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Weltschmerz Gazet

Een jaar "noodtoestand"

“Al bijna een jaar leven we in een samenleving die een rechtsstaat onwaardig is.” Aldus Jeroen
Pols, jurist van Viruswaarheid, in de indrukwekkende pleitnota die hij hield voor het gerechtshof

https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/web/qna8kgt0vn/kcswprfris/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/kcswprfris/mjgtdmmdro/nktjlgvdcv/pnuwvcourl


van Den Haag op 19 februari 2021.
 
Pols hield zijn rede in het kader van het hoger beroep dat de staat had aangetekend in de door
Viruswaarheid gewonnen rechtszaak waarin de avondklok door de rechter onwettig werd
bevonden. U weet inmiddels hoe deze saga is geëindigd: de rechter oordeelde in hoger beroep
dat Nederland nog altijd in een noodtoestand verkeert die iedere willekeurige inperking van de
vrijheid door de staat rechtvaardigt.
 
Een permanente noodtoestand voor een epidemie die niet veel meer voorstelt dan een forse
griepepidemie? Inderdaad, zoals Pols al vaststelde, een rechtstaat onwaardig.
 
De toespraak van Pols gaat over veel meer dan de avondklok: hij gaat over alle maatregelen en
het hele beleid. De belangrijkste vraag, zegt hij, “is helemaal niet gesteld door de beleidsmakers
en de volksvertegenwoordiging: hebben wij eigenlijk de bevoegdheid om deze maatregelen te
nemen? Hier is maar één antwoord op mogelijk: nee.”
Het gaat hier, zegt Pols “over onze samenleving. Over het leven van 17,5 miljoen mensen.
Vinden wij onze rechtsstaat met de daaraan verbonden vrijheden en mensenrechten het waard
om voor onze kinderen te behouden? Accepteren wij een overheid die alleen oplossingen zoekt
in onmenselijke en repressieve oplossingen die onze vrijheden en waardigheid wegnemen?”
Wellicht zal de rede van Pols ooit in de geschiedenisboeken terecht komen als een historische
verdediging van de vrijheid op het moment dat Nederlandse leiders die verkwanselden. Wij zijn
daarom blij dat hij hem nogmaals uitsprak voor de camera’s van Café Weltschmerz. Mis hem
niet!
 
 
Daarnaast roept Jeroen Pols in een interview met Karel Beckman horeca-ondernemers en
winkeliers op om op 2 maart aanstaande hun deuren te openen. Voor veel van hen is het
pompen of verzuipen.
 
Viruswaarheid, zegt Pols, heeft een team van juristen klaar staan om ondernemers bij te staan.
Hij is ervan overtuigd dat veel rechters sluiting onwettig zullen verklaren.
 
Hoe zijn we in deze toestand terechtgekomen? Een groot probleem is dat het Outbreak
Management Team (OMT) een soort schaduwregering is geworden. De adviezen van het OMT,
die uitsluitend gericht zijn op de risico’s van corona, worden door de regering klakkeloos
gevolgd.
 
Dat is echter nooit de bedoeling geweest van het OMT, vertelt Dr. Jan Huurman in een
onthullend interview met James Roolvink. Huurman kan het weten: hij heeft het OMT bedacht!
 
Huurman, die onder meer directeur is geweest van het voormalige Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), werd in 1993 door de regering gevraagd
om een evaluatie uit te voeren van het chaotische beleid rond de toenmalige polio-uitbraak. Hij
kwam met het advies om een Outbreak Management Team op te zetten, dat de regering kan
bijstaan als zich een epidemie voordoet en er snel beslissingen moeten worden genomen.
 
Daar staat hij nog steeds achter, maar hij vindt dat de rol van het huidige OMT is ontspoord.
“Het is prima als het OMT vanuit zijn expertise adviezen geeft, maar het is de taak van de
regering om alle belangen mee te wegen en ook de nevenschade van de maatregelen in acht te
nemen.” Dat gebeurt volgens hem nu onvoldoende.
 
