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∴ Inlei ding

BBBB wint en de oversterfte gaat naar 300/w. Onderzoeken naar
vaccinatieschade duiken steeds vaker op maar kwesties als de labfout en 
oversterfte worden niet verder bekeken. 

Er is iets minder Co -
rona, De oversterfte
liep wat terug, een
ondersterfte dip was
te verwachten, maar
kijken naar
vaccinatiegegevens
mag niet, zelfs als die 
oversterfte wat zou oplopen. Daarbij is het verband tussen griep -
vaccinatie en oversterfte al helemaal niet aan de orde, als suggereren
correlaties dat wel. Maar dat zou alle vaccinatie-geloof kunnen
aantasten, dat mag niet.

De parlementaire pre-enquetecommissie is weer in tact, iedereen weer
aan boord, maar komt daar wat uit? De coalitie houdt de macht,
voorlopig. Rutte komt weg met vage praatjes en het weggooien van sms
en andere stukken, al komt er wel weer meer uit de WOB onthullingen
over bespioneren van de bur gers. De bur ger mag gemanipuleerd en
misleid worden, ook via vijfde- colonne Psychops en Red Team
activiteiten. 

Preventie had veel kunnen voorkomen, zie hfst 50. Nare comclusies 
worden mu stil gehouden vanwege de verkiezingen in maart 2023, waar
de coalitie links en rechts vast onderuit gaat en dan de nieuwe Co rona
wet (WPG) het wel niet zal halen. 

Rusland wint weer, ook lastig te verkopen, en Amerika saboteerde de
Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
Amerikaans NLG verkopen. Co rona in China viel dus nogal mee. De
data die openbaar zijn, kloppen maar half, zijn niet specifiek en geven
niet aan welke specifieke karakteristieken rel e vant zijn. Dat zou
bepaalde groepen (leef tijd, etnisch, bioom, antibiotica historie) op
termijn meer kunnen aantasten dan andere, maar daar zijn gegevens voor 
nodig, die er niet of niet openbaar zijn en een gedegen en vergaand
onderzoek dat de overheid (met subsidie -

1



∴ 5 Oe kra ïne als af lei den de fac tor

De oorlog in de Oekraïne begon op de 24e febr. 2022 met de
aankondiging van militaire actie, maar was niet onverwacht. Dat is
ondertussen een zgn. proxy-oorlog tussen NATO en Rusland met heel
veel Amerikaanse openlijke en co vert hulp, wapens en desinformatie
van beide kanten. Nederland is volgens Rutte ook deel van die oorlog,
die “we” gingen winnen, maar nu blijkt Rusland in 2023 toch de
Donbass in handen te houden en verliest Oekraïne veel terrein, ondanks
zware wapenhulp, opleidingen en feitelijk betrokkenheid van de Nato en 
de VS op grote schaal. De oorlog werd, zeker door Biden met erg vuile
handen in de Oekraïne (de lap top kwestie en nu de Northstream sab o -
tage) gebruikt om de aandacht van de Co rona-misleiding af te dekken.

Oekraïne en de kosten van die oorlog voor Europa, de inflatie en energie 
blijft nieuws, met Poetin als de boeman en Oekraïne als slachtoffer en
met Zelensky als de nieuwe heilige (met een heftige corruptie
achtergrond en steeds meer interne vijanden, maar toegejuicht en
gesteund in de Tweede Kamer, WEF en Nato). We gaan steeds meer
heel zware wapens sturen, mischien zelfs vliegtuigen en lange
afstandsraketten die Poetin dan weer inpikt of weghoudt door de
weg/trein verbindingen te blokkeren, energiecentrales aan te vallen en
Kiev te bombarderen. Ook de ha vens worden stilgelegd, wat vervoer
van graan tegengaat en dus wereldwijde hongersnood en gebrek aan
dieselolie. Het einde is in zicht, denk ik steeds, Poetin gaat dat middels
een zwaar lente-offensief afdwingen, Nato en EU overspeelden hun
hand. 

Kern drei ging
Dat past niet in de opstelling van Amerika, van de WEF, de Nato,
verliezen is geen optie. Dus wordt het kernwapen verhaal opgespeeld en 
ge-ensceneerd. Poetin en Rusland beloofden geen First-strike, Nato en
Amerika sluiten dat niet uit. Nu wordt dat omgedraaid, men blaast de
dreiging van Poetin op, en dan zou een preventieve First-strike door
Nato verantwoord zijn. Totale manipulatie van de situatie, maar de me -
dia en de EU-naties slikken het. Een kernoorlog is dus niet denkbeeldig,
maar de bevolking daarop voorbereiden, schuilkelders openen etc. dat
gebeurt niet.
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De me dia gingen in het be gin totaal voor de oorlog, haakten toen af,
maar nu is het weer helemaal hot, nu Rusland weer wat wint. Ander
internationaal nieuws is er niet meer, het meeste is overigens getint of
vals. Ogenschijnlijk had het allemaal niets meer met Co rona te maken,
maar overeenkomsten in de hele ontwikkeling zijn te duidelijk om te
kunnen negeren. De nare onthullingen over Co rona-cri sis worden zo
sneller vergeten en dan kan nare informatie zoals over vaccinatie-schade 
stil worden gehouden; dat komt wel goed uit. Wat er met Co rona
gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de berichtgeving
en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar doorgaat. Mis -
informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de schuldvraag
manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging) opblazen en
de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te bekend op me
over als rook gordijn om de echte ellend te dekken.

