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Bill Gates jaagt iedereen de stuipen op het lijf 
in Mens en Dier 20 oktober 2020 14:00 5 Reacties 

De coronapandemie laat ons zien dat het stilleggen van de economie niet genoeg is 
om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul, zei miljardair Bill Gates. De vermindering 
van de uitstoot als gevolg van de pandemie is volgens hem ‘vrij gering’, terwijl 
vliegtuigen aan de grond bleven en er veel minder auto’s op de weg waren. 
“We bereiken ons doel niet door simpelweg alles stil te leggen,” benadrukte Gates 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de National Academy of Medicine. Alles moet 
veranderen, vindt hij. De manier waarop we elektriciteit opwekken, industriële 
producten maken, ons voedsel verbouwen en alles wat te maken heeft met 
transport. 
“Toen corona uitbrak, kwam het vliegverkeer bijna stil te liggen. Er waren in 
vergelijking met vorig jaar de helft minder auto’s op de weg. Toch schat het 
internationale energieagentschap dat de wereldwijde uitstoot dit jaar met slechts 8 
procent is gedaald,” zei Gates. 

Nog angstaanjagender 

Hij zei ook dat klimaatverandering ‘nog angstaanjagender’ is dan 
de coronapandemie en voorspelde dat klimaatverandering tot 3 keer meer doden 
kan veroorzaken dan het coronavirus. 
“Covid-19 is al erg, maar de schade als gevolg van klimaatverandering zal nog erger 
zijn, en er is geen interventie zoals een vaccin voorhanden om er een einde aan te 
maken,” zei hij. 
Gates zei dat de wereld moet samenwerken zoals vlak na de Tweede Wereldoorlog 
om klimaatverandering te kunnen bestrijden. “Covid is ongelooflijk verwoestend 
geweest. We kunnen alle negatieve effecten niet eens meten. Dat geldt ook voor 
klimaat. Dit is nog angstaanjagender.” 
Hij heeft de smaak te pakken. Afgelopen jaar noemde Bill Gates zijn investering in 
vaccins ‘de beste die onze stichting ooit heeft gedaan’. Angst verkoopt. 
https://www.ninefornews.nl/categorie/mens-en-dier/  
 

Bill Gates: Pas na TWEEDE generatie coronavaccins terug naar 
normaal 
in Mens en Dier 14 oktober 2020 06:00 61 Reacties 

Miljardair Bill Gates heeft gezegd dat we pas teruggaan naar normaal als de tweede 
generatie coronavaccins wereldwijd beschikbaar is en het virus overal is uitgeroeid. 
Vanaf dat moment kunnen we pas de problemen gaan aanpakken die zijn gecreëerd, 
bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van mentale gezondheid, zei hij in een 
interview met NBC. Nog nooit eerder in de geschiedenis is de lat zo hoog gelegd bij 
het bestrijden van een ziekte. 
“We kunnen alleen terug naar normaal als we een vaccin hebben dat supereffectief is 
en veel mensen zich laten inenten,” aldus de softwaremiljardair. Hij zei dat de 
effectiviteit van de vaccins enorm kan variëren. “Sommige zullen mislukken en 
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andere niet. Maar we weten het nog niet.” Hij voegde toe dat mensen in vrijwel alle 
gevallen twee doses nodig zullen hebben. 

De rest van ons leven 

Het is dus goed mogelijk dat we nog jaren, of misschien wel de rest van ons leven, 
afstand van elkaar moeten houden en andere coronaregels moeten volgen. 
Afgelopen maand zei Bill Gates nog tegenover Fox News dat we mogelijk rond de 
zomer van 2021 konden terugkeren naar normaal. De eerste coronavaccins zullen 
volgens hem begin volgend jaar goedgekeurd worden. 
Eerst moesten we wachten op het coronavaccin. Toen bleek dat er waarschijnlijk 
meerdere doses toegediend moeten worden. Nu moeten we wachten op de tweede 
generatie coronavaccins. Komt er ooit een einde aan? 
https://www.ninefornews.nl/bill-gates-pas-na-tweede-generatie-coronavaccins-terug-naar-

normaal/?utm_gravitec=bell  

https://www.rt.com/usa/503303-gates-covid-interview/  

 

Grote studie, vers van de pers: zo dodelijk is corona echt 
in Buitenland 16 oktober 2020 12:45 26 Reacties 

