


Help ! Mijn moeder wordt gegijzeld !!

Ooit vroeg iemand aan Albert Schweitzer: “Wat denkt u van de moderne 
beschaving ?” “Dat zou geen slecht idee zijn”, antwoordde Albert. 

Met verbijstering sta ik de eerste 14 dagen van de lock down te kijken hoe 
mensen in hun appartementje opgesloten worden, gevangen in de angst voor een
‘onzichtbare vijand’ en verstoken van wat het meest onze immuniteit en ons 
welzijn onderbouwt: aanraking, lichamelijk en sociaal contact ! We krijgen 
een samenscholingsverbod voorgeschoteld alsof we met z’n allen misdadigers 
zijn en nu al leven in een dictatuur. 

In Willebroek vallen begin augustus 2020 slecht Nederlandssprekende jongeren met Corona uniform 

de mensen las�g als ze zich niet perfect aan de regels houden. ‘n Vriend van me op de fiets zonder 

mondmasker wordt door zo’n broekventje aangehouden. Als  mijn 60 jarige vriend zegt dat fietsen 

voor hem intensieve sport is, zegt het ventje: “ Dat te tellen niet, gij moeten op koersvelo zi�en.” 

Van wie krijgen die gastjes dat mandaat, dat uniform ? ‘t Gesprek wordt beëindigd met het 

dreigement dat een PV volgt. Iden�teitskaart werd niet gevraagd. Rol van de overheid wordt nu door

broekventjes overgenomen … 

Het lijkt maar op fascisme … cfr. filosoof René Ten Bos  hieronder genoemd. 

1. Immuniteit opbouwen of kraken ?

Immuniteit heeft op fysiologisch vlak alles te maken met eigenheid opbouwen. 
Alles wat bijvoorbeeld via voeding in het lichaam binnen komt, wordt (voor 
zover het voldoende lichaamseigen is) door de stof-wisseling omgezet in 
‘eigenheid’, in jouw vlees en bloed, jouw lichaam. Wat niet kan dienen, wordt 
afgevoerd via afvalstoffen. Wordt het lichaam overbelast bijvoorbeeld door 
stress of vervuiling of door ouderdom dan loopt die stofwisseling en de 
bijhorende afweer moeizamer. Op psychologisch vlak heeft immuniteit ook alles
te maken met eigenheid en identiteit opbouwen. Wat is van jou en wat is van mij
? Het levenslange en noodzakelijke separatie- en individuatieproces, dat start bij 
de geboorte is onlosmakelijk met de lichamelijkheid verbonden. Dit kan enkel 
ontdekt en ontwikkeld worden in contact met de ander. En graag in warm, 
affectief contact zodat de eigenheid bevestigd wordt. Zonder contact zijn we 
vormloze en ‘bewustzijn loze’ wezens. Bespeelbaar, manipuleerbaar als in 
een game. 



Hoe bouwen we onze immuniteit op als we gaan leven in een vervuilde maar 
steriele wereld ? Het wordt nu zover gedreven dat je verdacht bent in de ogen 
van je buren als je niest. Mijn buurvrouwen, 2 zussen zitten op hun terras met 
mondmasker op. In hun keuken wordt het eten klaar gemaakt met mondmasker 
op, dat enkel af gaat om te eten. Hun terras is 15 m van mijn voortuin 
verwijderd. Of de buurvrouw mijn groet beantwoordt, kan ik niet zien, want ze 
draagt een mondmasker. Ik ga hyperventileren van het verplicht dragen van 
een mondmasker. Van Katrien Geeraerts leerde heel wat mensen via haar werk 
in o.a. ziekenhuizen de hartcoherentietraining. h�ps://biofeedbacktraining.be/ Haar 
ervaring en aanbod maakt heel duidelijk dat het dragen van een mondmasker 
hyperventilatie en dus zelfvergiftiging in de hand werkt en dus het stress en 
angstniveau verhoogt. Ook zonder deze kennis ervaar ik dit. Ik ben op mijn 
hoede voor opmerkingen van de buren als ik naar mijn auto loop zonder 
mondmasker. Ik wacht even tot niemand mij kan zien. Stress dus voor dat wat 
wordt gepromoot: controleer uw medemens. Mijn moeizaam opgebouwde 
immuniteit is mij dierbaar. Maar de overal aanwezige stress is zeer slecht 
voor de immuniteit. Een dierbare met luchtwegproblemen begint terug te 
hoesten sinds het verplicht dragen van deze muilkorf op haar werkvloer.  Het 
zijn maar buren … je moet niet overdrijven.

En sinds kort … voor dag en dauw om de warmte te vermijden wandelen met de
hond ? Vergeet het, je mag maar buiten vanaf 6 uur !! Ongezonde voeding 
kopen met mondmasker mag. Gezonde voeding kopen zonder mondmasker niet.
Het is maar een boete. 

Wat doet het constante gebombardeerd worden met be-alert signalen met 
onze immuniteit ? Als je weet dat stress, autonomie (die nu voortdurend 
ondergraven wordt ) en immuniteit onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden ? Een voorbeeld daarvan is het gegeven dat gorilla’s zich op de 
borst kloppen vooraleer ze een rivaal te lijf gaan. Onder het borstbeen huist
de thymusklier. Wanneer je ze krachtig beklopt, versnel je de aanmaak van
de T lymfocyten, de soldaatjes in het spel van de immuniteit. Als een kind 
zijn ik-bewustzijn ontwikkelt, gaat het zich ook op de borst kloppen. Ik-
bewustzijn, autonomie en immuniteit gaan samen. 

