer had; hij is over de 

grond naar zijn bureau gekropen om de telefoon eraf te trekken. Mijn zwager heeft hem bij aankomst 

opgeraapt en op de bank gezet en hij leek uitdrogingsverschijnselen te hebben. De dagen erna gaf 

mijn vader aan dat hij: 

1. Vermoeid was en zich niet lekker voelde; 

2. Hoofdpijn had; 

3. Volstrekt geen eetlust meer had, zijn smaak was ook veranderd; 

4. Spierslapte had, hij kon nauwelijks meer lopen; 

5.  Andere bijwerkingen werden later in het ziekenhuis geconstateerd. 

De huisarts heeft geconstateerd dat hij hartritmestoornissen had, waarna we met hem naar de 

cardioloog zijn gegaan. Uit de diagnose bleek dat zijn hart boezemfibrilleren heeft en dat een van zijn 

hartkleppen niet goed functioneerde. De conclusie van de cardioloog was dat hij op deze hoge leeftijd 

hier prima mee kon leven zonder ingrijpende operaties. Inmiddels was mijn vader flink afgevallen 

doordat de eetlust was verdwenen; hulp van een diëtiste hielp hierbij nauwelijks. 

Wij hadden inmiddels voor mijn vader een aantal hulpmiddelen geregeld zodat hij zelfstandig kom 

blijven wonen: 

1. Alarmknop 

2. Sleutelkastje aan de deur voor verpleegkundige bij een alarmoproep 
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3. Rollator 

Na 6 weken, ongeveer half maart, is hij wat opgeknapt waarna hij ook nog zelf boodschappen heeft 

gedaan met de fiets aan de hand als ondersteuning. 

Wij hebben mijn vader kunnen ontraden een tweede vaccinatie te nemen. Hij wilde niet hetzelfde 

meemaken als na de eerste vaccinatie en heeft daarom het advies opgevolgd. Hij zag ook geen 

noodzaak, zoals door de overheid gepromoot, omdat hij toch nauwelijks aan ‘uitjes’ meer kon 

deelnemen. 

Op 16 april trof ik mijn vader wederom sterk verzwakt thuis aan. Geen eetlust, geen energie en vooral 

het missen van zijn sociale leven. De huisarts constateerde vervolgens dat hij een longontsteking en 

vocht achter de longen had. Mijn vader kreeg de keuze tussen behandeling met morfine of naar het 

ziekenhuis, hij koos voor het ziekenhuis. 

Ik heb hem naar de spoedeisende hulp gebracht waar de longontsteking en het vocht achter de 

longen werden bevestigd. Hij heeft toen antibiotica en zuurstof gekregen. 

Diezelfde avond is een bloedprop uit zijn been verwijderd nadat hij helse pijnen had gekregen en 

daarbij een volledige narcose gekregen. De dagen erna kreeg hij een delier, een acute verwardheid. 

Het lopen met een rollator ging moeizaam en hij is tweemaal gevallen, waarna uit een hersenscan 

bleek dat hij een aantal dagen/weken daarvoor een bloedprop in zijn hersens heeft gehad wat tot 

hersenbeschadiging heeft geleid. 

In ziekenhuis heeft hij twee maal een PCR-test moeten ondergaan en is hij éénmaal in isolatie 

geweest, wat bij vader heel veel angst heeft veroorzaakt. In totaal is mijn vader in totaal zes maal daar 

verplaatst geweest. Mijn vader kreeg inmiddels ook slikproblemen waardoor ook drinken bemoeilijkt 

werd. Ook kreeg hij vocht in zijn benen. 

Nadat de eerste longontsteking was verdwenen kreeg hij een tweede longontsteking waardoor hij niet 

naar het verpleegtehuis kon. Weer langer in het ziekenhuis terwijl zij daar niet de juiste ouderenzorg 

konden leveren. Mijn vader viel tussen het ‘wal en schip’, ons gezondheidssysteem faalt hier vind ik. 

Zo lang mogelijk thuis klinkt mooi, maar als er dan complicaties zijn is de zorg niet goed geregeld. 

Na meerdere malen aandringen bij de arts heb ik mijn vader op 12 mei 2021 naar het verpleegtehuis 

kunnen brengen, waar hij liefdevol werd begeleid. 

De tweede longontsteking kwam weer terug waarna de medicatie (antibiotica) niet meer lukte en hij 

pijn- en kalmeringsmedicatie heeft gekregen. Op 14 mei 2021 is hij vredig ingeslapen en op zijn 92e 

verjaardag begraven. 

Mijn vader is overleden aan ziektes die hij nooit eerder heeft gehad, zoals longontstekingen en  

bloedproppen. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Arie Dirk Schreuders                                                                   Pieter Kuit 
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39. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Hubertus Henricus Catharina Maria Verhoeven 

Geboortedatum: 7 april 1954 

Geboorteplaats: Waalre 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Waarom heeft u zich bij ons gemeld? 

Wij hebben een dochter die door het AstraZeneca vaccin in het ziekenhuis is beland en naar aanleiding 

daarvan heb ik het een en ander op Facebook gezet. Daar werd op gereageerd door een collega van 

mij die via haar netwerk mensen wist te noemen die ons zouden kunnen helpen met letselschade e.d. 

Zij noemden jullie organisatie. Twee advocaten zijn bij ons thuis geweest om hierover te praten en zij 

zijn ermee aan de slag gegaan. Ik zag uw oproep en daarop heb ik toen gereageerd. Het leek mij zinvol 

omdat ik graag wil dat er iets mee gedaan wordt.  

Kunt u vertellen wat er is gebeurd? 

Mijn dochter Lizette is 28 jaar. Zij is ziek geworden na vaccinatie met AstraZeneca. Zij studeert 

archeologie in Leiden maar woont in Noordwijk. Omdat zij tijd over had naast haar studie is ze bij de 

thuiszorg gaan werken als huishoudelijke hulp. Zij komt bij mensen aan huis. In het kader daarvan 

kreeg ze een uitnodiging om een vaccinatie te halen bij de GGD in Leiden. Die kreeg zij van haar 

werkgever, Alpha Zorg. Op 13 maart is zij het vaccin gaan halen. Dat was verder niets bijzonders. Op 

22 maart is ze naar ons toe gekomen. Mijn andere dochter was toen bij ons, wat zij gezellig vindt. Na 

haar werk kwam ze naar ons toe. Die nacht van 22 op 23 maart is zij ziek geworden. Ze kreeg last van 

hoofdpijn en misselijkheid. Ook heeft zij veel moeten braken. Op dinsdag was dit ook nog zo. Dit was 

verontrustend, dus hebben we de dokter gebeld. Wij moesten toen wachten op het coronaspreekuur. 

Mijn vrouw vond de situatie dermate verontrustend dat zij 112 heeft gebeld. Er kwam toen een 

ambulance. Deze heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis in Veldhoven. Wij zijn er achteraan 

gereden. Toen ik daar aankwam, hadden ze de onderzoeken al gedaan en vertelde de arts dat er niets 

ernstigs geconstateerd was en dat ze weer mee naar huis mocht. Ik heb haar weer mee naar huis 

genomen. Er werd ook nog geadviseerd een coronatest te doen. Dat hebben wij gedaan. De test was 

negatief.  

Wij hebben de vaccinatie genoemd bij de ambulanceverpleging.  

 

Op woensdag was de situatie nog niet beter. We zijn toen naar de huisarts gegaan. Zij is toen 

onderzocht, maar ondertussen had ze ook kramp in haar been gekregen. Mijn vrouw heeft benadrukt 

dat ze het vaccin had gekregen. Ook hebben wij herhaald dat ze hoofdpijn had. Er werd echter niets 

ernstigs geconstateerd. Wij werden naar huis gestuurd. Wij hebben een extra afspraak gemaakt voor 

vrijdag, om te kijken of er aanleiding was om actie te ondernemen. Dat was niet het geval. Het leek 

alsof ze iets opknapte. Die zaterdag zijn we nog een eindje wezen rijden en hebben we nog een film 

gekeken. Ze ging vroeger naar bed dan wij. Toen wij naar bed gingen is mijn vrouw nog gaan kijken om 

te checken hoe het met Lizette was. Ze stond toen naast haar bed omdat ze een washandje wilde gaan 

halen vanwege haar hoofdpijn. Zij is toen in elkaar gezakt omdat de linkerhelft van haar lichaam 

uitviel. Wat de oorzaak was, wisten wij toen niet. Mijn vrouw heeft weer 112 gebeld. Er kwam weer 

een ambulance. Een van de medewerkers was dezelfde als de eerste keer. Deze medewerker zei dat 

het waarschijnlijk stressgerelateerd was. De verpleegkundige is boven gebleven bij mijn dochter. Deze 

verpleegkundige meldde op zeker moment dat ze toch naar het ziekenhuis moest. Lizette kon toen 

niet meer lopen, waardoor we haar met zijn vieren naar beneden hebben moeten brengen. Zij is toen 

in de ambulance gelegd, waar ze nog 15 minuten lang onderzocht is.  

Eenmaal op het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven hebben ze meteen een scan gemaakt naar 
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aanleiding van de berichten. Toen wij aankwamen, kregen we te horen dat ze meteen naar Tilburg 

moest (naar het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis), omdat er sprake was van een ernstige 

hersenbloeding. Toen wij daar aankwamen, was er weer een scan gemaakt en kregen wij te horen dat 

ze acuut geopereerd moest worden en dat er geen garantie was dat ze er goed uit zou komen. Wij 

hebben vier uur gewacht op bericht dat ze door de operatie was gekomen. De operatie was niet zo’n 

probleem en nam slechts een uur in beslag. Echter duurde het daarna nog drie uur voordat het stollen 

van haar bloed op orde was. Daar hadden ze een hematoloog bij gehaald. Blijkbaar hebben ze Lizette 

veel bloedplaatjes moeten toedienen om de bloeding in haar hoofd te stoppen.  

De dag erna hebben ze Lizette opnieuw door de scan gehaald. Toen vonden zij ook embolieën in haar 

longen. Deze zaten vrij hoog, waardoor ze daar geen last van heeft gehad. Dat was een probleem, 

omdat embolieën behandeld moeten worden met bloedverdunners, wat het herstel van haar 

hersenen zou kunnen belemmeren. Daarvoor heeft de hematoloog contact opgenomen met een 

universitair ziekenhuis, waarna Lizette een speciaal medicijn kon krijgen. Dit is uiteindelijk gelukkig wel 

goed gegaan. 

Toen we een gesprek kregen met de IC arts, gaf hij toe dat het inderdaad het AstraZeneca vaccin 

moest zijn geweest. Ze hadden nog niet alle onderzoeken binnen, maar hij vertelde ons dat het zeer 

waarschijnlijk door het vaccin veroorzaakt is.  

Onze dochter heeft haar 28e verjaardag op de IC gevierd en is nu sinds een maand aan het revalideren. 

Tijdens de revalidatie heeft zij een angiografie gehad in het ETZ, om te kijken hoe de bloedvaten in 

haar hersenen er nu aan toe zijn en of er misschien een andere oorzaak zou kunnen zijn. Die andere 

oorzaak is niet gevonden. Wij weten dus vrij zeker dat de situatie door het vaccin is veroorzaakt. In het 

ziekenhuis is met medicatie de werking van het vaccin zoveel mogelijk teniet gedaan. In het 

revalidatiecentrum werd haar vervolgens nog gevraagd of ze haar tweede vaccinatie nog wilde. Dit 

was haar echter door haar artsen afgeraden, dus heeft zij dit geweigerd.  

Lizette heeft haar studie stop moeten zetten. Ook heeft Alpha Zorg haar contract stopgezet. Dit omdat 

het niet duidelijk is hoe haar herstel zal verlopen. Ze kan inmiddels wel weer lopen en zelfstandig het 

toilet bezoeken. Met haar linkerhand kan zij echter nog altijd niets. We hebben goede hoop dat er nog 

veel herstel op zal treden, maar de arts heeft wel gezegd dat we rekening moeten houden met het feit 

dat er blijvende schade zal zijn. Hoeveel schade en welke schade is nu nog niet te zeggen. Het is de 

vraag of ze terug zal kunnen keren naar haar kleine appartementje met twee trappen. Er zijn dus erg 

veel vragen over haar toekomst. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Hubertus Henricus Catharina Maria Verhoeven                               Pieter Kuit 
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40. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Daphne den Heijer 

Geboortedatum: 23 augustus 1962 

Geboorteplaats: Den Haag 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik leg deze verklaring af omdat ik mij al snel na het begin van de zogenaamde coronapandemie 

verbaasd heb over de maatregelen die er genomen zijn en nog steeds genomen worden. En ik mij 

zorgen maak over de gevolgen die ik zie in mijn werk en het onmenselijke hiervan. 

Tijdens het begin van deze crisis werkte ik bij een andere zorg organisatie en net zoals iedereen 

maakte ook ik me in het begin ernstig zorgen over de beelden en de informatie die er kwam over een 

levensgevaarlijk virus wat in China begonnen was en zich uitbreidde over de rest van de wereld. Met 

de kennis van toen werden er besluiten genomen zoals het huis sluiten voor bezoek Naarmate de tijd 

verstreek en er meer bekend werd mocht er redelijk snel bezoek langskomen. Dit bezoek was wel aan 

regels gebonden die door de overheid opgelegd waren: achter een scherm, elkaar niet aanraken, niet 

knuffelen. Leg dit maar uit aan iemand die dementeert. 

Ook was er, zoals in elke zorgorganisatie, een mondkapjes plicht in het huis, en zoveel mogelijk 

afstand houden. Dit zorgt onder de mensen in deze doelgroep voor extra voor onrust en agressie. 

Tijdens de zogenaamde tweede golf was ik al werkzaam bij een andere organisatie. Mijn 

werkzaamheden vinden plaats in de wijk, bij mensen thuis en in verzorging / verpleeghuizen, dit is 

voor het grootste gedeelte een oudere doelgroep. Door het constante bombardement van “ 

informatie” die ook gewoon doorging toen de ziekenhuis opnames afname, bleven een heleboel 

mensen in een staat van onrust/paniek verkeren. 

Ik heb sindsdien een ongelofelijke eenzaamheid gezien onder de mensen. Ze zien hun familie niet of 

nauwelijks. Als er al familie komt dan is het met mondkapje en op afstand.  

De angst voor een besmetting komt niet altijd vanuit degene die van de zorgafhankelijk is. Soms is het 

de familie die alle regels strikt opvolgt vanuit de angst om vader, moeder, opa of oma niet ziek te 

maken. Dit tot groot verdriet van vader, moeder opa of oma.  

Wat deze situatie nog schrijnender maakt is dat aan deze mensen niets wordt gevraagd. Er wordt voor 

deze mensen besloten dat zij hun laatste tijd die zij nog hebben in pure sociale, emotionele armoede 

en eenzaamheid moeten slijten. Verjaardagen worden niet gevierd, voor vele al voor het tweede jaar 

achtereen, net zomin als feestdagen. Sommige mensen zijn al een jaar niet meer buiten geweest uit 

angst om ziek te worden. Voor hen is frisse lucht iets geworden wat je inneemt wanneer je even in de 

deuropening van je huis staat. 

Mensen bij wie ik kom zeggen met regelmaat tegen mij dat het met al de maatregelen erger is dan in 

de tweede wereldoorlog. Toen mocht er met vrienden en familie afgesproken worden en kon je 

gewoon knuffelen met elkaar. Net zoals mijn vader, die met het ingaan van de avondklok huilend op 

zijn knie sloeg en zei: “Het is toch geen oorlog!” En deze mensen kunnen het weten en hebben het 

recht om het vergelijk te maken; zij hebben het meegemaakt. 

Er zijn ook mensen voor wie het zo uitzichtloos is dat het leven voor hun niet meer hoeft en dat ze 

liever dood willen zijn. Bij een cliënt was de situatie zo uitzichtloos dat deze client besloten heeft om 

euthanasie te laten toepassen. Hoe wanhopig en eenzaam ben je dan? Moet je dan op deze manier zo 

oud worden? 
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Dan is de mantra: “We doen het samen”. Deze mensen niet, die doen het absoluut niet samen.  

We doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen is een holle kreet. Deze groep is de dupe van 

al de maatregelen die er genomen zijn. De mensen die in een verzorgingshuis wonen mogen nu nog 

steeds maar een keer per dag bezoek krijgen, ondanks dat bijna iedereen ingeënt is. Openbare 

ruimtes zijn nog gesloten onduidelijk waarom. Dus deze mensen zitten nog steeds in een sociaal 

isolement in hun kamer. 

Regelmatig heb ik een hand vastgehouden en iemand geknuffeld omdat er zoveel verdriet en 

eenzaamheid is. Er wordt altijd geschrokken gereageerd en gezegd: ”O maar kindje dat mag toch 

niet!” Zelf zeg ik dan: ”Ik ben niet bang. U wel?” Het antwoord is tot nu toe altijd NEE.  

Dan gebeurt het ook dat mensen die ziek worden na het nemen van het “ vaccin”. Sommige zijn zelfs 

overleden, dit wordt weggezet als toeval, onderliggend lijden en ouderdom. En daar is de kous mee af. 

Verder wil ik graag nog zeggen dat ik geschrokken ben van het gebrek aan gezond verstand in mijn 

beroepsgroep. Het klakkeloos opvolgen van maatregelen die vanuit de regering worden opgelegd. 

Zo ook de propagandamachine rondom het “vaccin”. Het bericht dat het “vaccin” beschikbaar komt. 

Dat wij als zorgpersoneel blij moeten zijn omdat we voorrang krijgen. Dat het een vrije keuze is, maar 

het is toch belangrijk dat we het allemaal doen, want we moeten toch onze zorgvragers beschermen. 

En natuurlijk om straks weer op vakantie te mogen gaan. Manipulatie! 

Op mijn bedenking dat een vaccin niet binnen zo’n korte tijd gemaakt kon worden kwam als reactie: 

”Dit kan, er hebben zoveel knappe koppen aan gewerkt.” In de tijd hierna zijn er nog verschillende 

oproepen gekomen voor de mensen die zich niet hadden laten “vaccineren”. Collega’s hebben er voor 

in de rij gestaan en er is een grenzeloos vertrouwen in het ”vaccin”.  

Nu begin ik ook te merken dat collega’s soms achteruit deinzen wanneer ze weten dat ik de prik niet 

heb genomen. In gesprek komt er vaak de reactie van ”Ik wel, ik wil het beste voor de cliënten”. Met 

deze opmerking wordt er gezegd dat ik dat dus niet wil? 

Dan de mondkapjesplicht.  

Alles in de zorg moet Evidence Based Practiced ( EBP) zijn. Het is EBP dat mondkapjes niet werken en 

toch moeten we ze de hele dag op. Het enige argument is dan “ het is protocol”. Zelfs als ik bij mensen 

thuis kom ben ik verplicht om hem te dragen. Ik vraag altijd aan de client wat hij wil.  

Tegenwoordig hangen er in de verzorgingshuizen flyers dat je ook je kapje op moet houden als je met 

de trap  naar een andere verdieping gaat. Hoe ongezond wil je het hebben? 

Familie die op  bezoek komt moeten een kapje op, ook op de kamer bij hun familielid en anderhalve 

meter afstand houden. Familie durft het mondkapje  niet af te doen omdat ze anders last krijgen met 

het personeel. Het bewezen niet werkende mondkapje. 

Ik heb geleerd tijdens mijn opleiding dat je vooral zelf na moet blijven denken. Helaas zie ik nu om me 

heen dat dit te weinig gebeurt. Het beleid van dit demissionair kabinet zorgt ervoor dat mensen in 

onmenselijke omstandigheden moeten leven. Eenzaam en op afstand van familie, met een mondkapje 

op. Geen fysiek contact met naasten. Geestelijk door de doodsangst waar mensen nu al ruim een jaar 

in gehouden worden en de leugens die er verspreid worden. 

De ellende is op alle fronten niet te overzien. 
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In de instellingen waar ik werk worden mensen gevaccineerd. Ik kom daar ongeveer eens per twee of 

drie weken. Ik constateer dat er met regelmaat na vaccinatie sprake is van uitbraken van corona. Ook 

ben ik getuige geweest van overlijdens na vaccinatie.  

Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat in een zorginstelling van de 140 bewoners na vaccinatie 50 

bewoners ziek werden. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Daphne den Heijer                                                      Pieter Kuit 
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41. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Maria Geertruida Rouwbos – van Lelieveld 

Geboortedatum: 19 april 1952 

Geboorteplaats: Dordrecht 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn man (70 jaar) kreeg een brief voor een vaccinatie te halen en dat heeft hij niet gedaan. Daarna is 

hij gebeld door het Erasmus ziekenhuis en heeft de prik afgewezen omdat hij geen proefkonijn wilde 

zijn. Mijn man volgde al maanden de BPOC2020, Viruswaarheid en artsen zoals Pierre Capel. Hij heeft 

andere mensen ontraden de vaccinatie te nemen. 

Mijn man had diabetes en had een niertransplantatie ondergaan. Op 22 maart hebben wij de arts 

bezocht (nefroloog Dennis Hesselink). Hij was het er niet mee eens dat mijn man de prik heeft 

geweigerd. Met de mededeling: “als je corona krijg en je op de IC terechtkomt, stoppen we je 

afstotingsmedicatie.” Mijn man werd heel bang en heeft de prik de 28e maart gehaald om 16:05 

(Moderna). 

De eerste dag heeft hij vreselijke jeuk gehad, de dagen erna niet uit te houden zenuwenpijnen. 

Hoofdpijnen, slecht zien, overgeven, heel moe en pijn in zijn rug. 

Op Tweede Paasdag is hij ‘s nachts ziek geworden en in de ochtend naar het Erasmus gebracht. Ik 

mocht niet mee, in verband met corona. Daar heeft hij morfine gekregen en een epileptische aanval 

gehad. Dit werd tegengesproken door de zuster, hij had het alleen maar koud. 

Daarna is hij meegenomen naar de scan voor een buikscan. Vijf minuten daarna kreeg hij een 

hartstilstand en volgens artsen een aneurysma. Ze zijn drie kwartier bezig geweest met reanimatie en 

hij is toch overleden. Ik zeg tegen de artsen dat dit door het vaccin komt, maar zij spreken dit tegen. 5 

april is hij overleden, acht dagen na het vaccin. De artsen zeggen dat het aneurysma de oorzaak is, 

maar vóór het vaccin had hij nergens last van. Nog even ter aanvulling: nefroloog Dennis Hesselink 

wilde geen ivermectine of HCQ geven, dat was onzin. Ook een bloedtest was onzin. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Maria Geertruida Rouwbos – van Lelieveld                                       Pieter Kuit 
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42. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Robert Alexander Johan van den Heuvel 

Geboortedatum: 19 december 1950 

Geboorteplaats: Rijswijk 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn broer Robert Jean van den Heuvel was geboren op 2 april 1942. Mijn broer René is als 14-jarige 

gaan werken op de visserij in Scheveningen, onder andere op de logger Sch 333. 

 

Als 16-jarige heeft hij zich ingeschreven als beroeps bij het onderdeel Mariniers waar hij als 

kikvorsman 6 jaar heeft gediend. 

 

Hierna is hij gaan werken als duiker bij de firma vd Tak. 

 

Een ongeluk met een brekende staalkabel maakte een einde aan zijn duikcarrière. In 1970 emigreerde 

René met zijn gezin naar Hannover, Duitsland.  



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
175 

Zo’n elf jaar geleden werd er longkanker bij hem vastgesteld. Na verwijdering van een halve long en 

chemo therapie is hij hiervan hersteld. Circa zes jaar geleden ging het weer mis, darmkanker. Ook hier 

is hij weer bovenop gekomen. Er moest wel een stuk darm worden weggenomen, wat uiteindelijk 

resulteerde in een aantal zware operaties en uiteindelijk het moeten dragen van een stoma. Maar hij 

heeft alles wat op zijn weg kwam doorstaan, een ijzersterke man. 

We skypeten iedere zondag (indien mogelijk) met elkaar. 

Op 13 april 2021 heeft René zijn injectie met BionTech tegen Covid-19 gehad. De zondag ervoor appte 

ik nog gekscherend: ik hoop dat ik je volgende week nog zie. Die week daarop was hij er gelukkig 

gewoon weer, maar op zondag 2 mei niet. Er schoot die ochtend nog een gedachte door mijn hoofd… 

het zal toch niet. Maar we misten elkaar wel eens meer. 

’s-Middags kijk ik op mijn telefoon; er was een whatsapp bericht van mijn nicht Christina. René had op 

1 mei een Schlaganfall (beroerte) en vele Hirnblutungen (hersenbloedingen) gehad, hij was 

opgenomen op de IC en werd beademd. Het zag er heel slecht uit. Op maandag 3 mei is de beademing 

gestopt, het was wachten tot hij vanzelf zou inslapen. Op 5 mei is hij overleden zonder nog bij kennis 

te zijn geweest. 

Ik weet gevoelsmatig zeker dat hij er nog was geweest zonder de vaccinatie; op 30 april is hij nog naar 

de kapper geweest. 

 

 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Robert Alexander Johan van den Heuvel                                                    Pieter Kuit 
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43. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Bente van de Scheur 

Geboortedatum: 26 april 1986 

Geboorteplaats: Leiderdorp 

 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik lees de verklaring van mijn moeder voor. 

“Begin februari 2021 belt mijn moeder dat mijn tante die nacht plotseling is overleden. Er waren geen 

aanwijzingen of aanleidingen in de gezondheid van mijn tante om zo plotseling te overlijden. Zou het 

met de eerste prik met het mRNA-vaccin van Pfizer te maken hebben? Eind januari was mijn tante van 

90 jaar aan de beurt en op 2 februari werd ze aan het eind van de middag heel erg moe. Ze heeft 

gekookt en samen met mijn oom gegeten, ’s avonds vroeg naar bed. Mijn oom kwam rond 5 uur in de 

nacht terug van het toilet en ontdekte dat mijn tante overleden was. 

De begrafenis was online en mijn moeder zag behalve zijn verdriet niets opmerkelijks aan mijn oom, 

haar broer.  

In de weken na de begrafenis is er veel telefonisch contact geweest tussen mijn oom en mijn ouders. 

Over de vaccinatie met Pfizer werd niet gesproken. Mijn oom en mijn moeder zijn niet gevaccineerd in 

hun jeugd. Hun ouders, mijn grootouders, waren daar tegen. Mijn ouders hebben mij als kind wel 

laten vaccineren. Mijn oom bleef zijn hele leven veel meer achter de principes van zijn ouders staan 

dan mijn moeder.  

Er was behoefte om elkaar te ontmoeten, mijn oom vroeg het elk telefoongesprek. Mijn ouders een 

uur rijden in de auto KON WEL maar MOCHT NIET i.v.m. de ‘1 persoon op bezoek maatregel’ en mijn 

oom alleen op bezoek bij mijn ouders MOCHT WEL maar KAN NIET want hij rijdt geen auto. “Mam, 

dan ga je alleen naar binnen” stelde ik voor, maar het werd van alle kanten “afgeraden”(lees 

verboden). 

Een verhuizing van mijn oom naar een tehuis met verzorging en indien nodig (later) verpleging werd 

door de kinderen van mijn oom geregeld. “Het is daar kleiner maar mooi en ruim genoeg, je kunt 

straks wel komen logeren” zei mijn oom tegen mijn moeder aan de telefoon. 

Hij was blij met de verhuizing, ook omdat hij het slapen in de slaapkamer waar hij zijn overleden vrouw 

had gevonden erg moeilijk bleef vinden ondanks het weghalen van mijn tante haar slaapplek.  

Vrijdagmiddag 7 mei 2021 vertelde mijn moeder aan mij dat mijn ouders besloten hadden zaterdag 8 

mei 2021 naar mijn oom van 93 jaar te gaan in het tehuis. Er zijn steeds meer verontrustende 

berichten over mijn oom gekomen. 

Eerst verzet, dwars, schelden zelfs, klagen zijn kinderen en nu gaat zijn lichamelijke gezondheid snel 

achteruit. “Vraag of hij gevaccineerd is” was mijn advies aan mijn moeder, nadat mijn moeder haar 

plannen om veel te vragen duidelijk maakte aan mij. Ze is oud-verpleegkundige, 87 jaar en gezond. Ik 

vertrouw haar observaties. 

Maandag 10 mei 2021 deed mijn moeder verslag van het bezoek. Mijn ouders zijn heel erg 

geschrokken. Ze troffen mijn oom, flink afgevallen in gewicht, aan in een bloedhete benauwde kamer. 

Hij herkende mijn ouders en sprak zoals ze van hem gewend zijn. Eén van zijn kinderen was aanwezig 

en er werd vooral OVER hem gesproken. Mijn moeder stelde haar vragen: van voorheen amper 

medicatie heeft mijn oom nu heel veel medicatie, o.a. morfinedrank 1x daags tegen 
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benauwdheidsklachten. Tijdens het bezoek van mijn ouders kwam een arts binnen en gaf mijn oom via 

een spuit in de mond de morfinedrank, de tweede dosis die dag, zo werd verteld. Hij zou geklaagd 

hebben over benauwdheid, maar mijn ouders zagen daar niets van. De arts bleef geruime tijd mijn 

oom zijn hand wrijven, zéér opmerkelijk, mijn oom heeft zijn hele leven fysiek contact met anderen als 

zeer onprettig ervaren. Hij schudde hooguit je hand. Drank innemen had hij zelf gekund. 

