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“Ik heb het gehad” In Memoriam: Max 

Mondkapjesplicht op school

“Ik werk in een ziekenhuis en was 
in maart een van de eerste positief 
geteste medewerkers. De test ging 
toen gewoon via een keelswab. 

Ik had geen last van koorts of 
hoest, ook nooit gehad, alleen 
spierpijn en twee dagen aaneenge-
sloten hoofdpijn. Mijn leidingge-
vende wou me daarom toch laten 
testen.” 

Gewoon werken
“Ik moest meteen in quarantaine 
en werd elke dag door de GGD ge-
monitord. Een dag later mocht 
niemand van het personeel meer 
langskomen voor een test en 
mocht iedereen met of zonder vage 
klachten gewoon komen werken.”

Onbegrip 
“Door mijn eigen ervaring als ‘covid-

zieke’ en vooral door de regelge-
ving van het RIVM kreeg ik arg-
waan. Sinds maart zijn mijn ogen 
geopend en heb ik een eenzame 
route afgelegd op zoek naar de 
waarheid. Zoals voor velen her-
kenbaar was er veel onbegrip uit 
mijn directe omgeving. In het be-
gin zelfs bij mijn eigen partner.”

Naam bij de redactie bekend  

Mijn zoon Max (26) heeft vanmor-
gen zelfmoord gepleegd. Op het 
station in Rijswijk is hij voor een trein 
gesprongen. Hij had al enkele jaren 
psychische problemen. Het leek wat 
beter te gaan. Max had sinds enkele 
maanden een baan en hij durfde ook 
te zingen en te dansen op een feestje 
in december. Maar hij zag het kenne-
lijk toch niet meer zitten.

In juni kwamen wij OPN tegen op het 
Malieveld. Max en ik hebben toen 
een stapel OPN Nieuws gekregen en 
die verder uitgedeeld. Ik hoopte toen 
dat Max nog wat verder door zijn ver-
legenheid zou breken, maar het ging 
helaas wat moeizaam.

Gisteren ging het vrij goed. Met onze 
vriend Marvin en twee van diens 
vrienden gingen ze de sauna in en 
ze zwommen in de vijver. Daarna 
werkten we met ons vijven in de tuin, 
maakten plezier en aten patat. Maar 
opeens werd Max helemaal stil en 
stijf. Na een half uur gezeten te heb-
ben in de woonkamer dronk hij weer 
en nam hij zijn medicijnen. Langzaam 
knapte hij op. Een paar uur later at hij 
gewoon mee en daarna keek ons ge-
zin van vier voor de laatste maal tele-
visie. Iets na middernacht is Max gaan 
slapen. In de ochtend is hij stilletjes 
vertrokken van huis.

De lockdown en het beeld van gemas-
kerde mensen hebben de psychische 
problemen van Max mogelijk versterkt. 
Anderzijds had hij relatief weinig last 
van de situatie, want hij ging toch al 
nooit naar cafés. Hij was ondanks men-
senvrees enkele keren met me meege-
gaan naar demonstraties en merkte dat 
hij niet bang voor andere aanwezigen 
hoefde te zijn. 
Op 24 oktober waren hij, Marvin en ik 
nog keihard naar de boulevard voor het 
Kurhaus gefi etst. We zwommen lekker 
in de zee, daarna reden we naar het 
Malieveld waar we met velen demon-
streerden voor de vrijheid. Of misschien 
was hij vooral voor mij meegegaan.

Ik dacht dat het wel goed zou komen. 
Niet dus. 
Lieve Max, je blijft altijd in mijn hart.
André van Delft, 10 januari 2021  

Kinderen worden mentaal en fy-
siek grof aangepakt als ze zich 
niet houden aan de mondkapregel. 
“Als je nu geen mondkapje opzet, 
kun je vertrekken want dan hoor 
je op deze school niet thuis”, is in 
meerdere mails te lezen. Sommi-
ge kinderen zetten dan toch een 
mondkapje op, anderen gaan in-
derdaad naar huis.

De verplichting op middelbare 
scholen ging al op 5 oktober in, 
ver voor de landelijke mondkap-
jesplicht van 1 december 2020. 
Middelbare scholieren moeten 
een mondkap op in de gangen, bij 
verplaatsingen, maar niet tijdens 
gym. Wettelijk was daar niets te-
gen in te brengen, behalve in ge-
sprek gaan met school, of je kind 
thuishouden en gebruik maken 
van eventuele online lessen. He-
laas hadden niet alle scholen deze 
optie al in oktober, dus veel kinde-
ren moesten op eigen kracht hun 
schoolwerk voorzetten. Sommige 
werden als ongeoorloofd afwezig 
geregistreerd, waardoor ouders 
met leerplicht te maken kregen. 

Kinderen willen niet meer naar 
school. Moe, uitgeput en overspan-
nen komen de kinderen na een paar 
uurtjes school thuis. De spannings- 
en stressklachten groeien per dag 

en de informatie uit de lessen wordt 
steeds slechter opgenomen door de 
onveilige leeromgeving. 

Onderling zijn er ook verschillen 
in de regel ‘Mondkapjes op alleen 
in de gangen’. Sommige scholen 
eisen ‘ook tijdens de lessen’ of 
‘tijdens lunchpauzes als je binnen 
de school bent’. Als je hem niet 
op hebt word je verplicht tot op-
zetten, naar huis gaan of hem op 
school te kopen. Soms kan je ze 
‘kopen’ met de tokens uit de ge-
drag-verdien-module van school. 
Al stonden niet alle leerkrach-
ten achter deze maatregelen, zij 
moesten toch meedoen en kin-
deren erop aanspreken, om hun 
functie te behouden. 