Enkel en alleen al door het beknotten van de autonomie, de voortdurende 
verwarring die gezaaid wordt, ontstaat er heel veel stress en onzekerheid: 
Wel/niet naar buiten, wel /niet een mondmasker, mijn vereenzaamde moeder 
wel/niet bezoeken, wel/niet werken, wel / niet op een bankje rusten … Ik keur 
het niet goed maar begrijp dat de meeste mensen kiezen om slaafs te volgen. Als
je deze maatregelen probeert te begrijpen, heb je immers wekenlang 



opzoekingswerk nodig om te constateren dat de maatregelen nergens op slaan. 
Behalve op uw gezondheid … 

Zo gaat een zeer slechte ouder om met zijn kinderen. Zo gaan de 
volksvertegenwoordigers (whats in a name ?) nu om met ons !!

Het is maar om u te verwittigen … gebruik uw gezond verstand; het is maar om 
u bang te maken zodat je in het gareel zou lopen. Mensen moeten nu gestuurd 
worden. Ze kunnen dat zelf niet. 

In De Bond van april 2020 lees ik het artikel ‘Blijf veerkrachtig in een 
hectische maatschappij’. Michael Portzky legt helder uit hoe ons 
overlevingssysteem in overdrive geraakt en hoe dit de voedingsbodem legt 
voor burn-out. “In een toestand van constante hyperwaakzaamheid, draait 
de cortisolproductie op volle toeren om de stresshormonen te kalmeren. En 
daar gaat het mis. Lange tijd een hoge dosis cortisol in het bloed wordt 
neurotoxisch … dit verklaart waarom stress niet alleen psychische maar 
ook fysieke gevolgen heeft.” Ik nodig u uit om telkens wanneer u iemand 
met een mondmasker passeert, een sticker van afstand houden ziet of een 
handgel ruikt, bij uzelf zorgvuldig te voelen wat de reactie van uw wijze 
lichaam is. Ik voel stress … honderden keren per dag … Ik wordt ’s 
ochtends wakker stijf van de stress …  Ik ben een kanariepietje in de 
koolmijn en begin te schrijven …. Je moet nu uw gezond verstand gebruiken 
… 

Waarom vind ik in de mainstream media wel lijstjes wat je niet mag doen om 
geen boetes op te lopen (repressie) en nog steeds geen degelijke lijstjes wat je 
wel kan doen om in je dagelijks leven je immuniteit op te bouwen ? (preventie !)
(Voor dat laatste kan je ook bij mij terecht cfr. het tijdschrift Bio Gezond dat in 
de Bio shops wordt verdeeld.) 

We overleven dit nu nog omdat we nog een buffer hebben op een aantal 
vlakken. Maar het ergste moet nog komen. 

In mijn jarenlange opleidingen leerde ik dat immuniteit positief beïnvloed 
wordt door het open armen gebaar van een dierbare. Dit kan gemeten 
worden met kinesiologische tests die wereldwijd gebruikt worden. Maar er 
is slechts een enkele dierbare die de moed heeft om mij te omarmen. Ik ben 
alleenstaand. Aanraking is mijn levenswerk … Mijn wijze lichaam doet 
pijn van het gebrek aan contact. ‘Het is alleen de tederheid die telt !’zing ik 
stilletjes samen met Stef Bos. 

Een dappere vriendin bezoekt mij op mijn terrasje. Binnen komen doet ze niet. 
Op het veld naast mijn woning begint de boer zijn pesticiden te spuiten. Het 



product beneemt me de adem. Hilarisch. Tragisch. W mogen elkaar nu enkel 
buiten ontmoeten. Het is voor je gezondheid …

Wat is (psychische) pijn? Psychische pijn ontstaat wanneer de 
energiestroom die je richt op een bepaald project onderbroken wordt ( vrij 
naar Riekje Boswijk). Hoeveel pijn in die zin wordt er nu gecreëerd door 
het stopzetten van onze dagelijkse projecten, het onderbreken van elk 
initiatief of spontane impuls, de telkens veranderende maatregelen in 
telkens verschillende contexten; straatleven, bibliotheek, winkels, 
willekeurige maatregelen in verschillende gemeentes, wel/niet mogen 
werken, wel/niet op reis, wel/niet je ouder zien, wel/niet veilig met 
mondmasker, met een koersfiets en blits sportpakje geen mondmasker, met 
een gewone fiets wel  … eh, fietsen is voor mij sowieso  een intensieve sport 
… ?  Het is maar een mondmasker. Je gaat er niet van dood … 

De overheid is aan het raaskallen als een wispelturige ouder. De eindeloze 
wijziging van regels binnen en buiten het WZC is voor mij absoluut niet bij 
te houden. Wat er hier aan ongewenste dynamieken wordt gecreëerd in het 
onderlaag van ons bewustzijn is niet te overzien; constante stress met 
jarenlange gevolgen van fysieke en psychische ontreddering, elkaar 
verklikken, zinloze maatregelen moeten volgen op straffe van boete en 
blamage, taal die langs alle kanten misbruikt wordt … kwetsbaren 
beschermen ? Het is maar een boete … 

2. Bezielde lichamelijkheid weggecijferd.

Een vriendin kan haar rekeningen niet meer betalen. Ik leen haar 5000 euro voor
de komende maanden. Door  alle verwarring en ellende heen, doen de meeste 
mensen niets anders dan volgen als makke schaapjes omdat ze de 
reductionistische visie van de op dit vlak totaal ongeschoolde overheid volgen. 
Mijn medemensen zijn de slaafsheid en onderdrukking gewoon uit hun 
kindertijd, in hun relatie en in hun job … het kan er nog wel bij zeker ?  Ze zijn 
druk bezig met het onderwijs van hun kinderen zelf in handen nemen, laptops 
aan te schaffen en pampers te verversen. De cijfers die ze horen, geloven ze … 

Bezielde lichamelijkheid en het belang van affectieve toe wending naar 
elkaar wordt nu letterlijk weggecijferd. Terwijl affectief contact het 
fundament is van onze menselijkheid. Het zijn maar lichamen. Doe een 
efforeke, zegt mijn huisarts. … The wisdom is lost in knowledge ! (Eliot)



Een vriendin zit rond de tafel met haar drie zonen. Hoe moeten zij als gezin van 
5 in godsnaam organiseren dat ze maar 5 andere mensen mogen zien deze zomer
? Hoe moeten haar jongens deze zomer doorkomen ?Als ze één keer gaan skaten
op het skatepark, zitten ze al over de 5 personen. Is dit nu een nieuwe lock down
of niet ? Verwarring alom …  Veel extra spanningen in het gezin. De puberzoon 
heeft in het bijzonder onderwijs weken lang geen onderwijs gehad. Hij is 
intussen veel te veel uren gekluisterd aan het scherm.  