Deze week heeft professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit een studie 
gepubliceerd over corona waarin de zogenoemde infection fatality rate (IFR), het 
aantal sterfgevallen op het totale aantal besmettingen, is vastgesteld op 0,23. “Dat 
betekent dat van de 1000 mensen die het virus krijgen, er (ruim) 2 sterven. Ofwel 998 
gaan niet dood!” licht huisarts Saskia Benthem toe. “Een IFR van 0,23 zou betekenen 
dat al meer dan 4 miljoen Nederlanders het gehad hebben.” 
Haar collega Martin Voerknecht voegt toe: “Dat komt in een gemiddelde 
huisartsenpraktijk neer op 4 doden, veel minder dan door kanker, COPD, hartinfarct, 
beroerte, longontsteking, diabetes, ouderdom, alcoholisme, overgewicht, en in de 
buurt van de griep. Willen we nog steeds onze maatschappij op slot, 500.000 
werklozen en miljarden schade?” 
Ook biochemicus Mario Ortiz Martinez vraagt aandacht voor de nieuwe studie. 
“Covid-19 hoort niet in klasse A! Een IFR van 0,23 procent, wetenschappelijk bepaald! 
Vers van de pers! Peer reviewed!” schrijft hij. 

Kans op besmetting is 0,83 procent 

Tijdens de persconferentie die premier Rutte en De Jonge dinsdagavond gaven, zei de 
coronaminister op een gegeven moment: “En dat betekent dat dat virus zo onder ons 
is, dat pak ‘m beet op iedere 120 mensen die je tegen zou kunnen komen op straat, 
er eentje besmettelijk is op dat moment. Dus daar kun je al ziek van worden.” 
De kans op besmetting is dus 0,83 procent, berekende hogeschooldocent Willem 
Sorm. “U zou dus ziek kunnen worden als u 120 mensen op straat tegenkomt die u 
recht in uw gezicht hoesten, u daardoor daadwerkelijk besmetten én uw 
immuunsysteem dusdanig faalt dat u ziek wordt. Klinkt ú dat in de oren als een stevig 
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argument om de voortdurende en vrijheidsbeperkende coronamaatregelen te 
verzwaren en weer in lockdown te gaan?” 
https://www.ninefornews.nl/grote-studie-vers-van-de-pers-zo-dodelijk-is-corona-
echt/?utm_gravitec=bell  
 

Wybren van Haga bij Lange Frans: ‘Waar blijft de opstand?’ 
in Mens en Dier 30 september 2020 22:20 27 Reacties 

Vandaag is Tweede Kamerlid Wybren van Haga te gast in de podcast van Lange Frans. 
Hij is één van de weinige Kamerleden die zich kritisch uitspreekt over de 
coronamaatregelen. Sterker nog: hij van is van mening dat de coronacrisis voorbij is. 
Van Haga vroeg RIVM-baas Jaap van Dissel op de man af hoe hij aan de 1,5 meter 
kwam. Die zei dat de afstand een beetje arbitrair is en je ook 2 meter kunt nemen. 
“De onderbouwing is zo slecht.” 
Hij zei zelf te willen bepalen of hij het risico neemt om besmet te raken of niet. “Dat 
gaat Hugo de Jonge niet voor mij beslissen.” 

Stoppen met die onzin 

Wybren van Haga begrijpt niet waarom er niet wordt ingezet op preventie. Dus 
ervoor zorgen dat je geen overgewicht hebt, dat je fit bent, dat je je vitamines op 
orde hebt en gewoon gezond bent. “Dat lijkt me veel beter.” 
“We accepteren dat er in Nederland per dag 130 mensen doodgaan aan kanker, dat 
er per dag 100 mensen doodgaan aan hart- en vaatziekten. Dat accepteren we. Daar 
is nooit een persconferentie over gehouden. Daar geeft het RIVM nooit dagelijkse 
updates over.” 
Wat moet er volgens hem nu gebeuren? “Stoppen met die onzin. Ga gewoon weer 
aan de slag.” 
“Ik begrijp niet dat mensen niet fundamenteel in opstand komen.” 
https://www.ninefornews.nl/wybren-van-haga-bij-lange-frans-waar-blijft-de-opstand/  

 

 

Felle kritiek op Lubach: ‘Wat is dit voor staatspropaganda?’ 
in Mens en Dier 20 oktober 2020 06:00 7 Reacties 