Dat overigens de afloop en oplossing van het con flict neerkomt op een
Nash-evenwicht (iets uit de speltheorie) valt niemand op.

Oekraïne werd als zelfstandige natie door Rusland in 1991 opgezet,
samen met een hele reeks vazal/grensstaten, waarmee de voormalige
USSR zichzelf min of meer omringde. Kiev was wel een oude kern, ooit 
belangrijker dan Moskou, maar in de tsarentijd waren St. Peterbrug en
Moskou de grote centra. In de nieuwe staat was er wel een wat
ongelukkige combinatie van Russisch en Oekraïens sprekenden. Maar in 
zekere zin is het land dus een schepping van Rusland, en dat wil haar
invloed niet zien afkalven. Dat was wat gebeurde, de oude afspraken dat 
het Westen zich terughoudend zou opstellen werden, in de visie van
Rusland, sinds 1990 met voeten getreden. Pas sinds 2014 kan Rusland
weer een (gas-)vuist maken, een belangrijk wapen waar ze ook rijk van
worden.

Poetin eiste ook dat het Westen zelf de situatie oplost, zij zijn begonnen
in 2008 en eerder zegt hij, hij schiet het land langzaam maar zeker aan
puin, maar zou als compromis een Donbass staten accepteren. Wat er
met Co rona gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de
berichtgeving en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar
doorgaat. Mis informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de 
schuldvraag manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging)
opblazen en de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te
bekend op me over.
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Net als bij de pandemie waren de waarschuwingen er wel, maar dacht
niemand dat er echt iets zou gebeuren, het zou wel opgelost worden. Dat 
voor wat betreft Rusland de beloftes uit 1990 dat het “Westen” haar
invloedssfeer niet naar het Oosten zou uitbreiden niet werden
gehonoreerd, kan niemand ontkennen. Er werd geknabbeld aan de
bufferzone en ook niet in het geheim. Dat de Bal kan, Mid den-Europa en 
de Baltische staten tot EU, NATO-lid en deels Euro-zone (€) werden
gemaakt kon het verzwakte Rusland in het be gin niet tegenhouden.
Tijdens een conferentie in Parijs in sep tem ber 2008 is begonnen met
onderhandelingen over EU-Oekraïne deelgenootschap en werd
gesproken over een associatieverdrag. Toen in 2014 de EU dat
associatieverdrag met Oekraïne ook echt sloot was dat een stap te ver. 

Dat associatie-verdrag werd doorgezet ondanks een negatieve ref er en -
dum-uitslag in ons land, toen georganiseerd door Thierry Baudet, die
toen terecht waarschuwde voor een cri sis, die ook gekomen is met de
Oekraïne oorlog die eigenlijk al in 2014 of eerder begon. Dat werd
weggemoffeld door Rutte, die in 2016 nog wel wat aanpassingen be -
reikte. Afgesproken is toen dat het verdrag voor Oekraïne niet
automatisch een opstapje is naar lidmaatschap van de Europese Unie en
er geen sprake is van militaire samenwerking. Achteraf nogal een
leugen!! Tegelijk met Oekraïne zijn associatieverdragen gesloten met
Georgië en Moldavië, ook bufferstaten van Rusland. De
niet-ondertekening van het associatie-verdrag door de Rusland gezinde
politieke top in no vem ber 2013 leidde tot de EuroMaidan, de “Revolutie 
van de Waardigheid” en een re gime- wisseling, Viktor Yanukovych
vluchtte naar Rusland. 

Oekraïne is in tern zwaar verdeeld, de oostelijke helft spreekt Russisch
en voelt zich ook veel meer verbonden met Rusland. Zij worden
duidelijk gediscrimineerd en zelfs vervolgd, zoals in Odessa in 2014 en
bij de binnenlandse strijd om de Donbass regio, waar de campagne ook
nu om draait. In 2014 werd Poroshenko pres i dent, met als slo gan “mil i -
tary, lan guage, faith” en werd de verdeeldheid tussen de Russisch
sprekende minderheid en de Oekraïens sprekenden aangewakkerd tot
min of meer een burgeroorlog, met allerlei corruptie, oorlogsmisdaden,
discriminatie en liet het Westen ruimhartig investeren in GMO-
 landbouw, biologische laboratoria en delfstofwinning. Poroshenko werd
in 2019 verslagen door de huidige pres i dent Volo dymyr Zelensky, maar
ondertussen was in 2014 Rusland ook in actie gekomen, het strategisch
belangrijke schier- eiland de Krim werd door Rusland in februari-maart
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2014 geannexeerd en opstandige bewegingen in het Russisch sprekende
deel van Oekraïne werden gesteund (Donetsk en Luhansk). Het Westen
protesteerde, maar deed dus feitelijk niets, behalve investeren in vooral
het westelijk deel en verwesterlijking en Euro-gevoelens promoten. Het
parlement (de Verchovna Rada) heeft de weg naar lidmaatschap van de
NAVO en de EU in de grondwet opgenomen. 