Is deze amputatie van onze meest menselijke behoeften aan contact en 
aanraking een oplossing of juist een dieper graven in de ontmenselijking en 
de wereldcrisis ? Ik meen het laatste.  Het is maar voor even. 

Een gezinshulp van Familiehulp vertelt me dat ze zelfs met mondmasker op niet 
meer mag zingen voor haar dementerende bejaarden. Zingen is zowat het enige 
instrument waarmee ze deze mensen kan bereiken. Zorg voor mekaar ? Het is 
maar een liedje… 

Ik ervaar als deze maatregelen als geweld op mijn lichamelijkheid. Mijn 
integriteit wordt door een mondmasker ernstig aangetast. Je kan dit ontkennen, 
maar het is mijn beleving. Doet deze subjectieve beleving er nog toe ? Ik moet 
met bril en mondmasker voortdurend controleren of mijn dure hoorapparaten er 
nog zijn. Ontspannen wandelen met de honden aan de leiband, waar ik ook twee 
handen voor nodig heb, lukt daarom niet.  Het isolement is maar voor even, bijt 
nog wat op uw tanden … en wacht drie maanden voor je naar de tandarts kan 
… Het is maar tandpijn … 

3. “Uw moeder zal niet doodvallen. ’t Zal voor de maandag zijn.” 

Het is de vrijdag in maart voor het WZC vanwege de lock down sluit en ik 
bezoek mijn moeder rond 17u op haar kamer in Mechelen. Met de laatste kracht 
die ze nog heeft voor die dag fluistert ze: “Den dokter”. Ik kan niet meer 
uitvissen waarom ze de dokter nodig heeft maar merk wel dat haar aan 
parkinsonisme gebonden klachten verergerd zijn ; uitgemergelde armen en 
benen die uitermate verkrampt over elkaar heen liggen. Ik leg een briefje voor 
het personeel en bel op zaterdagochtend met ‘de verpleging’. “Uw moeder zal 
niet doodvallen,” is het antwoord, “ het zal voor de maandag zijn.” Dit zoveelste
grove antwoord in een eindeloos traject van pogingen om de leefsituatie van 
mijn moeder te verbeteren, beneemt mij de moed om de komende eerste weken 
van een lock down, die als een gifwolk op ons valt, nog te bellen naar een 



wellicht overbelast personeel. Elf weken lang duurt het waarin ik zonder 
enige informatie, zonder overleg met mijn moeder, zonder enige vraag van het 
WZC of wij ons moeke zelf in huis zouden kunnen nemen … gedwongen ben 
om te constateren hoe mijn moeder wordt opgesloten en verwijderd van haar 
kinderen. Digitaal met mijn moeder communiceren is geen optie zegt mijn 
buikgevoel en zo bevestig later haar buurman: “Na elk digitaal contact of elke 
zwaaibeurt met andere familieleden, is mijn dementerende moeder nog erger 
overstuur dan anders.” Aan het raam gaan zwaaien is ook geen optie, want ik 
mag me niet uit mijn regio verplaatsen. Het is maar een oud moederke. Het zijn
uw genen maar … 

De enige die eens langs komt als ze (reeds jaren lang) ’s avonds in bed ligt te 
roepen, is haar jongere buurman van de kamer ernaast.  

4. Het is uw burgerplicht. 

Op 14 dagen tijd is een heel land getraind om de meest fundamentele behoeften 
te onderdrukken: warm menselijk contact, een hand geven, een knuffel, je lief 
opzoeken, een kind op schoot, een schouderklopje voor een student, kinderen 
laten samen spelen, nabijheid, samen zijn … onder het mom van ‘Je kan 
hierdoor levens redden !’Het is uw plicht van burgerzin te tonen … 

Er komt een drama op ons af als het gaat over het nieuwe coronavirus. Dat 
zegt Wim Derave, professor inspanningsfysiologie aan de U Gent. In een brief 
naar "de medemens" haalt hij uit naar mensen die de maatregelen van de 
overheid niet serieus nemen. "Je kan het leven van een medemens redden. Wees 
niet egoïstisch." (15 maart 2020)

Ja, wie wil er nu de oorzaak van zijn dat een ander mens dood gaat ? En die 
eerste dagen dat de storm Corona over ons land raast, kan ik als burger nog niet 
meteen inschatten of de draconische maatregelen die door een klein groepje 
wetenschappers en politici gestuurd worden, echt nodig zijn. Dus ik volg. Ook 
ik ga een beetje extra voeding kopen … Er wordt immers gesproken van een 
gevaarlijk virus en de beelden in Italië doen ons huiveren. (Wat niet wordt 
verteld is dat Lombardije een heel hoge luchtvervuiling kent. En dat 5G daar al 
uitgerold was, wat vanwege de interactie met onze persoonlijke 
elektromagnetische velden belastend is voor de immuniteit.) Ik heb even tijd 
nodig gehad om te volgen en voor ik het wist was ik een beetje mee in de 
collectieve hysterie, angst en hypnose. Kerklokken in mijn dorp luiden elke 
avond om 20u de noodtoestand af en een luidspreker schalt op een avond door 



de straten: “Blijf a.u.b. in uw kot. Geen hysterie !” klinkt een stem in de 
avondstilte.  Hmm, hmm … wie creëert hier hysterie en een oorlogsgevoel ? 
Deze op diep menselijk en affectief vlak onmenselijke situatie gaat stinkende 
wonden in ons zielenleven slaan of her traumatiseren, dat weet ieder die met zijn
hart kan kijken … En dit alles vanwege een hoe gevaarlijk virus ? Het is maar 
het zielenleven … 

