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Medisch Nederland keurt angstcampagne 
KNMG en coronamaatregelen af! 

NIEMAND GELOOFT IN DE CORONAMAATREGELEN, 
BEHALVE DE OVERHEID 

En helaas de goedgelovige burgers die op alle manieren worden misleid door 

desinformatie en manipulatie van diezelfde overheid en hun verlengstuk: de media. 

Dat dit zo is werd deze week nog maar weer eens duidelijk na de 

mislukte #ditismijnzorg campagne. 

Dit moet nu eens heel duidelijk worden en we hopen dat artsen en het medisch personeel 

die zich zo kritisch uiten zich nu ook eens echt gaan verzamelen en NAAR BUITEN KOMEN 

om deze belachelijke zieke maatregelen van de overheid van tafel te vegen. Ze zijn 

allesvernietigend en zij kunnen een cruciale rol spelen om dit te stoppen. 

Gebeurt dit niet dan worden critici op dit beleid op een gegeven moment weggezet en 

behandeld als terroristen. 

 

https://worlddoctorsalliance.com/
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#DITISMIJNZORG 

Vorige week maandag zou er een (poster)campagne worden gestart met 

hashtag #ditismijnzorg. 

Deze campagne werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst 

De dag ervoor werd deze hashtag gekaapt door vrijwel alle critici TEGEN dit absurde 

coronabeleid. 

 
En met succes. 

De media sprak er uiteraard schande van maar de selectieve fakemedia is niet kritisch, 

onderzoekt niet en zal nooit naar de kritiek luisteren van mensen op de werkplekken zelf, 

dus die kunnen we links laten liggen. 

De campagne was bedoeld om medici te stimuleren om mensen te laten gehoorzamen en ze 

te laten voldoen aan de coronamaatregelen en de lockdown. Artsen, medisch personeel en 

experts werden geacht deze campagne te ondersteunen met voorgekauwde instructies en 

(angst)posters om zo het gedrag van de mensen te beïnvloeden. 

Maar dat liep anders dan verwacht… 

Een week later blikken we nog eens terug en kijken we op de website van de KNMG en 

vooral naar de reacties. Het wordt steeds duidelijker dat politici en de media in een parallelle 

samenleving leven die niets meer te maken heeft met de realiteit. 

De reactie´s van burgers, huisartsen, medisch personeel en andere experts en 

ervaringsdeskundigen laten niets te wensen over. 

Onder het artikel staan 11 pagina´s vol met commentaren en op slechts enkele neutrale of 

enigszins positieve reactie´s na is de boodschap overduidelijk: 

“KNMG EN RUTTE, STOP MET DEZE ANGSTCAMPAGNE EN DIT ABSURDE CORONABELEID! WE 
ZIJN HET SPUUG EN SPUUGZAT!” 

 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties
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Dit was de tekst van de KNMG die de 
postercampagne moest inluiden: 

 

Vanaf vandaag kijken zeven verschillende gezichten je recht in de ogen. 

Artsen, verpleegkundigen en andere Nederlanders vertellen je wat zij 

bijdragen om deze pandemie onder controle te krijgen.  

Met de campagne #ditismijnzorg roept Artsenfederatie KNMG de 

Nederlandse bevolking op om de voorzorgsmaatregelen na te leven en te 

laten zien dat ze de artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere 

zorgprofessionals steunen. 

René Héman, voorzitter van de KNMG licht de campagne toe: “De druk op de zorg, op artsen 

en verpleegkundigen is net als in de eerste golf weer extreem hoog. De meeste zorgverleners 

zijn nog nauwelijks hersteld van die eerste periode, en staan alweer onder hoge druk. Tijdens 

de eerste golf heeft de Nederlandse bevolking ons er echt doorheen gesleept. Mensen hielden 

zich heel strak aan de maatregelen en lieten hun steun voor de zorg actief zien. Ik weet dat 

het overgrote deel van de Nederlanders achter de maatregelen en de zorg staat. Toch voelen 

we die steun voor zorgverleners nu minder. Bovendien zien we ook een kleine groep die zich 

agressief en intimiderend gedraagt. Dat heeft impact op artsen en verpleegkundigen.” 