Het po wer-mo del van Poe tin; va zal staat er tus sen
De toch heel rationele “bal ance of power” argumenten van anti-denkers
zoals Kissinger, Ste phen Co hen & John Mearsheimer zijn tot “verraad”
bestempeld, “con tain ment” is wat de VS nu voorstaan. Net als bij Co -
rona komen er paniek-reacties die escalerend en contraproductief
werken.Dde hele EU schaart zich min of meer achter het idee, dat Poetin 
de grote boef is. 

Naarmate de economische positie van Rusland verbeterde werd de druk
van Poetin om het land uit wat men zag als de klauwen van het Westen
terug te halen steeds groter. Hij eiste dus dat men de positie als
bufferstaat respecteerde en ratificeerde en ophield met de verwester -
lijking. Dat werd genegeerd, Poetin werd kwaad hetgeen uit ein delijk
resulteerde in de militaire acties vanag 24 februari 2022. Dat lijkt een
lokale oorlog, maar heeft veel bredere consequenties, ook voor de
economie van Rusland zelf. De gasprijs is enorm gestegen, en Europa en 
Turkije zijn er erg afhankelijk van en de tarwe is een verhaal apart. De
sancties lijken nogal bedreigend maar zijn grotendeels nogal naïef, zoals 
superjachten aan de ketting leggen.

Rusland wordt ook rijk van deze oorlog, De eigen industrie krijgt een
impuls door de sancties, de te machtig geworden Russische plutocraten
komen in het nauw.

Vluch te ling en, duur deel van het spel
Europa kreeg de vluchtelingen, misschien wel meer dan 2 miljoen, en
wie gaat dat betalen? Nederland heeft er nu 90.000 en zal er nog 50.000
of meer opnemen, dat gaat miljarden kosten, zelfs als ze na de oorlog
weer naar huis gaan. Lukt dat niet, dan zijn de totale kosten van een
vluchteling (tot en met AOW) al gauw 500.000, dus 70 miljard. Dat is
de stille prijs van de oorlog, die Poetin misschien wel besefte, maar de
politiek hier niet of niet deelde. In Europa wordt dat een molensteen om
de nek, terwijl Amerika er rijk van wordt, door wapens, LNG gas en big 
pharma winsten.
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Er is wel, net als bij Co rona, in ons land enorme verdeeldheid ontstaan,
en dat in een heel hoog tempo. Er werden stellingen betrokken, de
informatie raakte snel gekleurd en werd steeds minder betrouwbaar, de
waarheid werd weer een kwestie van perspectief. Net als bij Co rona
worden tegenstanders van de oorlogshitserij, zoals de op Oekraïne
gebied toch vrij deskundige Baudet (die het ref er en dum in 2014
organiseerde en won) afgeserveerd in de me dia en het parlement.
Onafhankelijke publicaties en zenders en zelfs publieke zenders die hem 
en Wil ders ruimte geven zoals “Ongehoord Nederland” worden
beschuldigd van fake nieuws verspreiding en weggewerkt,
demonstraties zijn nu opruiing. De me dia geven vooral gekleurde
opinies over Poetin weer, niemand weet meer wat echt is.
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∴ 6 Kan tel punt be reikt? Vac ci na tie in
bre de zin ter dis cus sie.

Zijn we er nu doorheen? Iedere keer lijkt het dat het einde nu echt
bereikt is. De stapels rapporten die aangeven dat vaccinatie niet zo
onschuldig is, zijn leLente 2023 zijn we maatregelvrij, maar blijft men
hameren op vaccineren en ontkent vaccinatieschade. Ik krijg de indruk,
ook op ba sis van wat er door R. Ken nedy allemaal wordt opgerakeld
over de rol van Fauci (en bij ons Ab Osterhaus) bij eerdere vaccinaties,
dat er nog een hele nare olifant rondspookt. Namelijk dat veel meer
zogenaamde vaccinatiecampagnes helemaal niet hebben gewerkt, en
eerder slachtoffers maakten dan hielpen. Er is nooit gekeken of
bijvoorbeeld het griepvaccin in al die jaren nu werkelijk heeft geholpen,
of misschien juist zij die een prik kregen ex tra risico liepen. 

Bij oversterfte cijfers zien we eind 2022 plotseling een onverwachte
piek, dat zou in flu enza zijn, maar is er ooit gekeken naar de griepdoden
en hun vaccinatie-historie? Het patroon komt al jaren terug, een piek na
de griepvaccinatie, maar er is geen helder onderzoek, terwijl de
oversterfte statistiek decennia teruggaat.. 

Cor re la tie is wel de ge lijk een in di ca tie van cau sa li teit
Correlatie, als die maar steeds terugkomt, duidt wel degelijk op
groeiende causaliteit, al roept men steeds dat dat niet zo is. Maar iedere
statisticus weet dat, alleen niemand protesteert en de politici weten dus
niet beter.

Twijfel aan vaccinatie is niet nieuw, en vaccinatieschade ook niet, de
missers van Bill Gates zijn breed beschreven, en ook in ons land zijn de
schandalen wel uitgemeten. Vaccinatie is big busi ness en er wordt
allerwegen aan verdiend, het is een bedrijfstak van honderden miljarden, 
waar hele medische wereld goud aan verdiend. Artsen en instituties,
verzekeraars, verhuurders, en de hordes hulpkrachten die worden
ingezet profiteren ook, dus de neiging om fundamenteel te twijfelen aan
vaccins is gering.