Professor Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de Universiteit 
Gent stelt op 25 maart (De angst voor het coronavirus is gevaarlijker dan het 
virus zelf) dat onze angst voor het coronavirus niet enkel op feiten is gebaseerd. 
Het virus is gevaarlijk, zegt hij (Is het echt gevaarlijker dan een ander stevig 
griepvirus ?)  maar er schuilt een diepere existentiële crisis achter onze 
angstgevoelens. De maatschappij was al langer aan het wegglijden in een 
spiraal van angst en psychisch onbehagen. Dat fenomeen aanpakken is de echte 
uitdaging van de coronacrisis. Het hoeft niet meer gezegd: onze maatschappij …
is in de greep van een verhaal over een virus – een verhaal dat ongetwijfeld op 
feiten gebaseerd is. Maar welke? Het verhaal wordt vooral geconstrueerd door 
een angst en psychische ontreddering die al geruime tijd in alle geledingen van 
de maatschappij aan het groeien was.

Een lieve moeder uit mijn vriendenkring huilt omdat ze haar kleuter nu moet 
leren om afstand te houden van een ander kindje want dat kan ‘besmettelijk’ 
zijn. In mijn lagere schooltijd werd er zo gepest: “Eikes, gij zijt besmettelijk”. 
Welke impact gaat het op onze kinderen hebben nu alles ademt dat de 
lichamelijkheid van de ander gevaar inhoudt ? Ik beoefen al 20 jaar het 
haptonomisch begeleiden van zwangere echtparen en jonge gezinnen. Ik 
meende al die tijd dat mijn werk essentieel is: voelen en bewegen zijn 
immers de pijlers waarop de hele ontwikkeling rust. Gezond pre- en 
postnataal leven op alle niveaus zijn de basis van een gezonde maatschappij.
Maar ik mag mijn job niet meer uitoefenen. Grondig, degelijk, duurzaam, 
warm lichamelijk, hartelijk, maakt plaats voor twee angstige ogen in een 
hallucinant brave new world straatgebeuren. Het is maar een kindje dat zijn 
moeder niet herkent met een mondmasker op … zo belangrijk is het spiegelen 
van een kind nu ook weer niet. Het is maar voor even … 

5. In het ongewisse blijven over het lot van uw dierbare. 



Elf weken lang heb ik geen enkel nieuws van mijn moeder en van de 
maatregelen die in het WZC gesteld zijn. Ik probeer via de site van het WZC 
info te vinden, maar daar vind ik alleen hoe je mondmaskers moet maken en dat 
Delhaize paaseitjes heeft geschonken. (Dit laatste is absoluut geen 
ondersteuning van de immuniteit, integendeel !). Hoe moet ik weten dat het 
WZC via mail en facebook communiceert, als ik geen facebook heb en nooit 
informatie via mail krijg. En ze voor de zoveelste keer een administratieve fout 
maken en een verkeerd mailadres gebruikten, waardoor ik dus geen info heb 
… ? Er wordt anders ook zelden, niet of half op mijn vragen geantwoord en als 
er wel geantwoord wordt, vaak veel te laat na datum. Dus ik vermoed dat er nu 
helemaal geen ruimte meer voor is en blijf op de achtergrond. Aangezien broer 
en zussen na een eindeloos traject van stress in het WZC niet meer met mij 
communiceren, tast ik over het lot van mijn moeder 11 weken lang in het 
duister. Het zijn maar 11 weken … even doorzetten … 

Omdat ik na een bijna twee jaar lange route van signaleren, proberen in dialoog 
te gaan, op zoek naar hulp meer dan 100 mails te hebben geschreven (intussen 
eind juli 2020 zijn er dat al rond de 150) en een inspectieverslag met 0,0 
resultaat … zelf te uitgeput ben om nog voor mijn moeder op te komen … weet 
ik, terwijl ik door de lock down zelf van mijn sokken geblazen ben, de eerste 
weken geen raad wat ik nog voor mijn moeder kan doen. Maar de stress van de 
machteloosheid en de zorg om haar welzijn weegt zwaar op mij. Ik heb nooit 
buikpijn, maar sinds half maart heb ik constant buikpijn van de stress. Alle
tools waarmee ik anders zelf zorgvuldig aan mijn gezondheid werk, zijn nu 
onmogelijk: zwemmen, concertje, museum, tentoonstelling, fasciatherapie, 
osteopathie, accupunctuur , sociaal contact … Er zijn ergere dingen. Het is 
maar buikpijn. 

6. Een reductionistische visie op gezondheid en welzijn. 

Wat ik absoluut niet volg is de reductionistische visie van de virologen op 
gezondheid. Ik ben als ervaringsdeskundige al jaren intensief bezig met het 
thema ‘opbouwen van immuniteit’. De gedragscode die ons nu door de 
overheid in de maag gesplitst wordt en soms nog moet gehandtekend 
worden, is absoluut slecht voor de immuniteit. Wie heeft het recht om ons al
maanden weg te houden van onze meest essentiële behoefte: echt, fysiek 
contact met onze dierbaren en vrij ademen! Ik ben nooit bang geweest voor 
een virus … wel voor de gevolgen van deze draconische maatregelen. 