NPO-presentator Arjen Lubach vroeg zondag in zijn programma aandacht voor het 
groeiende wantrouwen richting media en overheid. Dat komt volgens Lubach ‘omdat 
op social media een heel circuit aan mensen langzaamaan een eigen parallelle 
werkelijkheid in wordt gezogen’. Zou het misschien te maken kunnen hebben met het 
feit dat mensen massaal wakker worden en tot de ontdekking komen dat ze worden 
voorgelogen door de mainstream media? 
Lubach nam vooral Lange Frans op de korrel. De rapper nodigde hem vervolgens uit 
voor zijn podcast. Volgens Frans is de kans klein dat Lubach de uitnodiging 
accepteert. Zijn programma wordt immers geproduceerd door Irene van den Brekel, 
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de vrouw van D66-minister Kajsa Ollongren, die al jaren strijdt tegen alternatieve 
media. 
Veel mensen hebben met walging gekeken naar de aflevering van Zondag met 
Lubach. Zo ook onderneemster Nadia Denise Duinker. “Wat was dit een walgelijke, 
walgelijke schijnvertoning,” zegt ze in een video op Facebook. “Zo duidelijk gestuurd 
vanuit beleid.” 
“Hij legt mainstream volgend Nederland even haarfijn uit dat iedereen met een 
tegengeluid in een cognitieve dissonantie zit, waarbij ze zich laten leiden door de 
tunnel van tech,” zegt ze. “Alsof iedereen die een tegengeluid vertegenwoordigt of er 
een andere mening op nahoudt, alleen maar blindelings [gelooft] wat hij op internet 
voorgeschoteld krijgt. Juíst niet.” 

Ik vind het schaamteloos en respectloos 

Nadia merkt op dat Lubach ook pedofilie en ritueel misbruik in de complothoek zette. 
“Allemaal nepnieuws toch? Nou, als Lange Frans het zegt, zal het wel. Lubach 
daarentegen kan je wel blind vertrouwen met zijn maatpak aan bij onze vertrouwde 
VPRO,” zegt ze sarcastisch. 
“Ik geloof dat Lubach nog even de luisterdocu Glasscherven en Duistere 
rituelen moet luisteren van Argos en zijn eigen omroep. En zich ook nog even moet 
verdiepen in de Epstein-affaire die dankzij corona verdacht weinig aandacht krijgt. 
En while you’re at it, duik gelijk even in een affaire uit eigen land van een paar jaar 
geleden. Iets met een secretaris-generaal van Justitie waarvan de beerput in de 
doofpot is beland. Met dank aan vriendjespolitiek is de beste man eervol met 
pensioen gegaan zonder verdere vervolging of aan de schandpaal genageld te 
worden door de MSM. Als je het mij vraagt, is na de incidenten rondom dit schandaal 
de onafhankelijkheid van de Nederlandse media definitief verkocht aan de staat.” 
“Iedereen met een tegengeluid wordt geridiculiseerd, alsof je niet normaal kan 
nadenken. Wat is dit voor staatspropaganda?” vraagt ze. “Ik vind het schaamteloos 
en respectloos.” 
https://www.ninefornews.nl/felle-kritiek-op-lubach-wat-is-dit-voor-staatspropaganda/  

 

Homepagina » Binnenland » ‘Weg met alle politici die voor de coronawet stemden’ 

‘Weg met alle politici die voor de coronawet stemden’ 
in Binnenland 18 oktober 2020 12:20 64 Reacties 

De coronawet van het kabinet is aangenomen door de Tweede Kamer. Een zeer 
ruime Kamermeerderheid was voor. De Eerste Kamer zal de zogeheten spoedwet op 
26 en 27 oktober behandelen. Coronaminister Hugo de Jonge heeft bij de Eerste 
Kamer aangedrongen op spoed bij de behandeling van de wet. Als de coronawet 
wordt aangenomen, kan hij onbeperkt verlengd worden. Vanwaar die haast? 
“In het spel monopolie kan je op een gegeven moment de gevangenis verlaten 
zonder te betalen, maar in Nederland kan je als onschuldig mens vanaf dan niet eens 
deze grove mensenrechtenschending opheffen met betaling,” reageert columniste 
Vicki Van Lommel in een opiniestuk voor de Groninger Krant. 
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Ze wijst erop dat in de afgelopen jaren veel ziekenhuisbedden zijn wegbezuinigd met 
als gevolg dat er al heel snel sprake is van ondercapaciteit. “Als het schamele aantal 
IC-bedden het criterium is om in lockdown te blijven, kunnen we Nederland wel 
definitief op slot houden,” aldus Van Lommel. 