“Met deze postercampagne vragen we iedereen om achter de mensen in de zorg te gaan 

staan”, zegt Héman. “Je helpt ons het meest als je je aan de voorzorgsmaatregelen 

houdt.  Dan kunnen we ook zoveel mogelijk reguliere zorg blijven verlenen. Daarnaast vragen 

we mensen om hun steun zichtbaar te maken.” 

Iedereen in Nederland kan zijn steentje bijdragen. Allereerst door zich te houden aan de 

voorzorgsmaatregelen: houd afstand, beperk verplaatsingen en contacten, werk thuis, was je 

handen en draag in publieke ruimtes een mondkapje. Daarnaast roept de KNMG 

Nederlanders op om deze steun ook actief uit te dragen. Via de website ditismijnzorg.nl kan 

iedereen een eigen poster maken en voor het raam hangen, of delen op sociale media. 

Diversiteit in gezichten 

De campagne #ditismijnzorg trapt vandaag af met een landelijke abri-campagne waarin 

https://ditismijnzorg.nl/
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zeven verschillende mensen figureren. Onder hen zijn artsen, verpleegkundigen, maar ook 

anderen. In de campagne is gebruik gemaakt van echte personen die vertellen wat hún zorg 

is. Maar tegelijkertijd vragen ze ons ook allemaal: “En jij?” 

 

Dit soort posters onder het artikel waren voorbeelden die medisch personeel in Nederland 

dienden te gebruiken voor deze campagne. We schatten in dat er geen één is afgenomen. 
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ANGSTCAMPAGNE 

Een angstcampagne dus. Mondkapjes, anderhalve meter afstand. Lockdown. Heel medisch 

Nederland werd geacht mee te doen aan de #ditismijnzorg campagne. Een minachting voor 

ieder rationeel mens en medici. 

Bekijkt hier zelf de reactie´s: 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-

knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-

nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties 

Een aantal dan van de reacties posten we hier. Vrijwel alle reactie´s komen op hetzelfde 

neer: 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/artsenfederatie-knmg-publieke-steun-voor-artsen-en-verpleegkundigen-dringend-nodig.htm?forum=69034&pagenr=1#reacties
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Artsen, medisch personeel en experts: 

Treed alstublieft gezamenlijk naar buiten.  

Dit moet gestopt worden. 
 

  

Deel dit met de rest van de wereld! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer corona-nieuws  
www.decluft.nl 

Emmen 
Het medicijn van liefde en mededogen kan vele ziekten genezen. 

 

 Gezondheid gaat gebukt onder het beleid: in gesprek met een huisarts  
 https://www.youtube.com/watch?v=Dtgilip_8Wg  

De doodsstrijd der democratie 
https://www.youtube.com/watch?v=32E3f_SREJM 

https://www.youtube.com/watch?v=huuoiFx9upY&t=119s (Verhoeven D66)  
https://www.youtube.com/watch?v=Hhx-6Xj5gYc (emeritus hoogleraar Cees Hamelink) 

“Gezond Verstand” (emeritus hoogleraar Cees Hamelink) https://www.youtube.com/watch?v=Hhx-6Xj5gYc 

Huisartsen KRITISCH over het coronabeleid https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ&t=274s 
https://commonsensetv.nl/medisch-nederland-keurt-angstcampagne-knmg-en-coronamaatregelen-af/ 
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10.000 (!) artsen in verzet tegen coronamaatregelen: ‘Nu is het genoeg’ 

 
‘Je doet het voor een ander’  

hoe moreel is de mondkapjesplicht? 

 

Een gastbijdrage van Karel Beckman. Wie weigert een mondkapje op te doen, krijgt vaak het 
verwijt egoïstisch te zijn. “Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een ander,” is het 
morele argument dat de voorstanders van coronamaatregelen aanvoeren. 
Hebben zij gelijk? Laten we er even van uitgaan dat mondkapjes inderdaad verspreiding van 
het coronavirus tegengaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief is. Beide stellingen 
zijn geenszins wetenschappelijk bewezen. Integendeel. Maar stel dat. Moeten we ons er dan 
niet gewoon aan houden met zijn allen? Om ervoor te zorgen dat ouderen niet bezwijken 
aan corona? 