Mijn gevoel zei van bij het begin dat ‘het niet klopte’. Vandaag wordt via 
www.viruswaanzin.be duidelijk dat de groep van virologen elk op hun beurt 
gesponsord worden door Bill Gates Foundation. Het is maar door Bill Gates 
gesponsord onderzoek … Je moet de virologen nu ook niet demoniseren. Ooit 
besliste men terecht om kerk en staat gescheiden te houden. Vandaag zijn 
kapitaal en wetenschap zo nauw verweven dat bijna iedereen het ‘normaal’ vindt
dat een gezondheidsbeleid gestuurd wordt door het grote kapitaal. Van een 
journalist die ik ontmoet op de wandeling, hoor ik dat Fernand Huts wordt 
gesponsord voor zijn kunstverzameling. Terwijl zovele mensen die in de 
culturele sector werken nu nog nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. 

Mijn autistische buurman wil de puntjes op de i. Ik vermijd om hem te 
ontmoeten. Ik durf niet met de hond om de hoek te gaan wandelen. Ik rijd elke 
dag speciaal naar een andere provincie om de hond uit te laten. Gefrustreerde 
hond in huis omdat het te lang duurt voor ze kan wandelen. Het is maar een 
kakje … 

Als ik aan mensen vraag waarom ze een mondmasker dragen, zeggen ze dat
het MOET. Ze mogen (straks moeten) ook verklikken wie geen muilband 
draagt. Gaan deze ontelbare volgelingen van de viroliegenkerk als er hen 
morgen gezegd wordt om een steen naar de muilbandlozen te gooien, dit 
ook doen ?  Ik habe es nicht gewusst. Het is maar een steen. Het moet … het 
moet … het moet … De burgerzin van de burger wordt bespeeld, om de tuin 
geleid, gemanipuleerd, gebruikt. Burgers wringen zich, masochistisch en 
extrinsiek gemotiveerd door burgerzin in een stikheet en ongezond 
mondmasker. Het beleid wordt in de klassieke media niet ontmaskerd. 
Verdeel en heers !

Mijn huisarts geraakt in de knoei door mijn kritische vragen. Het verknoeit onze 
relatie. In deze crisis heb ik geen huisarts meer. Ik ben nu even medisch op 
mezelf aangewezen. Een huisarts zoeken waarmee het in deze situatie klikt, 
wordt een uitdaging. Mijn beste vriendin kan mijn emoties en pijn niet hanteren 
en haar eigen emoties niet toelaten.. Het hypothekeert onze vriendschap. Ik zag 
haar al een hele tijd niet meer. Een ander bevriend koppel gooit met figuurlijke 
stenen als ik kritische vragen stel. Door de extreme en zinloze situatie lopen nu 
heel wat relaties en vriendschappen op de klippen. We doen dit voor de 
kwetsbaren. Doe een versterving … Een dierbare oude dame die zowat de enige 
thuisplek was die ik nog had, kan ik niet meer telefonisch bereiken. Via het 
internet ontdek ik dat ze al weken lang overleden is aan een nierprobleem. Het 
afscheid had plaats in intieme kring. Alleen mijn hond om dit mee te delen. 
Rouw, loslaten, accepteren, stress, pijn … 



Is rouwen in isolement en werkeloosheid ons voorland ? Het is maar een 
uitvaart … 

7. Gelegitimeerde wreedheid. 

In 2019 pikt Johan Truyen, directeur van Okra mijn kreet om hulp voor mijn 
moeder op en besluiten wij samen om de vele mails en verslagen die ik 
geschreven heb in een boek te bundelen als getuigenis naar de overheid. Er is 
eindelijk iemand die mij gehoord heeft in een lang traject van observeren, 
signaleren, aandringen en veel te veel stress waardoor de familie elkaar niet 
meer vindt. Uiteindelijk breng ik met kerst 2020 de aangepaste drinkbekers waar
we al 2 jaar om vragen zelf naar mijn moeder… Ik licht hier een tipje van de 
sluier op van de ontmenselijkende toestand in het WZC voor maart 2020. 
Vanwege de draconische maatregelen heeft Johan Truyen ook niet meer aan het 
geplande boekje kunnen werken. 

Samenspraak en een down top model in het WZC zoals het Zweedse Tube 
model zijn dringend nodig … Maar vandaag wordt heel het maatschappelijk 
leven top down georganiseerd. Velen rondom mij zijn dit al zo gewoon dat ze 
hun schouders ophalen wanneer ze in de zomer ’s nachts niet meer op straat 
mogen … 

Op 21 april 2020 wordt mijn moeder 89 jaar. Worden de kaartjes voorgelezen ? 
Geraken de tijdschriften met mooie prenten die ik opstuur bij haar ? Omdat mij 
de moed ontbreekt, belt mijn nichtje om te vragen hoe het met mijn moeder gaat.
Het antwoord van het personeel is: “ Ze heeft haar verjaardag al goed kunnen 
vieren …” Enige diepgang over hoe het werkelijk met mijn moeder gaat, 
wordt zoals gebruikelijk niet gedeeld. Van de buurman hoor ik later dat mijn 
moeder overstuur was omdat mijn broer aan het raam kwam zwaaien. Mijn 
moeder heeft 5 kinderen, waarvan 4 in België. Haar leven draaide psychologisch
om haar kinderen. Ik noem dit gelegitimeerde wreedheid. Het zijn maar haar 
kinderen …  

Als de hoofdverpleger mij na een bezoek in de Babbelbox onvriendelijk 
duidelijk maakt dat de bewoner ‘centraal staat’ en de familie voor hem niet 
belangrijk is, communiceer ik dit met de directrice. Ik schrijf: “Ik begrijp nu 
waar ons voortdurende misverstand ligt, want mijn insteek is samenspraak.” 
Waarop ik als antwoord krijg: “Wat fijn dat het vertrouwen hersteld is. “  Pardon
??!! Het is maar familie … 



Ik bel op mijn moeders verjaardag naar mijn raadsman. “Massahysterie”, zegt 
hij “ tegen die krachten ben je als enkeling niet opgewassen. “

Alhoewel er schatten van verzorgenden bij het personeel zijn, ik kleine 
resultaatjes behaald heb, (zoals een directrice die zich zichtbaar maakt sinds 
maart 2020) is het hele systeem van het WZC met daarbovenop de huidige 
perverse maatregelen zo gebouwd dat mijn moeder niet meer van mij is, er 
geen enkele dialoog mogelijk is over privacy, personalisering, degelijke 
voeding, ondersteunende medicatie. 