Eind spel
Nu is dit een hele gevraalijke vraag en hypothese, want dat roept
schuldvragen op, die op bewuste geno cide zouden kunnen wijzen. Dat
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zou de hele samenleving op losse schroeven kunnen zetten, en wie wil
dat? Het eindspel komt wel in beeld, de vaccinatie heeft, zelfs volgens
het CBS, niet echt gewerkt, maar durven we verder kijken? Te veel
feiten komen boven wa ter, de in-effectiviteit van de vaccins en de
booster wordt nu steeds duidelijker, oMi cron valt mee, de als onzinnig
ervaren lockdowns ruïneerden de economie en allerlei berichten duiken
op die illustreren dat het allemaal niet klopt.Er komen verkiezingen aan,
wat gaan die brengen? Het volk en met name de ondernemers, ZZP-ers
en MKB-er beginnen in opstand te komen, chaos dreigt. 

Daarmee komt een kantelpunt in zicht, en voor ons land is het Mark
Rutte die daar een sleutelrol in speelt.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in de persoon van Mark Rutte,
hoe zou hij de hele situatie nu zien, wat is zijn perspectief? Hij is
historicus, wat slim mer dan z’n eerdere paljas secondant die met oog- en 
oorkleppen op doordenderde maar nu een vrij onschuldig ministerie mag 
teisteren. Want bouwen, stikstof, het lijkt een probleem maar even
afgezien van de nieuwe vluchtelingenstromen komen er demografisch
gezien en omdat de koopmarkt inzakt, veel huizen vrij dus is de druk
wat van de bouwketel.

Mark voelt ondertussen echt wel aan, dat de mooie perspectieven van
het World Eco nomic Fo rum waar hij stilletjes toch veel mee van doen
had, zijn gaan rammelen. Hun plannetjes komen niet uit, hun idee van
een redding van de neo-liberale elite en de grootgeld belangen zakt door 
het ijs. De vaccins werken niet goed en te kort, er is een tweedeling
gegroeid die dreigende proporties begint aan te nemen, onverklaarbare
oversterfte wijst op vaccinatieschade, het leunen op de wetenschap en
zorg-hysterie van het OMT begint zich tegen hem te keren, en de steun
van het volk is vrijwel opgedroogd. Wat moet onze Mark doen?
Luisteren naar Kuipers en Koopmans, die boter op hun hoofd hebben, of 
gewoon eens gaan nadenken?

Hij is nog liberaal genoeg om te beseffen dat de economie kapot draaitt,
maar hij moet, wil hij nog enigermate controle houden, meegaan met de
coalitiepartners, met name D66. Die sturen  onder brekebeen Kaag aan
op het verdedigen van de positie van de have’s, de elite, de 
oorlogshitsers, de grachtengordeldieren, de boeren. Fuck het MKB, de
ZZP-ers, de horeca, de boeren, de armen en de zorgbehoevenden,
vermijdt vooral kamer- verkiezingen en dram nog 2 jaar door.
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Nee, Mark moest voelen dat het mis begint te gaan, dat de me dia
beginnen te draaien, de ellende en fouten komen naar voren, dat de
demonstraties niet meer bestaan uit hoo li gans, maar uit wat oudere
mensen uit de middengroepen, de moeders, grootmoeders, de veteranen,
de intellectuelen. Hij heeft lang geprobeerd het allemaal onder de pet te
houden, de cijfers en onderzoeken van CBS, RIVM wat gemanipuleerd
of alleen laten weghouden, maar er wordt nu steeds meer doorheen
geprikt. Censuur en het de schuld geven aan die laatste paar
honderdduizenden vaccin-vrijen werkt niet meer, iedereen weet
ondertussen van vaccinatieschade, kent mensen die zwaar ziek werden
of erger na een prik, weet van besmetting door gevaccineerden, van
lange termijn vermindering van de weerstand.

Hij is lang meegegaan met de hard lin ers, maar hun maatregelen,
vaccinatiedwang en boostercampagnes verpieterden, hun doemdenk
prog no ses kwamen zelden uit. Het wordt tijd voor een Ruttiaanse
ompoling, sorry zeggen, veel vergeten of wissen en het er net als Boris
John son op wagen en zo nog een tijdje de zaak rustig houden. Want er
dreigt echt een chaotische situatie, een opstand van de tot digitaal
QR-horigen gemaakten die het niet meer pikken en de straat opgaan, of
erger, de onrust kan zomaar overwaien uit Frankrijk waar Ma cron
verloor. De samenleving is extreem kwetsbaar geworden, internet is
hackbaar, de financiële stabiliteit, de inflatie, het kan allemaal in elkaar
donderen, als dominostenen.

Daar ligt, terecht, de zorg van iemand die het toch als zijn taak ziet dit
land te leiden. Hij beseft vast wel meegezogen te zijn in de
massa-hysterie, weet dat hij zelf schuldig is aan het opbouwen en in
stand houden van de hypnotische trance, het lem ming gedrag van de
massa, maar wat te doen? 