Op de vraag of mijn oom gevaccineerd is werd geantwoord “al 2 keer met Pfizer”. Dat was nodig 

geweest om in het tehuis te wonen.  

Mijn vader is eerder weggegaan dan mijn moeder; de hitte in de benauwde kamer kon hij niet langer 

verdragen. Mijn moeder wilde zo lang mogelijk bij haar broer blijven, ook omdat hij af en toe duidelijk 

liet merken dat hij het niet overal mee eens is.  

Tot een echt gesprek tussen mijn moeder en mijn oom is het niet gekomen, ze werden niet alleen 

gelaten. Dat betreurt mijn moeder zeer. 

Update: Mijn moeder vertelde dinsdag 17 mei 2021 dat ze wat langer telefonisch contact heeft gehad 

met mijn oom vorige week. Hij vertelde dat het lichamelijk niet goed met hem ging maar het eten in 

het tehuis is goed. Ze hoopt hem snel weer te zien en heeft het gevoel dat een bezoek snel moet 

plaatsvinden. Volgens de arts en de kinderen van mijn oom duurt het leven van mijn oom niet lang 

meer.” 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Bente van de Scheur                                                     Pieter Kuit 
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44. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Erlinde Stephanus 

Geboortedatum: 2 mei 1962 

Geboorteplaats: Amstelveen 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Als huiskamerassistente werk ik in een verpleeghuis. Werk dat ik met veel liefde, plezier en passie doe. 

Het werken met dementerende ouderen die in hun laatste levensfase zijn aangekomen is een 

dankbaar beroep. Het vergt veel geduld, iets wat ik normaliter niet heb. En inlevingsvermogen. Veel 

inlevingsvermogen. Mijn eigen moeder, bij wie Alzheimer was geconstateerd, was onder begeleiding 

van haar huisarts al uit het leven gestapt. Doodsbang in een verpleeghuis te eindigen. Een dappere 

beslissing waar wij als haar kinderen 100% achter stonden. 

Dat niet iedereen tot dit besluit komt, kan ik me voorstellen. Zoals bijvoorbeeld mevrouw X. Een 

liefdevolle vrolijke vrouw, die ondanks haar mate van dementie toch een heel prettig bestaan had in 

het fijne verpleeghuis waar ik werk. Mede door haar drie kinderen die veelvuldig bij haar op bezoek 

kwamen. Haar dochter kwam trouw in de avonduren en ze hadden het heel gezellig samen. Als ik wel 

eens binnenkwam in haar eigen kamer om haar gesneden broodjes zonder korstjes en thee te 

brengen, zag ik haar zitten in haar eigen luie stoel. Onder de schemerlamp zat ze dan te haken. 

Pannenlappen van groene katoen. De televisie stond aan en keek naar actualiteitenprogramma’s. Het 

was een vrolijke, positieve, lieve vrouw, die van zingen hield en kleurboeken inkleurde en die haar 

maaltijden fileerde met chirurgische precisie.  

Door het liefdevolle personeel werd ze uitermate goed behandeld, evenals alle andere bewoners. 

Dementie verloopt bij eenieder anders. Sommigen zijn nog best helder van geest, hebben hun humor 

behouden, terwijl anderen opgesloten zitten in hun verwarde geest en oude lijf. In januari 2021 

zouden alle bewoners hun coronaprikjes krijgen, mits familie daar mee had ingestemd. Doch er kwam 

een kink in de kabel. De koelkast was stuk gegaan en alle ‘vaccins’ werden weggegooid. Ik was blij, 

want had al een jaar lang gehoord en gelezen dat het niet om een vaccin ging, maar er genocide zou 

plaatsvinden op de zwakkeren van de samenleving. Natuurlijk deelde ik deze informatie met mijn 

leidinggevende. Mij werd meerdere malen verteld dat men zich aan de richtlijnen hield van de 

overheid. Er werd mij gevraagd mijn mond hier over te houden tegen collega’s die zich eventueel ook 

wilde laten prikken.  

Ik heb hen gewaarschuwd, iets wat me niet in dank werd afgenomen. Hierdoor werd ik een vreemde 

eend in de bijt. Binnen korte tijd werd een nieuwe vracht aan coronaprikjes geleverd in het tehuis. Na 

de eerste prik merkte ik al grote achteruitgang op bij alle bewoners. Maar bij de tweede nog meer, en 

nu viel het zelfs mijn collega’s op. Bewoners die nog enigszins zelfstandig waren, waren nu de weg 

compleet kwijt. Zo ook mevrouw X, die ineens erg boos uitviel tegen haar dochter, die huilend het 

pand verliet. Even later werd er toen ik vrij was corona geconstateerd bij twee van onze bewoners, 

waaronder mevrouw X. Ze was echt heel erg ziek, had hoge koorts en wilde niet eten. Drinken ging 

ook moeilijk, dus stelde ik voor het drinken in te dikken zodat het opgelepeld zou kunnen worden. Dat 

hebben ze gedaan tot ook dat niet meer ging. Mevrouw X is overleden. Door corona. Voor mij staat 

vast dat het komt door de coronaprik die ik weiger een vaccin te noemen. Ik hou mijn hart vast voor 

onze overige bewoners, want na de prikken is er een grote verandering opgetreden en zijn ze 

achteruit gehold.  
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Zo ook één van onze meest zelfstandige bewoonsters van onze huiskamer. Een dag na de tweede prik 

werd ze ondersteund door twee verpleegsters de huiskamer binnen gebracht. Haar benen schokten 

als onwillige elastiekjes achter de rollator. Haar angstige blik trof de mijne. De verpleging had haar op 

de grond aangetroffen, naast haar bed. Ze had niet kunnen lopen en was erg verward. Gauw werd ze 

op haar stoel gezet en gaf ik haar een kopje thee en een glas karnemelk zoals elke morgen. Haar 

broodjes zou ze zelf kunnen smeren. Toen ik voor een andere bewoonster aan dezelfde tafel haar 

brood smeerde, hoorde ik het gekras van een mes op een bord. Het ging door merg en been. Ik keek 

op en zag onze anders zo zelfstandige bewoonster haar bordje besmeren met boter. Vergeten een 

broodje er op te doen. Ze zag dat ik keek en meteen verontschuldigde ze zich. Dit had ze nog nooit 

gedaan, zei ze zacht, en ze had geen idee wat haar mankeerde. Ik wel. Mijn hart huilde. En nog meer 

toen ik klaar was met het smeren van de broodjes voor haar buurvrouw die naast haar zat. Zij vloekte 

hardgrondig, iets wat ik niet van haar kende. Ze riep uit dat ze niet wist hoe te eten. Aangezien ze 

slechtziende is, ging ik er van uit dat ze niet kon zien dat ik haar broodjes al had gesmeerd. Ik vertelde 

haar geduldig dat ik haar boterhammen al had gesmeerd en deze op haar bord met rode rand lagen. 

Echter, ze bleef schreeuwen dat ze zo toch echt niet kon eten. Het werd me ineens duidelijk dat ze 

niet meer wist haar broodjes op de tast te pakken. Ik stond op en ging bij haar zitten. Pakte een kwart 

stukje brood en gaf het haar in handen. Ook hier wist ze geen raad mee en bleef roepen dat ze zo toch 

echt niet eten kon. Het duurde even eer ik door had dat ze niet meer wist hoe ze haar boterhammen 

naar haar mond kreeg. Ik heb haar geholpen met eten tot ze alles op had. Maar ze bleef verongelijkt.  

Sinds de prikken zijn de bewoners moe en afwezig en zijn de dementerende klachten flink 

toegenomen. Volgens sommige collega’s is dit te wijten aan het weer. Bijzonder toch dat 

overduidelijke klachten en veranderingen worden toegeschreven aan het weer. Ik snap best dat 

seizoenwisselingen kunnen bijdragen aan wisselende stemmingen, maar ik heb met eigen ogen gezien 

dat de enorme veranderingen optraden na de prik. Overigens zag ik dat ook in lichtere mate na de 

griepprik in het najaar, waarna twee bewoonsters ziek werden, waarvan één met serieuze 

hartklachten en hoge bloeddruk. Gelukkig; ze zijn er nog. Maar ik kan je wel vertellen dat ik met angst 

en beven naar mijn werk rij, hopende dat het goed gaat met de mensen voor wie ik zorg.  

Ik kom hier mee naar buiten. Doodeng. Met misschien mijn ontslag tot gevolg. Het zou niet de eerste 

keer zijn binnen het kader van corona. Werd elders mijn jaarcontract bij een verpleegtehuis niet 

verlengd omdat ik met naam en foto in een noordelijke krant stond tijdens een demonstratie tegen 

coronamaatregelen. Op mijn buik hing een bord met de tekst: Geen verplichte vaccinatie!! Toch vind 

ik dat ik mijn steentje moet bijdragen aan een betere wereld. Ik vind dat we moeten opkomen voor de 

zwakkeren in de samenleving, iets wat ik mijn leven lang heb gedaan. Ik kies voor vrijheid van 

meningsuiting en spreek vanuit mijn hart. De angst van mijn ratio probeer ik los te laten en hoop dat 

meer mensen ‘uit de school zullen klappen’ en hun ervaringen willen delen met de rest van de wereld, 

zodat we meer inzicht krijgen in wat er werkelijk speelt. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Erlinde Stephanus                                                      Pieter Kuit 
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45. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Jasper van Eck 

Geboortedatum: 1 februari 1974  

Geboorteplaats: Breda 

Naam: Femke van Eck 

Geboortedatum: 10 mei 1977 

Geboorteplaats: Breda 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Wij zijn vandaag hier om te vertellen wat ons ongeveer een maand geleden is overkomen. 

De centrale persoon in dit verhaal is onze moeder Annemiek van Eck. Ze is 74 jaar en sinds 1 januari jl. 

weduwe, maar ondanks het verse verdriet heeft ze zin in de toekomst. Ze is energiek en sportief en zit 

in allerlei clubjes.  

Tennissen en wandelen gaan altijd door, ook in de periode dat ze getroffen wordt door borstkanker. 

Begin 2020 worden er kwaadaardige cellen gevonden en ondergaat ze een periode van chemokuren. 

Ze krijgt hierbij 3 vloeistoffen toegediend via een port a cath: een infuus. Eén van de vloeistoffen is 

chemo, de andere twee heten Pertuzumab en Trastuzumab. Ze is in juli 2020 schoon verklaard, maar 

deze laatste twee medicijnen moeten zorgen dat de cellen in bedwang gehouden worden en zal ze de 

rest van haar leven elke 3 weken toegediend krijgen.  

Op woensdag 14 april 2021 krijgt ze deze immuuntherapie weer. Zoals elke keer heeft ze nog een paar 

dagen last van een vervelende bijwerking: diarree. Ze weet hier inmiddels mee om te gaan en laat zich 

niet tegenhouden om op maandag 19 april te gaan tennissen. Op de fiets gaat ze hierna naar de GGD-

vaccinatielocatie om haar eerste injectie met het vaccin BioNTech/Pfizer te halen.  

‘Als ze het tijdens je slaap zouden doen, zou je het niet eens merken!’ appt ze ’s avonds nog om 22 

uur, als antwoord op de vraag of het gelukt is met het vaccin. 

De volgende dag krijgen we geen reactie op onze appjes. Ook de vaste huistelefoon neemt ze niet op. 

Jasper heeft er geen goed gevoel bij en gaat tegen tien uur ‘s avonds kijken wat er aan de hand is. Hij 

vindt haar levenloos in bed.  

De schouwarts constateert dat ze in de nacht van 19 op 20 april is overleden, enkele uren na de 

toediening van het vaccin. De tegenstelling met de actieve vrouw van een dag eerder is zo groot, dat 

wij onmiddellijk vermoeden dat de vaccinatie invloed heeft op haar plotselinge dood. We geven 

opdracht haar lichaam te onderzoeken en dan vooral te kijken of de combinatie van haar 

immuuntherapie met het Pfizer-vaccin de doodsoorzaak kan zijn.  

Inmiddels hebben we een voorlopig obductieverslag, waarin een uitwendige en een inwendige 

inspectie zonder bijzonderheden omschreven staan en een conclusie zonder duidelijke doodsoorzaak. 

Waar wij ons vooral over verbazen, is dat de GGD als losstaande organisatie opereert, zonder 

samenwerking met de afdeling oncologie van het ziekenhuis. De oncoloog geeft zelfs aan niet te 

weten wanneer de oproepen plaatsvinden en welke gezondheidsvragen op het formulier gesteld 

worden.  

Het is niet onze bedoeling om angst te zaaien voor het vaccin, maar wij zijn wel bang dat deze dood 

niet nodig was. We willen antwoorden op onze vragen, maar deze krijgen we vooralsnog nauwelijks 

van de medici, niet van de GGD en niet van de politiek. Men lijkt het als een gevalletje pech te 
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beschouwen (er gaan nu eenmaal mensen dood, quote van de huisarts), waarschijnlijk uit angst om 

verantwoordelijkheid te nemen. 

Wat ons verbaast is bijvoorbeeld dat het Lareb (landelijk orgaan dat bijzonder medische gevallen 

bijhoudt) de overlijdens na vaccins t/m februari heeft bijgewerkt. We hadden verwacht dat hier 

landelijk meer aandacht voor zou zijn. Eerder stonden de kranten vol van verhalen over bloedstolsels 

na AstraZeneca. Een geval zoals dat van onze moeder verdient volgens ons dezelfde aandacht. 

We willen graag weten of er meer van dergelijke gevallen bekend zijn en voorkomen dat dit vaker 

gebeurt. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Jasper van Eck                                                      Pieter Kuit 

 

 

…………………………………………. 

Femke van Eck 
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46. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Sigrid Johanna Adriana Kroon 
Geboortedatum: 1 februari 1971 
Geboorteplaats: Woerden 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

naam moeder: Johanna Cornelia Maria Kroon-Kooijman 
geboortedatum: 1 oktober 1947  
geboorteplaats: Woerden 
woonplaats: Woerden 
datum van overlijden: 26 april 2021  
plaats van overlijden: Tilburg 

Op maandag 26 april 2021 overleed mijn moeder op 73-jarige leeftijd. Een week voor haar overlijden, 
op zondag 18 april, ontving zij haar eerste vaccinatie tegen covid-19, zij kreeg het vaccin van 
BioNTech/Pfizer. 

Mijn moeder was een vitale, elegante, actieve en zelfstandige weduwe van 73 jaar. Ze had een breed 
netwerk en deed graag vrijwilligerswerk. Als enige oudere dame woonde ze tussen jonge gezinnen in  
een nieuwbouwproject. Ze paste er graag op de kinderen uit haar buurt. 

Ik ben de oudste van haar twee dochters, ze heeft zes kleinkinderen. Ze is de oudste van een gezin van 
acht kinderen; ze laat zeven broers en zussen achter. 

Haar hele leven was ze goed gezond, slank en fit. Ze had veel energie en fietste en wandelde graag. Ze 
rookte niet en dronk slechts enkele malen per jaar een klein glas witte wijn bij gelegenheden. Ook  
haar medicijngebruik was laag, ze gebruikte enkel tabletten tegen hoge bloeddruk en kalktabletten  
tegen botontkalking. 

Over de covid-vaccinatie twijfelde ze flink. Ze ging het gebruik van middelen liever uit de weg, niet  
alleen verdovende middelen, maar ook geneesmiddelen. Ze besloot uiteindelijk toch de prik te gaan  
halen. Al haar broers en zussen deden het ook, ze wilde niet achterblijven, of nog erger: een gevaar  
vormen voor anderen. Ook de gedachte dat ze door zich niet te vaccineren beperkt zou worden in  
haar vrijheden vond ze vreselijk. 

Op zondagochtend 18 april ontving ze haar eerste prik. 's Avonds heb ik nog telefonisch contact met  
haar, ze voelde zich uitstekend. Op maandagochtend 19 april had ze nog volop app-contact met haar 
broers en zussen. Kort voor het  middaguur, na een fikse wandeling met haar buurvrouw, voelde ze 
zich ineens 'niet goed worden'. Ze werd op de bank gelegd en de huisarts kwam langs. Zij deed wat 
neurologische testen, de score was goed.  

Inmiddels was ik gealarmeerd en samen met mijn man gearriveerd. Mijn moeder lag pips en misselijk  
op de bank; ik schrok van de aanblik en vermoedde meteen dat er iets ernstigs was. Ik had haar nog 
nooit ziek liggend op de bank gezien, ze was van het type 'niet klagen, maar dragen'. Lopen naar  het 
toilet kon ze al niet meer zonder hulp. In overleg met de huisarts besloten we een ambulance te laten 
komen. 

In het ziekenhuis werd een herseninfarct geconstateerd. Haar arm en been vertoonden inmiddels  
uitvalverschijnselen, en ook haar mond en spraak waren aangedaan. Ze kreeg bloedverdunners  
toegediend en werd opgenomen. Wij vertrokken na korte tijd, vanwege de covid-maatregelen  
mochten we niet lang bij haar blijven. 

's Avonds werden we gebeld dat ze naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht was vervoerd, ze 
had een zware hersenbloeding gehad. In het UMC konden ze haar eventueel behandelen als de druk 
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op haar hersenen te groot zou worden. We bleven de hele nacht bij haar, er werden allerlei 
onderzoeken en interventies gedaan, de artsen noemden haar situatie zeer zorgelijk. In de vroege  
ochtend van de volgende dag ontwikkelde ze een zware longinfectie en kwam ze aan de  
beademingsbuis op de Intensive Care. In de week erna verbleef ze op de Intensive Care, waarbij ze op 
donderdag naar IC in een ander ziekenhuis is overgebracht, namelijk van Utrecht naar Tilburg. 
Vanwege de covid-restricties mochten alleen mijn zus of ik haar bezoeken, in Tilburg zelfs maar 
maximaal een halfuur per dag. Ze mankeerde van alles en raakte volledig uitgeput. De beademingsbuis 
werdverwijderd, maar werd ook weer teruggeplaatst, omdat ze te benauwd werd zonder. Al de tijd 
bleef mijn moeder helder en kon ze communiceren, ondanks de forse schade in haar hersenen. 

Haar perspectieven waren zeer matig, terugkeer naar haar zelfstandige leven leek onmogelijk. De dag 
voor haar overlijden heeft ze aangegeven niet voor een derde maal aan de aan de beademingsbuis te 
willen. Toen de volgende dag ernstige benauwdheid optrad, werden morfine en een slaapmiddel 
voorgesteld, om haar 'comfortabeler' te maken. Dat zou tot haar overlijden leiden. Daar heeft zij zeer 
beslist mee ingestemd, en wij daarom ook. Binnen tien minuten na het toedienen hiervan overleed ze, 
precies een week nadat ze thuis in elkaar zakte. 

In haar ziekenhuisweek heeft ze enkele malen nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat ze zelf een verband 
zag met de vaccinatie, ook naar de artsen. 'Het is te toevallig', zei ze stellig. Ze had haar hele leven 
nauwelijks niets gemankeerd, haar huisarts kende haar bijna niet. 

Mijn zus en ik hebben het vaccineren als trigger voor haar beroerte enige malen aangekaart bij de 
artsen in het ziekenhuis, maar stuitten daarbij steeds op een afwerende reactie. Tot melding leken ze 
niet echt bereid. De huisarts van mijn moeder was dat wel na mijn aandringen. Ze was het met mij 
eens dat een melding op zijn plaats is, omdat tussen inenting en het tijdstip van beroerte minder dan 
24 uur zit. Of zij dit inmiddels ook gedaan heeft, heb ik nog niet kunnen controleren. 

Op eigen initiatief heb ik het overlijden gemeld bij Pfizer, zij reageerden binnen een dag met hun 
medeleven, een dossiernummer en het verzoek of zij contact mochten opnemen met de huisarts. Of 
dit inmiddels gebeurd is en wat daar de uitkomst van is, daarvan heb ik nog geen bericht mogen 
ontvangen. Of de inenting werkelijk geleid heeft tot het infarct is lastig te zeggen. Er is geen obductie 
gepleegd. Ik weet ook niet of je met een obductie had kunnen vaststellen of vaccinatie een 
medeoorzaak of trigger was. Omdat de artsen zo afwerend waren over vaccinatie als medeoorzaak 
voelden wij niet de ruimte om verder te vragen naar de mogelijkheden of onmogelijkheden hiervan. 

Ik ben me er bewust van dat het lastig is om te stellen dat er een verband is tussen de vaccinatie en 
het overlijden. Dat doet echter niets af aan mijn bezorgdheid om de gezondheid van anderen en van 
mij. Als er wel een verband was, wat betekent dit voor mijn zus en mij en voor onze kinderen? In 2008, 
ook binnen 24 uur na een vaccinatie, raakte ik minutenlang buiten bewustzijn en belandde ik op de 
hartbewaking in een ziekenhuis. Er werd geen enkel gezondheidsprobleem gevonden, de oorzaak kon 
niet worden vastgesteld. Is er misschien een erfelijke gevoeligheid? Die vraag houdt mij bezig, maar ik 
kan er nergens mee terecht.  

Ook om anderen buiten onze kleine kring ben ik bezorgd. Er wordt vaak lichtzinnig over gepraat, even 
'een prikje halen'. Mijn ervaringen staan hier haaks op. Angst en het verlangen om pijlsnel uit deze 
covid-greep te raken regeren. Zelfs binnen mijn vrienden- en kennissenkring kan ik lang niet altijd het 
vermoeden uitspreken dat er een verband was met de vaccinatie. Mensen duwen de informatie 
haastig van zich af, ze lijken het niet te willen horen.  

Met het overlijden van mijn moeder heb ik vrede. Ze had een mooi leven, ze was een alles-of-niets-
vrouw, ze had alles en koos er krachtig voor om niet voor halfvol te gaan. Maar haar verhaal moet wel 
verteld mogen worden, en meegewogen worden. Als deze vaccinaties onverhoopt ernstige 
bijwerkingen veroorzaken, dan moet je mogelijke bijwerkingen wel eerst verzamelen en serieus 
onderzoeken.  
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Leiderdorp 
22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Sigrid Johanna Adriana Kroon                                                    Pieter Kuit 
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47. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Catharina Anna Theresia Ruys 

Geboortedatum: 22 maart 1958 

Geboorteplaats: Utrecht 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Sinds juni 2020 heb ik contact geprobeerd te krijgen met management van VivaZorggroep! Toen ik 

uiteindelijk na lang zoeken contact had gelegd met …, bleek bij de nieuwe aanpassingen in het beleid 

van Geesterheem, deze locatiemanager vervangen te zijn, zodat ik weer opnieuw kon beginnen. Het 

was lastig om erachter te komen wie het was, maar kreeg haar eindelijk ‘te pakken’. Ze schijnt ook 

kantoor te hebben gehouden op Geesterheem zelf, maar ik heb haar nooit gezien. De e-mailwisseling 

hieronder laat m.i. goed zien wat mijn tevergeefse pogingen geweest zijn.  

Kreeg geen antwoord en geen medewerking en zeker geen openheid/transparantie.  

De vraag die bij mij vanaf het begin een grote rol speelde was: zijn jullie nou werkelijk zo 

onwetend/bang of doen jullie willens en wetens mee met het voorbereiden van een plan om vaccins 

uit te gaan zetten?  

Ikzelf ben in maart van de ene op de andere dag bijna alles kwijtgeraakt: bezoeken aan mijn vader 

mochten niet meer: lockdown zonder enige waarschuwing. Er werden regels ingevoerd, die nooit 

meer zijn teruggedraaid. Wat ik eigenlijk al voelde aankomen. 

Mijn vader woonde toen de crisis begon ruim een jaar in Geesterheem, het verzorgingstehuis hier in 

Uitgeest. Hij was net wonderwel hersteld van een soort insult; in februari had hij die. Tot die tijd was 

het er redelijk gastvrij en konden we gewoon in en uit lopen.  

Op 13 maart werd besloten dat er per dag nog maar één bezoeker mocht komen. Ik werd daarmee 

geconfronteerd toen ik op het eind van de dag daar binnen wilde en mijn broer al was geweest. Het 

was een onneembare vesting geworden, i.p.v. het huis waar mijn vader woonde. Ik had niets te 

zeggen en niemand had iets te zeggen, mijn vader al helemaal niet.  

Niet lang daarna werd na een hoop politiek gestuntel en geharrewar besloten de scholen dicht te 

gooien (ik ben leerkracht en werkte op dat moment op een school via een uitzendorganisatie voor het 

onderwijs).  

In winkels zag ik hoe mensen zich raar gingen gedragen en met een wijde boog om me heen liepen.  

Hier is iets heel erg mis, besefte ik. Ik herinner me nog dat leerlingen van mij die laatste dag voor de 

sluiting van de scholen met flessen ontsmettingsgel de klas in kwamen en hun armen insmeerden; dat 

ik toen zei: “jongens, waar zijn jullie mee bezig? Paniek is erger dan dat hele virus, hoor!” (Ik had tot 

dan toe het nieuws maar mondjesmaat gevolgd, maar had natuurlijk wel iets van dat virus 

opgevangen, dat kon bijna niet missen.)  

In die eerste week thuis kreeg ik een opgezwollen ader op mijn voorhoofd. En ik voelde me ook niet zo 

lekker. Ik probeerde de huisartsenpraktijk te pakken te krijgen, maar moest bij noodgeval een 1 

intoetsen en als ik dat niet deed, kreeg ik dus een mantra te horen over het coronavirus. (die mantra 

wordt nu na ruim een jaar nog steeds afgedraaid, evenals de mantra in winkels als DEKA en JUMBO) 

Uiteindelijk besloot ik toch maar de 1 in te toetsen. Is het een noodgeval? vroeg de assistente. Uh, tja, 

het ligt eraan hoe je het bekijkt, zei ik. Ik beschreef mijn klachten en ze zei dat ik maar een foto van die 

ader moest nemen en opsturen. 
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Ik zei: Dat ga ik niet doen. Veel te veel gedoe en bovendien moet de arts het in het echt zien en het 

misschien voelen, ik wil naar de praktijk komen. Maar dat was niet de bedoeling. Gelukkig werd er 

toen een belafspraak gemaakt en de huisarts heeft me daarna geregeld gebeld, dat was fijn, want ik 

had de steun en bemoediging hard nodig. Die ader had misschien met stress te maken en ik kreeg 

later ook wel griepverschijnselen, maar dat was na een dag of vier over.  

Ondertussen verliep het contact met mijn vader via beeldbellen. Dat was nogal een gedoe, maar beter 

dan niks, en ik merkte dat mijn vader blij was om me te zien. Hij begreep er echter weinig van. Hij was 

gewend dat ik een paar keer per week fysiek bij hem was. (Hij heeft later zelf heel vaak de termen 

‘gevangenis’ en ‘opgesloten’ gebezigd. ) 

Ondertussen volgde ik het nieuws en de cijfers van de RIVM en merkte dat al rond half april de cijfers 

(ondanks alle doemscenario’s) omlaag gingen. De druk was van de IC’s af. Maar voor de zekerheid 

werd de lockdown nog wat verlengd. Hoe het verder ging, weet iedereen.  

Over de hoofden van de kwetsbare ouderen en hun naasten heen werd besloten, dat de 

verzorgingstehuizen dicht bleven, geen bezoek. Maar ook al die tijd geen fysiotherapeuten en andere 

zorgmedewerkers. 

Ik schreef meerdere mails, maar werd keer op keer afgepoeierd. Toen er op een bepaald moment 

‘raambezoeken’ kwamen, wenkte mijn vader steeds van: kom binnen en dan moesten we hem steeds 

weer teleurstellen. We konden zwaaien en hem bellen op zijn mobiel, want we konden ons niet echt 

verstaanbaar maken door het glas heen. En hij had veel moeite met het hanteren van de mobiel.  

Later kwamen er ‘tuinbezoeken’. Mijn vader werd door het verplegend personeel op ongeveer 4 

meter afstand geplaatst in de tuin, achter rood-witte afschermlinten. Zelf konden we dan ook achter 

zo’n lint zitten. Het was weer ietsje beter, maar soms was het te koud voor mijn vader en wilde hij 

naar binnen, zeker als hij merkte dat we toch niet vlakbij elkaar konden zitten. 

De verpleging heb ik meerdere keren aangesproken en o.a. gevraagd hoeveel moeite ze deden om de 

boel weer terug te draaien.  

Eindelijk, na ruim drie maanden, kon ik mijn vader meenemen in de rolstoel en we waren allebei heel 

gelukkig. Ik heb hem op die zonnige dag een heel eind meegenomen en heel dichtbij hem gezeten.  

Ik kreeg nog de vraag van de verpleegster die hem meegaf, of ik ‘wel afstand hield’ en ik zei ‘ja’ en 

mompelde: ‘anderhalve centimeter’. Ik was zo blij dat ik hem weer kon aanraken.  

Die narigheid was achter de rug, dachten we. Als het hierbij was gebleven en Rutte zou hebben 

gezegd: we hebben de zaak verkeerd ingeschat, helaas hebben we jullie te lang vastgehouden en ‘mea 

culpa etc’. 