Risico 
Dat lijkt op het eerste gezicht niet meer dan redelijk. Maar laten we even verder denken. De 
mondkapjesplicht geldt niet alleen voor mensen waarvan is aangetoond of waarvan je mag 
aannemen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Hij geldt voor iedereen. Ook voor mensen 
waarvan niet is aangetoond dat ze besmet zijn en die geen symptomen van besmetting 
vertonen. 

Het komt er dus op neer dat de hele bevolking wordt onderworpen aan ingrijpende 
vrijheidsbeperkende maatregelen – want daarvan kun je hier gerust spreken – vanwege een 
risico dat zij een ander besmetten met het coronavirus. 
Daar komt bij dat het overgrote deel van de mensen die worden besmet weinig tot geen last 
heeft van het virus. Er is slechts een kleine groep die echt zwaar ziek wordt of sterft aan het 
virus. Het gaat dus om een risico voor een heel beperkte groep mensen. Moet daarvoor nu 
iedereen een mondkapje dragen en andere coronamaatregelen volgen? 

Festivals 
Want wat voor de mondkapjesplicht geldt, geldt natuurlijk voor alle andere maatregelen. 
Ook die zijn erop gericht het risico voor de kwetsbare groep te beperken. Dat er niet mag 
worden gevoetbald, of gefeest, of dat er geen les wordt gegeven op school, of dat families 
elkaar niet mogen opzoeken, dat er niet op kantoor mag worden gewerkt, op vakantie mag 
worden gegaan – ook deze maatregelen hebben allemaal dezelfde rechtvaardigingsgrond. 
Ook die doen we “voor de ander” – dus voor die kwetsbare groep. 

Maar hoe redelijk is dat? Deze kwetsbare groep kan ook besluiten om zichzelf te 
beschermen – bijvoorbeeld door het openbaar vervoer, festivals, concerten en 
sportevenementen te vermijden en zelf beschermende maskers te dragen. N95-maskers, de 
enige soort die enigszins effectief is, beschermen de drager ervan. Ze voorkomen niet het 
verspreiden van het virus, alleen het ontvangen. Mensen die bang zijn om met corona 
besmet te raken, kunnen ervoor kiezen om zo’n masker te dragen. 
 

https://www.ninefornews.nl/800-artsen-in-verzet-tegen-coronamaatregelen-nu-is-het-genoeg/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=coronamaatregelen


SKW De Cluft EMMEN  Dringende oproep  info@decluft.nl 

Pagina 14 van 19 
 

Wat daarbij ook moet worden bedacht, is dat het besmetten van andere mensen helemaal 
geen eenvoudige zaak is. In de buitenlucht gebeurt het sowieso niet, maar ook als je iemand 
in een binnenruimte passeert, is het vrijwel onmogelijk om hem of haar te besmetten. Daar 
moet je echt je best voor doen. 

Nooit meer normaal 
De morele plicht waar de voorstanders van coronamaatregelen het over hebben, de plicht 
om een mondkapje te dragen, is dus een plicht die jij zou hebben om jouw vrijheid, jouw 
keuzes, jouw emotionele welbevinden, jouw sociale leven, jouw zelfbeschikkingsrecht op te 
offeren vanwege een puur theoretisch, zeer onwaarschijnlijk, in de meeste gevallen niet-
bestaand risico, dat je mensen ziek maakt – mensen die bovendien, indien zij dat willen, ook 
zelf vrij eenvoudig actie kunnen ondernemen om dit risico te vermijden. 