Nadenken over een exit-strategie, hoe kan de opgebouwde span ning
ontladen worden, maar welke wetenschapper of filosoof wil hem daarbij 
nog helpen? Isolement, losgezongen zijn van de main stream, achteraf de 
schuld krijgen, dat is wat Rutte vreest, maar hoe krijgt hij het Schip van
Staat op een andere koers, één die wel aanstuurt op een geleidelijke
afbouw en collectief “vergeten”, met zo’n horde incompetente min is ters
en kamerleden en geschaapte me dia. Geen makkelijke opgave, maar
misschien komt “wonderboy” nog wel met een nieuw konijn uit de hoge 
hoed. De Oekraïne cri sis is een mooie afleiding, maar ondertussen komt
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er WOB vuil los. Vertrouwen is er niet veel meer, daar maakt hij zich
ook kwaad over, maar kijkt niet in de spiegel.
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Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
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* Over sterf te neemt plot se lins fors toe
* Vac ci na tie scha de be staat niet, dat ont ken nen is oprui ing
 * Is alle vac ci na tie ge vaar lijk? ook het Griep vac cin?  hoofd stuk 6
   * Rut te komt weg met soort ex cuus ong evac ci neer den en weet
zo ge naamd niks over Fau ci-mails naar Koop mans en Fouchier

   * OMT vindt Coroma miet langer bijzonder of A dreiging 
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∴ Inlei ding

BBBB wint en de oversterfte piekt plotseling. Onderzoeken naar
vaccinatieschade duiken steeds vaker op maar kwesties als de labfout en 
oversterfte worden niet verder bekeken. 

Er is iets meer Co rona, maar
niet onrustbarend. De
oversterfte liep wat terug, een
ondersterfte dip was te
verwachten, maar kijken naar
vaccinatiegegevens mag niet,
zelfs als die oversterfte weer
wat zou oplopen. Daarbij is
het verband tussen griep -
vaccinatie en oversterfte al helemaal niet aan de orde, als suggereren
correlaties dat wel. Maar dat zou alle vaccinatie-geloof kunnen
aantasten, dat mag niet.

De parlementaire pre-enquetecommissie is weer in tact, iedereen weer
aan boord, maar komt daar wat uit? De coalitie houdt de macht,
voorlopig. Rutte komt weg met vage praatjes en het weggooien van sms
en andere stukken, al komt er wel weer meer uit de WOB onthullingen
over bespioneren van de bur gers. De bur ger mag gemanipuleerd en
misleid worden, ook via vijfde- colonne Psychops en Red Team
activiteiten. 

Preventie had veel kunnen voorkomen, zie hfst 50. Nare comclusies 
worden mu stil gehouden vanwege de verkiezingen in maart 2023, waar
de coalitie links en rechts vast onderuit gaat en dan de nieuwe Co rona
wet (WPG) het wel niet zal halen. 

Rusland wint weer, ook lastig te verkopen, en Amerika saboteerde de
Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
Amerikaans NLG verkopen. Co rona in China viel dus nogal mee. De
data die openbaar zijn, kloppen maar half, zijn niet specifiek en geven
niet aan welke specifieke karakteristieken rel e vant zijn. Dat zou
bepaalde groepen (leef tijd, etnisch, bioom, antibiotica historie) op
termijn meer kunnen aantasten dan andere, maar daar zijn gegevens voor 
nodig, die er niet of niet openbaar zijn en een gedegen en vergaand
onderzoek dat de overheid (met subsidie -
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∴ 3 Inlei ding 

De over sterf te groeit ang stwek kend, 850 per week en
stij gend. Dit kan te ma ken heb ben met het Spi ke vax
vac cin, dat niet goed is uit ge test en in ons land, an ders 
dan el ders, breed in de na jaars ac tie is ge prikt. Ik
vrees het erg ste hieromtrent.
Rond Omtzigt vormt zich een Alliantie partij die meedoet met de
verkiezingen en dat kan nog veel reuring brengen en senaatszetels
opleveren. De pensioenwet is door en de nieuwe Coronawet (WPG) zal
het wel halen, PvdA en GL gaan mee. De behandeling was een
aanfluiting, de coalitie bepaalt en laat een achterdeur voor hele nare
noodmaatregelen overeind, het volk staat buitenspel. Een minderheid, de 
coalitie, met nog maar 45 zetels in de peilingen, drukt ook van alles
door, zoals een digitale euro. De bur ger mag gemanipuleerd worden,
ook via vijfde colonne Psychops activiteiten zoals het “Red Team” zoals 
nu uit de WOB-onthullingen blijkt.
De oversterfte stijgt nu snel, ook nu de vaccinatie opdroogt. Naast
vaccinatieschade is er dus een ander ef fect dat zeker onderzocht moet
worden. Dat kan met de nu snel dom i nant wordende BQ1 vari ant
samenhangen, maar ook met het Spikevax vaccin. Dat zou bepaalde
groepen (leeftijd, etnisch, bioom) op termijn meer kunnen aantasten dan
andere, maar daar zijn gegevens voor nodig, die er niet zijn en een
onderzoek dat de overheid (met subsidieportal ZonMW als
poortwachter) slim (paulianeus) blokkeert, die willen geen relatie tussen
vaccinatie en sterfte aangetoond zien. Dat hoeft niet, daarom vragen
toont zogenaamd vooringenomendheid (van FVD) aan, zegt de coalitie
en correlatie is geen causaliteit, hetgeen een onzinopmerking is, want
toenemende correlatie toont wel degelijk toenemende causale
waarschijnlijkheid aan. Dat zou wel de verant woordelijkheid voor
duizenden en zelfs tienduizenden doden bij de overheid leggen. 