Al in juli hoorde ik mensen beginnen over een ‘tweede golf’. We hebben een heerlijke zomer gehad en 

ik zou de pijn van die drie maanden misschien wel achter me hebben kunnen laten. En mijn vader ook.  

Om mijn optimisme te illustreren: in september solliciteerde ik weer, in de veronderstelling dat alles 

weer ‘normaal’ zou worden/blijven. Ik had dan ook meteen weer een baan op een VSO-school. Daar 

zag ik weliswaar al die pijlen en er stond ook gel bij de ‘receptie’. De mevrouw zei dat ik dat moest 

gebruiken en ik zei ‘nee, daar begin ik niet aan, er zit alcohol in en ik krijg er droge handen van.’   

Ze keek me onvriendelijk aan, maar moest het er maar mee doen. Ik heb amper een week ‘normaal’ 

gewerkt, hoewel ik veel gesprekken met de leerlingen had over het beleid en het wel of niet knuffelen 

van grootouders. Er waren kinderen bij die oprecht geloofden dat ze hun grootouders ziek konden 
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maken als ze te dichtbij hen kwamen, laat staan een knuffel gaven. Ik heb mijn visie met ze besproken 

en merkte dat er gelukkig ook veel leerlingen waren die goed op de hoogte waren van wat er aan de 

hand was in de wereld en er thuis met hun ouders over spraken. Deze (kwetsbare)  leerlingen kwamen 

met busjes naar school en moesten dus in die bus al een mondkap dragen – want dat was op 1 juni 

verplicht gesteld, maar in de school (NOG) niet. Dat woordje NOG. 

Intussen ging de regering gretig door met de maatregelen (waarvan ze inmiddels al hadden 

toegegeven, dat het niets met gezondheid had te maken, maar dat het om gedragsbeïnvloeding ging).  

Ik vertrouwde erop, dat mijn schoolleider en collega’s wel hetzelfde dachten over de 

mondkapjesplicht die eraan zat te komen, maar merkte al gauw, dat dit helemaal niet zo was. Tot mijn 

verbijstering en afschuw hoorde ik dat een collega van me wilde gaan testen, omdat zijn dochter 

verkouden was. Dat de schoolleider zich ook zonder klachten liet testen, want ‘zijn vrouw had een 

auto-immuunziekte’. Dat de conciërge dacht dat er wel weer gauw een lockdown zou komen.  

Om een lang verhaal kort te maken: ik had nog net mijn vaste contract niet ondertekend, maar wel al 

een mondelinge overeenkomst, toen er in de pestconferentie werd aangekondigd dat er een dringend 

advies was voor mondkapjes in het voortgezet onderwijs.  

Begin oktober werd dat dringend advies geïnterpreteerd als een plicht. Ik constateerde dat ik dit niet 

zou kunnen winnen in mijn eentje en heb ontslag genomen, na nog wat e-mailcontact en telefoontjes 

met de schoolleider. Ik heb meteen gemeld dat ik het kindermishandeling vond. 

Bij Geesterheem heb ik zo lang mogelijk die mondkapplicht voor bezoek ontlopen door te vragen of 

het personeel mijn vader bij de uitgang wilde brengen, zodat ik hem mee kon nemen. Helaas was ik de 

enige (voor zover ik weet) die de nieuwe maatregelen bekritiseerde. Uiteindelijk heb ik, omdat ik geen 

zin had om iedere keer mij te moeten verantwoorden voor normaal gedrag, een schermpje, 

doorzichtig voor op mijn kin, aangeschaft. Sommigen van het personeel hadden daar na een tijdje ook 

nog commentaar op, er werd zelfs gezegd dat ik zo’n mondneusmasker moest dragen en dat die bij de 

ingang lagen, als ik er zelf geen had. Ik zei dat ik me al genoeg had geconformeerd aan het wanbeleid 

en dat ik wilde dat mijn vader me kon zien.  

Op een dag dat ik met mijn vader naar het restaurant wilde, daar werd eindelijk weer iets gezelligs 

georganiseerd voor de bewoners (vrijwilligers werden niet meer geweerd), mocht ik hem daar 

brengen, maar zelf mocht ik niet mee. Waarom niet? (Er was geen corona en dat wilden ze graag zo 

houden. Tja, dus de lockdown blijft in stand toch? zei ik) 

Er is zelfs nooit een coronabesmetting geweest in het huis waar mijn vader woonde. Desondanks is hij 

in de laatste maanden een paar keer getest. Beide keren negatief. Ja, hij had ook geen klachten, 

althans niet coronagerelateerd. Wel had hij verschrikkelijke jeuk en huiduitslag. Hij had een 

verandering van medicijn gekregen, hoorde ik, toen ik bij toeval de arts sprak. Ik trof mijn vader 

overigens vaak alleen en eenzaam aan. Als hij weleens bij een groep zat, werd er weinig aandacht aan 

hem besteed.  En hij was, vanwege de verwaarlozing op het gebied van therapie heel ernstig verzwakt 

geraakt in enkele maanden tijd.  

Begin januari heb ik samen met een paar andere Uitgeesters een e-mail gestuurd naar de 

huisartsenpraktijk. 

Deze valt ook onder de Viva! Zorggroep. Dus dezelfde standaard reactie (richtlijnen van het RIVM enz.) 

Op dinsdag 18 mei ben ik met een van de medeondertekenaars naar de praktijk toegegaan. Ik had 

toen inmiddels al mijn e-mails gedeeld met Ongehoord Nederland (in februari ergens) en korte tijd 
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later contact gelegd met BPOC - om voort te borduren op betreffende e-mail, waar we nooit meer wat 

op gehoord hebben. We hebben een gesprekje van een kwartier gehad met de 

assistente/receptioniste. Zij had nog nooit van de Buitenparlementaire onderzoekscommissie 

gehoord. Zij heeft ons overigens wel respectvol aangehoord en zou de afdruk van de e-mail (van 6 

januari) aan de huisarts geven. Ik heb ook met haar aangekaart of ik inzage in het dossier van mijn 

vader kon krijgen, om te zien waaraan hij volgens de schouwarts zou zijn overleden. Verder, dat ik het 

fout vond, dat op de uitnodigingen van het coronavaccin niet vermeld stond, om welk vaccin het ging. 

Via mijn vriend wist ik dat de huisartsenpraktijk alleen AstraZeneca had. (Hij wilde eigenlijk het 

Jansen/Johnson, waarvan hij wist dat deze eenmalig was, maar lijkt toch te zijn overgehaald om deze 

te nemen, want hij heeft inmiddels de eerste prik gekregen.) 

Mijn vader heeft 2 keer een Pfizer vaccin gekregen. De eerste op 29 januari 2021 en de tweede op 26 

februari 2021. Op 19 februari was hij in heel slechte conditie gevonden door mijn jongere zus. Dat 

herstelde weer dezelfde dag. Ja, hij was een taaie. Op 2 maart heb ik nog met hem gewandeld en op 3 

maart is hij ’s morgens in een soort comateuze toestand aangetroffen door het verplegend personeel 

en hij niet meer ontwaakt.  

Gelukkig konden we de tijd dat hij op sterven lag er 24/7 bij zijn. Er is na een paar uur een schouwarts 

gekomen, die op 6 maart de dood vaststelde.  

Mijn vader heeft met vele anderen nodeloos geleden. Zo zijn best gedaan om zo gezond mogelijk  te 

blijven.  

Van: katinka ruys <lievekaat@live.nl>  

Verzonden: zondag 7 juni 2020 14:50 

Onderwerp: Bezoek en zorg Geesterheem 

Geachte…. 

Ik heb begrepen dat u de locatiemanager bent en dat ik bij u vragen/klachten kan neerleggen o. a. met 

betrekking tot versoepeling van (tijdelijke!) regels.  

Ik ben blij dat ik mijn vader inmiddels een paar keer 'in het echt' heb gezien - zonder raam ertussen - al 

is er bij het tuinbezoek evengoed nog 4 meter afstand. Wie heeft die afstand bedacht?  

Het blijft voor mij echter alsof ik een gevangene kom bezoeken en in feite is dat ook zo.  

Mijn zorg nu is de onduidelijkheid over wanneer het gewone leven eindelijk weer opgepakt kan 

worden: wandelen, gezelligheid, knuffelen, privacy...  

Ook over het feit, dat hij hoognodig de extra zorg van een kaakchirurg/tandarts behoeft en ik verneem 

dat degene die mijn vader zou moeten behandelen, wel mag komen, maar er voor kiest om dat niet te 

doen. Mijn vader heeft al van voor de crisis last van zijn onderkaak en dat bemoeilijkt voor hem ook 

het praten. Er is destijds ook een afspraak geregeld, die geen doorgang heeft gevonden.  

Ik had begrepen dat zorg van buitenaf weer toegelaten kan worden, maar nu hoor ik dus dat 

zorgverleners toch nog niet komen.  

Het valt ook slecht aan mijn vader uit te leggen, waarom het allemaal zo lang duurt en ik voel me 

daarin als dochter (en overigens ook als lid van de samenleving) erg machteloos.  
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Ik hoop dat u mij wat meer duidelijkheid kunt geven en hoe u uw invloed kunt inzetten om de verdere 

versoepeling te bespoedigen en in te zetten op wegnemen van het nogal starre regime en gebrek aan 

flexibiliteit.  

Het heeft allemaal al veel te lang geduurd. 

Ik heb uit uw brief van 4 juni begrepen, dat er feitelijk deze komende week nog weinig verandert.  

Op 15 juni moeten de verzorgingshuizen weer bezoek toelaten, sprak Hugo de Jonge. Ik hoor in de 

omgeving dat mensen uit de zorg dat nog niet weten.  

Daarom ben ik bang dat er toch weer met argumenten, die al lang niet meer geldig zijn, stagnatie gaat 

optreden.  

Kortom, kunt u mij vertellen, hoe u uw beleid gaat voeren in aanloop naar en vanaf 15 juni in 

Geesterheem?  

Ook nog een positieve noot: vandaag (7 juni) met mijn beide zussen onder de paraplu bij het raam 

gezeten, met telefoon. Heerlijk gezongen en ook echt contact kunnen hebben. Mijn vader genoot 

ervan! En wij ook.  

Des te meer reden om erop te kunnen vertrouwen, dat de versoepeling snel kan worden voortgezet. 

Dat mijn vader ook zijn andere kinderen binnenkort van nabij mag begroeten.  

Met veel belangstelling voor uw antwoord,  

Vriendelijke groet,  

Katinka Ruys  

 

Van: ------- 

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 12:20 

Aan: 'katinka ruys' 

Onderwerp: RE: Bezoek en zorg Geesterheem 

Dag Mevrouw Ruys, 

Dank u wel voor u mail. Ik begrijp u vragen en zorgen. 

U heeft gelijk als u zegt dat verzorgings- en verpleeghuizen langzaam weer ontsloten worden, wij doen 

er alles aan om dit op een goede en veilige manier te laten verlopen. Elke situatie binnen een huis is 

anders en vraagt maatwerk. Geesterheem is een wat oude locatie waarin bijvoorbeeld de situatie op 

de boven verdieping anders is dan beneden. Beneden kunnen bezoekers via de schuifpui naar binnen 

in de appartementen bijvoorbeeld.  

Ik probeer met alle mensen binnen Geesterheem de familie, via de eerste contactpersonen iedereen  

zo goed mogelijk te informeren, ik denk dat een deel van u vragen bekend zijn bij de eerste 

contactpersoon van uw vader. Wellicht is het een goed  idee met hem nog eens goed te kijken naar de 

plannen zoals die  er nu liggen. 

In grote lijnen  is er bezoek mogelijk door 1 vast contact persoon, deels kan dat op de appartementen, 

deels in het winkeltje. Binnenkort mogen meer bezoekers komen, wel volgens regels in afspraak via 
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Wilma, zorgverleners en ondersteunende  diensten  krijgen steeds meer toegang, voor een deel moet 

ik daar toestemming voor geven. We zijn ook bezig om de vrijwilligers deels toe te laten. 

Ik neem Isabella mee in de mail wisseling zij is immers de EVV van u vader. 

Ik hoop dat ik een deel van uw vragen heb kunnen beantwoorden, ik heb alle begrip voor u z vragen 

en zorgen en ook ik hoop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het leven weer op een veilige 

manier normaal kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: katinka ruys   

Verzonden: maandag 28 september 2020 16:27 

Onderwerp: mondkapjes op in Geesterheem 

Beste Yvonne, 

Ik stuur u als nieuwe locatiemanager deze e-mail, waarin ik mijn zorg wil uitspreken. 

Tot mijn verbijstering heb ik de brief gelezen, die ik vandaag binnen kreeg over de aanpassingen in 

Geesterheem. 

Ik heb mij vanaf half maart al uitgesproken– tevergeefs - over de onmenselijke regels. Helaas 

betekende dit niet dat ik het juiste voor mijn vader, die daar woont, kon doen. Ik kon niet anders dan 

meegaan in het beleid, want er werd veel geïnvesteerd in controle. Ik weet echter dat de 

verzorgenden hun uiterste best hebben gedaan om de contacten toch op andere manieren te laten 

plaatsvinden. 

Na 3 maanden afstand werden eindelijk de deuren weer geopend voor familie. De lockdown is voor 

veel bewoners in verzorgingstehuizen in het algemeen een traumatische periode geweest. Gelukkig 

kwam dit inzicht ook door bij mensen die het beleid bepaalden. Er werd dan ook gezegd: dit nooit 

meer!  

Mocht er ooit weer een ‘uitbraak’ komen, dan zou dat regionaal, zelfs lokaal worden opgepakt.  

Vervolgens werden er veiligheidsregio’s ingesteld. Daardoor werd het weer niet mogelijk, dat mensen 

in de zorg op hun gezonde verstand mochten vertrouwen en inderdaad de eventuele problemen 

regionaal, liefst lokaal zouden gaan oplossen.  

Vandaag heb ik gemeld dat een mondkap dragen voor mij de ‘limit’ is.  Ik wil graag binnenkort weer 

gewoon naar binnen kunnen bij mijn vader. Daarom hoop ik dat jullie gauw de plicht weer opheffen, 

zeker gezien het feit dat er niemand ziek is in Geesterheem, dus de maatregel is volkomen onterecht. 

Waar ik huiverig voor ben, is dat jullie de maatregel voortzetten, ook al is die niet meer nodig. Het is 

nu al niet nodig. Zo ging het ook bij de quarantaine van maart. Er is in die eerste 6 weken niets 

geconstateerd en toch werd de lockdown nog eens 7 weken voortgezet.  

Heel erg dat er wordt verwezen naar het groeiend aantal coronabesmettingen. Voorzover jullie 

daarvan nog niet op de hoogte zijn, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, wil ik jullie wijzen op het feit 

dat het aantal tests uitermate is verveelvoudigd en dat je daarom alleen al, niet van een toename kunt 

spreken. Dat verklaart de “groei van het aantal ‘besmettingen’. 
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Er is gebleken dat veel uitslagen vals positief zijn. Bovendien betekent een positieve uitslag niet dat je 

besmet bent. En als je al besmet zou zijn wil dat nog niet zeggen dat je er ziek van wordt. Het grootste 

aantal mensen heeft milde klachten. Ook wordt bij veel van de tests zogenaamd ‘restmateriaal’ 

gewonden, wat volgens mij wil zeggen, dat die mensen ziek zijn geweest zonder klachten of met milde 

klachten. Maar op de site van de RIVM wordt dat vast wel goed uitgelegd. 

Daarom moet je bij dergelijke rigoureuze maatregelen wel een heel goed argument hebben. In maart 

viel het beleid nog te verklaren. Toen was er nog veel onduidelijk over het virus. Maar iedereen die 

buiten de mainstream media om onderzoek deed, heeft al veel ontdekt. Ook het RIVM zelf geeft aan 

dat mondkapjes (buiten die voor het zorgpersoneel op de IC- de medische mondkapjes) totaal geen 

zin hebben. Sterker nog: er zijn aanwijzingen dat het eerder ongezond is om ze te dragen dan dat het 

bijdraagt. Datzelfde geldt voor het ontsmettingsmiddel in flesjes.  

Een belangrijke vraag die ik nu ga stellen: zijn jullie zelf bang voor het virus? Of zijn jullie vooral bang 

om ‘ongehoorzaam’ te zijn en je baan te verliezen? Dit is namelijk iets wat ik van meerdere mensen 

die in de zorg werken,  heb gehoord.  

En een andere belangrijke vraag: wanneer houdt het op? Wanneer houdt dit op? Vragen jullie je dat 

ook nooit af? Willen jullie zo verder? Merken jullie dat het niet meer over gezondheid gaat, maar over 

controle? Eerst was het (in maart) wachten op een ‘flattende curve’ m.b.t. de IC-bedden. Toen dat al 

eind april het geval was, duurde het toch nog 6 weken voordat de quarantaine werd opgeheven.  

En al heel snel werd het doel bijgesteld naar: als we maar een vaccin hebben. (Inmiddels is overigens 

eindelijk ook gemeld dat het medicijn HCQ, waar zoveel over te doen is geweest en dat verboden 

werd (waarom?), nu niet meer verboden is…dergelijk nieuws komt niet in de mainstream media 

terecht)  

Weten jullie ook, dat het wettelijk eigenlijk helemaal niet mag, mensen hiertoe verplichten? Quote: 

(Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden) “de mondkapjesplicht is in strijd 

met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet” (deze gaat op het recht op persoonlijke levenssfeer).  

Tenslotte: alsjeblieft, laat je niet leiden door angst. Angst houdt je niet in leven of gezond, integendeel. 

Er verandert niets ten gunste van de zorg en/of bewoners van verpleeghuizen als er niet ‘van onderaf’, 

bij jullie dus aan de bel wordt getrokken.  Sluit je aan bijvoorbeeld bij de artsen en wetenschappers die 

een brandbrief aan de tweede kamer hebben geschreven of verdiep je in de inhoud van die brief.  

Ik ben gealarmeerd door het feit dat er kennelijk niet meer genoten mag worden, het was in ieder 

geval niet voor lang, al vanaf juli werd alweer paniek gezaaid voor een ‘tweede golf’. En dat daar nu, 

lijkt het, op wordt voorgesorteerd. Amper bekomen van de drie maanden.  

Ik wens jullie van harte heel veel wijsheid toe en als je in deze brief maar een klein stukje herkent van 

je eigen twijfel, doe er dan iets mee ten gunste van iedereen. Ga het gesprek aan met elkaar. Laat 

iedereen zijn mening uiten zonder angst voor vervelende consequenties. Want ik schrijf deze e-mail 

niet alleen voor mezelf, maar vooral voor mijn vader en andere bewoners en ook voor jullie.  

Wat was de eerste regel ook alweer destijds in maart? Bij klachten blijf je thuis…. Zou dat niet gewoon 

genoeg zijn? 

Met vriendelijke groet, 

Katinka Ruys 
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Beste Katinka, 

In Geesterheem zijn we Corona vrij. En dit willen we graag zo houden. We zullen er alles aan doen om 

onze bewoners en ook jouw vader te beschermen. 

We houden ons als ViVa! Zorggroep aan de regels die de RIVM streng adviseren. 

Dus 1,5 meter afstand van elkaar, bij nauw contact een mondkapje en bezoekers van buiten een 

mondkapje bij betreden van de locatie. 

Gelukkig zijn we niet in Lock down, maar willen we wel voorzichtig zijn. Vandaar het 

contactonderzoek, registreren en verplicht mondkapje bij betreden van de Locatie. 

Op deze manier hopen we Corona buiten te houden, anders is het niet te overzien, dit weten we uit 

ervaring op andere locaties. 

Inmiddels heb ik ook kennis gemaakt met Rob, je broer. Hij is 1e contactpersoon, dus ik zal hem wel 

regelmatig spreken en op de hoogte houden. Mochten er bijzonderheden zijn, dan stellen we hem ook 

op de hoogte uiteraard. 

Hopende u wat gerust te stellen, waarom we op deze manier hier mee omgaan. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: katinka ruys  

Verzonden: donderdag 24 december 2020 13:50 

Onderwerp: persoonlijk gesprek 

Beste Yvonne, 

Ik wil bij deze graag een vrijblijvend gesprek met je aanvragen en hoop dat je je daarvoor open wilt 

stellen. Ik zou het daarbij graag willen hebben over de redenen van (het in stand houden) van de 

maatregelen, die in Geesterheem gelden. Ik heb een hoop vragen en kan eventueel ook informatie 

geven aan jou.  

Als het kan liefst nog dit jaar. 

Met vriendelijke groet,  

 Katinka Ruys 

 

Sent: Tuesday, December 29, 2020 7:41:49 AM 

Subject: RE: persoonlijk gesprek  

Goedemorgen Katinka, 

Bedankt voor je aanbod, maar ik ga geen beleid van ViVa! Zorggroep met je bespreken.  

We hebben ons door het RIVM geadviseerd, te houden aan de regels en dit is om een ieder die in 

Geesterheem woont te beschermen. 
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Verder als het om de gezondheid van je vader gaat, bespreken we dit met je broer, die daarna zorgt 

dat dit verder gecommuniceerd wordt binnen jullie familie. 

 Goede jaarwisseling. 

 Met vriendelijke groet, 

…. 

 

Van: katinka ruys 

Verzonden: dinsdag 29 december 2020 13:09 

Onderwerp: Re: persoonlijk gesprek 

Beste Yvonne,  

Het gaat veel verder dan 'de gezondheid van mijn vader'. Heel jammer dat je niet in gesprek wil. Het 

gaat over terugkomen van de gezelligheid in Geesterheem, over echt contact. Over een waardevolle 

oude dag voor de mensen als speerpunt i.p.v. coronavrij blijven. (Wat ze overigens al die maanden al 

waren).  

Ik ga me verdiepen in waar deze kortsluiting op gebaseerd is. Ook in de stelligheid, dat jullie de 

richtlijnen van het RIVM volgen, aangezien na de vorige lockdown is gezegd, dat dit niet meer mocht 

gebeuren en de problematiek rond de 'pandemie' regionaal, zelfs lokaal zou worden opgepakt.  

Heel jammer, dat je niet deze kans grijpt om voor transparantie te zorgen of in ieder geval hiertoe 

bereidheid toont.  

Ik wens jou ook een goede jaarwisseling en vooral goede voornemens voor een vreugdevol nieuwjaar, 

waarin weer veel werk- en woonplezier en gezondheid voor alle verzorgsters en bewoners in 

Geesterheem, waaraan jij uiteraard kan bijdragen.   

Ik wens je een mooie start in 2021 en veel moed en wijsheid.  

Gek, ik weet niet eens hoe je eruitziet.... 

Met vriendelijke groet,  

Katinka Ruys 

 

Uitgeest, 6 januari 2021 

Beste huisartsen, 

Wij, als bezorgde burgers van Uitgeest, zien met lede ogen de ontwikkelingen aan, die er gaande zijn 

met betrekking tot de mondkapjesverplichting, de afschaling van de reguliere zorg en nu, vooral, de 

(op handen zijnde) grootschalige vaccinatiecampagne. 

We maken ons enerzijds zorgen, omdat we geen zicht hebben op wat jullie als huisartsen weten over 

de vaccins, over de campagne, anderzijds omdat we ons afvragen in hoeverre jullie de cliënten gaan 

informeren. Wat weten jullie over de schade bij het dragen van mondkapjes en over het (on)nut 

ervan. Wat over de soorten vaccins en de gunstige en/ of ongunstige effecten ervan. Zijn jullie op de 
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hoogte van de door de NHG goedgekeurde werkzame medicatie tegen Covid-19 en van de boodschap 

van het Artsen Covid Collectief ?(zie de lijst artsengroepen tegen coronamaatregelen hierboven). We 

verwijzen graag naar deze bijlage en ook naar de links hieronder. 

Heel graag zouden wij van jullie informatie krijgen over hoe jullie erin staan sinds maart 2020 en hoe 

jullie denken over hetgeen zich in rap tempo  ontwikkelt met betrekking tot het uitzetten van de 

vaccins. 

Ook willen we vragen in hoeverre jullie bereid zijn met ons mee te denken over hoe we de burgers uit 

de angst kunnen krijgen en hoe de informatie die zij niet tot hun beschikking hebben - wat o.i. wel 

noodzakelijk is - bij hen terecht kan komen. Wij denken dat jullie als huisartsen daar een grote, 

positieve rol kunnen innemen. 

Rest ons de hoop te uiten, dat jullie spoedig (inhoudelijk) reageren op deze e-mail en aan 

transparantie zullen bijdragen. Wij zijn bereid een gesprek te voeren in vervolg op deze e-mail. 

Met vriendelijke groet, 

……. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Catharina Anna Theresia Ruys                                                    Pieter Kuit 
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48. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Raymond Zuidwijk 

Geboortedatum: 18 juni 1970 

Geboorteplaats: Den Haag 

Beroep: ambulancechauffeur 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik laat mij niet vaccineren. Ik heb in maart 2020 als één van de eersten corona doorgemaakt. Ik ben 

best ziek geweest, waaronder 8 dagen koorts hoger dan 40 graden. Geen smaak en reuk en 

ontzettend moe. Daarna drie maanden moeten herstellen. Waar ik het opgelopen heb, geen idee. 

Maar we wisten toen niks over de besmettingen en zo. Dus op dit moment nog steeds antistoffen en 

ik geloof in het immuunsysteem van de mens zelf.  

Dit vaccin tegen COVID is mij te snel en te weinig getest er door gedrukt en heeft veel bijwerkingen die 

omwille van de maatschappelijke druk worden geaccepteerd.  

De afgelopen weken heb ik veel patiënten vervoerd die altijd gezond waren. Mannen en vrouwen van 

70 en ouder en een enkeling jonger maar behorende tot een doelgroep die kwetsbaar was. De grote 

gemene deler was dat al deze mensen 3-5 dagen na de eerste prik of soms één week na de tweede 

prik benauwd werden en bleek dat ze een of meerdere embolieën hadden. Vanmiddag nog een man 

van 60 met een infarct terwijl hij drie dagen geleden is gevaccineerd. Het rottige is dat dit verband niet 

is aan te tonen. Maar het is toch wel heel toevallig dat de bijwerkingen bloedstolsels zijn en dat deze 

mensen allemaal deze klachten hebben. Maar helaas, niet aantoonbaar te wijten aan de vaccinatie. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Raymond Zuidwijk                                                      Pieter Kuit 
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49. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Tjerk de Haan 

Geboortedatum: 25 februari 1954 

Geboorteplaats: Leeuwarden 

Beroep: medisch socioloog 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Inleiding 

Een van de belangrijkste pijlers van de rechtsstaat is de ‘Rule of Law’. Deze houdt in dat ook een 

overheid zich dient te houden aan de wet(ten) die men zelf heeft gemaakt. 

In de afgelopen 1,5 jaar is hiervan nadrukkelijk niets gebleken als het gaat om ‘de bestrijding van de 

infectieziekte covid-19’. Integendeel. Vastgesteld kan worden dat de overheid (en haar 

uitvoeringsorganen) op basis van aperte wetsbreuk en opzichtig wetsmisbruik een aanpak hebben 

ontwikkeld, die wel grote schade aan de samenleving heeft toegebracht (economisch, financieel, 

sociaal), maar schokkend genoeg nauwelijks heeft geresulteerd in de effectieve beteugeling van, wat 

in jargon, ‘de coronacrisis’ is gaan heten. 

Daarnaast heeft de Rechtspraak, getuige tal van inmiddels gevoerde rechtszaken op dit vlak, bepaald 

niet gefungeerd als de volstrekt onafhankelijke, de wetgevende macht controlerende en corrigerende 

partij, maar veeleer als een de overheid in haar illegitieme handelen protegerende en faciliterende 

instelling. De Rechtspraak heeft zich verre gehouden van wat artikel 11, Wet algemene bepalingen uit 

1829 als verplichting stelt:  

“De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid 

der wet beoordelen.” 

Deze constateringen vragen om een nadere, nauwgezette analyse en een met feiten onderbouwde 

bewijsvoering, hetgeen hieronder volgt. 

Het begin: de ministeriële regeling 2019-nCoV 

Op 28 januari 2020 werd bij ministeriële regeling 2019-nCoV het ‘novel coronavirus 2019-nCoV’ in 

groep A van infectieziekten van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) geplaatst. Waaruit de spoed bleek 

en hoe de minister tot de indeling in groep A was gekomen is in de memorie van toelichting niet terug 

te vinden. 

Volgens het OMT-advies van 27 januari 2020 waren er op dat moment wereldwijd 830 gemelde 

patiënten, waarvan 816 personen uit China. In Nederland was op dat moment geen enkele patiënt 

bekend. 

Opname in groep A brengt o.a. met zich mee dat artsen (mogelijke) ziektegevallen aan de GGD 

moeten melden volgens artikel 21 van de Wpg en maakt het opleggen van een last onder 

bestuursdwang mogelijk voor de handhaving van ziekenhuisopname ter isolatie volgens artikel 34 van 

de Wpg. 

Op 27 februari werd het eerste geval van de infectieziekte COVID-19 (een bevestigd persoon) in 

Nederland gemeld, mogelijk gemaakt door de inmiddels opgetuigde PCR-testcapaciteit volgens de 

specificaties van Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR van o.a. 