Alle registers zijn opengetrokken voor een kuchje 

Ze ergert zich groen en geel aan deze ‘nep-coronapandemie’. “Alle registers zijn 
opengetrokken voor een kuchje en nog zijn er mensen op social media die uit angst 
degenen de huid vol schelden die terecht deze buitenproportionaliteit in twijfel 
trekken.” 
Volgens de partijen die voor de spoedwet stemden, zijn we pas beschermd tegen 
het coronavirus als er een vaccin is. Van Lommel hoopt dat alle politici die voor de 
coronawet stemden het voorbeeld van Klaas Dijkhoff zullen volgen en in maart de 
politiek verlaten. “Als je voor een kuchje op dusdanig grote schaal mensenrechten 
schendt, […] verdien je het niet om volksvertegenwoordiger te zijn noch dit land te 
leiden.” 
Arts Matthijs Schoemacher wijst er net als Van Lommel op dat de WHO het 
sterftecijfer voor corona heeft bijgesteld naar 0,13 procent, vergelijkbaar met het 
sterftecijfer voor griep. “Hiermee verliest dit virus automatisch zijn recht op de A-
status, waarop alle 193 leden hun bizarre coronamaatregelen baseren,” schrijft hij op 
Twitter. “Maar met hun neptesten proberen ze alsnog hun gelijk aan te tonen.” 
https://www.ninefornews.nl/weg-met-alle-politici-die-voor-de-coronawet-stemden/  
 

De Jonge zet in op quarantaineplicht: ‘Met je kont op de bank!’ 
in Binnenland 18 oktober 2020 15:00 59 Reacties 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid werkt hard aan een quarantaineplicht. 
In een interview met AT5 zei hij dat gekeken wordt hoe zo’n plicht juridisch geregeld 
kan worden. “Als je positief getest bent, of je bent in contact geweest met iemand 
die positief was en de GGD zegt: ‘Ga met je kont op de bank zitten’, dan ga je gewoon 
met je kont op de bank zitten. Daar gaan we dan niet over discussiëren en zeggen: 
‘We snappen dat het heel moeilijk voor je is’. Dat moet je gewoon doen.” 
Een quarantaineplicht is nu ook al mogelijk op basis van de Wet publieke gezondheid, 
maar die procedure is volgens De Jonge ‘best een beetje omslachtig’. 
“We moeten dat misschien wat eenvoudiger vormgeven, maar ik zou daar wel voor 
zijn om dat te doen. Niet als eerste, je gaat niet gelijk met je bonnenboekje 
klaarstaan, je gaat eerst helpen. Als mensen willens en wetens het quarantaineadvies 
negeren, dan zul je toch op den duur tot verplichting over moeten kunnen gaan,” zei 
de minister. 

Fascistoïde 

Over het waarom zei hij: “Als je niet in quarantaine gaat, ben je gewoon bezig het 
virus te verspreiden.” 
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Veel mensen zitten niet te wachten op een quarantaineplicht. “Ik vind dat vrij 
fascistoïde,” reageerde iemand voor de camera van AT5. “Ik denk niet dat dat te 
handhaven is.” 
 
 
 

Ook bekende Duitsers doen niet meer mee. Nena: ‘Paniekzaaierij en 
waanzin’ 
in Buitenland 20 oktober 2020 12:15 10 Reacties 

De Duitse zangeres Nena, bekend van 99 Luftballons, heeft een mysterieus bericht op 
social media geplaatst. “Ik heb mijn gezonde verstand, dat de informatie en 
paniekzaaierij ontkracht die van buiten op ons afkomen. Op die manier is het voor mij 
mogelijk om me niet gehypnotiseerd door angst het donker in te laten 
trekken,” citeert de Volkskrant haar. Ze strijdt ook tegen de ‘waanzin die we nu 
ervaren’. 
Nena verzet zich met dit bericht tegen het coronabeleid. Haar manager liet weten dat 
‘wij sommige regels kritisch zien’. Zo heeft Nena geen begrip voor mondkapjes bij 
kinderen en ouderen die door de coronaregels eenzaam moeten sterven. 
De Duitse zanger Xavier Naidoo reageerde op haar bericht met emoji’s van twee 
gevouwen handen en een hartje. Nena reageerde daarop met een hartje en een 
lachend gezicht met een halo, schrijft de Epoch Times. Ze schreef ook: “Denk aan 
Xaviers woorden: wat ons alleen niet lukt, lukt ons samen wel.” 

