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Feest met de deurwaarder

UN

Inboedel van zorgverzekeringsweigeraar wordt geveild
ZEIST • Johan Oldenkamp
weigert al drie jaar de
premie te betalen voor de
zorgverzekering. Over
twee weken verkoopt de
deurwaarder zijn spullen.
De Zeister psycholoog
ziet er niet tegenop. Integendeel hij wil het debat
over de vrije keuze aangaan.

zorgverzekeringswet nog eens kritisch bekijkt en beroept zich onder
meer op VN-verdragen. ,,Het is je
eigen verantwoordelijkheid om te
kiezen voor een verzekering of niet,”
zegt Oldenkamp, maar ik wil geen
kostbare juridische strijd voeren. Ik
zoek liever de publieke discussie,
onder meer via de media. Misschien
ben ik een Don Quichot. Ik noem
mezelf liever een bovengronds verzetsstrijder. Ik denk dat ik gelijk
heb, maar dat zal blijken.’’
Bang om in de problemen te
komen, is hij niet. ,,Ik word nooit
ziek. Het klinkt arrogant, maar ik
leef heel bewust, eet gezond, rook en
drink niet, gebruik geen drugs. Dat
ik toch ziek wordt, bijvoorbeeld
door een ongeval, dat risico neem ik.
Dan betaal ik de behandeling zelf.’’
Zowel het St. Antoniusziekenhuis
als het UMC Utrecht laten weten
onverzekerde patiënten met acute
klachten altijd te helpen. Bij minder
dringende ingrepen moet vooruit
betaald worden.

AMBER KAMPSTRA
ROELAND FRANCK
Die 530 euro heeft hij wel, maar uit
principe weigert Johan Oldenkamp
(45) de premie voor de zorgverzekering te betalen. En dus staat over
twee weken de deurwaarder op de
stoep om zijn inboedel te verkopen.
De psycholoog en promovendus
in kunstmatige intelligentie uit Zeist
kan er niet mee zitten. Spullen zijn
voor hem niet belangrijk en de zorgverzekering een geldverslindend
monster dat de vrijheid en gezondheid in de weg staat.
Het College voor Zorgverzekeringen jaagt in opdracht van minster
Schippers van volksgezondheid het
laatste jaar juist fel op mensen die
de verplichte zorgverzekering ontduiken. En met succes: van de naar
schatting 150 weigeraars vorig jaar,
zijn er nog maar zo’n 50.000 over,
laat woordvoerder Michiel Geldof
weten.
De meesten hebben betalingsproblemen, een kleine minderheid wil
gewoon niet meedoen aan het systeem. Wie zich niet verzekert, krijgt
een boete die op loon of uitkering
wordt ingehouden. Wie geen van
beide heeft, zoals zelfstandig ondernemer Oldenkamp, kan de deurwaarder verwachten. Dat ritueel
kan zich elke drie maanden blijven
herhalen, zegt Geldof.
Het laat Oldenkamp koud. Het
gaat hem niet om geld of spullen,
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Zorgverzekeringsweigeraar Johan Oldenkamp in de inboedel die binnenkort geveild wordt om de premie
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maar om het aan de kaak te stellen
van het onrecht. ,,De Zorgverzekeringswet beperkt de vrijheid en de
gezondheid van mensen. Ze drijft
ons allemaal in, wat ik de pharmaceutische zorg noem. Het gaat meer
over geld dan over zorg. En ook voor

Johan Oldenkamp:

‘Het klinkt
arrogant,
maar ik word
niet ziek’

de gezondheid is het niet goed. Ze
geven ons middeltjes die het zelfherstellend vermogen van het lichaam belemmeren en het liefst
middeltjes met patenten, want daar
wordt het meest aan verdiend.’’
Oldenkamp afﬁcheert zich onder
toeziend oog van Boeddha aan de
muur als onafhankelijk denker. ,,Ik
ben nieuwsgierig en eigenwijs, op
zoek naar wat waar en niet waar is.
Ik ben lector geweest aan de Stenden Hogeschool in Drente, maar zag
dat het alleen maar om geld ging.
Gelet op de Mayakalender, waaruit
blijkt dat we leven in een tijdperk
van grote verandering, besloot ik
ontslag te nemen en me daar op te

richten. Intussen heeft Oldenkamp
een zelfstandige psychologiepraktijk, schreef hij tientallen boeken en
bestiert hij een uitgebreide website
over zijn denkbeelden.
,,Ik kan me voorstellen dat veel
mensen dat allemaal niet begrijpen.
Het komt door een systeem van navertellen dat al op school begint.
Het onderwijs is afstompend. Mensen worden dommer.’’
Al sinds 2009 heeft Oldenkamp
geen zorgverzekering meer. ,,Ik had
zelfs plannen voor het oprichten
van een eigen verzekering, maar de
beoogde investeerder haakte af.
Sindsdien heb ik me niet meer aangemeld.’’ Hij wil dat de overheid, de