Marion Koopmans. 
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Wetgevingsproces 

In de memorie van toelichting van de wijziging van Wpg in 2008 is in te lezen: 

“Voor de ziekten behorende tot groep A, B1 en B2 blijft vaststelling bij wet noodzakelijk.” 

Conform lid 4 van artikel 20 van de Wpg werd op 20 februari 2020 door de toenmalige minister van 

Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot 

incorporatie van de Regeling 2019-nCoV aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. 

Artikel 2.22 in Aanwijzingen voor de regelgeving stelt ook het volgende: 

“Bepalingen die de aan de betrokkenen toekomende rechten en vrijheden inperken, kunnen naar 

huidige rechtsopvatting niet bij zelfstandige algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Dit 

geldt steeds voor het stellen van voorschriften die door middel van bestuursdwang worden 

gehandhaafd.” 

Er dient dus een voorstel tot wijziging van wet aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden te 

worden, welke dan na plenaire behandeling al of niet kan instemmen met de plaatsing van 2019-nCoV 

in groep A van infectieziekten. 

Daar waar een minister eigenhandig een ministeriële regeling kan afkondigen, zijn voorstellen tot 

wijziging van wet onderworpen aan parlementaire toetsing.  

14 maanden and counting 

In het verslag van de vaste commissie VWS van 18 maart 2020 is te lezen dat diverse commissieleden 

vragen stellen aangaande deze voorgestelde wijziging van artikel 1 van de Wpg, het toevoegen van 

2019-nCoV aan groep A van infectieziekten. De Commissie acht, onder het voorbehoud dat de in het 

verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord, de 

openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

Aanwijzing 7.19. in Aanwijzingen voor de regelgeving stelt dat de beantwoording van een verslag in 

beginsel dient plaats te vinden binnen eenzelfde termijn als die welke de Kamercommissie heeft 

genomen voor het uitbrengen van het verslag, in deze eind april 2020. 

Parallel hieraan heeft parlementslid Thierry Baudet (FvD) op 21 september 2020 uiterst relevante 

kamervragen gesteld over de rechtvaardiging van de vrijheidsbeperkende maatregelen ter bestrijding 

van het coronavirus, waaronder de vraag wat de motivatie was om covid-19 op 28 januari 2020 in 

groep A van de Wpg in te delen. Geen van de vragen zijn tot op moment van schrijven door de 

minister beantwoord. 

Op 27 mei 2021, 14 maanden na het indienen ervan, heeft Hugo de Jonge de vragen van de vaste 

commissie VWS beantwoord. De onbegrijpelijk grove en langdurige overschrijding van de 

reactietermijn levert als zodanig al een onrechtmatige daad op, die tot nietigheid van de 

onderwerpelijke procedure zou moeten leiden.  

Onder het voorbehoud dat de vaste commissie VWS de antwoorden afdoende acht, kan de vraag of 

covid-19 überhaupt in groep A van infectieziekten in de Wpg thuishoort aansluitend op de agenda 

worden gezet voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer op een alsdan nader te bepalen datum. 

Onbevoegd 

De ministeriële regeling 2019-nCoV van 28 januari 2020 is door de minister voor Medische Zorg 

ondertekend. In de toelichting is het volgende te lezen: 
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“Ten derde houdt dit in dat de Minister voor Medische Zorg verantwoordelijk wordt voor de leiding 

van de bestrijding van deze ziekte. Dit betekent dat de minister de maatregelen ter bestrijding 

vaststelt.” 

Op 25 september 2020 werd in een kamerbrief door de ministers van VWS en Medische Zorg en Sport 

en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun onderlinge herschikking van 

portefeuilles medegedeeld. “Algemene infectieziektebestrijding covid-19” is daarbij in portefeuille bij 

Hugo de Jonge gekomen. 

Aanwijzing 2.28. Terminologie bij delegatie aan minister, tweede lid, in Aanwijzingen voor de 

regelgeving stelt het volgende: 

“Indien uit de delegerende regeling niet reeds voortvloeit welke minister bevoegd is, of indien een 

afwijkende bevoegdheidstoedeling is beoogd, wordt de formulering ‘bij regeling van Onze Minister 

van/voor ...’ gebruikt.” 

Toelichting tweede lid: 

“Ook voor een ministeriële regeling geldt dat in het algemeen uit de te regelen materie of uit de 

(ondertekening van de) delegerende regeling blijkt welke bewindspersoon bevoegd is. Indien daarover 

echter onduidelijkheid kan bestaan of indien een afwijkende bevoegdheidstoedeling is beoogd, dient 

in de delegerende regeling de formulering ‘bij regeling van Onze Minister van/voor ...’ te worden 

gebruikt. Aangezien bij ministeriële regelingen, anders dan bij wetten en algemene maatregelen van 

bestuur, de ondertekening door de bewindspersoon of bewindspersonen de vaststelling van de 

regeling inhoudt, kan in laatstbedoeld geval de regeling slechts worden ondertekend door degene aan 

wie de regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd.” 

Nu kan de minister dus wel mededelen dat hij Algemene infectieziektebestrijding covid-19 in 

portefeuille heeft genomen, maar het is het nog steeds uitsluitend de minister van Medische Zorg en 

Sport aan wie de regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd. Een nota van wijziging inzake de 

overdracht van de benodigde bevoegdheid op wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid 

tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV is ook nooit gestuurd.  

De groep A-indeling van covid-19 heeft nog steeds uitsluitend de ministeriële regeling 2019-nCoV van 

28 januari 2020 van de minister van Medische Zorg als grondslag. Die is ook als enige bevoegd om 

maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te treffen. 

Na het wegvallen van Bruno Bruins heeft Hugo de Jonge het corona-dossier feitelijk gekaapt van de 

nadien in functie getreden ministers voor Medische Zorg en sport, Martin van Rijn en Tamara van Ark. 

Alle maatregelen die hij heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de 

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 die hoofdstuk Va toevoegt aan de Wpg, zijn nietig (met alle 

daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid jegens getroffenen), aangezien hij daartoe simpelweg nooit 

bevoegd is geweest.  

Dit klemt eens te meer omdat zolang, gegeven het legaliteitsbeginsel, covid-19 niet formeel, als zijnde 

een voorafgaande constituerende wetsbepaling in artikel 1 lid e van de Wpg is vastgelegd als een 

groep A infectieziekte, diezelfde wet daarover geen nader onderliggende, rechtskracht bezittende 

onderdelen kan bevatten. 

Voor zover en voor zolang de ministeriële regeling (nog) niet ‘de jure’ in de Wpg is geïncorporeerd, 

kan alleen datgene wat er in deze regeling is gesteld van toepassing zijn. 
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Citaat uit de toelichting:  

“Ten tweede wordt het hiermee mogelijk om de in de Wet publieke gezondheid opgenomen 

bestrijdingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van (vermoedelijk) geïnfecteerde personen, toe te 

passen.” 

Ergo, uitsluitend de bepalingen uit de Wpg, in het bijzonder hoofdstuk V, zoals geldend per 28 januari 

2020, zijn derhalve inroepbaar ter bestrijding van -wat destijds werd genoemd- het novel coronavirus 

2019-nCov. Niet meer, niet minder. 

Bouwen op drijfzand 

De Eerste Kamer stemde op 27 oktober 2020 in met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19 (de ‘spoedwet’). Deze wet heeft op 1 december 2020 hoofdstuk Va ‘Tijdelijke bepalingen 

bestrijding epidemie covid-19’ toegevoegd aan de Wpg. Ernstige vrees voor de onmiddellijke 

verspreiding van het virus SARS-CoV-2 wordt hierin voldoende onderbouwing geacht voor het 

inroepen van hierin beschreven vrijheidsberovende maatregelen, waaronder de verplichte 'veilige 

afstand', limieten aan groepsvorming en de sluiting van bedrijven. In welke groep van infectieziekten 

covid-19 valt wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. 

Dat op 16 april 2021 in de Tweede Kamer en op 25 mei 2021 in de Eerste Kamer bij de stemmingen 

over de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 en de quarantaineplicht voor inreizigers uit 

hoogrisicolanden nog steeds uitsluitend de ongemotiveerde indeling van covid-19 in groep A door de 

minister van Medische Zorg en Sport van 16 maanden eerder aan deze wetswijzigingen ten grondslag 

lag en de vragen van de vaste commissie VWS (en Baudet) nog steeds niet waren beantwoord, bleek 

geen bezwaar te zijn voor het laten passeren van deze wetten. 

Meldplicht groep A infectieziekte COVID-19 

Op 29 januari 2020 plaatste het RIVM het novel coronavirus 2019-nCoV op ‘zijn’ lijst A van 

meldingsplichtige infectieziekten, welke naam daar op 5 maart 2020 vervangen werd door COVID-19, 

een ziekte. 

Het RIVM meldt op hun website onterecht dat ook medisch microbiologische laboratoria die 

meldplicht zouden hebben. Volgens zowel artikel 21 als artikel 22 van de Wpg dient immers een arts 

uitvoering te geven aan de meldplicht van onbekende infectieziekten en infectieziekten uit o.a. groep 

A. Dit is ook logisch, want een op zichzelf staand PCR-testresultaat kan geen ziekte of vermoeden van 

ziekte aantonen. In de Wpg wordt dit ook erkend, zoals in de memorie van toelichting bij de 

voorgestelde wijziging van de Wpg in 2008 is te lezen: 

“Een melding door het laboratorium laat onverlet de meldingsplicht van de arts, omdat: a) soms al bij 

een vermoeden gemeld moet worden; b) soms alleen al op het klinische beeld tot een positieve 

diagnose moet worden besloten; c) vals-negatieve uitslagen niet tot een laboratoriummelding leiden 

en alleen door de behandelaar opgemerkt kunnen worden; en d) de behandelend arts als enige over 

alle relevante gegevens van de patiënt beschikt en de gemeentelijke gezondheidsdienst nooit in 

contact mag treden met de patiënt zonder overleg te hebben gehad met de behandelend arts.” 

Hieruit volgt trouwens ook dat de GGD de wet breekt door PCR-testresultaten zonder tussenkomst 

van een behandelend arts aan de geteste persoon door te geven.  
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Meldplicht zonder klinische diagnose: de huisarts buitenspel 

Sinds de introductie van de PCR-(corona)test wordt klinische diagnostiek om covid-19 vast te stellen 

van rijkswege ernstig ontmoedigd;  

“Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen. Dat kan online via Coronatest.nl. 

Of u kunt bellen met 0800-1202 voor een afspraak.” 

De PCR-test kan echter geen infectie vaststellen of vertellen dat je ziek bent. Uitsluitend een arts kan 

de klinische diagnose ‘covid-19’ stellen, eventueel bevestigd door een test. Bij vonnis in kort geding 

van 9 december 2020 is dit ondubbelzinnig vastgesteld. 

Het gevolg van de LCI-richtlijn voor covid-19 is dat opeens niet meer de behandelend arts maar het 

laboratorium bepaalt wie er meetellen in de cijfers:  

“Omdat bij ongeveer 80% van de personen met COVID-19 de infectie (zeer) mild verloopt en men zich 

bij klachten direct kan laten testen (per 1 juni 2020) heeft het melden van een vermoeden van deze 

ziekte zijn functie verloren. Voor de huidige epidemie geldt daarom tot nader order dat alleen 

bevestigde personen gemeld dienen te worden aan de GGD.” 

Dus primair niet zieke, maar positief geteste mensen vallen volgens het RIVM onder de meldplicht. De 

huisarts mag overigens wel COVID-19 doden melden, maar wat is nou precies een COVID-19 dode? 

“Informeer wel de GGD […] indien iemand met COVID-19 komt te overlijden.”.  

Wetsbreuk 

Artikel 22, lid 4 van de Wpg luidt: 

“Bij regeling van Onze Minister kan vrijstelling worden verleend van de meldingsplicht, bedoeld in het 

eerste, tweede en derde lid, met ingang van een daarbij te bepalen tijdstip en met inachtneming van 

daarbij te stellen voorwaarden.” 

De minister heeft tot op moment van schrijven geen vrijstelling van de meldplicht verleend. Het RIVM 

pleegt wetsbreuk door zonder daartoe vrijstelling te zijn verleend, meldplichtige gevallen te beperken 

tot positief geteste personen, ongeacht het ziektebeeld of de aanleiding voor het ondergaan van de 

test. 

Irrelevante cijfers 

In lid i van artikel 1 van de Wpg wordt de definitie van een epidemie gegeven: 

epidemie van een infectieziekte: een in korte tijd sterke toename van het aantal nieuwe patiënten 

lijdend aan een infectieziekte behorend tot groep A, B1, B2 of C; 

De drempelwaarde om van een (griep)epidemie te kunnen spreken is het overschrijden van 58 nieuwe 

ziektegevallen per 100.000 mensen gedurende twee achtereenvolgende weken. 

Volgens deze rekenmethode hadden er in de twee weken voorafgaand aan 28 januari 2020 meer dan 

10.034 nieuwe covid-patiënten geweest moeten zijn om van een epidemie te hebben kunnen spreken. 

Het totale aantal was echter pas vanaf 27 februari 2020 hoger dan nul. 

Op 28 januari 2020, het moment van afkondigen van de ministeriële regeling 2019-nCoV, zich daarbij 

verlatend op artikel 20, lid 5 van de Wpg, namelijk dat een onverwijlde voorziening noodzakelijk was, 

bleek echter in het geheel niets van een directe dreiging en was er geen sprake van een epidemie. 

Sterker nog: er was in het geheel geen sprake van ook maar één enkel infectieziekte-”geval”. Ook 
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anderszins gaven overheid en experts (OMT/RIVM) of volksvertegenwoordiging geen blijk van urgentie 

of ‘alarmisme’. 

Op 25 juni 2020 gaf Jaap van Dissel, directeur LCI en directeur infectieziektebestrijding RIVM, een 

technische briefing aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

“Ook laat ik weer even de piramide van de ziekte zien, waarbij de ic natuurlijk maar een klein deel 

representeert van alle zieke patiënten. Een groot deel ervaart eigenlijk maar geringe ziekte. Men richt 

zich ook lang niet altijd tot de medische zorg en de huisarts. De verhouding ziet u weergegeven in de 

percentages. Het is misschien interessant om, als een zijstraatje, te noemen dat in de Verenigde 

Staten vorige week onderzoek is gepubliceerd dat eigenlijk exact dezelfde curves laat zien. Dat 

onderzoek suggereert dat in Amerika, waar zo’n 2 miljoen besmettingen zijn gerapporteerd, 80% 

eigenlijk ontbreekt op het dashboard. Dat is de 80% van mensen die zich wel met griepachtige 

klachten bij een huisarts of generalist hebben vervoegd maar niet zijn getest. Dus ook daar zie je dat 

de basis van de piramide waarschijnlijk nog veel breder is dan we nu kennen. Daaronder heb je dan 

weer de groep die eigenlijk nog te weinig ziek is om zich überhaupt te melden. Dit is dus een beeld dat 

nu algemeen naar voren komt.”. 

In de presentatie van Jaap van Dissel is op pagina 2 in de daar getoonde piramide het volgende te af 

lezen: 

~1,5% van de bevestigde personen ligt op enig moment in het ziekenhuis; 

~0,35% van de bevestigde personen ligt op enig moment op de IC. 

Uitsluitend positief geteste mensen (die eventueel in het ziekenhuis belanden) tellen volgens de LCI-

richtlijn mee als bevestigd persoon.  

Aangezien ongeveer 98% van de mensen die de infectie doormaken daar niets of amper iets van 

merkt is die groep dus heel veel groter dan het aantal personen dat (positief) getest wordt, maar 

wordt nergens geregistreerd. Dit nog naast dat de PCR-test sowieso niet kan vaststellen of je de 

infectie op het moment van afname van het monster doormaakt. 

Goochelen met termen 

De positieve tests die door de microbiologische laboratoria bij de GGD gemeld worden, worden door 

de rijksoverheid bijna steevast ‘besmettingen’ genoemd. Volgens de wet kan echter alleen een 

gebouw, goed of vervoermiddel besmet zijn, mensen niet. Mensen kunnen wel geïnfecteerd zijn 

(geweest). 

“infectie: het binnendringen en de ontwikkeling of vermenigvuldiging van een infectueus agens in het 

lichaam van mensen, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan” 

Zolang iemand geen klachten heeft is hij echter geen risico voor de volksgezondheid, aangezien a-

symptomatische ‘besmetting’ niet bestaat. 

Tegen logica en beter weten in 

Mensen laten zich op aanwijzen van de rijksoverheid echter toch om allerlei andere redenen dan het 

hebben van klachten testen, wat enorme aantallen vals-positieven oplevert aangezien de test geen 

infectie kan vaststellen. 

Het RIVM schrijft echter:  
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“Bevestigde persoon: iedereen bij wie door middel van gevalideerde PCR of andere 

nucleïnezuuramplificatietest of een in Nederland gevalideerde antigeen(snel)test een infectie met 

SARS-CoV-2 is vastgesteld.” 

Niet ziek, wel positief getest? Dan tel je gewoon mee in de cijfers. 

Aangezien een op zichzelf staand positief testresultaat zonder voorafgaande klinische diagnose 

geenszins als vermoeden van ziekte kan worden aangemerkt, is het zonder waarde om positief geteste 

mensen als ‘bevestigd persoon’ te melden. De test kan immers niet vaststellen of je op dat moment al 

dan niet een infectie doormaakt en al helemaal niet of je ‘besmettelijk’ bent.  

De rijksoverheid stelt echter dat je als ‘bevestigde persoon’ in isolatie dient te gaan, ook wanneer je 

niet ziek bent. Dit raakt kant nog wal, aangezien isolatie bestemd is voor mensen die ziek zijn. 

Ook quarantaine op basis van alleen een positieve test heeft niets met infectieziektebestrijding covid-

19 te maken, aangezien gezonde mensen de ziekte niet verspreiden, ook niet wanneer ze positief 

getest zijn. Om dezelfde reden zijn ook de anderhalve meter, de mondkapjesplicht en de beperking 

van groepsgroottes onzinnig. 

Marion Koopmans 

Het Emergency Committee van de World Health Organisation (WHO), waarvan Marion Koopmans deel 

uitmaakt als vaste adviseur, boog zich op 22 en 23 januari 2020 over de vraag of de uitbraak van het 

coronavirus tot een zgn. Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) moet worden 

verklaard, wat op 30 januari 2020 gebeurt: ‘corona’ wordt tot PHEIC gebombardeerd, wat de aanloop 

is naar het op 11 maart 2020 uitroepen van een pandemie door de directeur van de WHO, Tedros 

Adhanom. 

Op 23 januari 2020 verscheen op Eurosurveillance het onder zeer verdachte omstandigheden (binnen 

2 dagen na aanlevering en peer-reviewing), inmiddels hevig onder vuur liggende artikel “Detection of 

2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“. Naast Christian Drosten en Victor Corman 

is Marion Koopmans mede hoofdauteur van deze publicatie, die mede onder aansturing van de WHO 

wereldwijd de grondslag zou leggen voor het PCR-testregime. 

In de persconferentie van 24 januari 2020 verklaart premier Rutte dat de Minister voor Medische zorg 

vanuit de ministerraad het mandaat heeft gekregen om maatregelen te treffen, mocht de corona-

situatie daar aanleiding toe geven. “En hij baseert zich uiteraard weer op de adviezen die daarvoor 

komen, bijvoorbeeld van het RIVM.“ 

Op dezelfde dag kwam ook het OMT, mede op aandringen van het lid Marion Koopmans, voor de 

eerste maal bijeen om de ontwikkelingen rond het 2019-nCoV (Wuhan) virus te bespreken. In de 

daaruit volgende brief van 27 januari 2020 van Jaap van Dissel aan de DG van de Volksgezondheid is te 

lezen dat geadviseerd wordt om het novel coronavirus op lijst A van de Wpg te zetten. 

Op bladzijde 3 van de brief is te lezen: 

“Van belang is dat moleculaire testen om de aanwezigheid van 2019-nCoV vast te kunnen stellen 

inmiddels beschikbaar en gevalideerd zijn op het ErasmusMC en het RIVM.” 

Het ErasmusMC is, zoals bekend mag zijn, de werkgever/-plaats van Marion Koopmans. 

Alles schijnt te draaien om de introductie van de PCR-test als allesbepalend instrument voor ‘de 

bestrijding’ van het coronavirus. Met Marion Koopmans als de spin in het web is dit in de laatste week 

van januari 2020, ‘keurig’ en in onderlinge afstemming met het Kabinet, tot stand gebracht. 
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Sinds het begin van de uitbraak van covid-19 is het beoordelen van neus- en keelmonsters met de 

PCR-methode in Nederland uitgerold volgens een reeds bestaand netwerk van opschalingslaboratoria 

(OL; outbreak assistance laboratories [OAL]). Voor COVID-19 vormt RIVM-IDS samen met het Erasmus 

MC het centrale expertise centrum (EC). IDS organiseert en beheert dit landelijk dekkend netwerk van 

diagnostische (referentie)laboratoria, welke in 2008 is opgezet om uitbraken van nieuwe 

infectieziekten gecoördineerd met laboratoria aan te kunnen pakken. Het netwerk is voor het eerst 

ingeschakeld bij de influenza-pandemie van 2009. 

Zij en wij 

Wat uit dit alles voortgekomen is merken we hoe langer hoe meer: een totalitaire testsamenleving en, 

om niet te vergeten, een business- en verdienmodel, dat ‘de aanstichters’ van de coronacrisis en hun 

handlangers in staat stelt zich tot op de dag van vandaag daaraan onnoemelijk te verrijken. 

Plandemie 

Van 21 tot 24 januari 2020 vond te Davos de annual meeting van het World Economic Forum (WEF) 

plaats. Vanuit Nederland was een zware kabinetsdelegatie aanwezig: 

• Minister President Rutte 

• Ministers Hoekstra en Veldhoven (22 en 23 januari 2020)  

• Ministers Kaag en Bruins (21 t/m 23 januari 2020) 

Op 23 januari 2020 worden de aanwezigen up to date gebracht omtrent wat dan nog het Wuhan 

coronavirus heet. 

Daarin wordt precies beschreven hoe de dan nog in een pril stadium verkerende ‘pandemie’ 

bestreden moet gaan worden. Schokkend is het om te moeten vaststellen dat het 

‘vaccinatieprogramma’ al geheel in de steigers staat. Het virus moet dan nog massaal doorbreken, 

maar daarvoor heeft het RT-PCR testprotocol, toevallig ook op 23 januari 2020, het licht gezien als 

publicatie op Eurosurveillance. 

Gewapend ook met de op de WEF meeting meegekregen ‘handleidingen’ ter bestrijding van de 

opkomende pandemie, acht de minister voor Medische Zorg, in overeenstemming met het gevoelen 

van de ministerraad (lees Rutte, Hoekstra, Veldhoven en Kaag in het bijzonder), het ‘veilig’ om 

aansluitend en onverwijld de ministeriële regeling af te kondigen en 2019-nCoV meteen maar in de 

zwaarste categorie van meldingsplichtige infectieziekten te plaatsen, groep A. 

Waar is de covid-19 epidemie? 

Waar is de ernstige dreiging voor de volksgezondheid? Is covid-19 een groep A-waardige 

infectieziekte, gezien de letaliteit, infectieusiteit, zorgbelasting en het al dan niet voorhanden zijn van 

therapieën/medicatie? 

Kan de ‘evidence-based’ conclusie zijn dat er ooit sprake is geweest van een echte, diep ingrijpende, 

volksgezondheid bedreigende epidemie van covid-19? 

Neen. Er was slechts sprake van een papieren ‘epidemie’, van staatswege veroorzaakt door wetsbreuk 

en –misbruik.  
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PATERE LEGEM QUAM IPSE FECISTI 

Ook een overheid dient zich te houden aan de wet(ten) die men zelf heeft gemaakt 

Leiderdorp 

12 juni 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Tjerk de Haan                                                      Pieter Kuit 
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50. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Aafke Anjemarie Houtman 

Geboortedatum: 2 oktober 1980 

Geboorteplaats: Ten Boer 

Beroep: communicatiedeskundige 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn naam is Anneke Houtman. Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede en 

mijn master journalistiek behaald aan de VU. Ik heb jarenlang als freelancer gewerkt voor onder meer 

Computable, het Nederlands Dagblad, Magazine Quinta (inmiddels opgeheven) en de lokale 

nieuwsbladen Ons Utrecht en Ons Leidsche Rijn. Momenteel werk ik in de communicatie bij SDOK en 

freelance ik voor mijn plezier bij Magazine Eva. 

Vanaf het begin van de covidcrisis heb ik het nieuws met interesse gevolgd. Goed om aan te geven dat 

ik natuurlijk niet ALLE berichten en media tot op de letter heb kunnen volgen, maar ik heb wel veel 

gelezen en gevolgd, niet alleen de berichten in de reguliere media. Ook heb ik veel tijd besteed aan 

het lezen van wetenschappelijke artikelen. Wat ik neerzet is een algemeen beeld, een algemene 

indruk op basis van mijn ervaring en kennis.  

Er vielen me verschillende dingen op: 

• De media volgden over het algemeen het overheidsbeleid en stelden weinig kritische vragen.  

Voorbeelden: 

Het opvallendste voorbeeld is dat van hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant die zei dat hij met 

één mond met het Kabinet wilde spreken in een crisis. Dat is natuurlijk journalistiek volkomen onjuist. 

Altijd, maar zeker tijdens een crisis, moet de pers alert zijn en de macht controleren. Dat is haar taak.  

Tijdens een interview bij de Tweede Kamer wees een journalist Van Haga er nogal nadrukkelijk op dat 

hij geen mondkapje droeg Dat is niet de taak van een journalist. Hij mag vragen naar het waarom maar 

heeft niet de taak om regels te handhaven. Hiermee beïnvloedde hij het nieuwsitem: je moet de 

regels volgen, ook als ze geen enkele wetenschappelijke basis hebben.  

Vanaf het begin (mei 2020) zei De Jonge al dat de enige oplossing voor de crisis het vaccin was. Ik vond 

dat toen al heel vreemd. Een crisis bestrijd je op meerdere fronten, met preventie, medicatie, etc. Hier 

werden door journalisten nauwelijks tot geen kritische vragen over gesteld.  

We zien het ook bij andere onderwerpen zoals de toeslagenaffaire of problemen bij Jeugdzorg. Omdat 

media niet kritisch genoeg berichten en vragen stellen, kan de overheid zaken onder de pet houden. 

• De angstcampagne 

Focus: Er is een constante focus op corona en daarbij verbleekt al het andere nieuws. Volgens 

nieuwsblad Time is er in media meer aandacht voor corona dan voor ebola. 

Er werd gestrooid met heel hoge cijfers van mensen die mogelijk zouden overlijden. De worst case 

scenario’s kregen alle ruimte terwijl er weinig aandacht was voor andere scenario’s en bijbehorende 

oplossingen. Ook werd gesproken over ‘golven’ waardoor je het idee krijgt dat het je overspoelt 

zonder dat je er iets tegen kunt doen. Dit leidt tot angst. 

Beeldvorming: Er werden beelden getoond van ziekenhuizen in landen als Brazilië en India, 

derdewereldlanden die hun zorg sowieso niet op orde hebben. Er werd niet bij gezegd dat daar 
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respectievelijk 212 miljoen en 1,6 miljard mensen wonen en de covidslachtoffers werden niet 

percentueel weergegeven, afgezet tegen die inwonersaantallen, zodat het enorm rampzalig leek. Ook 

werd niet vermeld dat er in bijvoorbeeld Brazilië ook andere ziektes heersen, zoals Dengue en Zika en 

dat in beide landen de armoede veel groter is en dat mensen er in krottenwijken wonen. Dingen 

werden helemaal niet in perspectief gezet zodat mensen het beeld kregen dat ons een enorme ramp 

te wachten stond.  

Beelden: Er werden foto’s vertoond die helemaal niet waren van de covidcrisis maar van eerdere 

incidenten: Zo komt een beeld van Skynews over een gaslek in mei 2020 in Andhra Pradesh in India 

overeen met beelden die de New York Post toonde bij een artikel over covidslachtoffers die op straat 

zouden liggen (zie afbeelding I) maar na kritiek snel weer verwijderde. 

Verder werden beelden van rijen grafkisten getoond waarin covidslachtoffers zouden liggen. In 

werkelijkheid ging het om kisten van verdronken migranten in 2013. 

Of de foto’s van Italië ook bij Nederlandse media te zien zijn geweest, weet ik niet meer. Online gingen 

ze wel rond. Het laat in elk geval zien dat er een onjuiste weergave van de werkelijkheid gegeven werd 

die de angst aanjaagde. 

In het geval met India deelden media de verkeerde beelden. In het geval met Italië speelden ze een 

goede rol door het valse beeld te ontkrachten.  

Woorden als: eerste golf, derde golf, etc, en tsunami dragen bij aan beeldvorming die angst aanjaagt. 

De overheid betaalde mee aan het verspreiden van verhalen die de angst voeden:  

Het verhaal over de 31-jarige Natasja op RTL-nieuws.nl die al maanden klachten heeft van longcovid. 

Boven het artikel op fb staat: RTL Nieuws met Ministerie van Volksgezondheid. Betaald partnerschap. 

Het bericht ziet er uit als een gewoon nieuwsbericht en is niet herkenbaar als advertentie. De link naar 

het artikel werkt niet meer. Via MSN is het nog wel te lezen. 