Grove en ernstige schendingen van de grondwet 

Naidoo sprak zich al vaker kritisch uit over de coronamaatregelen en werd in maart 
door RTL ontslagen als jurylid van het populaire programma Deutschland sucht den 
Superstar (DSDS). Hij baarde daarnaast opzien toen hij in een filmpje sprak over de 
bevrijding van kinderen uit wereldwijde netwerken van elite-pedofielen. 
“Adrenochroom… Afbeeldingen… Als je ertegen kunt…” zei hij. 
Een ander jurylid van DSDS, Michael Wendler, stapte zelf op. Hij zei in een video 
waarin hij zijn vertrek aankondigde dat de Duitse regering zich schuldig maakt aan 
‘grove en ernstige schendingen van de grondwet’, aldus het AD. Volgens hem zijn 
vrijwel alle tv-zenders ‘medeplichtig, in het gareel gedwongen en politiek 
gecontroleerd’. 
https://www.ninefornews.nl/ook-bekende-duitsers-doen-niet-meer-mee-nena-paniekzaaierij-en-

waanzin/  

Tom Zwitser te gast in de uitzending van Viruswaarheid met Willem, 
Jeroen en Martine. 
VIRUSWAARHEID ZOOM ZONDAG 18 OKTOBER 2020 Maak er een videoparty van en deel 
hem met je vrienden Vandaag te gast, filosoof Tom Zwitser van 'Blue Tiger Studio' 
Uitgelichte onderwerpen: - De 14 punten van fascisme. Nederland stijgt flink op deze schaal. 
Kijk op de website www.doezelfnormaal.nl - Blue Tiger had een donatie gedaan aan de 
actievoerende boeren (Farmers Defence Force) en aan de hand daarvan werd Blue Tiger 
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weggezet als terreurverdachte - Aflevering opsporing verzocht waar FDF en Viruswaarheid in 
werden genoemd en gelinkt werden aan een brandstichting. Deze brand zou gaan om een 
oefenbrand van de brandweer - Nieuws over het (inmiddels bewezen) werkende medicijn 
HCQ werd lange tijd gecensureerd. Dit censureren kan mensenlevens gekost hebben, door 
ze deze informatie te onthouden - http://www.bluetube.studio/ als vervanging van youtube. 
Schrijf je in, dan krijg je vanzelf een melding in je inbox - Als mensen nee/nee stickers op de 
brievenbus hebben, gooi er dan geen folders of krantjes in aub - Mensen mogen niet zomaar 
weggezet worden als terroristverdachte in de media zonder gedegen aanwijzingen daarvoor, 
maar ze weten dat ze ermee wegkomen. Hooguit plaatsen ze een rectificatie die niemand 
leest en het bericht is dan wel al de wereld in geholpen - 14 oktober is er een wet 
aangenomen in de tweede kamer voor een verbod op antidemocratische organisaties. Het 
vermoeden bestaat dat deze misbruikt gaan worden tegen actiegroepen. Om de boeren te 
verlammen, om een democratische correctie vanuit de burgers te dwarsbomen. - Advocaten 
die bij willen dragen bij de juridische stappen die Blue Tiger studio gaat nemen zijn welkom - 
Het vermoeden bestaat dat er een geweldsinstructie is gegeven vanuit Minister van justitie 
tijdens de demonstratie van 21 juni. Het onderzoek wordt enorm gefrustreerd - Blue Tiger is 
ook te volgen via Spotify Enkele vragen uitgelicht: - Wat vind jij van de sneltest? - Hoe werkt 
het met virusmutaties en de immuniteit? - Moeder met autistisch zoontje komt in de winkel, 
kind heeft zelfs een autipas, alsnog wordt de toegang tot de winkel ontzegd, wat kunnen zij 
doen? - Personeel die gedwongen wordt om te testen, mondkapjes te dragen, etcetera, zij 
willen het niet, maar hebben geen keus. Wat kunnen zij doen? - Wat is groepsimmuniteit en 
hoe valt het te meten? - Hoe kunnen mensen aan de alternatieve media bladen komen? 
www.deanderekrant.nl https://gezondverstand.eu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=l9q7cscdd6U  
 

Snap jij het nog?  
Volgen jullie het nog? Er wordt heel veel verwarring gezaait op dit moment. Ik heb het 
gevoel dat het de bedoeling is om de verbinding tussen ons mensen te verstoren. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssqMDiJl9RE  
 