 
Hoe moreel is dat? 
Bedenk ook dat het niet gaat om een tijdelijke situatie. Er zijn altijd virussen aanwezig. Na 
COVID-19 komt COVID-20 en COVID-21, enzovoort. Aan het influenzavirus sterven jaarlijks 
duizenden kwetsbare ouderen en zieken in Nederland. Aan virale luchtweginfecties sterven 
drie miljoen mensen per jaar in de wereld. En nee, vaccinaties gaan dit niet oplossen, want 
die zijn nooit full-proof en werken niet voor nieuwe virussen. 

Als de coronamaatregelen een morele plicht zijn, impliceert dit dus dat we van nu af aan 
voor altijd kunnen worden verplicht om met mondkapjes op te lopen en 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden. Het betekent dat we nooit meer normaal met elkaar op kantoor 
kunnen werken, in de trein kunnen zitten, naar een sportevenement kunnen gaan, kunnen 
dansen, elkaar omhelzen, handen kunnen schudden, zoenen. Tenzij de minister van 
Volksgezondheid of de burgemeester zijn toestemming verleent. 
Dit heeft niets met moraliteit te maken – het is morele chantage. Het ontkent dat mensen 
ook recht hebben op hun eigen keuzes, hun eigen geluk, hun eigen leven – ook al levert dat 
voor anderen soms een risico of een nadeel op. 

Dictatuur 

 
Als we accepteren dat het moreel is dat wij ons zelfbeschikkingsrecht moeten opgeven, 
zonder dat daar zéér zwaarwegende redenen voor zijn, dan zijn wij geen soevereine burgers 
meer, met rechten, maar onderdanen – ondergeschikten – aan wie elke regel kan worden 
opgelegd, zolang die kan worden uitgelegd als in het belang “van een ander”. Dan leven we 
niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een 
politiestaat. 

Vergelijk het met de plicht die vrouwen hebben in sommige landen om hun lichaam te 
bedekken zodat ze mannen niet kunnen besmetten met seksuele lusten. Zo’n zelfde plicht 
leggen wij nu op aan alle burgers in ons land. 
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www.ademvrij.nu  en  https://twitter.com/freedomofgovt  

Regenboog-team: Mondkapjes niet gebaseerd op medisch-
wetenschappelijke evidentie, maar gevolg van politieke 
lobby 
https://www.youtube.com/watch?v=toz1ykyoVa0&feature=emb_logo 

 

 
 

Medici tegen mondkapjes en andere 
coronamaatregelen 

Een gastbijdrage van Karel Beckman. Voorstanders van coronamaatregelen beweren 
graag dat zij zich baseren op “de wetenschap”. Maar inmiddels hebben vele 
tienduizenden wetenschappers en artsen in de wereld zich tegen het coronabeleid 
gekeerd. Toch verandert er niets aan het beleid. 
Veel wetenschappers hebben zich laten horen op individuele basis, maar er zijn ook 
diverse collectieve initiatieven geweest, onder meer in Duitsland, België, Nederland, 
het Verenigd Koninkrijk en de VS. 
Belgische wetenschappers kwamen eind augustus met een open brief waarin ze 
onomwonden stellen dat “de huidige maatregelen disproportioneel zijn” en een 
“afbouw” eisen “van acties die het socio-psychologische welbevinden van de 
bevolking negatief beïnvloeden en bijgevolg zeer grote schade aanrichten.” 
Dit pleidooi is inmiddels door meer dan 1500 hoogleraren, medisch specialisten en 
zorgverleners ondertekend. Wat mondmaskers betreft wijzen zij erop dat er “geen 
evidentie is over het nut van mondmaskers in open lucht” en dat “het verguisde 
Zweden … alleszins beter scoort dan België en dit zonder verplicht 
mondmaskergebruik en overhygiënische maatregelen.” 
Nederlandse artsen en onderzoekers trokken in juni al aan de bel. Op initiatief van 
internist Evelien Peeters kwamen zij met een brandbrief waarin zij stelden dat “de 
coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen.” De maatregelen, zoals 
“verplichte sociale distantie, (semi-)verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en 
verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen” (lees mondkapjes), “schenden” 
volgens hen de “gezondheid en de rechten van de mens”. Deze brandbrief is 
inmiddels door meer dan 2700 wetenschappers en medisch specialisten 
ondertekend. 
Een kleinere groep hoogleraren en medisch specialisten, verenigd in Nederland Terug 
naar Normaal, merkt op dat “er geen enkel aantoonbaar verschil is in het verloop van 
de pandemie tussen landen die hele strenge lockdownmaatregelen hebben 
doorgevoerd (Spanje, Italië, Frankrijk), landen die dat in mindere mate hebben 
gedaan (Nederland, België) of Zweden (vrijwel geen maatregelen).” Zij voegen 
hieraan toe: “Onder miljoenen supermarktpersoneel in Europa, dat uren per dag 