Ook een ander artikel is afkomstig van ‘onze partner Rijksoverheid’. Dit gaat over de effectiviteit van 

de vaccins. Het is opnieuw vormgegeven als gewoon nieuwsartikel. Mensen die er niet op letten, 

zullen dit niet als advertentie herkennen. Dit is een kwalijke zaak in de journalistiek. Advertenties 

moeten altijd herkenbaar zijn als advertentie en mogen niet de indruk wekken dat ze onafhankelijk 

nieuws bevatten.  

Ik zou graag in de krant lezen waarom het ministerie zulke berichten verspreidt, hoeveel geld ze eraan 

uitgeeft, waarom RTL eraan meewerkt, etc. 

De pers zou op de hoogte moeten zijn van de manier waarop vaccins aan de man gebracht worden. 

Dit is af te leiden uit een opname van viroloog Marc van Ranst die een zaal vol virologen uitlegt hoe hij 

mensen voor de gek houdt. Ook het boek Dossier Mexicaanse Griep van onderzoeksjournalist Daan de 

Wit laat zien hoe overheid en media beïnvloed worden door de farmaceutische industrie. Je zou 

denken dat journalisten hier van hebben geleerd en alert zijn maar dat blijkt niet uit de berichtgeving. 

Dick Bijl vertelt dat er op het Ministerie van VWS geen inhoudelijke kennis over vaccins is en dat de 

farmaceutische industrie lobbyt en ambtenaren voorlicht. 

• Propaganda 

Er is een niet aflatende stroom van berichtgeving rond covid. Elk nieuwsbulletin opent al maandenlang 

met corona’cijfers’. Daarnaast zijn er constant reclamefilmpjes, met onzinnige berichtgeving: doe een 

zelftest als je naar een barbecue of verjaardag gaat. Terwijl Rutte heeft gezegd dat testen zonder 
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klachten geen zin heeft, Koopmans aangeeft dat de pcr-test niet aangeeft of je besmettelijk bent en 

Van Dissel dat je klachten moet hebben. 

Je kunt de radio of tv niet aanzetten of je hoort iets over corona. Ook in winkels wordt de boodschap 

over afstand houden, veilig winkelen etc. steeds herhaald. Dat geeft de indruk van een voortdurende 

hersenspoeling.  

Bekende Nederlanders en politici lieten zich prikken voor de camera, in praatprogramma’s en zelfs in 

serieuze nieuwsprogramma’s was de eerste vraag: Heb jij je eerste prik al gehaald? In programma’s is 

de meerderheid van de gasten voor prikken en maatregelen en de ene die ertegen is of zich er niet 

over uit wil laten, wordt in de hoek gezet (Famke Louise, Frans Bauer).  

• Manipulatie 

Er worden verschillende manipulatietechnieken gebruikt om mensen over te halen een covidvaccin te 

halen.  

- De inzet van beroemde mensen 

- Bewust creëren van schaarste 

- Omkoping 

- Gecreëerde populariteit 

- Niet vaccineren = geen normaal leven leiden 

Deze technieken zijn allemaal herkenbaar in media-uitzendingen en toch worden er weinig kritische 

vragen over gesteld.  

Dan is er nog de ‘haal-die-prikcampagne’ van De Jonge, terwijl het maken van reclame voor 

medicijnen verboden is, en het gebrek aan vragen daarover.  

• De discrepantie tussen cijfers en berichtgeving 

Golven: Op het coronadashboard staan de cijfers rond covid bij elkaar. Er werd steeds gesproken over 

golven, maar als je de grafieken bekijkt, zie je hoogstens een grote golf in 2020 en misschien nog een 

klein golfje in 2021, maar zeker geen vijfde golf waar de Volkskrant het nu over heeft.  

Registratie: Op zeker moment stapte het RIVM voor vastlegging van de covidstatistieken over van 

OSIRIS naar NICE. OSIRIS registreerde het aantal patiënten dat VANWEGE covid in het ziekenhuis lag, 

terwijl NICE het aantal patiënten MET covid registreert. Dat vertekent de cijfers enorm.  

Ook een andere vorm van registratie vertekent het beeld. Werd eerst het aantal sterfgevallen en 

daarna het aantal ziekenhuisopnames gegeven, nu wordt het aantal positief geteste mensen 

genoemd. De aantallen zijn in de duizenden, terwijl de ziekenhuisopnames in de tientallen lopen. Er 

wordt niet gezegd dat ruim 98 procent van de mensen niet of nauwelijks iets van covid merkt en dat 

99,85 procent of meer covid overleeft. Deze constante stroom van cijfers voedt de angst. Als je dit 

afzet tegen het aantal mensen dat dagelijks aan kanker sterft (128) of aan hart- en vaatziekten, dan 

geeft dat een heel ander perspectief. 

Omdat testen een gewoonte is geworden in het ziekenhuis, telt elke positieve test mee als 

covidslachtoffer. Een IC-medewerker vertelde op Zorgmedewerkers Verenigd dat ze een patiënt soms 

wel vier keer moest testen, voor haar gevoel net zolang totdat de test positief uitviel. Uit mijn eigen 

omgeving weet ik dat een vrouw die vanwege een miskraam in het ziekenhuis lag ook een test 

aangeboden kreeg. Ze weigerde die, maar als ze positief had getest, dan was ze mogelijk als 

covidpatiënt geregistreerd.  
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In de presentatie van het RIVM aan 9 december 2020  toonde Van Dissel een piramide (Afbeelding III). 

1,85 procent van mensen die het virus oplopen, belanden in het ziekenhuis en 0,35 procent daarvan 

op de IC. De piramide is zo weergegeven dat het lijkt alsof minstens een derde in het ziekenhuis 

belandt, terwijl dat in werkelijkheid een heel klein aantal is.  

Hier is geen enkele journalist ingedoken. Hoeveel mensen liggen er nu daadwerkelijk VANWEGE 

corona in het ziekenhuis? En vanuit het buitenland weten we dat ziekenhuizen een bepaald bedrag 

krijgen voor covidpatiënten. Is dit misschien een financiële prikkel waardoor de cijfers beïnvloed 

raken? Dit is een vraag waar onderzoeksjournalisten in zouden moeten duiken.  

Besmettelijk of positief: Veel media noemen iemand met een positieve test nog steeds ‘besmettelijk’, 

bijvoorbeeld het AD. Hiermee wekken ze de indruk dat iemand met een positieve test anderen ziek 

kan maken. Dit is niet het geval. Een test geeft aan of er een virusdeeltje gevonden is, niet of iemand 

ziek was, ziek wordt of gezond blijft. Dat heeft Marion Koopmans bevestigd in een interview met Thijs 

van den Brink (EO).   

Perspectief: Forum voor Democratie deelde een staatje met sterfte van de afgelopen 20 jaar. Hieruit 

blijkt dat 2020 helemaal geen vreemde uitzondering is. In bijgaand staatje, dat iemand maakte op 

basis van CBS-cijfers staat dat de sterfte rond de 0,88 procent is, net als elk jaar. Ik heb geen enkele 

krant gezien die dit heeft uitgeplozen. 

Verder is dood door of met covid alleen vast te stellen na obductie. Ik heb hierover niets gelezen in de 

media. Alleen bij BLCKBX zag ik een interview met een patholoog. Amerikaans onderzoek toont aan 

dat 1 procent van de overledenen geen onderliggend lijden had. 

Daarnaast wordt het aantal coviddoden bij elkaar opgeteld. Normaal wordt de sterfte per jaar 

weergegeven, maar het tellen van coviddoden gaat gewoon door gedurende de afgelopen anderhalf 

jaar. Dat geeft weer een onjuist beeld.  

CBS: Het CBS kwam met een voor mij nieuwe term: het aantal verwachte doden. En het aantal 

covidslachtoffers lag daar dan ver boven. Niet vermeld werd dat 2019 een mild griepjaar was met zo’n 

400 doden en dat mensen daardoor mogelijk een jaar langer leefden. Bij een zware griep waren ze 

misschien in 2019 gestorven en nu in 2020. Ook werd niet steeds vermeld dat de gemiddelde 

coviddode 83 jaar was, waarmee het een echte oudemensenziekte is, en dat kinderen en mensen 

onder de 70 maar een bijzonder kleine kans hadden om te sterven met covid. De term ‘verwachte 

doden’ geeft geen enkel beeld en vind ik schimmig. In een grafiek over een langere periode zie je dat 

de sterfte bij 65-plussers niet uitzonderlijk is.  

Steeds werd de informatie zo aangedikt dat het een verschrikkelijk beeld gaf. Dit heeft veel angst 

opgewekt bij mensen.  

Doelgroepen: Het viel mij ook op dat er steeds verhalen die angst op konden wekken verspreid 

werden per te prikken doelgroep. Eerst waren de ouderen aan de beurt, vervolgens de vijftigers die 

een ENORM risico zouden lopen, dan de veertigers, toen de dertigers, daarna de twintigers, gevolgd 

door zelfs de tieners. Onder de 70 zijn zo’n 200 mensen met covid gestorven (RIVM). De laatste 

doelgroep die aan de beurt was, waren de zwangere vrouwen, want daar zouden ineens veel van in 

het ziekenhuis zijn beland. In de berichten vond je nergens aantallen of percentages, afgezet tegen het 

aantal vrouwen dat in eerdere jaren met griep of ademnood in het ziekenhuis terecht kwam. Eindelijk 

vond ik een bericht met een concreet aantal: VIER zwangere vrouwen lagen in een ziekenhuis. Het is 

onduidelijk of ze alleen een positieve test hadden of dat ze er daadwerkelijk vanwege covid lagen. En 

dit terwijl de langetermijngevolgen van het vaccin nog helemaal niet bekend zijn en er geen onderzoek 
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is gedaan naar invloed op placenta of moedermelk. Ik vind dat de media hier een heel kwalijke rol 

spelen. Ze melden allemaal dat het geen kwaad kan en dat het veilig is, maar ik vraag me af of er 

journalisten zijn die zelf wetenschappelijke onderzoeken doorpluizen naar informatie hierover of dat 

ze enkel de overheid napraten. Cijfermatige onderbouwing ontbreekt in de meeste artikelen die ik las 

of in radio- of tv-programma’s die ik zag. Dat is journalistiek een doodzonde.  

Vaccinschade: Er is veel aandacht voor covidslachtoffers (terecht), maar voor mensen die overlijden of 

schade oplopen na vaccinatie is nauwelijks aandacht. Ik denk dat ik nog geen handvol artikelen 

daarover heb gezien. Zelf zit ik in enkele socialmediagroepen (Telegram en Facebook) waar mensen 

verhalen delen over schade die ze hebben opgelopen en dat vraagt echt om veel meer onderzoek. Ik 

heb niet de indruk dat journalisten daarin zijn geïnteresseerd.  

In 2006 werd een vaccinatiecampagne stopgezet nadat er vier meldingen waren van mensen die 

overleden na de prik. Inmiddels is het aantal meldingen volgens Lareb ruim 500 en bij BPOC een 

veelvoud daarvan. Het is al kwalijk dat we de minister er niet over horen, maar dat de journalistiek 

hier niet opduikt, vind ik heel erg kwalijk, zeker nu ook gezonde jongeren en tieners de prik zouden 

moeten krijgen.  

• Invloed farmaceutische industrie  

De farmaceutische industrie heeft veel invloed op overheden en media, zo blijkt bijvoorbeeld uit het 

boek Dossier Mexicaanse Griep. Toch nemen media onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld over de 

effectiviteit van de vaccins, vaak klakkeloos over. Ik lees weinig kritische noten. Het verhaal dat de 

vaccins goed getest zijn, niet meer in de onderzoeksfase zitten, wordt steeds herhaald. Dick Bijl geeft 

aan dat er wel essentiële stappen zijn overgeslagen in het proces en op de sites van de 

vaccinfabrikanten lees je tot wanneer de onderzoeken lopen (2023 meestal).  

Het ANP zorgt voor nieuwsvoorziening. Het is niet duidelijk of ze persberichten van de overheid 

overnemen of zelf de berichten schrijven, maar bij een artikel viel me op dat zelfs in verschillende 

kranten die niet aan elkaar gelieerd zijn, de titel hetzelfde luidt. 

Dat Chris Oomen het ANP opkocht om de verspreiding van ‘nepnieuws’ te voorkomen, wekt niet veel 

vertrouwen. Wat beschouwt hij als nepnieuws?  

 

• Het ridiculiseren van andere geluiden; wetenschappers, complotdenkers, initiatieven als BPOC 

Zo’n vijftien mensen zijn van LinkedIn verwijderd voor korte of langere tijd omdat ze kritisch 

berichtten over maatregelen of vaccins. Ook op Facebook worden regelmatig posts verwijderd, ook 

met artikelen uit ‘gewone’ media. Ik heb hier zelf ook een paar keer mee te maken gehad.  

De media lijken geen aandacht te hebben voor censuur, terwijl het toch een grondige aantasting is van 

de vrijheid van meningsuiting.  

Ook worden kritische wetenschappers snel weggezet als complotdenkers, waardoor zij niet serieus 

genomen worden in het debat, dat daardoor verstilt. Media zouden debatten juist moeten faciliteren. 

Er verschenen wel een hoop artikelen over ‘hoe om te gaan met complotdenkers’ en ‘zijn ze een 

gevaar voor de democratie1? Hierdoor lijkt het steeds te gaan om extremen, terwijl de meeste mensen 

juist heel genuanceerd naar zaken kijken.  
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Ook berichtgeving over werkzame medicatie wordt vaak verwijderd. Mijn verwijzing naar 

ivermectine.nu bij een post op LinkedIn van Hugo de Jonge werd verwijderd omdat die in strijd zou 

zijn met de regels. En dat gebeurt heel regelmatig met posts die of kritisch zijn over maatregelen of 

vaccins of met posts over medicatie. Vrouwen voor Vrijheid schreven een open brief aan de media 

over dit onderwerp. 

• Het teveel aan het woord laten van wetenschappers met belangen 

Er komt steeds een klein groepje wetenschappers aan het woord. Een deel van hen heeft financiële 

belangen. Zo verdient OMT-lid Jan Kluytmans tonnen aan pcr-testen en verzweeg OMT-lid Marc 

Bonten zijn connecties met de farmaceutische wereld. Hier moet de journalistiek wel alert op zijn. In 

sommige gevallen wordt hier wel goed op doorgevraagd.  

• ‘Factcheckers’ die betaald worden door de farmaceutische industrie 

Ineens waren ze er, de ‘factcheckers’. Iemand grapte dat die niet nodig waren toen de waarheid niet 

verborgen werd gehouden. De vraag is nu: wie checkt de factchecker? En wie betaalt ze? 

 

Verschillende worden gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dat roept vragen op over hun 

onafhankelijkheid, want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ook Facebook werd 

aangeklaagd vanwege ‘factchecking’.  

• Framing 

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. Wie een frame gebruikt, probeert via woorden, 

en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken 

te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist 

niet 

Tegenstanders zijn wappies/complotdenkers/vaccinweigeraars/coronaontkenners etc. Mensen die 

geen vaccinatie willen ‘vaccinweigeraars’. De Volkskrant zette een artikel over een ‘vaccinweigeraar’ 

die met spijt in het ziekenhuis was beland op de voorpagina. Een voorbeeld, terwijl je in de 

journalistiek vier of vijf voorbeelden moet hebben voor een verhaal. Wat het artikel niet vermeldt is 

dat Jefferson van der Heijden (ik heb zijn naam gegoogled maar trof die nergens aan, ook niet op 

social media of linkedin) geen antistoffen aanmaakte. Dat maakt nogal verschil. RTV Rijnmond 

vermeldde dit wel. 

Op RTL verscheen een artikel getiteld ‘Vaccinweigeraars gebruiken film I am legend voor 

complottheorie’. In het bijschrift stond: “We zitten in een pandemie en de enige weg daaruit is de 

wetenschap”, daarmee implicerend dat mensen die geen vaccin willen tegen wetenschap zijn. 

Een ander frame van ‘tegenstanders’ is die van de zweverige vrouw die aan yoga doet. In dit artikel 

geeft de foto een opvallende vrouw weer die helemaal past in dat plaatje. 

Het Parool schreef een minder zweverig artikel. 

• Reflectie journalistiek 

Bild bood zijn lezers excuses aan over de onjuiste berichtgeving rond covid 

De Pressgazette verhaalt van een groep journalisten die zegt dat bepaald covidnieuws werd 

gecensureerd zodat er een algemeen narratief ontstond. 
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Bij crises moet de journalistiek steeds bereid zijn verantwoording af te leggen over keuzes die gemaakt 

worden. Dit moet helder en transparant zijn voor de kijker/lezer. 

Positieve uitzonderingen: Follow the Money, Overnu.nl, Blckbx en ook bepaalde artikelen in kranten 

als NRC, Trouw, Volkskrant, etc.  

Verhouding: De verhouding over de berichtgeving tussen de voors en tegens van de maatregelen en 

de vaccins is in mijn optiek niet in evenwicht. Er zou onderzoek gedaan worden naar deze verhouding. 

Hier zijn onderzoeksmethoden voor. Daarnaast moet de journalistiek er zelf ook alert op zijn.  

Het is in de journalistiek niet acceptabel om foto’s te gebruiken die niet gerelateerd zijn aan het 

onderwerp waarover een artikel gaat zonder dit daarbij te vermelden. U vraagt mij wat ik denk dat de 

reden is dat dit onder andere in de coronacrisis toch gebeurt. Het is in de meeste gevallen niet de 

journalist die de foto’s kiest, maar de beeldredactie. Het is mijn persoonlijke mening dat de 

journalistiek niet zou moeten proberen de beeldvorming op deze manier te beïnvloeden. 

U vraagt mij of een artikel waarvoor betaald wordt qua inhoud aan dezelfde voorwaarden dient te 

voldoen als een artikel waarvoor niet betaald wordt. Mijn antwoord daarop is dat we hier te maken 

hebben met advertenties die eruitzien als normale nieuwsartikelen. Advertenties behoren als zodanig 

herkenbaar te zijn. Advertenties hebben altijd een afwijkende stijl met andere letters, kleuren, etc. U 

vraagt mij waarom het erg is dat de overheid betaalde partnerschappen aangaat met de media. Dat is 

erg omdat de journalistiek onafhankelijk hoort te zijn. Objectiviteit is het doel van journalistiek. Het 

feit dat de overheid “stiekem” achter bepaalde artikelen zit is journalistiek fout. De overheid mag geen 

invloed hebben op de inhoud van een nieuwsmedium. U vraagt mij wie de tekst voor betaalde 

artikelen schrijft. Het zou goed kunnen dat die wordt aangereikt door de overheid. Dat is 

problematisch. Ik vraag me ook serieus af waarom media zoals RTL hieraan meewerken.  

U vraagt mij wat dit zegt over het ministerie van VWS. Het zegt dat ze publiek geld gebruiken om 

slachtoffers in beeld te brengen, waardoor angst wordt aangewakkerd. Dat vind ik onzuiver. 

U vraagt mij wat ik bedoel met het bewust creëren van schaarste. Daarmee bedoel ik dat het 

ministerie van VWS het met opzet laat lijken alsof er niet genoeg vaccins beschikbaar zijn. Mensen zijn 

daardoor sneller geneigd om zich te laten vaccineren, omdat ze denken dat ze anders ‘te laat’ zullen 

zijn.  

U vraagt mij wat ik bedoel met gecreëerde populariteit. Daarmee bedoel ik dat er in hoge mate 

positief wordt geschreven over mensen die een coronavaccinatie nemen. Dat is niet zuiver, zowel 

vanuit de overheid als vanuit de media. De overheid hoort eerlijke, objectieve informatie te 

verspreiden. De journalistiek hoort de overheid daarin te controleren.  

U vraagt mij wat het ANP doet. Het ANP is het nieuwsbureau dat nieuwsberichten beschikbaar stelt 

die kranten en andere nieuwsmedia dan weer gebruiken voor artikelen. Het ANP behoort 

onafhankelijk te zijn. Het zou dus niet mogelijk moeten zijn dat iemand aangeeft het ANP te kopen 

omdat hij/zij invloed wil uitoefenen op het nieuws (Chris Oomen).   

Leiderdorp 

24 april 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

………………………………………….     ……………………………………. 
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Aafke Anjemarie Houtman                                                    Pieter Kuit 

 

51. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Johan Kamphuis 

Geboortedatum: 10 april 1971 

Geboorteplaats: Zuidhoorn 

Beroep: freelance journalist voor MediaTotaal uit Roden 

  weerkundige voor Oog Radio Televisie, stadsomroep Groningen 

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 
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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.  
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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. 

Leiderdorp 

28 augustus 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Johan Kamphuis                                                      Pieter Kuit 
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52. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

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.  
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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?  
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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 
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53. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Johannes Antonius Gerardus Severijns 

Geboortedatum: 6 juli 1961  

Geboorteplaats: Gilze 

Beroep: IC verpleegkundige 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Als eerste wil ik aangeven dat het vanaf half maart 2020 tot juni 2021 een zeer drukke tijd is geweest 

op de IC; heel veel zeer ernstig zieke patiënten die vaak lang op de IC lagen en veel zorg nodig hadden. 

Daarbij moesten er extra IC-bedden gecreëerd worden waardoor er meer verantwoording kwam bij de 

IC verpleegkundigen en de IC artsen. Er kwam veel ondersteuning vanuit de verpleegkundigen vanuit 

de afdelingen, SEH, verkoever en anesthesie. Er moesten heel veel extra diensten gedraaid worden. In 

de zomer van 2020 was het een periode normaal, maar vanaf oktober 2020 werd het weer druk en dit 

hield aan tot en met juni 2021. 

Er zijn mij wel zaken opgevallen die ik als vreemd heb ervaren. 

Bij de aanvang van de COVID periode in maart 2020 waren er geen geneesmiddelen om COVID te 

genezen(werd gezegd). Maar ik las toen al artikelen over behandeling met hoge doses vitamine C. 

Dit heb ik ook aan IC artsen gemeld. Sommigen hadden deze artikelen ook gelezen maar volgens hen 

was er geen wetenschappelijk bewijs dat dit zou helpen. Ik vond dit toen al onvoorstelbaar dat men dit 

niet wilde proberen. Vitamine C kan geen kwaad en nu gaan er mensen dood.  

Later kwam daar de behandeling van hydroxychloroquine, zink en azitromycine nog bij waar Dr. Elens 

goede resultaten mee had bij COVID patiënten. Maar ook deze werden niet toegepast. Er is nog wel 

getest met hydroxychloroquine alleen, maar dan in een andere doses en zonder de andere twee 

medicijnen. Dit werd gestopt vanwege bijwerkingen. 

Vraag: hydroxychloroquine werd getest als medicijn bij de ziekste mensen, die al op de IC lagen. Moet 

HCQ niet als vroegbehandeling worden ingezet? 

Ja, Dr. Elens heeft hier successen mee geboekt in de beginstadia van COVID-19. 

Intussen werden er wel allerlei andere medicijnen getest bij de COVID patiënten. Maar deze waren 

van de farmaceutische industrie zelf en waren vaak duur om te geven en ook daar zag je bijwerkingen. 

In de laatste periode werd er zelfs een medicijn gegeven dat bij chemotherapie gegeven wordt. Over 

bijwerkingen gesproken! 

Na een tijd werd dexamethason, iv en oraal, standaard gegeven bij COVID. Ook dexamethason heeft 

veel bijwerkingen. 

Momenteel wordt bij de COVID patiënten op de IC standaard tocilizumab gegeven, wat ook ernstige 

bijwerkingen kan geven, zoals bovenste luchtweginfectie en hypercholesterolemie. Maar dit kan dus 

wel. 

Er kwam tevens veel informatie uit de hele wereld om extra vitamine D te geven bij COVID patiënten. 

Ook dit heb ik meerdere keren bij artsen aangegeven, en ook hier werd niets mee gedaan. 

Later in 2021 kwam er in het elektronisch patiëntendossier een pagina waar bijgehouden kan worden 

welke vaccinaties een patiënt heeft gehad. Dit is heel kort redelijk bijgehouden, maar wat ik zag was 

dat er steeds vaker patiënten opgenomen werden met COVID die één of twee vaccinaties hadden 
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gehad en toch nog COVID kregen, of een hartinfarct of andere bloedingen. Ik heb dit niet besproken 

maar ben dit zelf wat gaan volgen om te kijken of het vaak voor zou komen. 

Echter, al snel werd het blad met vaccinaties bijna niet meer ingevuld, toeval of met een gedachte 

erachter. Dit is ook geen deel van het protocol.  

Vraag: Bij welk percentage van de patiënten die met COVID worden opgenomen is de vaccinatiestatus 

opgenomen op het vaccinatieblad van het elektronisch patiëntendossier? 

Mijn schatting is dat dat in 15-20% van de gevallen genoteerd is. Echter, in het patiëntendossier staat 

ook de anamnese. Wanneer ik die anamnese lees, kan ik er in ongeveer 70% van de gevallen achter 

komen wat de vaccinatiestatus van de patiënt is. 

Er wordt door meerdere ziekenhuizen naar buiten gebracht dat er met name patiënten met COVID 

worden opgenomen die niet gevaccineerd zijn. Deze gegevens genereert men waarschijnlijk uit de 

dossiers. Maar als je dit niet bijhoudt, lijkt het alsof niemand gevaccineerd is. 

Vraag: wat is naar uw schatting het percentage COVID patiënten op de IC dat gevaccineerd is? 

Ik schat dat 30% gevaccineerd is en 70% ongevaccineerd. 

Ik heb zelf voor twee mannen gezorgd die binnen twee weken na de tweede vaccinatie een hartinfarct 

of stilstand hebben gehad. Eén daarvan was 66 jaar en overleed al spoedig. Hier heeft men het 

helemaal niet over mogelijke bijwerking van het vaccin. 

Vraag: is het dan ook in gevallen van hartinfarct, herseninfarct, stollingsproblemen etc. geen protocol 

om te vragen naar de vaccinatiestatus van de patiënt? 

Nee, dat is geen protocol. Het is mijn indruk dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met de 

mogelijkheid dat dit bijwerkingen van de vaccins kunnen zijn. 

Vraag: hoe gaat het met het melden van bijwerkingen bij het Lareb? 

Het is mijn indruk dat er niet gemeld wordt bij het Lareb. Het is alsof artsen er niet bij stilstaan wat er 

kan gebeuren.  

Maar wat mij nog het meeste heeft verbaasd, is dat men het altijd COVID noemt als de patiënt 

overlijdt als deze met COVID is opgenomen. Dit heb ik pas in 2021 echt zo gezien en gehoord. 

De casus was als volgt: man heeft thuis COVID en wordt tijdens lopen in huis onwel en valt, is kort 

buiten bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Krijgt een CT van het hoofd om te kijken of 

er niets aan de hand is met zijn hersenen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dhr wordt wel zieker van de 

COVID en komt uiteindelijk op de IC te liggen en moet aan de beademing. 

Hij krijgt ook longembolieën. Hiervoor wordt hij behandeld met anticoagulantia om de trombussen op 

te lossen en verder te voorkomen. Dhr krijgt inmiddels ook buikligging. Bij een verzorgingsronde wordt 

gezien dat dhr ook lichtstijve pupillen heeft. Dit wijst op een hersenbeschadiging. Dhr krijgt opnieuw 

een CT scan van zijn hoofd. Hier ziet men nu dat dhr een hersenbloeding heeft gehad, ten gevolge van 

de anticoagulantia, zeer waarschijnlijk. Nadat de familie is ingelicht wordt besloten om de behandeling 

te stoppen en dhr overlijdt vrij spoedig. 

Er wordt na het overlijden nog een kort gesprek gehouden met de familie. De familie geeft zelf aan dat 

dhr is overleden aan een hersenbloeding, waarop de arts zegt dat hij is overleden aan COVID, want 

daardoor is hij gevallen enz. (Dit gebeurt normaal nooit zo; als een patiënt die diabeet is valt en door 

bijwerkingen van een medicijn een hersenbloeding krijgt, dan is de doodsoorzaak een 

hersenbloeding). 

Ook vragen de artsen altijd of er obductie gedaan mag worden. Dit om de juiste doodsoorzaak vast te 

kunnen stellen of om te zien of er nog andere zaken zijn die men niet gezien heeft. Deze vraag werd 

nu ook gesteld, maar de arts gaf direct aan dat zij dit niet belangrijk vonden daar de oorzaak voor de 

artsen wel bekend was. Dit heb ik in de 38 jaar nog nooit zo meegemaakt. 
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Later heb ik bij een intensivist nog navraag gedaan naar uitslagen van obducties bij COVID patiënten. 

Deze gaf aan dat er in verband met besmettingsgevaar geen obducties gedaan mochten worden. Er 

zijn dus geen obducties gedaan bij COVID patiënten, terwijl de besmettelijkheid allang niet meer zo 

ernstig is als men in de begin periode verkondigde. 

Vraag: zijn er niet nog veel meer infectieziekten die men als patholoog op kan lopen tijdens het doen 

van een obductie?  

Jawel, dat is deel van mijn verwarring. Ik heb nog nooit gehoord dat er bij patiënten met andere 

infectieziekten geen obductie werd uitgevoerd.  