Dr. Koert van Rijn ziet opmerkelijke gelijkenis tussen klimaatleugens 
en coronaleugens 
Verzekeringsarts Koert van Rijn volgde nauwgezet de hele klimaathaox en daarom wist hij er 
ook als een van de eersten hoezeer de hele strategie rond corona daarop leek, inclusief het 
opzetten van hetzelfde type grafieken. Van Rijn legt ze allemaal naast elkaar en neemt ons 
mee in harde wetenschap en harde wetenschapsfraude. 

https://www.youtube.com/watch?v=nfQ3d5tJ7Oo  
 

Wat Gaan We Doen?  
Weer een opname van een livestream van Facebook door Willem Engel. In het weekend 24 
en 25 oktober 2020 zijn er weer enkele bijeenkomsten gepland. 
https://www.youtube.com/watch?v=GJc06jyefpw&t=122s  

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.bluetube.studio%2F&event=video_description&v=l9q7cscdd6U&redir_token=QUFFLUhqbFBHdUNBWk1pcWNmbkVnQ2c0aDZfazU4UmFDd3xBQ3Jtc0ttX3Q5cEZmNndnaGp5aWtLY0YxMTVXdnpGdElsU3dlRlpXNDlGaTF6WXFFdEdUU0pCUzdoM3F2WVlLYUJHdVVwRXJhZzk3Wm1iT0NTVlYyN2J1dE15Q204cFlYbElieHN6THFPOTB4RmhyQ2w0RDZTMA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgezondverstand.eu%2F&event=video_description&v=l9q7cscdd6U&redir_token=QUFFLUhqbXp1MXhSaFA4OHRaZnZqdTBJQTk2aDdiaEJxQXxBQ3Jtc0tsVXJURnlJVzJtd0kyWFVTblpKam9sSU5xZzdQRUhiM3ZJVlM4YmtUWEJsWDF0SS0wYXhldWp0V1B2UERESHBPbzVnNUVhODBYeEhZejVBQXFNTnJQLVNlRk9aS2dCQkFaTzNYd1ItYl9JdDNYaThndw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=l9q7cscdd6U
https://www.youtube.com/watch?v=ssqMDiJl9RE
https://www.youtube.com/watch?v=nfQ3d5tJ7Oo
https://www.youtube.com/watch?v=GJc06jyefpw&t=122s
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Hun falen, uw schuld 
Niet de ouderen, noch de kwetsbaren zijn beschermd met het beleid van het afgelopen half 

jaar  

Na een veelbewogen week waarin de maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus opnieuw zijn aangescherpt, de horeca wederom geslachtofferd wordt en de 

W.H.O. zelf een publicatie naar buiten brengt waarin staat dat het sterftecijfer als gevolg van 

de epidemie vele malen lager is dan gevreesd, is discussie over de proportionaliteit van het 

beleid eens te meer gerechtvaardigd. Waar men blijft hameren op de eigen 

verantwoordelijkheid en beelden van een feesttent in Den Haag gretig werden gedeeld om 

het volk naar elkaar te laten wijzen, rijst de vraag wie er nu werkelijk in bescherming wordt 

genomen. Niet de ouderen, noch de kwetsbaren zijn beschermd met het beleid van het 

afgelopen half jaar, wegkwijnend in eenzaamheid en alsnog oververtegenwoordigd in de 

mortaliteitscijfers, mede als gevolg van grove missers in de ouderenzorg vroeg in de crisis. 

Niet de demonstranten, noch de ondernemers die het hoofd boven water proberen te 

houden zijn het die anderen in gevaar hebben gebracht; het is de bestuurlijke klasse die 

heeft verzaakt, die door jarenlange kaalslag de zorg heeft uitgekleed, die met verstrengelde 

belangen en perverse prikkels het land kwetsbaar en afhankelijk heeft gemaakt en die nu uit 

alle macht probeert zich dieper in te graven om haar falen af te dekken en de 

verantwoordelijkheid te ontlopen. Aan de hand van een tekst uit 'Herbetovering' van C.S. 

Lewis brengt Sven een ode aan de ridderlijkheid, een eigenschap die node gemist wordt 

heden ten dage. Als men deze niet spoedig uit zijn sluimering ontwaakt, zou het wel eens te 

laat kunnen zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=r1j0RIrD20I  

 
 
 
 
 

 
https://acu2020.org/  
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html  
www.doezelfnormaal.nl  
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