Steeds meer onderzoeken en ook rechterlijke uitspraken (niet in ons
land, de rechterlijke macht is hier duidelijk ingepakt) bevestigen dat de
vaccins niet beschermen en dus niet verplicht mochten worden (man -
dated heet dat in de VS). Het alternatief daar is een premie uitloven voor 
een prik (75$ in Mas sa chu setts). Hier blijven de me dia, de NPO en
Volkskrant voorop, dreigende taal uitslaan en desinformatie verspreiden.
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De rapporten en stud ies die bevestigen dat mRNA heel nare
bijwerkingen heeft zijn niet meer te tellen, maar de me dia zwijgen en
laten nu pas doorschemeren dat de najaarscampagne een flop was. De
oversterfte die eerst ongeveer gelijk opging met de (overigens wel heel
snel inzakkende) najaarsactie, neemt dus weer angstwekkend toe. Duits
onderzoek op ba sis van autopsie en onweerlegbaar fotomateriaal geeft
nu aan dat hartschade, met name myocarditis, het gevolg kan zijn van
vaccinatie. Het is niet duidelijk in hoeverre de myocarditis di ag nose die
nu zoveel meer voorkomt di rect met vacc. te maken heeft, maar het lijkt
er wel op. Gaan nabestaanden nu autopsie eisen en compensatie
claimen? Dat is sinds 2020 helaas geen optie meer, het parlement heeft
die weg wettelijk geblokkeerd. 

Wel gaat de overheid nu data over sterfte ver sus vaccinatie vrijgeven,
maar alleen aan bepaalde onderzoekers die formeel een onderzoeksvraag 
indienen in een pro ce dure zodat resultaat zeker tot najaar 2023 zal
duren. Maar ZonMW houdt de lastige onderzoekers buiten en de
doofpot dicht, naar het ef fect van vaccinatie mag niet worden gekeken-
blijkt uit hun lijst goedgekeurde onderzoeken.. 

Willem Engel krijgt mogelijk taakstraf en voorwaardelijk voor opruiing, 
terwijl het OM juist de opruiende partij is en de klachten via een
stroman orkestreerde.

De bevolking neemt weer snel toe, im port, vluchtelingen, met meer dan
200.000 dit jaar en dat gaat een verhoging van de levensverwachting
betekenen, want het zijn vooral 25-40 jarigen die er bij komen. De “rest
of us” betaalt de rekening wel.

Zijn de vaccins besmettelijk en overdraagbaar? Het wordt steeds
duidelijker dat de mRNA vaccins kunnen worden overgedragen door
con tact (sex, moedermelk) en dat daardoor ook de ongevaccineerden
ongewild toch gevaccineerd worden. Het RIVM geeft dat ook min of
meer toe, en de Pfizer documenten die nu vrijkomen geven dat ook aan.
Nu er steeds meer nadelige effecten opduiken en lange termijn ellende
niet is uitgesloten, is dat een heel angstig gegeven. Wil je nog in een
ziekenhuis liggen met gevaccineerden, met ze gaan eten, vrijen, con tact
hebben? Wil je ‘n bloedtransfusie met vaccinatieresten? Gaan de
ongevaccineerden zich dan isoleren, wordt de polarisatie en scheiding
die de overheid wilde opdringen dan een noodzaak. Wat gaat dat
betekenen binnen fam i lies, waar con tact, zoenen, etc. toch heel normaal
is. Ik vind de gedachte, dat ik als ongevaccineerde zomaar dat mRNA
spul kan binnenkrijgen door con tact met een pas gevaccineerde heel
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angstig, maar voor de samenleving zou het heel naar kunnen uitpakken.
Onderzoek hiernaar is erg opportuun en zo snel mogelijk graag. MRNA
aantonen in het bloed is goed mogelijk, gaat de overheid de tests om dat
aan te tonen in niet-gevaccineerden laten uitvoeren en wie betaalt dat?
Het onderscheid tussen zogenaamde immuniteit door vaccins en door
natuur lijk weerstand is duidelijk, de technologie is beschikbaar. 

De rapporten die aantonen dat de Co rona-cri sis een grote misser is
geweest, stapelen zich op, maar Da vid Icke mag er niets over komen
zeggen, dat is nu een ter ror ist, vrijheid van meningsuiting kan niet meer!

Het is goed fout gegaan met Co rona, maar om nu al de “schuldigen” te
vergeven (spraakmakend At lan tic artikel in de VS van Em ily Oster over
Pan demic Am nesty) lijkt wat voorbarig. Bekijk of lees “the Real An -
thony Fauci”! Steeds meer komt boven wa ter en het narratief van
Kuipers, van Dissel en Koopmans begint ernstig te wankelen. De
verhaaltjes over de vleermuis-overstap krijg steeds minder steun, de
zogenaamde ana lyse van Koopmans over de vismarkt is duidelijk een
opzetje, bedrog dus. De senaat in de VS gelooft nu ook in de labfout net
als de Lan cet. 

Er is natuurlijk geen con spir acy, er mag toch wat verdiend worden?
maar Ursula vd Leyen tekende voor 4,6 miljard vaccins a 71 miljard
euro voor de EU, een absurde 10-12 doses per kop, en wij betalen dat!
Nog tamelijk goedkoop overigens Pfizer wil nu minstens het
viervoudige per prik hebben. Waar bleven de ongebruikte vaccins, ook
bij ons? Opmaken van de oude voorraad was het devies, ook in ons
land, waar de najaarsgolf alleen gebruik maakt van de vrij nutteloze
BA1 vari ant, an ders dan in België en Duitsland. De najaarscampagne
zakt nu duidelijk in.