Al met al spelen er voor mij veel vreemde zaken omtrent de behandeling van COVID patiënten en 

worden er dus behandelingen verboden terwijl die er wel zijn. Hierdoor overlijden er mogelijk veel 

mensen die men had kunnen helpen en worden veel mensen ernstig ziek terwijl dat niet nodig is.  

We zijn allemaal gehouden om mensen zo goed mogelijk te helpen. Artsen hebben hier zelfs een eed 

voor afgelegd. Dat is iets dat mij erg raakt in dit verhaal en leidt ertoe dat ik mij niet prettig voel bij 

deze situatie.  

Leiderdorp 

11 september 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Johannes Antonius Gerardus Severijns                                              Pieter Kuit 
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54. 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.  
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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 
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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. 

Leiderdorp 

11 september 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Sietske Bergsma                                                      Pieter Kuit 
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55. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Annelies Strikkers 

Geboortedatum: 2 juli 1988 

Geboorteplaats: Kampen 

Beroep: onderzoeksjournalist (zelfstandig) 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn naam is Annelies Strikkers. Ik heb de propedeuse journalistiek behaald aan de School voor 

Journalistiek te Zwolle, helaas heb ik door persoonlijke omstandigheden deze studie net niet af 

kunnen maken. In mijn jeugd was ik een groot liefhebber van de programma’s Netwerk en Zembla en 

heb ik sindsdien een passie voor onderzoeksjournalistiek. Mij vastbijten in onderwerpen zit in mijn 

bloed. De keuze voor de School voor Journalistiek was dan ook snel gemaakt. Ik ben na de studie 

ongeveer 2 jaar in de plaatselijke journalistiek actief geweest, waarna ik een andere weg ingeslagen 

ben en voornamelijk bij e-commerce bedrijven aan de slag ben gegaan.  

Begin 2020 was ik gestart met een nieuwe 2-jarige voltijd HBO studie e-commerce. Na amper 1.5 

maand studeren gingen de Hogescholen dicht en kwam ik thuis te zitten met mijn twee jonge 

kinderen. Mijn man werkte de hele zogenoemde “intelligente lockdown” nog 42 uur buitenshuis en ik 

moest zorgen voor onze 2-jarige, school doen samen met onze 7-jarige en mijn eigen studie online 

volgen. U kunt zich voorstellen dat dit een stressvolle periode was. Deze opgedrongen situatie heeft 

mij bewogen om mijzelf de volgende vraag te stellen: “Wat is de noodzaak van deze situatie, waarom 

zit ik eigenlijk thuis?” Zodoende is mijn verdieping in de coronasituatie begonnen. 

Vanaf het begin van de corona situatie heb ik mij geërgerd aan de eenzijdige berichtgeving in de 

media en de eenzijdige vraagstelling tijdens persconferenties. Toen Pieter Klok (hoofdredacteur 

Volkskrant) op 19 maart 2020 in een radio-interview aangaf dat kritiek op de overheid, als het over 

corona ging, zijn krant niet in kwam en hij aangaf zoveel mogelijk met één mond te praten met de 

overheid, viel mijn mond open. Juist tijdens crisissituaties moet de journalistiek de macht controleren, 

dat is zelfs de eerste taak van de journalistiek. Sindsdien ben ik mij openlijk gaan uitspreken tegen het 

functioneren van de journalistiek tijdens de corona situatie en ben ik me gaan vastbijten in dit 

onderwerp. Mijn passie voor onderzoeksjournalistiek had ik hervonden. 

Sinds begin november 2020 ben ik gestart met mijn website www.thehangingtree.nl, waar ik schrijf 

over het nieuwe normaal en het functioneren van de journalistiek. Ook plaats ik daar voor elke corona 

persconferentie de vragen die ik als journalist zou stellen, maar die nooit gesteld worden. Inmiddels 

heb ik meer dan 100 vragen opgesteld, die geen van allen ooit gesteld zijn door aanwezige 

journalisten. Hiermee heb ik wat bekendheid gekregen op twitter en heb ik inmiddels meer dan 

20.000 volgers opgebouwd.  

Tot zover mijn inleidende stuk. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de gevestigde 

journalistiek ga ik hierna verder in op een specifieke persoonlijke ervaring met het Algemeen Dagblad, 

medisch journalist Aliëtte Jonkers en een longarts: 

Op 21-04-2021 kwam mij een tweet onder ogen van een anonieme longarts die zichzelf “The 

Pulminator” noemde op twitter. In deze tweet vertelde hij dat het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft 

compleet vol zou zijn en er geen spoedgeval meer bij kon komen. Deze arts had een anoniem profiel, 

maar had daarop wel een BIG nummer vermeld. Op dat moment verwonderde ik mij over de vele 

berichten in de media over “code zwart” in de ziekenhuizen, dus ik besloot hier dieper in te duiken.  
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Bij het doorgeven van nieuws neemt een journalist wat hij/zij aantreft en waarneemt als uitgangspunt. 

Deze waarnemingen moeten dan vervolgens geverifieerd worden. Dit is de objectiviteit die elke 

journalist behoort na te streven. Ik trof dus een statement aan van een anonieme longarts, dus ik 

behoor na te gaan of het statement juist is. Ik ben daarom gaan kijken naar de gemiddelde 

opnamecijfers in de jaarverslagen van het Reinier de Graaf Gasthuis. Wat bleek, volgens de laatste 

cijfers worden er gemiddeld 63 personen per dag opgenomen met een gemiddelde opnameduur van 

5 dagen. Dit kon het ziekenhuis dus aan. 

Op het corona dashboard van de Rijksoverheid was in de regio Delft te zien dat er 0 

ziekenhuisopnames gemeld waren. In de hele regio Haaglanden waren 31 ziekenhuisopnames gemeld. 

Let wel, dit gaat over opnames in de hele regio verdeeld over alle ziekenhuizen. Een compleet vol 

ziekenhuis was voor mij niet te verifiëren. Ik heb hier mijn vraagtekens bij gezet in een serie tweets 

richting deze anonieme longarts.  

Hoofdrol voor longarts in AD artikel 

Hoewel ik niet kon verifiëren dat het Reinier de Graaf Gasthuis echt compleet vol lag, besloot het AD 

toch met een artikel te komen met deze arts in de hoofdrol. (21-04-2021 artikel: Longarts luidt 

noodklok om overvol Delfts ziekenhuis. “IC, covid afdeling en gewone afdelingen. 0 plek”)  

Hij werd opgevoerd als anonieme longarts die een noodkreet deed. Hem werd de kop, de inleiding (de 

lead genoemd) en het eerste gedeelte van het artikel gegund. In de opleiding journalistiek wordt je 

geleerd dat veel lezers de kop, de lead en misschien de eerste alinea lezen, maar dat ze daarna vaak 

stoppen. Het belangrijkste nieuws moet dus boven in het artikel te vinden zijn. Na de eerste alinea 

werd het echter interessant. 

Het gekke is dat de directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis de noodkreet van deze longarts 

onder in het artikel tegensprak. Ze zei het volgende: “De druk op onze zorgverlening is net zoals in 

andere ziekenhuizen in Nederland hoog. Nog steeds hebben we te maken met een grote toestroom 

aan Covid-patiënten, maar onze continuïteit van zorg is absoluut gegarandeerd. Zo kunnen mensen 

die acuut medische zorg nodig hebben altijd bij ons terecht.” 

Een bijzondere gang van zaken. Ik besloot dat ik een mail naar het AD wilde sturen met de vraag wat 

de redactionele overwegingen waren geweest om dit artikel zo te brengen. Ook wilde ik ze wijzen op 

de Code voor de Journalistiek die met dit artikel niet nageleefd werd. Hierop heb ik geen enkele 

reactie gehad van het AD. 

Naast de niet te verifiëren uitspraken van de arts, werd ik door iemand anders gewezen op een 

bedreigende tweet van deze anonieme longarts richting politicus Wybren van Haga. Deze tweet van 

de longarts luidde als volgt: “Ik hoop dat jij niet in het ziekenhuis beland. Elke zorgverlener kan jouw 

bloed wel drinken. Hopelijk kunnen ze netjes blijven, een medisch ongeluk zit namelijk in een klein 

hoekje.” 

Naar mijn mening een regelrechte bedreiging. Ik besloot verder te zoeken op het twitter account van 

“The Pulminator”. Ik vond daarin vele beledigende en bedreigende teksten naar mensen die een 

andere mening hadden over de corona situatie. Een longarts, die als het goed is de Eed van 

Hippocrates afgelegd heeft, uit zich zo bedreigend naar andersdenkenden. Dit was een zeer kwalijke 

zaak. Inmiddels was dit geen kwestie meer van niet verifieerbare informatie verspreiden, het ging hier 

ook om serieuze bedreigingen. Ik heb hierover het Reinier de Graaf Gasthuis benaderd.  

Hoewel het zeer dreigende taal betrof van deze arts, wist ik niet zeker of hij daadwerkelijk longarts 

was. Deze persoon kon namelijk gemakkelijk een BIG nummer misbruiken van iemand anders. Ik wilde 
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daarom het ziekenhuis (en eventueel de arts) waarschuwen voor mogelijk misbruik van het BIG 

nummer. Ik vond de uitingen van deze arts zeer schadelijk voor een goed vertrouwen in de 

gezondheidszorg. Hij maakte er namelijk geen geheim van mensen met een andere mening iets 

slechts toe te wensen.  

Gelukkig was het Reinier de Graaf Gasthuis het hiermee eens. In een reactie lieten zij weten het 

serieus te nemen en in gesprek te zijn gegaan met de arts. Ze beaamden dat het de arts betrof die 

deze uitspraken deed en namen afstand van de dreigende uitingen.  

Inmiddels had ik dus een antwoord ontvangen van het Reinier de Graaf Gasthuis, maar geen enkele 

reactie van het Algemeen Dagblad.  

Wie zich er wel mee kwam bemoeien was Aliëtte Jonkers, ze noemt zichzelf wetenschapsjournalist en 

schrijft o.a. voor de Volkskrant, medische vakbladen en het blad Skepter van Stichting Skepsis. In een 

reactie op mijn berichten over de longarts en mijn mail naar het AD zei ze het volgende: “Er zijn 

mensen die momenteel echt te veel tijd omhanden hebben, ga aan het werk! Lees een boek!”   

Klaarblijkelijk was het voor wetenschapsjournalist Aliëtte Jonkers niet van belang dat een longarts 

bedreigingen naar andersdenkenden uitte. In een reactie op Jonkers heb ik haar gezegd dat ik het van 

belang vind dat de Code voor Journalistiek wordt nageleefd en of zij dan haar werk kon gaan doen. 

Ook een tweede sneer naar mij bleef niet uit, ik zou een verveelde huisvrouw zijn volgens Jonkers. Na 

mijn reactie dat “deze verveelde huisvrouw wel haar werk doet” werd ik geblokkeerd op twitter en 

verwijderde ze haar reacties. Aan dit voorval hield ik een nare smaak over, maar ik wilde er verder niet 

te veel aandacht aan besteden.  

Helaas werd ik gedwongen om er weer aandacht aan te besteden toen mij op 28 april een artikel 

onder ogen kwam van het AD. De kop luidde: “Longarts die noodkreet deed ziek thuis na online acties 

van anti-lockdown activisten.” Hierin werd zonder schaamte beweerd dat ik een extreem-rechtse 

complotdenker zou zijn en dat er een groepering actief een online heksenjacht zou voeren op medisch 

specialisten. De dreigende uitingen van de longarts, waardoor hij, zoals ik heb vernomen, op non-

actief is gesteld, werden wel genoemd maar werden “niet onbegrijpelijk” genoemd. Het was de 

wereld op z’n kop. Het aankaarten van bedreigingen met medische ongelukjes door een longarts was 

volgens het AD een voorbeeld van een “kwaadaardige actie”.  

Tot mijn grote verbazing werd “wetenschapsjournalist” Aliëtte Jonkers geciteerd in dit artikel. Haar 

werd geen strobreed in de weg gelegd om leeg te lopen over “complotdenkende populisten”. Ik noem 

één citaat van Jonkers: “Dit soort georganiseerde acties van een groep die steeds kwaadaardiger 

gedrag laat zien, kunnen als zeer bedreigend worden ervaren.”  

In dit compleet onjuiste artikel werd ik neergezet als “een medewerker van complot website LNN 

media”. Hoewel hier soms wat artikelen van mij geplaatst worden, ben ik geen medewerker van deze 

website. Ook heeft hier geen letter gestaan over het longarts verhaal. Er heeft geen wederhoor 

plaatsgevonden, er is op geen enkel moment contact met mij opgenomen over de ontwikkelingen 

rondom deze longarts. Er is ook nooit gereageerd op de door mij gestuurde e-mail naar het AD.  

In plaats daarvan wordt Aliëtte Jonkers, die niets met het verhaal van doen had en mij enkel beledigd 

had, van stal gehaald. Was dit een poging tot kaltstellen van onwelgevallig nieuws? Naar mijn oordeel 

wel. Met journalistiek had het niets te maken in ieder geval. 

Ik ben ooit begonnen met de studie journalistiek omdat ik een grote passie heb voor schrijven en de 

journalistieke waarden. Het zoeken naar de waarheid, hoe pijnlijk die ook is, is voor mij het 

belangrijkste wat een journalist moet doen. Ik heb juridisch advies ingewonnen om de berichtgeving 
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van het AD en Aliëtte Jonkers aan de Raad voor de Journalistiek voor te leggen. Omdat in het artikel 

mijn naam geen enkele keer genoemd wordt, werd het moeilijk om hier een positief resultaat uit te 

halen. Ik heb hier dus helaas vanaf moeten zien. Dit voelt onrechtvaardig.  

Het wordt tijd om terug te gaan naar de journalistieke waarden, maar dat kan naar mijn oordeel niet 

met de huidige lichting mainstream journalisten. Mochten wij ooit uit deze corona situatie komen dan 

ben ik ervan overtuigd dat vele “journalisten”, zoals mevrouw Jonkers en de schrijvers van de beide 

artikelen in het AD, zich moeten gaan verantwoorden. Echte journalisten staan voor de journalistieke 

waarden en code, voor de persvrijheid. Hoe moeilijk anderen het ook maken, echte journalisten gaan 

voor de waarheid en geven niet op. 

Wanneer u kijkt naar het medialandschap in Nederland en hoe er wordt bericht over de coronacrisis, 

hoe zou u dat beschrijven? 

Als zeer eenzijdig. Ik specialiseer mij enigszins in de vraagstelling na de persconferenties. Het zijn 

eigenlijk voorzetjes die ze geven aan Mark Rutte en Hugo de Jonge waarmee ze hun verhaal nog wat 

daadkrachtiger naar voren te kunnen brengen. Ook vragen ze regelmatig om nog strengere 

maatregelen. Ik haal een voorbeeld aan uit september 2020. Een journalist van, naar ik meen, de NOS 

stelde de vraag of er niet achter de voordeur gehandhaafd moest gaan worden. Het onderwerp was 

namelijk het feit dat veel besmettingen plaatsvinden in de thuissituatie. Dat vind ik zeer ernstig, want 

als het goed is weet een journalist dat handhaven achter de voordeur not done is. Het is een patroon 

dat er steeds naar strengere maatregelen gevraagd wordt en er niets wordt gezegd over de 

proportionaliteit van de maatregelen. Dat frustreerde en ergerde mij zo dat ik ben begonnen voor elke 

persconferentie wat kritische vragen te formuleren die de pers van mij over mag nemen. Inmiddels 

zijn dit er meer dan honderd. Die vragen zijn tot op heden nog nooit gesteld. Ze zijn terug te vinden op 

https://thehangingtree.nl/de-persconferentie-vragen/. 

Voorbeeld: er is veel kritiek geweest op de paper van Carmen-Drosten (de rechtvaardiging voor de 

PCR-test). Naar aanleiding daarvan heb ik de vraag gesteld hoe de PCR-test eigenlijk werkt en of men 

bekend is met de eerder genoemde paper. Ook heb ik talloze kritische vragen geformuleerd over de 

vaccinaties.  

Wat denkt u dat de reden is waarom uw vragen niet gesteld worden? 

Ik denk dat het deels te wijten is aan het feit dat veel journalisten het officiële verhaal ook echt 

geloven en dus als het ware “erin getuind” zijn. Het gebeurt al snel dat men geen kritische vragen stelt 

wanneer men het eens is met een bepaalde narratief. Dat zou een journalist uiteraard niet moeten 

doen, maar het is mijn indruk dat veel journalisten zijn blijven hangen in het idee dat de overheid ons 

moet redden van een crisissituatie.  

Ook denk ik dat het gedeeltelijk ligt aan druk die wordt uitgeoefend om geen kritiek te hebben. Ik heb 

berichten ontvangen van journalisten die werken voor de reguliere media die aangeven dat kritische 

stukken niet worden geplaatst. 

Herkent u de uitspraak dat men op de journalistieke opleiding leert dat de overheid een betrouwbare 

bron is? 

Ja, die herken ik. Er wordt indirect verteld dat de overheid een betrouwbare bron is: er wordt gezegd 

dat lezers behoefte hebben aan autoriteit met betrekking tot bepaalde onderwerpen, en dat de 

overheid een goede autoriteit is om de lezer mee te overtuigen.  

Het lijkt alsof er een bepaalde kracht aan het werk is die elk kritisch geluid ten aanzien van de 

coronacrisis de kop in wil drukken.  

Is er sprake van censuur in de reguliere media? 

De alternatieve media die nu zijn ontstaan, zijn niet voor niets ontstaan. Die zijn er omdat er maar één 

https://thehangingtree.nl/de-persconferentie-vragen/
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kant van het verhaal belicht wordt en de andere kant geheel genegeerd wordt.  

Op mij is censuur toegepast. Ik ben zonder wederhoor weggezet als een rechtsextremist die online 

jacht maakt op medici. Daardoor wordt er niet meer naar de inhoud van mijn schrijven gekeken. 

Is het verwijderen van YouTube kanalen censuur? 

Ik vind van wel. Het is anders als een krant weigert een bepaald stuk te plaatsen. In dat geval kan men 

zich nog tot een andere krant wenden. YouTube heeft echter een monopolie. YouTube is een medium 

dat het mogelijk maakt voor mensen om hun verhaal te vertellen. Daarbij hoort ook het uiten van 

kritiek op naar mijn mening belachelijke regels van de overheid. Het verwijderen daarvan is, zeker als 

je een monopolie hebt, censuur.  

Wat is uw reactie als er gezegd wordt dat medische desinformatie een gevaar is voor de 

volksgezondheid? 

Ik vind dat er voorbij wordt gegaan aan het eigen beoordelingsvermogen van mensen. Het is aan 

mensen zelf om te kiezen welke informatie zij tot zich willen nemen en daar zelf een conclusie aan te 

verbinden. 

Wat vindt u van journalisten die niet kritisch durven schrijven over de coronacrisis? 

Deze mensen doen aan zelfcensuur. Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk dat zij zich niet vrij voelen om 

te schrijven over bepaalde onderwerpen. Het is ook wel logisch, want deze mensen hebben ook een 

hypotheek en vaste lasten.  

Leiderdorp 

11 september 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Annelies Strikkers                                                                   Pieter Kuit 
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56. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Ghislen Albert Elisabeth Nysten 

Geboortedatum: 3 mei 1991 

Geboorteplaats: Geleen 

Beroep: bedrijfsjurist/arbeidsjurist 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

U bent eerder bij deze commissie geweest om te getuigen. U had toen een brief geschreven aan 

minister president Rutte. Sindsdien heeft u de Vrijheidsjurist opgericht. Kunt u daarover vertellen? 

De Vrijheidsjurist is een stichting waarbij 150 juristen en advocaten zijn aangesloten. Wij hebben een 

aantal doelen die wij proberen na te streven. Een van die doelen is het maatschappelijk debat voeren 

omtrent individuele grondrechten. Dat doen wij door middel van publicaties. Wij zullen ook komen 

met een Q&A en met standaard brieven en formulieren die mensen kunnen helpen met hun juridische 

positie. Het is niet ons hoofddoel om zaken te gaan voeren, maar we willen mensen graag koppelen 

aan gelijkgestemde advocaten en juristen.  

Aanstaande dinsdag dient een kort geding van dhr. B. Maes (Maes Law) tegen de Staat. Kunt u hier 

meer over vertellen? 

Deze zaak tracht de coronapas van tafel te krijgen. Wij volgen die zaak op de voet en hebben contact 

met Maes Law hierover. Wij proberen mensen via onder andere social media op de hoogte te houden 

van deze zaak. 

Wat is er mis met de coronapas? 

Wij proberen bewustzijn te creëren van grondrechten. Wat er op dit moment gaande is, is dat er 

sprake is van zeer grootschalige discriminatie van groepen mensen in dit land die door de overheid 

plaatsvindt. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde 

mensen. Sommigen zullen wellicht zeggen dat er wel een gerechtvaardigd onderscheid bestaat tussen 

gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Ik acht deze ongelijkheid juridisch gezien niet groot 

genoeg om discriminatie te verantwoorden. Je ziet dat mensen op basis van modellen worden 

buitengesloten. 

Daarbij komt nog dat het fundament van de coronapas op basis van artikel 1 van de grondwet 

onderuit gehaald kan worden. Het is bekend dat er valse QR codes in omloop zijn, die door de 

overheid niet worden ingetrokken. Hierdoor kan het voorkomen dat een ongevaccineerde, ongeteste 

persoon een bepaalde gelegenheid binnen kan komen met de QR app en een persoon zonder de app 

niet. Zo wordt een exact gelijk geval dus ongelijk behandeld. 

Ben ik goed geïnformeerd dat rechters in Nederland niet aan de grondwet mogen toetsen? 

Ja. Wij zijn het enige land in de EU waar dit het geval is. De Tweede Kamer kan in feite de grondwet 

“overrulen”. Wat wel kan in Nederland is het toetsen van wetten aan internationale verdragen. Voor 

zover deze rechtstreeks van toepassing zijn, kan hieraan wel getoetst worden (artikel 93 en 94 

Grondwet). 

Minister de Jonge zegt dat men ook gewoon kan testen. Wat is uw reactie daarop? 

Er wordt continue inbreuk gemaakt op een van mijn grondrechten (artikel 11, onschendbaarheid van 

het lichaam). Ik zal iedere keer deze schending van dit grondrecht moeten accepteren. Bovendien 

wordt ook het medisch geheim geschonden, omdat het op deze manier af te leiden valt wie er wel en 

niet gevaccineerd is.  
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Grondrechten zijn primair bedoeld om de burger te beschermen tegen overmatig ingrijpen door de 

overheid. Op dit moment worden grondrechten ingeperkt om een virus te bestrijden. Echter blijkt dat 

het onmogelijk is om nul besmettingen te hebben. Virusbestrijding is voor mij dus geen argument. De 

capaciteit van de zorg vind ik ook geen argument, gezien het feit dat er niets is geïnvesteerd in 

permanente uitbreiding daarvan er zelfs geen inspanning is verricht daartoe.  

In welke situatie zou het invoeren van een “gezondheidspaspoort” gerechtvaardigd zijn? 

Wat de minister van VWS heeft gezegd is dat het niet zo kan zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn 

de vrijheid van anderen kunnen beperken. Ik vind dat omgekeerde logica. Ik heb de overheid niet 

gevraagd om gevaccineerde mensen hun vrijheid af te nemen. Mensen die niet gevaccineerd zijn 

hebben de overheid niet gevraagd om hen te beschermen.  

In het geval dat er een besmettelijke ziekte zou heersen die zeer dodelijk was, zou het gerechtvaardigd 

zijn om bepaalde grondrechten ten aanzien van de gehele bevolking te beperken.  

Kunt u vertellen wat uw drive is om te doen wat u doet? 

Mijn drive is intrinsiek. Ik heb zelf twee kleine kinderen en ik wil niet dat ze opgroeien in een wereld 

waarin dergelijke discriminatie plaatsvindt. Na mijn brief aan Minister President Rutte heb ik veel 

reacties gekregen van andere juristen. Ik merkte dat zij op individueel niveau vrij terughoudend waren. 

Mensen werden immers vrijwel meteen weggezet als gek of het wordt ontkend dat zij jurist zijn. Ik heb 

een vijftigtal juristen gesproken en gevraagd of zij mee wilden werken aan de verklaring die inmiddels 

op onze website staat. Daarna hebben wij hieromheen een organisatie opgezet. 

Ik vind het belangrijk dat mensen zich kunnen uitspreken op onze website.  

Wat is een totalitaire staat en waarom vindt u dat we daar naartoe afdrijven? 

In een totalitaire staat dringt het ingrijpen van de overheid door tot in de haarvaten van de 

samenleving. Op dit moment wordt er geëist dat men iets doet om gebruik te kunnen maken van hun 

grondrechten (de minimale waarborg om een menswaardig bestaan te kunnen hebben). Daar moeten 

we niet naartoe willen. Dit ingrijpen dringt door tot in alle aspecten van de samenleving, want dit 

onderwerp speelt ook tussen familie en vrienden. Wat de overheid in feite van mensen vraagt is om 

de rug toe te keren aan ongevaccineerde familie en vrienden.  

We zijn nu een grens overgegaan. Er wordt gezegd: “als u uw grondrechten wilt benutten, zult u 

daarvoor eerst iets moeten doen.” Daarmee is een grens overschreden. Als de overheid daartoe in 

staat is en daar zo lichtzinnig mee omgaat, waarom zou zij dit dan niet voor andere doeleinden willen 

inzetten? Het huidige beleid wordt gemaakt op basis van statistieken en modellen. Naar mijn mening 

zou dit moeten gebeuren op basis van menselijkheid.  

Klassieke grondrechten behoeden het individu tegen overheidsingrijpen. De mens is in feite vrij om te 

doen en te laten wat hij wil.  

Minister de Jonge zegt dat ongevaccineerden de vrijheid van gevaccineerden beperken. Wat vindt u 

daarvan? 

Ik kan geen enkel argument bedenken waarom dat het geval zou zijn. Dan zouden we dit ook bij de 

griep moeten gaan doen en bij rhinovirussen etc. De vrijheid van gevaccineerden wordt niet beperkt 

door mijn keuze om niet te vaccineren.  

Heeft u enige verklaring voor het feit dat we zo weinig horen vanuit de rechterlijke macht over het feit 

dat we afdrijven van de democratische rechtsstaat? 

Ik vind niet dat we dit de rechterlijke macht moeten verwijten. De rechterlijke macht is ook met 

handen gebonden. Zij behoort onpartijdig te zijn. Op het moment dat zij buiten de procesgang om een 

mening uiten over een politiek besluit, kan dat als partijdigheid geïnterpreteerd worden. Bovendien 

kunnen zij niet toetsen aan de Grondwet. 
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Waarom is de zaak van Maes Law kansrijker dan andere zaken die zijn aangespannen tegen de 

coronamaatregelen? 

Bij andere maatregelen werd er geen onderscheid gemaakt tussen mensen. De maatregelen golden 

voor iedereen op dezelfde manier. Bij de coronapas wordt er onderscheid gemaakt. Dat is een directe 

schending van artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens, artikel 26 van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Zowel in de 

Nederlandse Grondwet als in deze verdragen staan bepalingen dat mensen niet gediscrimineerd 

mogen worden en in alle gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Het verschil is dat een 

Nederlandse rechter wel aan deze verdragen mag toetsen, maar niet aan onze eigen Grondwet (in 

artikel 120 van diezelfde Grondwet staat dit). Nederland is het enige EU land waar dat niet kan. Ik 

refereer aan een gerechtelijke uitspraak in Spanje waarbij de zogenoemde green pass wel van tafel is 

geveegd. 

U heeft onlangs een verklaring gepubliceerd op uw website. Waar ging die over? 

Wij als juristen zeggen dat er een te grote inbreuk wordt gemaakt op onze grondrechten 

(demonstratierecht, recht op vrij bewegen, onaantastbaarheid van het lichaam etc). Wij vinden dat de 

Grondwet herijkt zou moeten worden. Wij geven ook aan dat wij een constitutioneel hof zouden 

willen waar wetten getoetst kunnen worden aan de Grondwet.  

Het menselijk lichaam is de basis van ons bestaan. Daar moet een overheid ten alle tijden van af 

blijven.  

Ik vind het belangrijk te benadrukken dat wij ons bevinden op een hellend vlak. Wij moeten goed 

opletten en niet zomaar voor lief nemen dat de overheid inbreuk maakt op onze grondrechten. Als 

men dat al doet, moet het wel echt nodig zijn. Je kan je afvragen of daar geen tweederde meerderheid 

voor nodig zou moeten zijn van de Tweede Kamer.  

Kunt u omschrijven wat het gevaar is van de coronapas? 

Waarom zou de overheid dit nu niet ieder jaar kunnen gaan doen, met bijvoorbeeld de griepprik? Als 

dit een effectief middel zou zijn tegen de overbelasting van de zorg, zou dat ook als argument gebruikt 

kunnen worden om mensen van meer plaatsen uit te sluiten dan alleen de horeca. Er kan druk worden 

gezet op mensen om dingen te doen die de staat van hen wil alvorens ze bepaalde dingen mogen 

doen. Daarmee gaan we naar een social credit systeem zoals dit al bestaat in China en daar moeten 

we niet naartoe willen.  