Als ik via de media verneem dat we onze ouders stilaan terug mogen bezoeken, 
contacteer ik het WZC. Het is de zoveelste keer dat ik niet geïnformeerd werd 
omdat er een foutief mailadres gebruikt werd. Nooit eerder kreeg ik mails. Hoe 
moet ik weten dat ze dit kanaal nu wel gebruiken ? Ik krijg een tiental 
achterhaalde mails met niet te onthouden lijstjes van maatregelen. Geen enkele 
persoonlijke informatie over mijn moeder. Klachtenbehandelaar en directie 
vinden het ook ‘erg’ dat ik geen informatie had waardoor ik mijn moeder extra 
mag bezoeken. Die eerste bezoekweek mag dus per uitzondering ook een ander 
familielid nog via de babbelbox langs gaan. Babbelbox: … een moeke met 
afasie en ik die slechthorend ben … ik hoor meer van wat de buren vlak naast 
me zeggen dan van wat mijn moeder probeert te communiceren. Ik zie wel dat 
ze telkens naar haar mond wijst. Na het tweede bezoek op de kamer weet ik 
waarom: er staan zweren op haar lippen. Ik moet lang aandringen en 
duidelijkheid vragen (want men wil mij naar de tandarts met haar sturen zonder 
dat ik weet waarom) …  vooraleer enkele dagen later de dokter constateert dat 
mijn moeder weer aften heeft. Hoeveel weken lang, heeft ze al weer aften ? 
Waarom heeft niemand dit gezien en ik wel ?!! Omdat ik met haar voelend 
en geduldig contact maak terwijl iedereen gehaast over haar heen loopt ? Ik
klaag dit nogmaals aan bij de klachtenbehandelaar. Wij formuleren samen 
telefonisch drie vragen waarop mevrouw me zal antwoorden. Via een sms’je 
vraag ik enkele weken later: “Wat maakt dat ik geen antwoord op deze vragen 
heb gekregen ? “ … geen antwoord … 

De eerste keer dat ik terug op de kamer kom, wordt het tijdschrift dat ik de week
ervoor in de wasruimte legde (de weinige verstrooiing die aansluit op mijn 
moeders behoefte) op de kamer gebracht en constateer ik zoals gewoonlijk een 
beschimmelde schuif waar mijn moeders laatste privé spullen in liggen en een 
beschimmelde pot waar haar gebit in bewaard wordt. Ik neem foto’s. Dit is een 
oud zeer, inspectie haalde niets uit, was aangekondigd … Een week voor de 
inspecteur langs kwam, voelde mijn moeder zich “Opperbest omdat iedereen zo 
lief is voor mij …”Het is maar een schuifke. 



Ik werd bij het ‘onthaal’ in het WZC met een agressief gebaar naar de kop 
geschoten … het pistool blijkt de thermometer te zijn. Ik kaart dit 
ontmenselijkend gebaar aan en de volgende keer gebeurt het temperatuur meten 
rustiger. Ik heb telkens ‘onder’ temperatuur, wat volgens mijn eigen 
thermometer niet klopt … Ik mag telkens passeren. Ik ervaar dit als een 
inbreuk om de integriteit van mijn lichamelijkheid en mijn medische 
gegevens. Maar het is te nemen of te laten als ik mijn moeder wil zien.… Er was
afgesproken dat mijn moeder in bed zou liggen omdat ik met een zeer onrustige 
moeder in een rolstoel en met kamerarrest geen blijf weet. Afspraak niet 
nagekomen … 

Na weken geen contact met mijn moeder wordt het eerste bezoek op de 
kamer keer op keer verstoord door personeel dat zonder kloppen binnen en
buiten loopt. Bordje aan de deur: Niet storen wordt telkens genegeerd. Het 
is maar een afspraak … 

“Waar is Billy “?, fluistert mijn moeder ? Maar mijn hondje mag ik niet meer 
meebrengen. Vanwege de hygiëne … Het is maar een beschimmeld schuifke. 
Het is maar een hondje. Het is maar een dementerende bejaarde die 
opmontert door een hondje.   … 

Mijn moeder heeft geen polsbandje aan. Na heel wat geharrewar en 
tegenstrijdige antwoorden, beweert de hoofdverpleger dat dit is omdat ‘ze 
toch niet meer kan bellen’. Of omdat ze teveel belt ? Ik constateer op die 
drie bezoeken op haar kamer dat mijn moeder - omdat ze niet kan bellen – 
veel langer dan wenselijk en menselijk is in haar eigen stoelgang blijft 
zitten. Ontmenselijkend ! Ik heb nachtmerries van kuddes koeien die tussen
nadarhekken naar het slachthuis sloffen … Ik lig telkens wakker ’s nachts 
enkele dagen voor het bezoek en moet hier ook telkens van bekomen na een 
bezoek. De hele week heb ik stress voor dat ene bezoek. Je moet niet 
demoniseren … 