http://www.ademvrij.nu/
https://twitter.com/freedomofgovt
https://www.ademvrij.nu/regenboog-team-mondkapjes-niet-gebaseerd-op-medisch-wetenschappelijke-evidentie-maar-gevolg-van
https://www.ademvrij.nu/regenboog-team-mondkapjes-niet-gebaseerd-op-medisch-wetenschappelijke-evidentie-maar-gevolg-van
https://www.ademvrij.nu/regenboog-team-mondkapjes-niet-gebaseerd-op-medisch-wetenschappelijke-evidentie-maar-gevolg-van
http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/
https://thefriendlysociety.nl/belgische-medisch-specialisten-eisen-einde-aan-coronamaatregelen/
https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/
https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/
https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/
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binnen werkt, waarbij duizenden mensen per dag in en uit lopen, zonder mondkapje, 
is geen enkele indicatie terug te vinden van verhoogd aantal besmettingen of 
sterfgevallen. Na het heropenen van circa 47.600 pubs in het Verenigd Koninkrijk per 
4 juli, geen enkel aantoonbaar effect op het verloop van de pandemie.” 

Psychologen 

In juli verscheen een brandbrief van een grote groep (GZ-)psychologen, psychiaters, 
orthopedagogen, (psycho-)therapeuten, pedagogen, coaches en overige 
professionals binnen de GGZ, de academische wereld en de hulpverlening, die stellen 
“dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen 
buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. Wij 
pleiten ervoor alle maatregelen per direct op te heffen.” Deze brief is inmiddels door 
meer dan 2600 professionals ondertekend. 
Over mondkapjes schreven zij: “De huidige mondkapjesplicht in het openbaar vervoer 
[destijds ging het alleen nog over het OV] onderschrijven wij niet. Het mondkapje in 
het openbaar vervoer dient een niet-medisch mondkapje te zijn. Dit is een 
incongruente boodschap, en deze ‘oplossing’ biedt schijnveiligheid. Er is onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing om het gebruik van mondkapjes te stimuleren. 
Daarentegen is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat het dragen van een 
mondkapje door de beperkte inademing van verse lucht, juist kan leiden tot 
gezondheidsproblemen; verlaging van de zuurstofsaturatie in het bloed, verhoging 
van de polsslag en het ontstaan van hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. 
Wij vragen – met name gezien de geluiden omtrent een algemene mondkapjesplicht 
– aandacht voor deze kwestie. Wij roepen nadrukkelijk op niet vanwege politieke 
druk, of onder druk van de publieke opinie, te zwichten maar wetenschappelijk 
gefundeerde beslissingen te nemen”. Ze verwezen onder andere naar een publicatie 
van het RIVM uit mei 2020 waarin werd gesteld dat het nut van mondkapjes niet is 
bewezen. 

Great Barrington Declaration 
In de Verenigde Staten werd op 5 oktober een initiatief gelanceerd door drie 

topwetenschappers van Oxford, Harvard, en Stanford onder de naam 
 The Great Barrington Declaration, 

 
Daarin staat: “Het huidige lockdownbeleid heeft op de korte en lange termijn een 
vernietigend effect op de volksgezondheid. De gevolgen (om er enkele te noemen) 
zijn onder meer lagere vaccinatiegraad bij kinderen, ernstigere gevallen bij hart- en 
vaatziekten, minder diagnoses van kanker en toename van psychische problemen – 
welke zullen leiden tot meer oversterfte in de komende jaren, waarbij de werkende 
mensen en jongere generaties de zwaarste klappen te verduren krijgen. Scholieren en 
studenten van school houden is een groot onrecht.  
 