Het tweede OVV rap port is waardeloos, gekochte doofpot van 330
pagina’s verholen steun voor het beleid. Harde conclusies zijn er niet,
vaagheden alom. Openbaarheid, Open Sci ence bronnen, RIVM lapt ze
aan haar laars. zie hdfst 26.

Pfizer heeft toegegeven, in het Europarlement na vragen van Rob Roos
dat ze nooit onderzocht hebben in hoeverre de vaccins verspreiding
(overdracht naar derden) tegengingen, zie pag 165. Het hele beleid rond
de lockdown en maatregelen draaide echter om het idee, dat
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gevaccineerden anderen niet kunnen besmetten, steriele immuniteit. Dat
blijkt achteraf wel een beetje op te gaan, maar was dus bij de
goedkeuring in ieder geval niet onderzocht.

Verder bleven we te lang op niveau twee van de Coronathermometer, op 
ba sis van nu al afvlakkende ziekenhuiscijfers, waarbij ook met en door
Co rona gemakshalve bij elkaar worden opgeteld, schakelde men dus laat 
terug naar één. 

In Engeland (waar Truss nu door Sunak is vervangen en een stak ing van 
verplegers dreigt) blijkt maar 40% van de hospitalisaties door CoVid te
zijn, als dat ook hier opgaat is de stijging in de ziekenhuisopnames veel
minder. Er was een kleine najaarsgolf, maar de zorg kon dat echt nog
wel aan, al berichtten de me dia er over alsof er een ramp te wachten
stond. Dat de oversterfte na de prikactie, die met veel tamtam nu niet
echt doorzet en zelfs terugloopt, ongeveer gelijk gaat met de vaccinaties
wordt niet onderkend.

Het CoVid nieuws blijft angstig, zo bleek uit CDC-cijfers dat 7,7% van
10 miljoen gevaccineerden in de VS medische zorg nodig had. Die
cijfers zijn onder dwang openbaar gemaakt en zijn zeer verontrustend
voor wat betreft de bijwerkingen en klachten na vaccinatie. Steeds meer
hartproblemen worden gemeld, in Florida 84% meer bij mannen van
18-39 jr en daar wordt vaccinatie nu ontraden voor mensen onder de 40.
Ook blijkt er veel meer Alz hei mer’s voor te komen na doormaken van
CoVid (69% meer >65) en dat geldt nu dus voor bijna iedereen. 

De bloeddonorclub Sanquin kwam (volgens Maurice) met
onverantwoorde conclusies en deed uitspraken over 70plussers, die baat
zouden hebben bij een prik, terwijl bloed geven aan Sanquin maar tot 65 
mag; dat is dus desinformatie.

Het dash board van het RIVM is vervangen door een van de
rijksoverheid, zou er ruzie zijn? En de eerdere vaccinatiecijfers kunnen
door een technische stor ing even niet gemeld worden, handig toch! 

We moeten wel de schrik er inhouden. BA2.75.2, BF.7, en XBB met
namen als Py thon en Cer ber us zouden nog meer vaccin-resistent zijn,
dus dan komt de lockdown!! BQ1 wordt voorlopig nog even dom i nant
en de zorg zit zeker niet vol.

De cijfers blijven relatief laag dus de paniek en het mediaoffensief om te 
laten boosteren is zwaar overdreven. Even was monkeypox het verhaal
waar de overheid en het WHO haar angst- strategie en vaccinatie-canon

6



op loslieten, maar dat verdampte snel. De meeste ouderen zijn al
beschermd tegen pokken. 

In de VS maar nu ook hier gaat men een bivalente vaccin-versie voor
BA4/5 gebruiken, die is getest op 8 muizen, nog niet op mensen.
Voorlopig nog de oude zooi opmaken of de nutteloze BA1 versie.
Iedereen zou het papier waarop staat waarmee je geprikt moeten
meenemen en bewaren ivm claims! De Spikevax voor BA1 die men nu
prikt is wel getest op mensen, maar niet in echt brede tests en alleen
voor antistoffen en spike-effectiviteit, NIET VOOR BESCHERMING
TEGEN ZIEKEN HUISOPNAME EN ERNSTIGE (IC) ZIEKTE -
BEELDEN. Voor de goedkeuring van de aangepaste coronavaccins zijn
maar beperkte stud ies gedaan. Aan het onderzoek naar die
Pfizer-boosterprik BA1 deden 1800 mensen van 55 jaar en ouder mee.
Moderna onderzocht een groep van zo’n 800 deelnemers vanaf 18 jaar.
Daaruit blijkt dat de aangepaste vaccins een sterkere afweerreactie
geven tegen omikron BA.1 dan de huidige vaccins. DAT ER DUS NIET 
MEER IS. Maar CBG keurde nu ook de BA4/5 goed, die op 8 muizen is 
getest. Voor de eerste vaccins in 2020 werden er 40.000 mensen getest,
nu dus NUL!!