De maat is vol als ik mijn moeder de derde keer op de kamer bezoek en 
haar hulpeloos maaiend vind met beide magere benen op elkaar geklemd 
tussen de spijlen van het bed. Dit is niet de eerste keer dat ze daarvan bont 
en blauw ziet. Ik neem een foto omdat ik anders toch niet geloofd word, bel het 
personeel en bevrijd haar zachtjes. Een fantastische, lieve verzorgende helpt 
mijn moeder mee uit bed. Maar ik ben verontwaardigd en communiceer dit ook 
met een tweede verzorgende die ongeveer een half uur na mijn aankomst 
spontaan binnen loopt om mijn moeder uit bed te helpen. Zo lang zou mijn 
moeder nog geklemd gezeten hebben als ik niet was binnen gekomen.  Die 
ene wandeling op de week met mijn moeder is gespannen, we zijn allebei over 



onze toeren. Bij aankomst na de wandeling in het WZC spreekt de 
hoofdverpleger mij bars aan dat ik zijn personeel van streek breng. Het verslag 
van de verdere communicatie zet ik op mail, met de autoritaire, paternalistische 
toon waarop ik aangesproken wordt erbij … Er wordt mij gevraagd van geen 
foto’s te nemen, want dit intimideert het personeel. Er wordt mij gezegd dat er 
geen oplossing is voor het gekneld zitten tussen de spijlen van het bed. De 
situatie en communicatie is volledig verziekt. Ik besluit een time out te nemen 
en het bezoek aan mijn broer en zussen over te laten. Op mijn verjaardag op 
25 juli mag ik mijn moeder niet bezoeken. Het is maar een verjaardag, he. 

Terwijl ik wanhopig zoek hoe ik nog iets voor mijn moeder kan doen … dragen 
moeders die op wandel zijn met hun baby’s nu mondmaskers. Niet beseffend dat
het zelfbesef van hun kind gebouwd wordt op de feedback van haar gelaat. Le 
regard de l’autre me tue. Ogen, angstige ogen, boze ogen omdat ik het spel 
van deze hypermoderne terreur niet mee speel. 

Boerka’s verboden. Mondmaskers verplicht. Nadenken niet nodig. Wij denken 
voor u. Het moet … het moet … ich habe es nicht gewusst … accepteer dit virus 
nu eens … 

8. Kwetsbare mensen beschermen. 

Terwijl wij met z’n allen meurg zijn van zinloze, uitputtende maatregelen op 
alle niveaus van ons mens zijn … kruipen politiekers door het raam om op 
vakantie te gaan ! Zij zijn de naam volksvertegenwoordiger niet waardig. Zij 
zijn de verbinding met het volk dat hen verkozen heeft volkomen kwijt. Het is 
maar een volk …s

Mijn uitgemergelde moeder van 89 jaar, wiens lijden – tegen de geest van 
haar wilsbeschikking in – in eenzaamheid gerokken wordt i.pl.v. dat haar 
kwetsbaarheid beschermd werd,  moet half juli ook nog op die enige 
mogelijke wandeling in de week een mondmasker dragen. Terwijl zij in het 
rusthuis geen mondmasker moet dragen. Ik begreep dat virussen via 
aerosol worden overgedragen. En dat dit binnenskamers problematischer is
dan in de buitenlucht. Mijn moeder heeft afasie en kan enkel nog fluisteren.
Ik moet liplezen om iets van haar te verstaan. Wij wandelden met twee op 
de dijk van de Dijle. Ik ben slechthorend. Als zij een mondmasker draagt, 



kan ik helemaal niet meer met haar communiceren. Mij ontgaat de logica 
daarvan. Het proeft als een autistisch regime. Het is maar een 
wilsbeschikking … 

Ik overleg nog maar eens met een bevriende arts of ik mijn moeder bij mij thuis 
zou kunnen verzorgen. Het blijkt voor mij een onmogelijke taak te zijn. Ik heb 
ernstige gewetensproblemen: ik ben gedwongen mijn moeder in de steek te 
laten. Zeer schrijnend. 

Intussen mag ze eind juli nog maar een half uur per week bezocht worden 
door 1 van haar 5 kinderen, achter glas of met mondmasker maar niet meer
buiten of op haar kamer. Contact in de nabijheid van je dochter wordt nu 
helemaal onmogelijk gemaakt. Dit is een gruwelijke marteling in haar 
laatste dagen. Het is maar een oud menske. We beschermen nu de zwakken. 

Zogenaamde burgerzin wordt ons opgelegd om kwetsbare mensen te 
beschermen terwijl er dubbel zoveel kwetsbare mensen gemaakt worden ! 

9. Wij controleren elkaar nu. 

De directie stelt in het WZC mensen op aan de ingang die als gendarme moeten 
functioneren om de familie te controleren. Deze gendarmes weten niets over 
immuniteit maar volgen slaafs wat hen wordt ingefluisterd en krijgen het recht 
om mijn temperatuur op te lijsten. 

Wat gezond verstand is wordt ons nu voorgekauwd. Door één kanaal: de 
klassieke media, de overheid en een clubje virologen. De virologen zijn de 
nieuwe orthodoxe kerk. En wij slikken. Denken wij nog vrij en zelfstandig ? 

Smetvrees en controledrang, angst voor een virus en de gevolgen van deze 
draconische maatregelen zijn gevaarlijker en besmettelijker dan het virus 
zelf. Wat maakt dat zovele mensen dit blijven verdedigen ? 

Waar is de raad van wijzen: de pedagogen, de sociologen, de psychologen, de 
holistische geschoolde medici, de haptonomen zoals ik ? Wij worden letterlijk 
de mond gesnoerd want ik kan mijn werk in deze condities niet meer degelijk 
doen. Het is maar voor even. Het is een niet essentiële job … 

Op het marktplein in ons dorp is er een man die iedereen meent te moeten 
controleren, al roepende. Ook moeders met kleine kinderen … 



10.Je moet flexibel zijn. Maak van uw job uw hobby … 

Ik ben al twintig jaar gepassioneerd haptonomisch aan het werk. Ik vind al 20 
jaar dat ik een zeer essentiële job heb: de basis van de leefbaarheid van de 
maatschappij wordt gelegd tijdens zwangerschap, geboorte en het prille leven. 
Omdat ik niet kan werken is mijn levenslust, vitaliteit en zelfvertrouwen 
ernstig op de proef gesteld. Ik heb geen recht op een vergoeding maar de 
onkosten lopen wel door.  Het is maar vitaliteit … 

