Henny Haggeman
Doetinchem
Misschien wel bij wijze van test komt Kees Faasse (77) met uitgestrekte arm op me af om een hand
te geven. Ik deins terug en zeg dat ik in tijden van corona geen handen schud. ,,Als we elkaar niet
normaal begroeten", zegt de Doetinchemmer, ,,kunnen we beter ook niet met elkaar praten.”
Ik had een afspraak met Faasse gemaakt omdat hij in Doetinchem, maar ook op andere plekken in
het land, opzien baart als aanhangeractivist. Op zijn aanhanger heeft hij een stellage gebouwd met
daarop teksten als ‘Corona angst machtsmisbruik en vrijheidsberoving’ en eerder al ‘Vaccins
verzieken de volksgezondheid’.
In Doetinchem staat de protestkar vaak op de parkeerplaats bij het begin van de Oostelijke Randweg.
De aanhanger is ook in Nunspeet en op andere plekken in het land gesignaleerd. ,,Soms ben ik op
tournee", zegt Faasse. ,,Maar nu staat hij bij mij achter het huis.”
In eerste instantie wil Faasse - een vriendelijke man - niet meewerken aan een interview in de krant.
Hij zegt slechte ervaringen te hebben met de media (er zijn verhalen over hem te vinden in Het
Parool, de Volkskrant en Stentor) die bovendien, volgens hem, slecht informeren over corona. Later
stemt hij toch in met een gesprek. Maar als er geen handen kunnen worden geschud ziet hij er alsnog
vanaf.
Faasse heeft dan over de telefoon al verwezen naar zijn website www.corona-nuchterheid.nl die hij
naar eigen zeggen samen met zijn zoon onderhoudt. De teksten zijn niet zo rabiaat als de uitspraken
op de aanhanger doen veronderstellen. ‘Corona is een serieus probleem’, staat op de site, ‘er gaan
mensen aan dood. We moeten maatregelen nemen om het in te dammen en verspreiding proberen
te beperken. Maar we moeten niet overdrijven'. Hij stelt onder meer dat er twee jaar geleden bij een
griepepidemie ruim 9000 mensen overleden. Volgens het RIVM gingen er tot dusverre ruim 6100
mensen dood aan corona.
Voor corona ageerde Faasse tegen vaccineren. Dat mensen als het Doetinchemse raadslid HenriGeorge Moïze de Chateleux (en zijn zus) in hun leven nadelige gevolgen ondervonden omdat ze niet
zijn gevaccineerd, betreurt hij. Niettemin is Faasse tegen het verplicht opleggen door de overheid
van vaccinaties. Dat Moïze de Chateleux probeert via de gemeenteraad van Doetinchem te verbieden
dat zijn protestkar langs de openbare weg staat, vindt hij flauwekul. Volgens Faasse maakt hij gebruik
van het recht op meningsuiting. Bovendien staat zijn aanhangwagen niemand in de weg, zegt hij.
Op dit moment gaat zijn aandacht naar corona en de maatregelen die de regering oplegt aan de
bevolking om zo het virus in te dammen. Faasse vindt dat Nederland onderhand in een
staatsrechtelijke crisis verkeerd en - nu demonstraties worden verboden - de verschijnselen van een
politiestaat laat zien. De mensen die tegen deze maatregelen zijn, wordt volgens hem de mond
gesnoerd.
,,Waar ben je bang voor", vraagt Faasse nogmaals met uitgestoken hand. Ik zeg dat ik respect heb
voor zijn standpunt en hoop dat hij respecteert dat ik geen handen schud. Faasse laat zich niet
vermurwen en doet me uitgeleide.