Het koppelen van een mens aan een QR code vind ik een zeer slecht idee. Een mens is geen code en 

geen algoritme. Ik denk niet dat we alles zouden moeten automatiseren dat we met ons leven doen 

en daarvoor verantwoording afleggen aan de staat. Dan gaat men naar een totalitaire staat. 

Ik wil ook nog opmerken dat China, of het virus nu wel of niet afkomstig is uit een lab, de coronacrisis 

lijkt te gebruiken om geopolitiek terrein te winnen. Daardoor komen steeds meer landen onder de 

invloedssfeer van China. China is geen vrij land, en ik vind dat we ons met hand en tand zouden 

moeten verzetten tegen bepaalde zaken die daar gebruikelijk zijn.  

Leiderdorp 

26 september 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Ghislen Albert Elisabeth Nysten                                                    Pieter Kuit 
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57. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Elze Caroline van Hamelen 

Geboortedatum: 6 juni 1980 

Geboorteplaats: Enschede 

Beroep: voormalig duurzaamheidsconsultant, zelfstandig onderzoeker, journalist 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

In 2014 ben ik door de “propagandabarrière” gegaan. Ik kwam erachter dat de media niet altijd de 

volledige waarheid vertellen. Daardoor dacht ik vrij snel nadat de lockdown in 2020 werd afgekondigd 

dat er iets niet klopte. Ik had toegang tot veel alternatieve nieuwsbronnen. Hierdoor kreeg ik 

gewetensbezwaren met betrekking tot het bedrijf waarvoor ik werkte (een biotech bedrijf dat 

ondersteuning biedt bij medicijnontwikkeling), dat ook betrokken was bij de ontwikkeling van de 

vaccins tegen COVID-19. Momenteel werk ik als zelfstandig onderzoeker. Ik heb een website waarop ik 

artikelen plaats en ik schrijf voor verschillende bladen.  

De tag line op mijn website is “democratie is afhankelijk van geïnformeerde burgers.” Dat is een 

uitspraak van Howard Zinn. Voor democratie is een geïnformeerd en divers debat nodig. De basis 

daarvan is dat we vrij zijn om bepaalde meningen te hebben en ons leven in te richten zoals wij willen. 

Op het moment dat de media slechts één geluid geven en iedereen die een andere mening uit zwart 

maken, kan men zich niet meer gedegen informeren. Men kan zich afvragen wat de functie is van de 

media. Enerzijds is dat informeren. Het is voor beeldvorming. Het is ook een marktplaats voor 

uitwisseling van gezichtspunten. Op dit moment is daarvan geen sprake. Wat we zien is desinformatie, 

misleiding door omissie, regelrechte leugens en berichtgeving die inspeelt op angst. Wanneer er van al 

deze zaken sprake is, is er sprake van propaganda. Er wordt een fictieve werkelijkheid gecreëerd die 

niet strookt met de realiteit. Ik heb het idee dat door dit alles een collectieve psychose is 

aangewakkerd. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij/zij 

hoort of ziet soms dingen die er niet zijn en is overtuigd van ideeën die niet kloppen (wanen) 

(definitie: UMC Utrecht). Wat ik bedoel met fictieve werkelijkheid is het idee dat er een vreselijke 

ziekte heerst waarvoor we vreselijk bang moeten zijn en die alle maatregelen verantwoordt. Alleen 

een vaccin zou ons kunnen redden. Die bewering is makkelijk te weerleggen, maar toch zijn mensen 

nog steeds doodsbang voor een virus met een voor de meeste mensen vergelijkbaar sterftecijfer als 

de griep. 

Zaken die door de media verkeerd worden voorgespiegeld: 

- een PCR test is geen diagnostische test. Het woord “besmettelijk” zegt dus niets. 

-      asymptomatische transmissie is een heel nieuw idee dat door de wetenschappelijke literatuur niet      

ondersteund wordt.  

-      Infection fatality rate (BRON: Ioannidis) 

- Vaccins en de bijwerkingen hiervan (open brief van doctors for COVID ethics aan de EMA): vaccins 

worden gepresenteerd als veilig terwijl het fase 3 onderzoek nog niet is afgerond. Officiële 

databases onderrapporteren bijwerkingen.  

- De coronavaccins voldoen niet aan de definitie van een vaccin. 

- De coronavaccins hebben geen enkel collectief voordeel en zijn dus geen voldoende reden voor 

de medische apartheid die nu wordt ingevoerd. 

- Alternatieve behandelingen zoals ivermectine en HCQ en vitamine D met zink worden niet 

genoemd. 

https://vanhamelen.eu/
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
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Een ander punt is het weren van tegengeluid. Er zijn sinds het begin van de crisis al veel mensen die 

hun sporen hebben verdiend in microbiologie, virologie etc, die zeggen dat er dingen niet kloppen. 

Deze mensen worden weggezet als verspreiders van misinformatie. Echter, als men naar hun CV kijkt 

is het duidelijk dat het om mensen gaat die voorheen gewoon serieus werden genomen.  

Het gaat hier niet om het halen van mijn gelijk. Het gaat erom dat een open discussie mogelijk moet 

zijn. Burgers worden ervan weerhouden om geïnformeerde keuzes te maken. 

We hebben vrije media nodig als basis voor onze democratie, maar ook als basis om juist 

geïnformeerd te worden. Als mensen gedegen waren geïnformeerd over de risico’s van corona en de 

risico’s van vaccins, zouden de zaken heel anders zijn gelopen. Omdat mensen niet accuraat 

geïnformeerd worden door de media, kunnen ze ook geen gedegen afweging of een goede 

risicoanalyse maken.  

In Nederland zijn bijna alle kranten in handen van twee Belgische bedrijven. U vraagt mij waarom dat 

erg is als de redacties zelfstandig zijn. Mijn antwoord daarop is dat journalisten die slechts aan één 

soort informatie zijn blootgesteld, ook niet weten welke vragen ze moeten stellen.  

De rol van de media is erg destructief, omdat de risico’s van de vaccins niet worden genoemd. Iets dat 

bijvoorbeeld niet wordt benoemd is de mogelijkheid van een zogenoemde ADE reactie (een 

“overdreven” reactie van het immuunsysteem na infectie met het virus waartegen men gevaccineerd 

is). Tijdens dierproeven met coronavaccins in het verleden werd dit geobserveerd. De dieren zijn allen 

overleden. Bij de nieuwe coronavaccins zijn deze dierproeven overgeslagen. Veel artsen zijn nu bang 

dat gevaccineerde mensen die komend najaar worden blootgesteld aan het coronavirus hiermee te 

maken zullen krijgen. Echter wordt door de media gesuggereerd dat een eventuele nieuwe golf in het 

najaar de schuld zou zijn van ongevaccineerde mensen.  

Ook in mijn eigen leven heb ik te maken gekregen met weerstand van andere mensen tegen 

“alternatieve” informatie. De risico’s van de vaccins mogen absoluut niet bespreekbaar worden 

gemaakt.  

Elisabeth Noelle-Neumann zegt dat als er continu een dominant verhaal wordt verteld door de media, 

het individu niet meer goed zijn of haar eigen mening durft te uiten (BRON: The Spiral of Silence). 

David Rock beschrijft hoe mensen in sociale situaties graag bij de groep horen. Buitengesloten of 

afgewezen worden veroorzaakt sociale pijn die op hersenscans niet te onderscheiden valt van fysieke 

pijn. Mensen zijn daardoor vaak bang om zich kritisch te uiten. De angst voor uitsluiting is gigantisch.  

Daarnaast speelt het mee dat voor de meeste mensen hun werkelijkheidsbeeld in zou storten 

wanneer ze zouden moeten overwegen dat de overheid, de media etc. de waarheid niet vertellen. Dat 

is voor veel mensen zo onveilig dat zij liever in een fictie leven dan de zoektocht te willen aangaan.  

De media spelen in op angst. Door middel van angst worden mensen bestuurbaarder. De overheid had 

dit beleid nooit kunnen uitvoeren wanneer zij niet via de media continu de bevolking onnodig angst 

had aangejaagd. Dit lijkt bewust te worden ingezet. De afgelopen weken is er een soort pandemie van 

de ongevaccineerden uitgeroepen (wat mij betreft feitenvrij). Er wordt een zondebok aangewezen 

door de maatschappij en dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Dit is een oeroud proces en één van 

de zwartste kanten van de mensheid.  

Ik verwijs naar de zogenoemde “Ten stages of genocide” zoals geformuleerd door Gregory H. Stanton. 

Deze zijn: 

1. Classificatie 

2. Symbolisatie 

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
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3. Discriminatie 

4. Ontmenselijking 

5. Organisatie 

6. Polarisatie 

7. Preparatie 

8. Persecutie 

9. Uitroeiing 

10. Ontkenning (voor meer informatie zie bron). 

De oorlogsjournalist John Pilger heeft een documentaire gemaakt naar aanleiding van de oorlog in Irak 

(The War You Don’t See). De titel verwijst naar censuur door omissie (het weglaten van belangrijke 

informatie). In de documentaire worden de media ontmaskerd als een bron van illusies. Pilger stelt, 

aan de hand van interviews met prominente journalisten dat als de media niet zonder meer de 

beweringen van de overheid hadden overgenomen, herhaald en versterkt, dat Irak wellicht niet was 

binnengevallen. De conclusie van de journalisten en Pilger is dat kritische vragen de oorlog hadden 

kunnen voorkomen, en dat journalisten dus schuldig zijn aan oorlogsmisdaden.  

Het is mijn mening dat als wij nu kritische journalisten hadden met ruggengraat, dat wij dan niet in 

deze situatie zouden verkeren.  

Leiderdorp 

26 september 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Elze Caroline van Hamelen                                                     Pieter Kuit 
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58. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Karel Alexander Beckman 

Geboortedatum: 16 november 1958 

Geboorteplaats: ‘s-Hertogenbosch 

Beroep: journalist 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben al dertig/veertig jaar werkzaam als journalist. Ik heb bij het Financieel Dagblad gewerkt.  

Toen de coronacrisis uitbrak, had ik meteen het gevoel dat het niet goed ging. Ik heb altijd gedacht 

vanuit het libertarische gedachtengoed. 

Ik heb twee boeken gepubliceerd (De Democratie Voorbij en De Staat Voorbij) waarin ik al 

waarschuwde voor de toenemende macht van de staat. Toen dit begon te gebeuren dacht ik meteen 

dat dit gebruikt ging worden om meer controle over de bevolking uit te oefenen. Ik ben daar toen over 

gaan schrijven voor allerlei websites. Ik kwam terecht bij Café Weltschmerz als redacteur. Sinds kort 

ben ik hoofdredacteur van de Andere Krant. Die bestond ook al voor de coronaperiode, maar werd 

altijd onregelmatig uitgegeven. Sinds kort hebben we een weekeditie gelanceerd. Vanuit de Andere 

Krant willen wij een volwaardig alternatief bieden voor de mainstream media. Ik denk dat dat hard 

nodig is.  

Wij openen het nieuwe nummer van de Andere Krant met een verhaal: “Nederland gaat door met 

Moderna ondanks hartschade.” In Nederland zijn twee miljoen mensen geprikt met Moderna en er 

zijn nog zes miljoen doses besteld. Echter, in Noorwegen, Zweden, IJsland en Finland gebruiken ze 

Moderna niet meer bij mensen jonger dan dertig jaar omdat er bijwerkingen zijn geconstateerd zoals 

hartspierontstekingen en ontstekingen van het hartzakje. In IJsland is men helemaal gestopt met 

Moderna. Je zou denken dat er daardoor alarmbellen zouden afgaan. Wij hebben dat gecheckt en de 

GGD vertelde ons dat het een prima vaccin is en dat ze gewoon doorgaan. Gisteravond kreeg ik een 

bericht doorgestuurd waarin stond dat de Food and Drug Administration (FDA) een stop heeft gezet 

op het gebruik van Moderna bij mensen onder de dertig jaar. Het is bekend dat de FDA onder enorme 

druk staat om mee te gaan in de vaccinatiecampagne van Biden, dus ik zie dit als een teken aan de 

wand. Ik ben toen gaan kijken wat er in de media werd gemeld over deze toch wel belangrijke 

beslissing. Verschillende landen in Scandinavië en de Verenigde Staten stoppen met Moderna, maar in 

de Nederlandse media is slechts te lezen dat het Janssen vaccin nieuwe goedkeuring krijgt.  

Journalisten zijn in diepe slaap. Het is een paradigma waar men in vastzit. Ook spelen er andere 

belangen mee. Mensen kijken door een bepaalde bril naar de wereld. Binnen die bandbreedte kunnen 

ze debatteren en is kritiek mogelijk, maar daarbuiten niet. Voorbeeld: de EU is een instituut dat in de 

media buiten discussie staat. Zo zijn er een aantal onderwerpen die onmiddellijk onder 

complottheorieën geschaard worden (zoals bijvoorbeeld 9/11) en waarover niet gesproken wordt.  

De Andere Krant is een initiatief van Sander Compagner en nog wat andere mensen. Hun drijfveer was 

dat bepaalde onderwerpen niet besproken mogen worden. Zij zijn destijds begonnen met een 

themanummer over Rusland. Rusland wordt door de mainstream media afgeschilderd als een grote 

dreiging en alles wat daar tegenin gaat wordt niet gepubliceerd. Er is bijvoorbeeld een artikel in het 

NRC verschenen waarin beweerd wordt dat de Andere Krant betaald wordt door de Russen.  

Is dat zo? 

Uiteraard niet. 
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Waarom schrijft men dat dan? 

Er worden allerlei associaties gemaakt en daaruit wordt een verhaal gecreëerd. Het is een bepaalde 

vooringenomenheid. Als je genuanceerd bent over Rusland, dan val je eigenlijk het wereldbeeld aan 

van een grote groep mensen. Zij hebben een wereldbeeld waarin “wij” het Vrije Westen zijn en 

Rusland het kwaad is. Wanneer men dan suggereert dat het Westen misschien niet zo vrij is en 

misschien ook niet zo’n zegen is voor de wereld, dan kom je aan dat wereldbeeld. Een 

belangwekkende anekdote is dat de BBC onlangs heeft toegegeven dat hun verhaal over de beroemde 

gifgasaanval in Syrië, waarvan Assad de schuld kreeg, niet ondersteund werd door enig bewijs. Ze 

hebben hun verontschuldigingen aangeboden. 

Er wordt aan alle kanten gemanipuleerd en het ontbreekt de media aan kritisch vermogen omdat men 

niet aan het grote verhaal wil tornen. Ik denk dat dat bij corona ook zo is. Sterker nog; ik heb het nog 

nooit zo erg gezien. Ik denk zelfs dat als wij kritische media hadden, we niet in deze situatie zouden 

zitten. Zonder de media is er geen crisis.  

Waarom werken journalisten daar dan aan mee? 

Soms zijn journalisten erg oppervlakkig, maar vaker zijn het eigenlijk activisten. Zij zijn voor het 

coronabeleid omdat ze voor een machtige overheid zijn en voor een sterk controleapparaat. Daarom 

ondersteunen ze dat. Het past binnen hun ideologie, bij de manier waarop ze tegen de wereld aan 

kijken. In dat beeld is de overheid goed. Daarbinnen komt het voor dat iemand iets fout doet en daar 

hebben ze dan ook kritiek op, maar de staat op zich is goed. Het idee dat de staat ook slechte intenties 

kan hebben, komt niet bij hen binnen.  

Er spelen uiteraard ook financiële belangen mee, maar dat is een ander verhaal. De werkelijkheid is 

natuurlijk complex. 

Begin januari van di jaar verscheen er een artikel in de Groene Amsterdammer. Dit was een 

samenwerking met Pointer van de KRO/NCRV. Boven dit verhaal stond heel groot dat een aantal 

mensen in Nederland (complotdenkers) samen zouden strijden met een radicaal rechtste club uit de 

Verenigde Staten, de John Birch Society. Mijn naam werd genoemd, net als die van Willem Engel, Karel 

van Wolveren, Café Weltschmerz etc. Wij zouden allemaal tot een netwerk behoren van de John Birch 

Society. Echter wisten wij geen van allen dat die club nog bestond. Het hele verhaal hangt eigenlijk aan 

een feit. Ik werd genoemd op een website genaamd Freedom Force International. De eigenaar van die 

site heeft mij in 2012 eens benaderd. De site maakt zich hard voor de oprichtingsidealen van de 

Verenigde Staten. Deze man vroeg me of ik met mijn boek op die website wilde staan. Ik heb er 

daarna nooit meer iets over gehoord. Echter blijkt nu dat deze man iets te maken heeft met de John 

Birch Society. Het feit dat ik vermeld sta op die website is dus het enige feit waarop men zich baseert. 

Vervolgens worden er allerlei verbanden gelegd, maar er is nul onderbouwing.  

Wij hebben een klacht ingediend met Weltschmerz en Gezond Verstand over dit artikel bij de raad 

voor de journalistiek. De Groene Amsterdammer en Pointer moesten toen een rectificatie printen. Die 

rectificatie komt dan onder het artikel te staan. Echter is de kop dan nog steeds hetzelfde. De Groene 

Amsterdammer heeft dat op ons verzoek veranderd, maar Pointer weigerde dit.  

Hier zit iets achter, namelijk de bewering dat mensen zoals ik een bedreiging zijn voor de stabiliteit van 

de samenleving. Wij trekken het verhaal van de overheid in twijfel en werden dus beschuldigd van het 

verspreiden van desinformatie. Dit was het tweede deel van onze klacht bij de raad voor de 

journalistiek: er was namelijk nergens aantoonbare desinformatie te vinden. Helaas heeft de raad die 

klacht niet gehonoreerd. 

De advocaat van de Groene Amsterdammer kwam met het volgende verweer: wij verspreiden 

informatie die niet overeenkomt met die van de overheid en het OMT, en zij baseren zich op 

wetenschap. In andere woorden: het botst met de informatie van de overheid en is dus automatisch 
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desinformatie. Leven we soms in de DDR? We zijn terechtgekomen in een situatie waarin de media 

blind de overheid volgen. Hebben we hier soms staatswetenschap? 

Wij hebben al deze mensen van de Groene Amsterdammer en Pointer uitgenodigd voor gesprekken. 

Daarop kregen we geen reactie. Dat is de situatie waarin we terecht zijn gekomen.  

Op social media gebeurt eigenlijk hetzelfde, namelijk dat alles dat niet aansluit bij het verhaal van de 

overheid als desinformatie wordt bestempeld. Een artikel van ons is recent verwijderd van Facebook.  

Het wonderlijke van het verhaal is dat wij nieuws brengen dat gewoon afkomstig is van de websites 

van het Lareb en Eudravigilance. Zelfs deze gegevens worden niet gedeeld door de mainstream media. 

Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van de vaccinaties, omdat de media er niet over 

schrijven. In 2009 hebben we de Mexicaanse griep gehad. Daartegen is toen een vaccin gemaakt 

(Pandemrix) dat na vijfentwintig doden van de markt werd gehaald. Inmiddels zijn er vele malen meer 

doden na de coronavaccinaties.  

Het zou bij jullie commissie storm moeten lopen met journalisten. Zij zouden Agnes Kant van het Lareb 

om verduidelijking moeten vragen. Dat gebeurt niet, en dat is waar we het in het begin over hadden. 

Dit is een totaal falen van de media.  

Sinds we de Andere Krant wekelijks uitgeven hebben we veel abonnees erbij gekregen. We streven 

naar 50.000. 

Ik ben ook de oprichter van de Stichting AdemVrij.nu. Wij zetten ons in voor het opheffen van de 

mondkapjesplicht in Nederland, waarvoor de wetgeving gewoon nog in stand is ondanks het feit dat 

het momenteel op veel plekken niet meer hoeft. Wij voeren daar een zaak tegen.  

Vorig jaar zomer werd er door EenVandaag een onderzoek genoemd van de TU Twente waaruit zou 

blijken dat mondkapjes zeer effectief zijn en dat ze zouden moeten worden ingevoerd in de horeca 

etc. Ik heb toen de onderzoeker gemaild die in dit verhaal genoemd werd (Rob Hagmeijer), van wie ik 

te horen kreeg dat het genoemde onderzoek had bestaan uit het lezen van literatuur, namelijk twee 

artikelen uit de Verenigde Staten. Ten eerste was er dus geen sprake van een onderzoek van de TU 

Twente, zoals EenVandaag berichtte. Ten tweede gingen de artikelen in kwestie helemaal niet 

specifiek over mondkapjes, maar over de manier waarop het coronavirus wordt verspreid. Ik heb 

EenVandaag benaderd omdat ik wilde weten waar dit verhaal dan vandaan kwam. Ik heb daar nooit 

een antwoord op gekregen. Ik heb een bijzonder arrogant bericht teruggekregen waarvan ik het 

gevoel kreeg dat ze beledigd waren door mijn vraag.  

Deze arrogantie is wat ik wil benadrukken. Dat kom je overal tegen, van de Groene Amsterdammer tot 

KRO Pointer tot Nieuwsuur tot EenVandaag. Niemand wil met je praten, niemand wil met je in gesprek 

en niemand biedt zijn excuses aan als er onjuistheden worden gepubliceerd. De eenvoudigste cijfers 

die gewoon online te vinden zijn worden door de media niet gemeld. Er is sprake van grote arrogantie 

en even grote eenzijdigheid.  

We zitten in een erg bizarre wereld. Ik verbaas me dagelijks over wat ik meemaak. 

Leiderdorp 

16 oktober 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

………………………………………….     …………………………………….Karel 

Alexander Beckman                                                           Pieter Kuit 
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59. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Frank Alexander Johan Ruesink 

Geboortedatum: 13 januari 1973 

Geboorteplaats: Zwolle 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik wil verklaren hoe het vanuit mijn perspectief heeft kunnen gebeuren dat gezonde, vrije, 

ongevaccineerde mensen met een niet-chemische gezondheidsvisie worden uitgesloten van het 

maatschappelijk leven. 25 september is voor mij een zwarte dag, omdat toen de coronapas werd 

ingevoerd terwijl ik mij twee jaar lang heb ingezet om juist dat te voorkomen. 

Ik doe dit op een bepaalde manier voor mijn kleinkinderen. Ik wil dat ze kunnen leren van alle leugens, 

alle halve waarheden, alle manipulatie, alle chantage die heeft plaatsgevonden drie jaar voor en 

tijdens de coronamaatregelencrisis. Waar ik me vooral op wil richten is de rol van een aantal 

specifieke politici, namelijk Klaas Dijkhoff, Paul Blokhuis, Rens Ramakers en Hugo de Jonge. 

Ook wil ik de invloed bespreken van de farmaceutische industrie en van bepaalde mensen in de 

media. Ik wil belichten wat zij hebben gedaan waardoor we nu bereid zijn bepaalde mensen uit te 

sluiten. Daar is een proces aan voorafgegaan en dat heb ik twee jaar lang geobserveerd.  

Ik hoop dat mijn verklaring enigszins bijdraagt aan de compassie van de wel-geïnjecteerden voor de 

niet-geïnjecteerden en dat hij dus bijdraagt aan de eenheid die wij als Nederlanders met elkaar 

hebben. Ik wil dat het bijdraagt aan de acceptatie.  

Ik ben geen medicus en ik ben geen wetenschapper. Ik wil mij focussen op misstanden die ik 

onomstotelijk heb kunnen vaststellen.  

Ik hoop dat mijn verklaring eraan bijdraagt dat systemen weer de mens gaan dienen in plaats van dat 

mensen systemen dienen. Ik hoop dat mijn verklaring bijdraagt aan het einde van de farmaceutische 

en chemische industrie. Ik hoop dat hij bijdraagt aan de veroordeling van alle betrokkenen die zich 

tegen de mensheid hebben gekeerd.  

Ik ben al twintig jaar zelfstandig ondernemer omdat ik graag loyaal wil zijn aan wat ik voel en vind. Ik 

heb mij altijd zo opgesteld dat als ik iets waarneem dat niet klopt, dat ik dan niet kan wachten tot een 

journalist, politicus of instantie het oplost. Ik wil daar dan zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Ik 

heb uiteindelijk besloten dat ik niet langer kan zwijgen, omdat anders ooit de dag gaat komen dat ik 

met mijn kinderen word uitgesloten van het maatschappelijk leven. Ik doe dat op mijn eigen manier. 

Ik werd altijd ingehuurd door bedrijven als manager om de balans te herstellen binnen een team of 

binnen een bedrijf. Dat is een kwaliteit die ik heb, maar ik had die nooit ingezet op maatschappelijk 

niveau. Ik heb mij nooit activistisch opgesteld. 

 

Klaas Dijkhoff 

Klaas Dijkhoff heeft op 23 augustus 2018 een brief verstuurd over de vaccinatie tegen de bof, mazelen 

en rode hond (BMR). Daarin werd zoveel disrespect uitgesproken naar ouders die hun kinderen niet 

laten vaccineren. Ik voelde mij daardoor op mijn ziel getrapt. Het is mijn werkwijze om iemand daar 

dan persoonlijk over aan te spreken.  

Ik betwijfel sterk of Dijkhoff deze brief wel zelf geschreven heeft. In ieder geval heeft het mij 

getriggerd om activist te worden. In de media en politiek ging het destijds vrijwel alleen over de 

mazelen.  

Het is wellicht relevant om te vermelden dat mijn eigen zoon twee dagen na zijn BMR vaccinatie in het 
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ziekenhuis is opgenomen. Daardoor heb ik mij sterk verdiept in de literatuur over vaccins, de risico’s 

etc. Het idee dat heerst in het collectieve bewustzijn is dat vaccins ons hebben gered van allerlei enge 

ziektes. Iedere kritiek daarop wordt de mond gesnoerd. Echter, wanneer we kijken naar de cijfers over 

de mazelen, zien we dat men pas begon met vaccineren op het moment dat deze ziekte al op zijn 

retour was. In het collectieve bewustzijn is het zo dat de vaccins de ziekte de wereld uit geholpen 

hebben. Ik vind persoonlijk dat elke ouder een bewuste keuze zou moeten maken over vaccinatie en 

de volgende vragen zou moeten stellen, namelijk 

1. Is het effectief? 

2. Is het nodig? 

3. Is het aantoonbaar veilig? 

Het is mijn mening dat deze brief van Dijkhoff het begin vormde van een situatie waarin er aanzienlijk 

disrespect heerst jegens mensen die hun kinderen niet laten vaccineren. Als politicus zou men juist 

moeten zorgen voor eenheid. Dat is wat ik de politiek het meest kwalijk neem: de tweedeling en de 

liefdeloosheid.  

Citaat Dijkhoff: “Wetenschap, ik hou ervan.” Ik wist echter op dat moment al dat het wetenschappelijk 

bewijs dat het BMR vaccin aantoonbaar veilig is ontbreekt.  

Citaat Dijkhoff 2: “Laten we daar voor de veiligheid van onze kinderen maar flink wat PR-budget 

tegenaan knallen.” Als men kijkt naar het budget van de overheid om de vaccins te promoten en het 

budget dat het Lareb heeft om te laten zien dat bijwerkingen gemeld kunnen worden, dan zien we een 

aanzienlijk verschil. 

Citaat Dijkhoff 3: “Ik heb geen respect voor mensen die hun kinderen niet laten vaccineren.” Deze 

uitspraak triggerde mij het meest, omdat mijn zoon natuurlijk niet de enige is die na zijn BMR vaccin in 

het ziekenhuis terecht is gekomen. De zoon van een vriendin is overleden dagen na zijn BMR 

vaccinatie. In 2009 kwam het gewoon nog op TV dat de toenmalige directeur van het RIVM Roel 

Coutinho zei dat er per jaar vijf tot tien kinderen overlijden aan vaccinaties. 

Citaat Dijkhoff 4: “Geen prik, geen pieken.” Hiermee suggereert Dijkhoff dat mensen gekort zouden 

moeten worden op hun kinderbijslag. 

Deze brief was voor mij erg tekenend, omdat ik bij mijzelf dacht dat als een politicus dergelijke 

uitspraken kan doen, dat ik dan ooit een keer zou worden uitgesloten van de maatschappij. Ik heb 

daarom op 5 mei 2019 een brief terug geschreven. Op 15 mei ontmoette ik hem persoonlijk op een 

VVD bijeenkomst in De Bilt. Daar verklaarde hij wel respect te hebben voor mij als mens, maar mij een 

onverantwoordelijke vader te vinden omdat ik mijn kinderen niet laat vaccineren. Toen heb ik het 

besluit genomen om door te zetten. Op 12 juni ben ik naar Maren gegaan in Groningen. Daar was 

weer een bijeenkomst. Ik heb Dijkhoff toen de hand geschud en hem beloofd dat als hij mij twee 

bewijsstukken kon leveren, dat ik dan mijn andere kinderen zou laten vaccineren. Het ging om de 

volgende bewijsstukken: 

1. Bewijs dat de BMR vaccinatie veilig is. 

2. Bewijs dat een dekkingsgraad van 95% noodzakelijk is om iedereen veilig te houden. 

Dijkhoff gaf aan dat hij dat voor mij ging regelen en dat hij zijn team erop zou zetten. Je zou dan 

verwachten daar iets op terug te horen. Hugo de Jonge heeft mij later verteld dat Dijkhoff hem 

vragen had gesteld over het onderwerp.  

