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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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De voorzitter van de Tweede kamer Vera Bergkamp (D66) 

schorst vier keer de vergadering door uitlatingen van de 

heer Gideon van Meijeren van Forum van Democratie  

 
De kamer voelt zich aangevallen dat het debat niet loopt volgens de richtlijnen en planning van 

VVD, CDA en D66 in de hoofdrol. Het debat ging over de veiligheid van journalisten waarop 

Gideon zich uitte door te zeggen dat juist de journalisten met vooral nepnieuws en 

desinformatie zichzelf in 

gevaar kunnen brengen. Dat 

gebeurt niet alleen in 

Nederland maar ook in de 

andere landen zoals de 

beroemde foto’s vanuit 

Italië. Wilde de journalisten 

dit niet zien of kregen ze 

vanuit het kabinet de 

opdracht dit niet te zien of te 

rectificeren? De bovenste 

afbeelding komt uit 

Lampedusa 2013 na de 

scheepsramp aldaar. De 

journalisten en de kranten 

hebben dezelfde foto 

geretoucheerd en de 

plaatsnaam veranderd in 

Bergamo 2020 waar vele 

slachtoffer te betreuren 

zouden zijn en dat werd 

geïllustreerd met deze oude 

foto. Het zijn exact dezelfde 

foto’s. In de Nederlandse 

kranten hebben de meeste 

ergste verhalen de ronde 

gedaan van mensen die erg 

ziek waren van… ja van wat. 

Het frappante is dat er nooit 

een vervolg is gekomen op 

al die reportages in de krant. 

Als je maar overtuigend kan 

schrijven, wat mij soms lukt, 



dan geloof je in die onzin en dus nepnieuws en desinformatie van de mainstream media, dan 

wel de pers van de staat. 

 

Gideon van Meijeren maakte ook een vergelijk met de niet gevaccineerden en de joden in de 

Tweede Wereldoorlog. De, of bijna, gehele Tweede kamer stond op hun achterste benen 

waarop de Kamervoorzitter het debat vier maal schorste om Gideon het zwijgen op te leggen. 

Want kom je aan de joden en de Tweede wereldoorlog dan kom je ook aan de gevestigde orde 

van VVD, CDA en D66. Kamerleden van de andere partijen werd ook het woord ontnomen 

waardoor een discussie in de Tweede kamer niet meer mogelijk was en dat Gideon zijn 

standpunt niet verder kon en mocht verdedigen. En hier gaat het dus fout in de democratie 

van de Tweede kamer. De D66 Kamervoorzitter Vera Bergkamp blokkeert namens het kabinet 

de discussie en daarmee zal ze zeker haar positie op moeten geven als Kamervoorzitter. 

Iedereen mag erover nadenken en ik vind dat er juist een vergelijk mag worden gemaakt in de 

beperkingen van toen en van nu die mogelijk aanstaande zijn door niet gevaccineerden buiten 

te sluiten van het sociale leven.  

 

Ook ik heb destijds met mijn partner een filmpje gemaakt waar aantoonbaar is dat de 

coronacrisis vergelijkbaar is met de Tweede wereldoorlog. https://youtu.be/F0iBkDjbM0w 

 

 

  

Succes,  

Peter  

https://youtu.be/F0iBkDjbM0w