Het stoort hem ook dat leden van het OMT zoveel in de media verschijnen en zelfs persoonlijke
adviezen gaan geven, zoals het advies aan vrouwen om even niet zwanger te worden. “Dat
overschrijdt verre hun competentie.”
 
Huurman schreef het afgelopen jaar zes artikelen die hij stuurde naar de Volkskrant en NRC
Handelsblad, maar, ondanks zijn staat van dienst, werd geen daarvan geplaatst. Gek hè?
 
Op Café Weltschmerz komt hij wèl aan het woord. Wij zijn ervoor om de geluiden te laten horen
die door de mainstream media worden genegeerd. Dat is hard nodig in de noodtoestand waarin
we verkeren. En dat kan alleen met uw steun! Hartelijk dank voor uw donaties!
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Voor onze columnist Ad Nuis is het mooi
geweest. Wie nu nog gelooft in een dialoog
met de overheid, is reddeloos verloren. Zijn
oplossing: leef je leven en trek je niets aan
van de “maatregelen”. Waar hij zich wel
kwaad over maakt: wat we onze kinderen
aandoen. “Ze mogen niet meer zichzelf zijn.
Ze mogen pas meedoen als ze gezond zijn
en getest.”

 

 

Giliam Kuijpers, kinderarts, ex-directeur
beleid bij Artsenfederatie KNMG, en
bestuurslid van het Artsen Covid Collectief,
praat met interviewer Michiel de Jong over
de medische cultuur in Nederland. “We zijn
te mechanistisch en technocratisch bezig.
Er is sprake van groepsdenken.” Volgens
Kuijpers moeten artsen weer gaan varen op
hun eigen morele kompas.

 

Volgens Maurice de Hond sjoemelt het RIVM
met de cijfers over de Britse corona variant en
is de strenge lockdown op drijfzand gebaseerd.
Hij wil graag bij Mark Rutte aanschuiven om
advies te geven, maar vooralsnog krijgt hij geen
gehoor. Richard Beunder interviewde hem en
Maurice leest de open brief voor die hij aan
Rutte heeft gericht.

 

Meer interviews in de afgelopen tijd:

Klik op een afbeelding voor de video

Kinderen als proefkonijnen Medisch groepsdenken

Maurice vraagt Mark om gesprek

ADVERTORIAL

#SilverSqueeze

Op dit moment neemt een behoorlijke grote groep kleine beleggers het op tegen een aantal
Wall Street banken die de zilverprijs al decennia manipuleren.
 
“Deze banken hebben meer zilver verkocht dan er beschikbaar is en kunnen straks misschien niet
aan hun leververplichtingen voldoen”, aldus Maarten Verheyen die al meer dan tien jaar over het
onderwerp schrijft.
 
Join the revolution
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Om onze objectiviteit en neutraliteit volledig te waarborgen
maakt Café Weltschmerz geen gebruik van subsidies. We
doen dit vrijwillig!
We hopen dat u ons financieel wilt steunen. Ook kleine
bijdragen zijn meer dan welkom.

Via Whydonate kunt u eenmalig, maandelijks of jaarlijks een
bedrag aan Café Weltschmerz overmaken. U helpt ons
enorm! Hartelijk dank.

Facebook Twitter Website YouTube

Share Tweet Share

Join the revolution
 

Wilt u ook in onze nieuwsbrief adverteren?
Stuur dan een email naar nieuwsbrief@weltschmerz.nl. Bij ons is iedereen welkom, toch willen wij
u erop wijzen dat Café Weltschmerz een onafhankelijke organisatie is en uw advertentie ook als
zodanig wordt beschouwd. Wij nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

De impact van Café Weltschmerz
Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt

over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan
bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz

Café Weltschmerz: denktank en broedplaats voor oplossingen

Geen censuur: houd ons in de lucht!

Ja! Natuurlijk draag ik een centje bij!
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