Oldenkamp gelooft in energiebalans
in het lichaam. Ziekten en aandoeningen zijn een gevolg van een verstoord evenwicht. Herstel daarvan
leidt tot genezing. Oldenkamp ﬁgureerde drie jaar geleden in het KROprogramma De Reünie op televisie.
Hij haalde zich de ergernis van zijn
voormalig klastgenoten op de hals
door te zeggen dat allle kanker te
genezen zou zijn. ,,En ook daarna
heb ik nog veel boze reacties gekregen.’’
Oldenkamp zegt ondertussen niet
op te zien tegen de komst van de
deurwaarder op 16 maart. Hij rekent op een grote groep sympathisanten die hij heeft opgeroepen hem
te ondersteunen. ,,Er komen mensen met campers, we hangen slingers op en het hele plein komt vol te
staan met mensen. Vrienden kopen
voor mij de spulletjes op. We maken
er een groot feest van.’’

Boekje met feestelijke recepten om op te sturen
UTRECHT • Wanneer iemand iets te

vieren heeft, stuur je een kaart. De
Utrechtse uitgeverij Snor besloot
dat het ook anders kan en bundelde
zeven feestelijke recepten tot een
boekje op opstuurformaat.
Wie Sterkte, Sorry of Hoera wil
zeggen kan vanaf volgende maand
een van de kookboekjes van Snor
versturen. De uitgeverij vroeg Lisa
Meijntjes en haar man Job Roggeveen het vrolijkste boekje voor hun
rekening te nemen en dat bleek
geen moeilijke opgave voor het stel.
Lisa ging aan de slag met de recepten en Job mocht het geheel voorzien van illustraties.
,,We twijfelden geen moment toen
Snor ons dit aanbood. Het was het
eerste project dat echt van ons
samen was, maar het ging gelukkig
goed. Ik zou dit in de toekomst nog
wel vaker willen doen,’’ vertelt de
29- jarige Lisa. ,,Toen we aan de slag
gingen, waren we allebei nog in een
feeststemming door de geboorte van
onze dochter Lucie en doordat we al
tien jaar samenleven kennen we elkaar door en door.’’
De samenwerking met de
Utrechtse uitgeverij, bekend van
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Lisa Meijntjes met haar
kookboekje
in haar keuken: ‘Feestelijke recepten moeten
vooral niet te
moeilijk zijn’.
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boeken als de Soepkalender, Vis &
Vega en het Zwangerschapsboek
voor mannen, waarvan Job ook de
illustraties voor zijn rekening nam,
verliep ook prima. ,,Ik was natuurlijk nog maar net bevallen en moest

direct ﬂink aan de bak. Ze begrepen
het wel als ik iets soms net na de
deadline aanleverde.’’
De kersverse moeder werkt al
meer dan tien jaar als kok en is verantwoordelijk voor de keuken in de

Bakkerswinkel aan de Wittevrouwenstraat. Naar eigen zeggen is ze
dan ook erg goed met taarten, waarvan er twee in het boekje zijn beland. ,,Feestelijke recepten moeten
vooral niet te moeilijk zijn. Er moet

zoet inzitten en het moet er mooi
uitzien. Ik heb daarom ook beschreven hoe je een gerecht het beste kan
presenteren. Dingen niet simpelweg
naast elkaar leggen en in de hoogte
werken doen het bijvoorbeeld altijd
goed.’’
Het stel ontmoette elkaar op Lowlands en woonde toentertijd nog in
Eindhoven. Jobs werk leidde hen
vijf jaar geleden naar Utrecht en inmiddels wil Lisa er niet meer weg.
,,Ik houd van het feit dat het groot
genoeg is om een stad te zijn en
klein genoeg om iemand tegen te
komen wanneer je over straat ﬁetst.
Het ligt ook nog eens lekker centraal, wat handig is voor Job.’’
Naast vormgever is Job muzikant
en geestelijk vader van Happy Camper, een muzikaal project waaraan
elf verschillende zangers en zangeressen zoals Tim Knol, Blaudzun en
Room Eleven meewerkten.
Ook Lisa’s stem is te horen: ,,Ik
ben achtergrondzangeres. Eigenlijk
was het dus geen verrassing dat we
goed samen konden werken,’’ lacht
ze met de kleine Lucie op haar arm.
De boekjes liggen in april in de winkel.