https://brandbriefggz.nl/
https://nos.nl/artikel/2341669-rivm-past-advies-mondkapjes-voorlopig-niet-aan-nut-niet-bewezen.html
https://nos.nl/artikel/2341669-rivm-past-advies-mondkapjes-voorlopig-niet-aan-nut-niet-bewezen.html
https://gbdeclaration.org/
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Als deze maatregelen gehandhaafd worden tot er een vaccin beschikbaar is, zal 
dit onherstelbare schade aanrichten, waarbij de kansarmere onevenredig hard 
geraakt zal worden.” 

 
De Great Barrington Declaration is inmiddels ondertekend door ruim 24.000 
gezondheidswetenschappers, artsen en zorgprofessionals, velen van naam en faam, 
waaronder één Nobelprijswinnaar.  
 

Ondanks de autoriteit van deze mensen, kregen ze een onvoorstelbare 
hoeveelheid drek over zich heen in de Amerikaanse media, compleet met trollen 
op Twitter die hen probeerden in diskrediet te brengen. Het initiatief van de 
Great Barrington Declaration kwam van het American Institute for Economic 
Research (AIER), een gerespecteerde vrije-marktdenktank die de afgelopen tijd 
uitblonk in goed onderbouwde, bedachtzame en soms baanbrekende kritiek op 
het coronabeleid van de overheid. Het feit dat het AIER voorstander is van de 
vrije markt was echter genoeg reden voor de gevestigde media om de reputatie 
van 24.000 ondertekenaars, velen van topuniversiteiten, terzijde te schuiven. 

 
De ondertekenaars van de Great Barrington Declaration zijn er duidelijk over. Zij 
vinden dat de lockdownmaatregelen die de maatschappij verlammen onmiddellijk 
moeten worden gestaakt: “We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan 
duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen. Voor 
kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan vele andere zaken die kinderen 
schade toe kunnen brengen, waaronder influenza – de griep.  
 

Naarmate de immuniteit in de bevolking groeit, neemt het risico op besmetting 
voor iedereen af, inclusief de meest kwetsbaren. We weten dat alle populaties 
uiteindelijk groepsimmuniteit zullen bereiken – d.w.z. het punt waarop het aantal 
nieuwe besmettingen stabiliseert – en dat dit kan worden ondersteund door 
(maar niet afhankelijk is van) een vaccin. Ons doel zou daarom moeten zijn om 
sterfte en sociale schade tot een minimum te beperken totdat we 
groepsimmuniteit bereikt hebben.” 

 
Net als al die andere wetenschappers in Nederland, België en elders pleiten de 
ondertekenaars van Great Barrington ervoor om terug te keren naar normaal: 
“Mensen die niet tot de kwetsbare groepen behoren, zouden per direct hun gewone 
leven weer op moeten kunnen pakken. Eenvoudige maatregelen, zoals het wassen 
van handen en thuisblijven wanneer iemand ziek is of klachten heeft, zou door 
iedereen moeten worden toegepast om zo de drempel voor groepsimmuniteit te 
verlagen. Scholen en universiteiten moeten open zijn om normaal ‘fysiek onderwijs’ 
te geven. Buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, moeten worden hervat. 
Jongvolwassenen met een laag risico zouden weer normaal naar hun werk moeten 
gaan in plaats van thuis blijven werken. Restaurants en andere bedrijven moeten 
open zijn. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten hervat 

https://www.ninefornews.nl/?zoeken=COVID-19
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worden. Mensen met een verhoogd risico kunnen meedoen als zij dat zelf willen, 
terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren wordt 
geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.” 

 
Aan het begin van de coronacrisis, in maart 2020, kregen we van onze politieke 
leiders te horen dat zij niets anders deden dan “de wetenschap volgen”. Maar nu vele 
tienduizenden wetenschappers en medisch specialisten een einde eisen aan de 
maatregelen, geven zij niet thuis. 

