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Betreft: het artikel ‘Hoe defensie de eigen bevolking in de gaten houdt’

Den Haag, 21 november 2020
Geachte heer Berkhout, beste Karel,
Ik heb kennisgenomen van het artikel ‘Hoe defensie de eigen bevolking in de gaten
houdt’ van 15 november 2020, dat u samen met uw collega Esther Rosenberg heeft
geschreven.
In de eerste plaats wil ik u hartelijk bedanken voor de aandacht die u en mevrouw
Rosenberg hebben gevestigd op de initiatieven die mensen uit oprechte bezorgdheid zijn
begonnen om dwaling en bedrog van de gevestigde orde te corrigeren. Uw artikel lijkt
niet bedoeld om lezers met bijvoorbeeld de Nationale Bond tegen Overheidszaken
bekend te maken, maar het heeft lezers wel op het idee gebracht om eens te bekijken
waar wij en al die andere goedwillende mensen mee bezig zijn.
Als direct belanghebbende bij uw artikel wil ik onderstaande vragen door u beantwoord
hebben. Ik ga er hierbij vanuit dat u uw verantwoordelijkheid voor de publicatie heeft
aanvaard en deze dus niet naar derden zult afschuiven.
1. Kunt u bevestigen dat waarheidsvinding de belangrijkste plicht van de journalist is?
U hanteert in uw artikel de begrippen ‘desinformatie’ en ‘misinformatie’.
2a. Wat is uw definitie van beide begrippen?
2b. Heeft u de definities van beide begrippen ook in uw artikel toegepast?
3a. Bent u in het bezit van de desinformatie en misinformatie die afkomstig zouden zijn
van de organisaties uit het door u gepubliceerde schema?
3b. Zo ja, dan wil ik de betreffende documenten per organisatie ontvangen. Zo nee, dan
wil ik van u vernemen waarom u dit schema zonder ondersteunend bewijs toch heeft
gepubliceerd.
NRC heeft vanaf het begin de coronamaatregelen van overheidswege gesteund en doet
dat nog steeds. U draagt hier door middel van uw artikel aan bij.
4a. Bent u in het bezit van het sluitend wetenschappelijk bewijs op grond waarvan de
PCR-test voor Covid-19 betrouwbaar en valide is?
4b. Zo ja, dan wil ik van u het betreffende bewijs ontvangen. Zo nee, dan wil ik van u
vernemen waarom u en NRC de coronamaatregelen hebben gesteund en blijven steunen.
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Ik neem aan dat u uw antwoorden op vraag 1 t/m 4 op de ‘plank’ heeft liggen.
Ik stel u daarom de alleszins redelijke termijn van 7 dagen na dagtekening van deze brief
om mij de gevraagde informatie te doen toekomen. Uw antwoorden ontvang ik gaarne
uiterlijk 29 november 2020 en wel per e-mail op info@bondoverheidszaken.nl, danwel
per post aan Nationale Bond Overheidszaken, ter attentie van dhr. Jordy Zwarts, Gevers
Deynootstraat 13, 2586HR, ‘s-Gravenhage. Indien u kiest voor verzending per post, dan
wil ik deze aangetekend toegestuurd krijgen.
Ik behoud mij alle rechten voor zonder nadelige erkenning.
Met vriendelijke groet,

Jordy Zwarts,
Nationale Bond Overheidszaken
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