Op 22 september 2019 was ik in Eindhoven bij een voetbalstadion. Ik wist dat Dijkhoff in dat 

stadion was. Ik had een reclamevliegtuig geregeld waarop stond: “Dijkhoff vaccinbewijs?” Dit had 
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ik ook aangekondigd. Een uur voor de betreffende wedstrijd kwam ik Dijkhoff nog tegen. Hij zei 

toen dat het nu niet meer over de inhoud ging. Ik zei dat dat kwam doordat hij zelf niet reageerde. 

Hij zei toen: “Er is mij geadviseerd om geen contact meer op te nemen.” Dit is voor mij tekenend 

voor wat er gebeurt wanneer iemand te dichtbij de waarheid komt. Er wordt dan gezwegen. 

Dijkhoff was er inmiddels vermoedelijk ook achter gekomen dat de betreffende bewijsstukken er 

niet zijn.  

Ik heb Dijkhoff gemaild dat als de bewijsstukken voor 1 november 2019 niet zouden worden 

aangeleverd, dat ik mijn advocaat er dan op zou zetten. Ik heb dat ook mondeling toegelicht in de 

Tweede Kamer toen ik Sophie Hermans (VVD) sprak. Op 31 oktober ontving ik om 21:32 uur een 

mailtje van Sophie Hermans met zes artikelen/rapporten waarbij zij zei: “dit zijn de artikelen 

waarop wij ons beleid baseren.” Ik heb toen gevraagd of daar het bewijs ook bij zat. Vervolgens 

heb ik geen reactie meer ontvangen. 

Ik ben nog een keer naar een VVD bijeenkomst geweest, op 23 november 2019. Ik heb daar 

natuurlijk Sophie Hermans aangesproken, waarop zij zei: “We worden het toch niet met elkaar 

eens.” Het gaat echter niet over eens worden, het gaat over de vraag of er wel of geen bewijs is. Ik 

heb het betreffende bewijs tot op de dag van vandaag nooit gezien. Nadat een Duitse advocaat 

was gearresteerd omdat zij een zaak tegen de Duitse overheid wilde beginnen omtrent de 

coronamaatregelen, heeft mijn eigen advocaat zich teruggetrokken.  

Rens Ramakers 

Rens Ramakers is Kamerlid voor D66 en hij heeft in 2019 een wetsvoorstel ingediend getiteld Wijziging 

van Wet Kinderopvang. In dat wetsvoorstel schrijft hij op pagina 3: “Er is een groeiende groep ouders 

die aangemerkt kan worden als vaccinatietwijfelaars. Zij laten zich teveel leiden door verhalen over 

bijwerkingen op social media. Deze zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl er 

onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn.” Toen ik dat hoorde, heb ik contact opgenomen 

met dhr. Ramakers en gezegd dat als hij in een wetsvoorstel beweert dat er onweerlegbaar bewijs is, 

dat hij dat bewijs dan moest aanleveren bij Klaas Dijkhoff, gezien het feit dat hij mij dit bewijs beloofd 

had.  

Ik vond dit wetsvoorstel erg, omdat het specifiek ging over het uitsluiten van ongevaccineerde 

kinderen uit de kinderopvang. Ik heb naar Ramakers gecommuniceerd dat hij in een wetsvoorstel 

beweert dat er bewijs is dat er niet is. Dit hele wetsvoorstel heeft zoveel aandacht gekregen in de 

media, terwijl de bewijsstukken dat dit veiliger zou zijn gewoonweg niet worden aangeleverd.  

Ik ben op 8 september 2019 naar een uitzending van Eva Jinek geweest. Ik zat daar in het publiek. Qua 

media heeft Jinek voor mij een belangrijke rol gespeeld omdat zij in haar uitzendingen veel aandacht 

besteedde aan het idee dat het uitsluiten van niet gevaccineerde kinderen een goed idee was. Ik wilde 

haar vragen waarom ze in haar uitzending geen mensen uitnodigde die een ander perspectief hebben 

op dit onderwerp. Zij stelt dan: “Ik volg de wetenschap en ik geef geen platform aan mensen die 

kritisch zijn over vaccins.” Daarmee is een belangrijk deel van de waarheid niet belicht geweest in de 

afgelopen 2.5 jaar. Ik wil ook refereren aan 4 november 2018, toen het allereerste bericht van Hugo 

de Jonge werd gepubliceerd op Twitter over vaccinaties, namelijk dat antivaxxers geen podium zouden 

moeten krijgen. Hiermee laten zowel Hugo de Jonge als Eva Jinek als Klaas Dijkhoff zien dat iedereen 

die een ander perspectief heeft over de noodzaak, effectiviteit en veiligheid van vaccinaties geen 

podium krijgen.  

Ik wil nu een aantal feiten benoemen die ons niet verteld zijn door de media. 

- In de Verenigde Staten is al 4,4 miljard USD uitgekeerd aan ouders van kinderen die 

vaccinatieschade hebben of van wie het kind is overleden. 
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- In de Verenigde Staten zijn farmaceuten ontslagen van aansprakelijkheid voor de veiligheid 

van de vaccins. Officieel moeten deze bedrijven iedere twee jaar data aanleveren waaruit 

blijkt dat hun producten veilig zijn. Het is echter gebleken dat zij dat de afgelopen 32 jaar niet 

hebben gedaan. 

- GlaxoSmithKline (de producent van het Pandemrix vaccin tegen de Mexicaanse griep) heeft in 

2009 verzwegen dat er aan hun vaccin ernstige bijwerkingen zaten. 

- Op 21 januari 2019 was er een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over vaccinaties 

waarin de sales manager (Rolf Remorie) van GlaxoSmithKline aanwezig was. De situatie is dus 

zo dat ouders van wie een kind is overleden of vaccinatieschade heeft niet worden 

uitgenodigd, maar de betreffende farmaceut wel. 

Paul Blokhuis 

Ik heb Blokhuis een aantal brieven gestuurd. Op 7 februari 2020 heb ik hem de Vaccinatie Sales Award 

overhandigd (een award ingesteld door mijzelf voor een politicus die de minst kritische vragen stelt 

over de vaccinaties). Toen ik hem deze award uitreikte gaf hij aan met mij om de tafel te gaan zitten. 

Op 26 juni 2020 ben ik naar de Tweede Kamer gegaan voor dit gesprek. Ik heb hem toen 

aangesproken op de manier waarop een staatssecretaris zich heeft opgesteld om mensen te 

beïnvloeden om zich te laten vaccineren. Hij is ook begonnen met de uitspraak “vaccinatie is een daad 

van naastenliefde.” Hij heeft een soort tour gedaan door de Bible Belt waar hij dit sentiment 

verspreidde. Hij spreekt niet over de feitelijkheid van het vaccineren, niet over de veiligheid, noodzaak 

of effectiviteit. We weten dat veel mensen hun coronavaccin hebben genomen vanuit de gedachte dat 

ze het voor een ander doen. Echter weten we nu dat we het helemaal niet voor een ander hoeven te 

doen. Ten eerste is het dus niet waar dat vaccineren een daad van naastenliefde is. Het coronavirus is 

nog steeds overdraagbaar na vaccinatie. Ten tweede maakt Blokhuis zich schuldig aan manipulatie. Ik 

neem hem dat nog altijd kwalijk.  

Hugo de Jonge 

Op 16 april 2020 heb ik dhr. De Jonge aangesproken en hem gevraagd of er nog naar andere 

oplossingen werd gekeken voor het coronavirus dan alleen vaccinatie. Hij zei toen: “Ik zou er niet op 

rekenen.” Ik heb hem ook gevraagd of hij wel eens twijfelde aan de veiligheid van vaccins. Hij zei toen: 

“Nee, nooit.” Twijfel is echter onderdeel van gezond verstand. Als je geen twijfels hebt, ben je dus niet 

langer bezig met de zaak van alle kanten te bekijken. Als minister zou dhr. De Jonge wel degelijk twijfel 

moeten hebben, gezien het feit dat zijn positie als minister dat van hem eist. Echter lijkt hij ervoor te 

kiezen om een bepaald verhaal als waarheid aan te nemen dat niet de waarheid is. Als je 

verantwoordelijk bent voor de volksgezondheid en als je weet dat de farmaceutische industrie keer op 

keer heeft laten zien dat ze onethisch handelen, dan kan je niet zeggen dat je geen twijfels hebt. 

We zien inmiddels dat er inderdaad niet wordt gekeken naar de oplopende gevallen van 

vaccinatieschade die we zien optreden.  

Ik heb dhr. De Jonge aangesproken op het feit dat er op rechtspraak.nl een uitspraak uit 2011 te 

vinden is waarbij het RIVM verklaart dat het algemeen bekend is dat men kan komen te overlijden na 

vaccinatie, omdat het een gevolg kan zijn van een medische handeling. Dhr. De Jonge heeft toen 

gezegd dat dat absoluut niet waar is.  

Mijn visie op ministers is aanzienlijk veranderd sinds ik hiermee bezig ben. Ik heb het idee dat 

ministers handelen vanuit een bepaalde zakelijke opdracht. Er is een duidelijke opdracht die moet 

worden uitgevoerd. Er zijn doelstellingen neergelegd die gehaald moeten worden. Het gaat dan niet 

langer om de waarheid.  

Voor mij gaat het om de aaneenschakeling van zaken (de brief van Dijkhoff, het wetsvoorstel van 

Ramakers, de rol van de media, de uitspraken van Hugo de Jonge) die er mijns inziens toe geleid 
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hebben dat niet gevaccineerden nu worden uitgesloten. We zijn er collectief van overtuigd geraakt dat 

dit normaal is, maar het is niet normaal. 

Ik heb onlangs een boek uitgegeven (op 26 september 2020) over mijn ervaringen met dit onderwerp 

sinds 2018, getiteld Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. We weten dat vrijwel iedere oorlog gestart 

wordt met een leugen, en volgens mij zitten we nu in een oorlog tegen de bezielde, zachtmoedige, 

vrije mens.  

Leiderdorp 

16 oktober 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Frank Alexander Johan Ruesink                                                           Pieter Kuit 
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60. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Albert Cornelis Gietelink 

Geboortedatum: 26 januari 1959 

Geboorteplaats: Almelo 

Beroep: journalist en theatermaker 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik heb wijsbegeerte en rechten gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben afgestudeerd in 

het Franse denken en in cultuurfilosofie. Ik heb een eigen bedrijf waar ik actief ben als regisseur en 

acteur. Ik schrijf ook regelmatig in allerlei bladen. Het gaat dan om opinieartikelen over politiek etc. 

Om deze reden heb ik de politiek altijd kritisch gevolgd. Van daaruit kom ik dus ook de coronacrisis in. 

Wat verbijsterend en teleurstellend is, is dat de media gewoon in de houding springen en volgzaam 

zijn op het beleid, en het niet aan willen of durven om een echt debat te voeren. Ik merkte dat alles 

dat kritisch is over corona geen ruimte krijgt, of minimaal. Ik merkte dat artikelen die ik zelf aanleverde 

aan de media niet geplaatst werden. Dat gold niet alleen voor mij. Ik hoorde hetzelfde van andere 

mensen (Kees van der Pijl, Karel van Wolveren, Cees Hamelink). De media geven gewoon het beleid 

weer. Wat ik schokkend vind is dat men op een bepaald moment niet alleen dissidente meningen 

weigert, maar dat men zelfs censureert.  

Ik had een grote theatertournee staan voor september 2020. Ik heb even afgewacht wat er zou gaan 

gebeuren, maar ik zag al snel dat we hier niet snel uit zouden komen. Ik heb de tour dus verplaatst 

naar het najaar van 2021. Nu heb ik hem opnieuw moeten verplaatsen naar najaar 2022.  

Er werd altijd beweerd dat we van de anderhalve meter af zouden gaan als er vaccins beschikbaar 

waren. Ik dacht toen nog dat alleen ouderen en kwetsbaren gevaccineerd zouden worden, maar het 

werd al snel duidelijk dat de hele bevolking onder druk zou worden gezet om zich te laten vaccineren.  

Het is verbazingwekkend om waar te nemen dat de reguliere media volledig achterblijven en zo ver 

gaan dat iedereen met een dissidente mening zwart wordt gemaakt. 

Toen men begon met de lockdowns in 2020 heb ik mijzelf meteen afgevraagd welke alternatieven er 

waren om het coronavirus in bedwang te houden. Ik dacht toen aan medicijnen. Inderdaad werden er 

verschillende medicijnen aangeprezen, zoals hydroxychloroquine door Rob Elens. Deze arts werd 

echter onmiddellijk gecensureerd. Ik heb hem een aantal keer geïnterviewd voor Café Weltschmerz. 

Echter werden deze video’s door YouTube verwijderd. Ik heb toen samen met Elens een zaak 

aangespannen om deze video’s terug te laten zetten, maar tot mijn verbazing hebben we die zaak 

verloren.  

Er verscheen op zeker moment een artikel in het medische tijdschrift The Lancet waarin stond dat 

hydroxychloroquine niet werkte. Ik herinner me dat ik toen tegen dhr. Elens heb gezegd dat dit vast 

het einde zou worden van hydroxychloroquine. Echter, tien dagen later werd dit artikel 

teruggetrokken omdat er sprake zou zijn van manipulatie van data. Ik realiseerde me toen dat er 

blijkbaar op zeer hoog niveau gefraudeerd wordt om te voorkomen dat er medicijnen beschikbaar 

worden tegen corona.  

VERHAAL OVER DE WALLEN 

Ik heb mijn hele leven vertrouwen gehad in trias politica. Echter heeft deze scheiding der machten nu 

een probleem. Ik ben in mijn leven ook in allerlei dictaturen geweest en ik heb vastgesteld dat er op 

dit moment in Nederland besluiten worden genomen waarvoor ze in deze dictaturen zouden 

terugdeinzen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de censuur in de reguliere media, maar ook op sociale 
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media. Er wordt censuur gepleegd onder het mom van de strijd tegen desinformatie. Ik kan u echter 

vertellen dat dat is wat dictaturen doen. Die strijden tegen desinformatie. 

Leiderdorp 

24 april 2021 

 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

                                                                                  Pieter Kuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 

 
245 

61. VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Antonius Mattheus Ribbens 

Geboortedatum: 2 november 1963 

Geboorteplaats: Bergen op Zoom 

Beroep: maatschappelijk werker 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Toen het coronavirus begin 2020 via China en Italië Europa binnendrong werd de ziekte binnen de 

kortste keren bestempeld als een A-ziekte en dat betekende eigenlijk een oorlogsverklaring. Vanaf dat 

moment waren we met z’n allen in strijd met het virus. De Franse president Macron sprak deze 

woorden in maart van dat jaar ook letterlijk uit; we zijn in oorlog. Met een onzichtbare vijand. En hij 

deed een beroep op de hele bevolking, die vanaf dat moment ook niet meer de straat op mocht behalve 

om boodschappen te doen, naar hun werk te gaan of een arts te bezoeken, om zich verantwoordelijk 

en solidair te tonen. De toon werd gezet en eigenlijk is deze staat van oorlog nog steeds niet voorbij, 

ook al zijn anderhalf jaar later alle maatregelen losgelaten en is er een Coronapas voor in de plaats 

gekomen. Een Coronapas waarin de ontstane polariteit in onze samenleving op zijn scherpst wordt 

uitgekristalliseerd. 

Het belangrijkste wat met deze oorlogsverklaring gebeurde is dat we collectief over gingen op een 

manier van groepsdenken, die geen individueel standpunt duldt. We worden in feite allen soldaten en 

als je niet meedoet met de algemene groepsnorm dan word je als een deserteur behandeld. Je wordt 

gemarginaliseerd en uit de groep gezet. Het is een overlevingsmechanisme van de groep die in 

doodsangst is, dus vanuit de groep gezien normaal. 

Het is vanuit groepsperspectief normaal dat er een minderheid wordt gecreëerd, of dat nu vrouwen 

zijn, vluchtelingen, mensen met een andere huidskleur, mensen met een andere godsdienst, 

uitkeringsgerechtigden – niet te vergeten in onze op betaald werk gerichte, kapitalistische samenleving 

– of ongevaccineerden. Er wordt een negatief beeld over hen neergezet, dat wordt uitvergroot en de 

volgende stap is een logisch gevolg, ze worden uitgestoten. Voor hen gelden andere regels dan voor 

ons, die aan de goede kant van de streep staan. We hebben dit in de geschiedenis in zoveel vormen 

meegemaakt. En de groep duldt geen individueel, kritisch geluid. De krab die uit de man probeert te 

ontsnappen, wordt door de andere krabben naar beneden getrokken. 

Een klein voorbeeld. Onlangs plaatste ik op Facebook een post van een jonge vrouw, die vanuit een 

individuele keuze zich niet had laten vaccineren. Ze koos voor de moeilijke weg in plaats van de weg 

van de grote groep, maar ze vertelde dat dit haar zoveel had gebracht. Ze had bijzondere mensen 

ontmoet, wegen bewandeld die ze anders nooit zou lopen, ze was eigenlijk heel enthousiast, zonder dat 

ze zich afzette tegen anderen etc. Ze nam in feite als individu verantwoordelijkheid voor haar keuze. 

Het is interessant hoe hier vanuit mensen die met name zijn geïdentificeerd met hun groepsidentiteit 

op werd gereageerd. Ik citeer; ik vind het voornamelijk verbale diarree, holle lege frasen van een kind 

dat met zoveel privilege geboren is dat ze het zelf niet doorheeft. Een andere reactie; misschien wil dit 

bevoorrechte, verwende nest haar geëxalteerde elitaire bullshit ook ff gaan vertellen aan alle mensen 

in arme landen die geen vaccins kunnen krijgen. Misschien wil je haar aanstellerige boodschap ook 

gaan vertellen aan alle artsen en verplegend personeel in de wereld die zich alle anderhalf jaar letterlijk 

kapotwerken. En zo ging het nog even door. 

Alle leed van de wereld werd door de zogenaamde flying monkeys van de groepsnorm op de schouders 

van deze jonge vrouw gelegd, terwijl er in dezelfde zin werd gesproken over de vrije keuze die we met 
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z’n allen hebben. Hoe dubbel kan de boodschap vanuit de groep zijn. Een ander voorbeeld is natuurlijk 

het direct ontslaan van staatssecretaris Mona Keijzer, die in een interview in De Telegraaf openlijk haar 

twijfels uitte over het nut en effect van de coronapas. Ze werd als deserteur uit de groep gezet, een 

groep die in oorlog is met de onzichtbare vijand die al anderhalf jaar ons leven bedreigt. Een voorbeeld 

en dreigement voor de andere groepsleden van de regering. De groep en het individu komen niet bij 

elkaar. De groep bepaalt hoever het individu mag gaan binnen de grenzen die de groep stelt, anders 

overleven we niet als groep tegenover de vijand. 

Voor mij staat de coronacrisis niet op zich, het maakt alleen maar duidelijk wat de hedendaagse staat 

is van onze op kapitalistische visie gebaseerde samenleving. Alsof er al niet genoeg problemen waren; 

de klimaatcrisis, de extremistische islam, de toenemende kloof tussen arm en rijk en het steeds groter 

wordende gebrek aan vertrouwen in de huidige politiek. 

Er was al een tweedeling, er was al polariteit, die is alleen met de coronacrisis verscherpt. En het lijkt 

alsof de standpunten van de verschillende partijen op vele onderwerpen maar niet bij elkaar komen, 

onoverbrugbaar zijn. Als je heel pessimistisch bent, zou je bijna denken dat dit alleen maar kan leiden 

tot meer ellende, tot meer strijd, meer macht, meer controle ook. Geen fijn toekomstbeeld. 

Voor mij echter is er een hoopvol perspectief. Het lijkt namelijk, hoe paradoxaal dat ook klinkt, dat met 

deze coronacrisis de langzame maar zekere stap is gezet naar het afscheid nemen van het 

groepsdenken. Dat is al een tijdje bezig en met name in de politiek zichtbaar. Steeds meer zie je dat het 

oude partijdenken niet meer werkt. Links en rechts zijn achterhaalde begrippen. Mensen vinden zich 

niet meer terug in de visie van de oude partijen en zo ontstaan er steeds meer splinterformaties. Zie 

ook de voor de kiezer onbegrijpelijke manier waarop na de verkiezingen dit jaar aan een nieuwe 

kabinetsformatie wordt gewerkt. Het is voor mij een teken dat het oude groepsdenken niet meer werkt 

en we op zoek moeten gaan naar nieuwe, democratische vormen van volksvertegenwoordiging. 

Tegelijkertijd zien we in ons geld gestuurde systeem dat de groepsnorm zich steeds verder verdicht en 

het individu steeds meer klem komt te zetten. Denk maar aan de Toeslagenaffaire. 

Het lijkt alsof we met z’n allen in een snelkookpan zitten, waar enerzijds de polariteit toeneemt, maar 

dit tegelijkertijd een vruchtbare bodem is voor het individu om geboren te worden en op te staan. Als je 

goed kijkt, zie je dat overal om je heen. Mensen die op een individuele, eigen en nieuwe manier, samen 

met andere individuen hun leven en werk vormgeven. Als een soort van parallelle samenleving. En daar 

zit voor mij de hoop op een betere toekomst. 

Vanuit de groep, onze oude overlevingsstrategie als mens, is het individu een vijand, een egoïst, die 

geen verantwoordelijkheid neemt en niet solidair is. Maar in ieder mens zit de mogelijkheid om als 

individu geboren te worden. Als een rups uit een vlinder. Een individu is een mens die zijn voornaamste 

identiteit niet langer haalt uit de groep, maar vanuit de intrinsieke ervaring dat hij of zij iemand is met 

een eigenwaarde, dat hij of zij iemand is om van te houden, ongeacht de voorwaarde uit de groep. 

Deze ervaring maakt iemand namelijk emotioneel onafhankelijk, vrij. Het individu zet de moedige, 

onzekere en kwetsbare stap voorbij zijn grootste angsten; die voor de dood, die om uit de groep te 

vallen en die om zijn baan te verliezen. Het ankerpunt komt in zichzelf te liggen en niet meer buiten 

zich, in de groep. Dat is voor mij een evolutionaire stap en deze wordt ten eerste van binnen gezet. 

De vormen die daarna in samenwerking met anderen van buiten ontstaan, zijn creatief, vanuit vrijheid, 

vanuit een spelende energie, niet van bovenaf, door een systeem, collectief of groepsnorm bepaald. 

Iedere keer weer nieuw. Het mag duidelijk zijn dat dit een proces is. Met vallen en opstaan. Stap voor 

stap. Dat weet ik uit eigen ervaring. 
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Als ik dan de huidige, polariserende situatie, op deze manier kan duiden, geeft mij dat hoop, dat de 

ellende waar we nu sinds voorjaar 2020 inzitten, niet voor niets is geweest en een weg is naar een 

werkelijk betere toekomst. Die verder gaat dan het doorgaan met waar we anderhalf jaar geleden 

gebleven waren en wat nu weer allemaal kan op een oude manier. Alsof er niets gebeurd is, alsof er 

niets veranderd is. Dat is er namelijk wel, ook al is dat misschien niet altijd even zichtbaar. 

De titel die ik aanvankelijk boven mijn artikel had gezet was “luidt de coronacrisis het einde van het 

groepsdenken in?” Joop heeft er vervolgens een eigen titel boven gezet, namelijk “De 

ongevaccineerden zijn slachtoffer van groepsdenken.”  

Mijn artikel was eigenlijk vrij neutraal. Het viel mij op dat alles wat er nu gebeurt, gebeurt vanuit het 

groepsdenken, en als men blijft denken vanuit de groepsdynamiek veroorzaakt men meer polarisatie. 

Het is belangrijk om weg te blijven uit die dynamiek. Het is bekend dat de media zich vaker schuldig 

maken aan deze manier van denken. Daarom denk ik dat Joop deze titel boven mijn stuk heeft gezet: 

polarisatie verkoopt beter.  

Als ieder zijn eigen keuze maakt vanuit eer, geweten en gezond verstand, is men geen slachtoffer. Als 

men meegaat in het groepsdenken en de groepsdynamiek, maakt men zich weer slachtoffer. Ik 

refereer hier aan het concept van de reddersdriehoek, waarin er sprake is van een aanklager, een 

redder en een slachtoffer. Ik zou ook niet willen suggereren dat iedere niet-gevaccineerde zijn of haar 

keuze als individu heeft gemaakt, maar ik zie wel dat deze mensen hun gezond verstand niet 

gemakkelijk loslaten en blijven nadenken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand als individu besluit 

om zich wel te laten vaccineren. Het gaat erom dat deze beslissing niet als gevolg van groepsdruk tot 

stand is gekomen.  

Wanneer men zijn of haar belangrijkste identiteit uit een groep haalt, is het onvermijdelijk dat er een 

minderheidsgroep ontstaat, in dit geval de ongevaccineerden.  

We zouden de vraag kunnen stellen of een regering kennis van deze groepspsychologie mag 

gebruiken. We zien bijvoorbeeld dat Hugo de Jonge als het ware zijn “product” aan de man probeert 

te brengen en daarbij gebruik maakt van de polarisatie in de samenleving. Hij heeft meteen ingezet op 

slechts een product. Vanuit het groepsdenken en vanuit het systeem waarin we zitten is het ook zeer 

logisch verklaarbaar dat dergelijke dingen gebeuren. 

Achter mijn artikel zit ook een zekere gedrevenheid. Ik voel mij erg betrokken bij het geheel. Ik wil het 

beste, zoals wij allemaal, en tegelijk wil ik uit die polariteit blijven. Ik ontdek dingen en die wil ik delen. 

Wat er gebeurt in die polariteit is dat de minderheid geïsoleerd raakt. We zien nu bijvoorbeeld dat 

gevaccineerden weer feest mogen vieren en dat er niet tot nauwelijks gesproken wordt over de 

mensen die daarvan worden uitgesloten (de ongevaccineerden). Met mijn artikel wil ik daar aandacht 

voor vragen. Ik heb gemerkt dat ik nare reacties heb gekregen van mensen die reageren vanuit de 

groepsnorm. Die reacties gaan vaak niet over de inhoud. Ik heb sterk het idee dat die reacties vaak 

voortkomen uit de titel die Joop boven mijn artikel heeft gezet. Die titel polariseert en dat had ik 

meteen al door. Ik heb ook laten weten het jammer te vinden dat deze titel erboven was gezet. 

Leiderdorp, 16 oktober 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

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

Antonius Mattheus Ribbens                                                       Pieter Kuit 
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Wat de regering niet wil weten, móét de samenleving weten. Kritische geluiden dragen namelijk bij 
aan verbetering van de kwaliteit van volksvertegenwoordiging en regering, democratie en rechtsstaat 
én de media niet te vergeten. Zonder vrije pers kunnen we het voorgaande vergeten.  
 
Macht en tegenmacht kunnen niet in één hand liggen. Het bieden van tegenmacht behoort tot de 
kern van parlement en journalistiek. Mag zó worden gesold met onze grondrechten tot en met 
uitsluiting van niet-gevaccineerden, zoals Den Haag wil? Mogen de positie van economie, 
eigendommen, ondernemers – zoals zzp’ers en in de horeca – en personeel en burgers onnodig 
worden verwoest door de overheidsmaatregen? Deze vraag drukt temeer, omdat gerenommeerde 
wetenschappers aangeven dat die geen effect hebben voor onze gezondheid, zo blijkt bijvoorbeeld uit 
verklaring 2, 6, 8 en 13! Ook nu komt de politie ter sprake. Wat of wie zit er dan toch achter dit 
blijkbaar bewuste beleid dat wereldwijd wordt gevoerd? 
 
Goed dat de BPOC2020 het vergrootglas op deze dingen zet.  Dat zij wél wil stilstaan bij de sociaal-
maatschappelijke consequenties van het beleid. Want komen de beloften rond de ‘vaccins’ – die dat 
niet zijn in de klassieke zin – wel uit? Veilig en effectief én we krijgen onze vrijheden terug. O ja? 
Waarom moet de rechter dwingen dat Pfizer inzage in de feiten geeft en we dan echt schrikken van de 
inhoud? Waarom mag de wel veilige én effectieve vroegbehandeling HCQ en Ivermectine – in 
tientallen landen gebruikt – níét worden toegepast? Er is namelijk geen reden voor de massale 
‘vaccinatie’ tot gezonde kinderen toe. Waarom geen stimulering van een gezonde leefstijl? Die 
maatregelen zouden ook nog de ziekenhuizen leeg houden.  
  
Wat de getuigen betreft: dit was nooit hun bedoeling. Zij komen uit heel verschillende hoeken en 
niveaus. Maar zij maken zich allen toenemend zorgen over de maatregelen van volledig ongekende 
omvang. Die worden zelfs steeds ingrijpender. Eerlijkheid en transparantie lijken vaak ver zoek. Dát 
benoemen zij allemaal vanuit hun eigen vaak verdrietige positie. Zorgen delen zonder gelijk een sticker 
te krijgen … Schrijnende verhalen en meer dan louter anekdotische bewijs … Zij halen voor ons dus de 
kolen uit het vuur. 
 
Deze impressie kunnen we afsluiten met de woorden waarmee die begon: de samenleving móét dit 
weten. 
 
 

 
 
               Pieter Kuit & Jade Kuit 
 