Voetnoot 
Wie meer wil weten over de negatieve effecten van de lockdownmaatregelen, raden 
wij het artikel aan van professor Michaéla Schippers, hoogleraar gedrag en 
prestatiemanagement bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus 
Universiteit. “For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the COVID-19 
crisis”, gepubliceerd op 29 september 2020 in Frontiers in Psychology. 

Voor meer informatie over de werking van mondkapjes, zie 

 “Mondkapjes, hoe zit het nou echt?”,  

een literatuuroverzicht. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat tot maart 2020 nog nooit was besloten tot 
een maatregel als een lockdown in de westerse wereld. De echte deskundigen zijn 
altijd van mening geweest dat het middel lockdown erger is dan de kwaal, en dat het 
uiteindelijk ook niet helpt. Influenza- en coronavirussen verspreiden zich toch wel. 
Hier is wat de vermaarde arts en epidemioloog Donald Henderson (1928-2016), de 
man die als verantwoordelijk wordt gezien voor de uitroeiing van pokken in de 
wereld, erover had te zeggen: 
( https://www.aier.org/article/did-the-lockdown-save-lives/ ) 
 
“The interest in quarantine reflects the views and conditions prevalent more than 50 
years ago, when much less was known about the epidemiology of infectious diseases 
and when there was far less international and domestic travel in a less densely 
populated world. It is difficult to identify circumstances in the past half-century when 
large-scale quarantine has been effectively used in the control of any disease. The 
negative consequences of large-scale quarantine are so extreme (forced confinement 
of sick people with the well; complete restriction of movement of large populations; 
difficulty in getting critical supplies, medicines, and food to people inside the 
quarantine zone) that this mitigation measure should be eliminated from serious 
consideration.” Dat was in 2006. 
 
Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De 
Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 
2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter. 
 

HUISARTS WAARSCHUWT VOOR DE NANOTECHNOLOGIE DIE WORDT GEBRUIKT IN HET VACCIN 

https://www.bitchute.com/video/KjFRsu61fdiX/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.577740/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.577740/full
https://www.ademvrij.nu/mondkapjes-hoe-zit-het-nou-echt
https://www.aier.org/article/did-the-lockdown-save-lives/
https://www.aier.org/article/did-the-lockdown-save-lives/
https://thefriendlysociety.nl/
https://twitter.com/freedomofgovt
https://www.bitchute.com/video/KjFRsu61fdiX/
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Nederlandse arts: ‘Er lijkt een staatsgreep te zijn gepleegd’ 
Er lijkt een staatsgreep te zijn gepleegd. Dat zegt arts Elke de Klerk, lid van de onlangs 
opgerichte World Doctors Alliance, in gesprek. “Er is een vreemde mogendheid die onze 
overheid heeft overgenomen. We zijn nu alleen maar Agenda 21 aan het uitrollen.  
That’s it,” licht ze toe. De Klerk vindt het triest om te zien dat 
 mensen momenteel allemaal als schapen zijn. “Schapen zijn voor de wolven.”  
Ze zegt ook dat ziekenhuizen ‘heel leeg’ zijn. “Ik heb informatie uit meerdere ziekenhuizen.” 
De arts zit niet te wachten op een coronavaccin: “Ik heb al heel veel schade gezien door 
vaccins.” >>> https://www.ninefornews.nl/nederlandse-arts-er-lijkt-een-staatsgreep-te-zijn-gepleegd/  
 
Great Reset’ vormt een bedreiging, waarschuwt Australische senator 

 

David Icke zetLonden op stelten: ‘Doe je mondkapje af en stop met 1,5 meter! Vrijheid!’ 
 
Explosief gerucht over Jaap van Dissel: ‘Dit is een nucleaire bom’ 
Het gerucht gaat dat RIVM-baas Jaap van Dissel beschikt over een vermogen van zes miljoen euro en dat hij aan 
het begin van de coronacrisis zijn >>> 

 

https://www.ninefornews.nl/nederlandse-arts-er-lijkt-een-staatsgreep-te-zijn-gepleegd/