Leerlingen onderling lijken ook 
weinig begrip te hebben voor el-
kaar. ‘Vrienden’ mogen of willen 
niet meer met je afspreken als je 
geen mondkapje draagt op school, 

ook al gaat het om een medi-
sche reden. Prille, maar ook oude 
vriendschappen lopen hierdoor 
stuk. 

Eenzaamheid en onbegrip onder 
kinderen nemen toe. Ook ervaren 
zij fysieke klachten als hoofdpijn, 
misselijkheid, benauwdheid en 
duizeligheid. Maar ook maskné 
(pukkeltjes rondom de mond) en 
de druk van het dragen staat kin-
deren tegen. 

En dan is er de kleinere groep in 
het ‘speciaal onderwijs’, die al 
moeite heeft met het reguliere 
schoolsysteem. Zij krijgen met 
de mondkapjesplicht nog een ex-
tra handicap, die hen extra angst 
en spanningen oplevert. Op deze 
scholen hebben de leerkrachten 
het extra moeilijk de kinderen te 
motiveren. Toch valt op dat deze 
scholen juist fl exibeler waren naar 
de leerlingen en het personeel, tot 

de wettelijke plicht intrad. 

Ondanks dat basisscholen geen 
mondkapjesplicht hebben, worden 
ook deze kinderen zwaar onder druk 
gezet door de coronamaatregelen. 
Vooral de sfeerverandering is voel-
baar. Kinderen die voorheen met 
plezier naar school gingen, hebben 
buikpijn of hoofdpijn als ze naar 
school moeten. De leerkrachten zijn 
gespannener en nerveuzer, er wordt 
veel gesproken over de maatregelen. 

Tijdens de eerste lockdown, maar 
ook toen de scholen weer opengin-
gen, was zelfs het schoolmateriaal 
afgestemd op coronamaatregelen. 
Coronaposters in de scholen, tot en 
met rekenopdrachten aan toe. Han-
den desinfecteren, soms wel acht keer 
per dag. Niet meer buiten spelen met 
vriendjes omdat klassen nu om en om 
buitenspelen in plaats van tegelijk. 

Sommige kinderen dragen wel 
mondkapjes op school, omdat ze 
zo bang zijn of omwille van ouders 
en familie. Na schooltijd wordt 
niet of nauwelijks meer afgespro-
ken met vriendjes, omdat ouders 
het niet willen of bang zijn, maar 
ook omdat ouders niet meer op het 
schoolplein mogen komen. Als je 
kind net 4 is en zijn eerste school-
dag start moet je het over het hek 
aan de (vaak nog onbekende) leer-
kracht overhandigen. Hulpouders 
mogen bij hoge uitzonderingen de 
school in, maar wel met mond-
kapjes en 1,5 meter afstand en de 
luizenouders zijn afgeschaft. Voor 
veel kinderen is de tweede lock-
down een verademing.  

“Hoe is het om ‘covid’ te hebben gehad? Nou, ik zal je mijn ervaringen vertellen. 
Sinds maart zijn mijn ogen geopend en heb ik een eenzame route afgelegd op 
zoek naar de waarheid.”

De OPN-mailbox stroomde over na onze vraag om ervaringen met de mondkapjesplicht op middelbare scholen. Veel schrijnende verhalen 
van bezorgde ouders, kinderen, leerkrachten en zelfs schoolleiders. En ze willen vrijwel allemaal anoniem blijven om verdere discriminatie 
en tirannie op school te voorkomen… 

MEER INFORMATIE
De stichting ‘Ik wil gewoon naar 
school’ is opgericht door twee paar 
ouders die verontrust zijn over het ef-
fect van de mondkapjesplicht op het 
onderwijsklimaat voor hun kinderen. 
Zij willen dat kinderen vrij en zonder 
angst naar school kunnen gaan. 
Op www.ikwilgewoonnaarschool.nl
en www.meldpuntmondkapjes.nl  vind 
je meer informatie. 

“Ik word behandeld als een 
crimineel, alsof ik een gevaar 
ben voor iedereen.” (Anoniem)

“Toch gek? Dat we tokens 
verdienen wegens goed ge-

drag, waar we dan weer een 
mondkapje van moeten kopen?” 

(Lotte, 14 jaar)

“Ramen staan de hele dag 
open voor de ventilatie, maar de 
kinderen mogen niet met jassen 

aan in de klas zitten.” 
(Mario, vader van een dochter 

van 13 jaar)

“Als kinderen hun eerste dag 
op school komen moeten we ze 
meteen leren hun handjes te 
desinfecteren. Dikke klodders 

desinfectans gaan er doorheen. 
Gewoon handjes wassen duurt 
te lang, daarom kiezen ze hier-

voor.” (Nina, invalleerkracht)

“Leraren trekken me gewoon 
uit de rij, raken mij ongev raagd 
aan, omdat ik mijn mondkapje 
naar beneden had omdat ik 

een hap van mijn broodje nam.” 
(Anna, 17 jaar)

“Wij hebben een kleine 
school met 50 AZC kinderen 
uit andere landen, die hebben 

al moeite met de taal laat 
staan als ze geen gezichtsuit-
drukkingen zien. Z e moeten 
nog wennen aan ons land, de 

taal en moeten dan ineens zo’n 
mondkap op? Wij doen daar 
niet aan mee, maar omdat 

we in een ander schoolgebouw 
gebruik maken van een paar 
lokalen hebben we daar per 
1 december wel gedoe om.” 
(schoolleider van een kleine 

AZC school)

“Door mijn naam en het niet 
dragen van een mondkapje 
word ik ook gepest met de 

naam Complotte.” 
(Lotte, 16 jaar)

Ben jij ook een 
Truth Seeker?

Ga je graag zelf op 
onderzoek uit en kun 
je niet tegen onrecht? 

Dan ben jij OPN!

#wijzijnhetnieuws