Rond het jaar 2000 haalde een slecht uitgevoerde studie van een Luikse 
professor in Brusselse zwembaden de kranten met de boodschap dat kinderen 
longproblemen zouden krijgen van zwemmen in gechloreerde Brusselse 
zwembaden. Na 20 jaar zorgvuldige begeleiding en observatie van jonge 
kinderen in Vlaamse zwembaden, heb ik dit nooit waargenomen bij de 
honderden gezinnen die mijn werking watergewenning voor baby’s, peuters en 
kleuters gepasseerd zijn. (www.kdansevzw.be) Toch gaat deze angst en onjuiste 
en uit de context getrokken informatie nog steeds mee bij kinderartsen en bij 
Kind en Gezin en belemmert het ouders hun kinderen op jonge leeftijd aan water
te wennen. Foute, angst inducerende informatie is taai. 
https://www.kdansevzw.be/chloor/

Wat wel duidelijk is, is dat chloor een biocide is, schadelijk voor het milieu en 
in onverdunde vorm schadelijk voor de ademhaling en zeker voor mensen met 
bestaande luchtwegproblemen. Toch lees ik in de richtlijnen voor mantelzorgers 
die ook door Okra verspreid worden: 

De kamers van personen met (een vermoeden van) COVID-19 worden best 
dagelijks gereinigd en ontsmet worden met een product dat actief is tegen 
COVID-19, bv. een chlooroplossing (javel) die aangelengd is met water volgens 
onderstaande tabel.  … 

Als ik dit probleem aankaart bij de bevoegde dienst die dit advies aan Okra 
geeft, krijg ik geen antwoord. 

Wat ik betreur is dat ziektes nog steeds bestreden wordt met ongezonde 
ontsmettingsmiddelen terwijl we weten dat we onze immuniteit niet 
versterken door in een steriele omgeving te gaan zitten. Mensen die in de 
steriele kamer van de pharma-industrie werk(t)en, kunnen hiervan meespreken. 



Hun immuniteit is zwaar gehypothekeerd … Is dit niet het moment om de 
effectieve micro-organismen van Professor dr. Higa te gaan inzetten ? 

Was de basis van de microbiologie niet het milieu versterken i.pl.v. de 
bacterie of het virus bestrijden ? Op de vraag van een jonge mama of het 
vele handen wassen van haar kindjes de immuniteit voor allerlei ander 
ziektes niet verstoort, antwoordt de kinderarts: “ Daar had ik nog niet aan 
gedacht.” De focus ligt zo op een niet bestaand killervirus dat je de 
lachstuipen zou krijgen, ware het niet zo intriest.   

Synthese.

“Abracadabra ! Tweede golf !”, lees ik op www.viruswaanzin.be  Gemanipuleer 
met cijfers. “Ik ga ervan uit dat de overheid te vertrouwen is”, zegt mijn 
medemens. 

Kritische filmpjes worden van you tube verwijderd. Er wordt ons o.a. via 
affiches van het Rode Kruis ingepeperd dat de overheid en de pharma 
industrie de enige bron van waarheid zijn. Wie wrijft hier voortdurend in 
zijn kapitalistische handen ? Er zijn veel te veel degelijke tegenargumenten 
om nu te vertrouwen op een kapitalistische pharma- industrie. Ik zat afgelopen 
winter aan tafel met een topman van Pfizer en vroeg of het waar is van die 
giftige stoffen in vaccins: formaldehyde, kwik, aluminium … Het topje van deze
vaccin-ijsberg. Hij zegde “ JA!”

In café Weltschmerz hoor ik filosoof en hoogleraar René ten Bos (boek: De 
Corona storm) zeggen dat de beleidsmakers het wellicht niet fascistisch en 
dictatoriaal bedoelen maar dat het hele beleid wel meer en meer deze trekjes 
krijgt. Is deze gedragscode wijsheid of een nieuwe vorm van terrorisme ? Ik 
ervaar het laatste. Het is maar een democratisch besluit …

We apen elkaar en de mainstream media na. De massa is op hol voor … een
gevaarlijk virus ? Waar is de van gevoel doorstraalde redelijkheid ? 
Hebben we dan geen enkel ander model meer dan de totale ontmenselijking
van de zorg én de maatschappij ? 

De uitgebreide economische en sociale verschuivingen die nu wereldwijd 
ingevoerd worden om de coronaviruspandemie in te dijken, tonen volgens 
klimaatactiviste Greta Thunberg aan dat snelle interventies die nodig zijn om de
klimaatopwarming aan te pakken, eveneens mogelijk zijn. Gaat onze overheid 
deze kans grijpen ? Zal de burger hiervoor nog ‘uit zijn kot ‘ te krijgen zijn ? 



Wie lichaamstaal kan lezen, ziet dat vele mensen er geslagen en met gefronste 
wenkbrauwen bijlopen. Ze zijn aan het piekeren … 

Wie allemaal haalt hier zijn voordeel uit door de nog steeds goed menende 
burger wreed te misbruiken ? We kunnen hier wat mij betreft duidelijk 
spreken van psychologische oorlogsvoering in eigen geledingen. Willen 
psychopathische machthebbers een burgeroorlog uitlokken ?  

Waar is ons eigen gezond verstand ? Het van gevoel doorstraalde rede ? 
Wanneer worden wij wakker uit deze hypnose ? 

Wie slaapt in een (schijn)democratie wordt wakker in een dictatuur. 

Golden Hannah

Uit naam van al de mijnen

‘k wou dat ik ongelijk had en toch niet. 

Want mijn hart weet dat de wereldorde niet klopt, al mijn leven lang. 

Mijn hart klopt op een ander ritme. Voor liefde, vrijheid  en waarheid. 