Men gokt maar wat, maar wil liefst 16 miljoen prikken zetten en kocht
er al 9. “In het onderzoek (naar de BA1 versie) was een handjevol
doorbraakinfecties, maar daar zat geen ernstige ziekte tussen. De
aantallen zijn echter te klein om uitspraken over de bescherming te doen 
en nu gaan andere varianten rond”, verklaart Ing rid Schellens, se nior
klinisch beoordelaar bij het CBG. Er is qua basisserie 24.12 miljoen en
qua boost ers 9,4 miljoen keer geprikt. Op 4 sept. 2,7 miljoen
herhaalprikken en en 73,2% heeft minimaal 1 prik gehad. Een rap port
van 14 samenwerkende adviesorganen met 5 sce nario’s blijkt er van uit
te gaan, dat alle maatregelen goed werkten, niks geleerd dus. Zie pag
216.

Pfizer verdiende 26 miljard in het eerste kwartaal 2022, verkocht zich
scheel, maar gaat nu lekker veel nieuwe (en die gaan stevig duurder
worden, 4 x in de VS) vaccins leveren, gooi de oude maar weg (die
waren toch al gevaarlijk verouderd) terwijl alleen al in Nederland nu
miljoenen doses te veel kunnen worden weggegooid. Hoeveel, dat houdt 
het RIVM nu lekker geheim, men zegt wel dat er een actueel overzicht
van onder andere het aantal gezette prikken, het aantal geplande prikken 
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en de hoeveelheid geleverde en beschikbare vaccins staat op het corona -
dashboard, maar daar is NIKS te vinden. Wel is bekend, dat Nederland
dit jaar 9,95 miljoen doses van het nieuwe vaccin krijgt, nou ja,
daarvoor betaald.

Die herhaal/booster vaccinatie zou zeker 50% (volgens Maurice de
Hond( en waarschijnlijk 60% van de mensen halen. Dat is zeer de vraag. 
De groeiende stapel onderzoeken over schadelijke bijwerkingen, de zeer 
beperkte vaccinatie-effectiviteit (30% max), de oversterfte en twijfel
over de resultaten van de eerste test-serie worden door de overheid
stelselmatig als desinformatie afgeschilderd, de me dia en de so cial-me -
dia plat forms doen volop mee aan die censuur.

Steeds meer brede en gevalideerde onderzoeken, onder meer in
Duitsland en in Engeland, tonen het duidelijke verband aan tussen
vaccinatie en een duidelijk grotere sterftekans bij een beperkt positief ef -
fect van de prik qua ernst van de opname. Sterfte binnen 2 weken en
rond 5 maanden. De onderzoeken (onder meer na autopsie) gevent
hartsterfte kort na vaccinatie ook bij jongeren aan: Onderzoek hier wordt 
tegengehouden wegens pri vacy, de beschikbare data houdt men achter.
Maar de privacywet AVG geldt NIET voor overleden personen, zei
min is ter Ollongren al in 2018.

Mijn voorspelling, al in au gus tus 2022, dat:

Ik verwacht, op ba sis van de statistiek rond de oversterfte hier en el -
ders, dat we toe gaan naar een veel hogere oversterfte, met
uiteindelijk misschien wel duizenden per week en dat men pas tegen 
half no vem ber aan de rem gaat trekken omdat het niet meer te
verhullen is, dat boosteren massaal levens kost.

kwam eerst al aardig uit, al tapte niemand op de rem,  maar omdat de
campagne stokte valt het eerst nog erg mee omdat veel minder mensen
zich laten prikken, maar er is nu weer een nieuwe en heel hoge
oversterfte piek ontstaan.

Kuipers accepteerde even heel stoer de verantwoordelijkheid voor
eventuele vaccinschade (<60 jr), maar die ligt nu bij het CBG, dat ook
het bivalente Spikevax en de nieuwe bivalente versies goedkeurde vanaf 
12 jr. (in UK vanaf 18 jr, Denemarken 60 jr).
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De nieuwe en per ma nent bedoelde Coronawet WPG staat klaar. De
Raad van State blijkt wel door de bocht en wil zelfs nog meer
maatregelen. De rechtspraak in ons land is helaas steeds minder
overtuigend!

Duitsland (als uitzondering in Europa, in Denemarken is vaccinatie van
kinderen nu zelfs verboden) gaat overigens nog verder dan hier en wil
de hele 3G en mondkapjes kermis weer invoeren met ook een strengere
wet. Het RKI (de RIVM daar) ligt nu ernstig onder vuur wegens
gerommel met de cijfers, maar toch gaat min is ter Lauterbach (nu zelf
CoVid gehad) er ex tra fors in. 

Het loopt verder zoals het narratief voorschrijft. Koopmans blijft zich
indekken, met een gatenkaasmodel, De Jonge blijft van hogerhand
gesteund worden, ook al blijkt z’n rol steeds dubieuzer door WOB
onthullingen (pag 221). VWS geeft niks vrij, de doofpot blijft dicht.
Con sul tant Deloitte doet waar ze voor betaald worden, de
opdrachtgevers dekken. Geen ex tra emails gevonden, geen sms-en, het
ministerie krijgt de schuld.

Oekraïne is nu weer in het nieuws, Rusland zit met verliezen en
mobiliseerde, en wreekt de Krimbrug en gasbuis. Meer wapengekletter,
stroomuitval, gedoe over gas en tarwe, en vooral infrastructuur
platgooien.

De instituties zijn wel behoorlijk in de verdediging en de censuur op de
sociale me dia gaat onverminderd door. Op Facebook en YouTube ga je
zo op slot en de massamedia blijven de overheid-desinformatie
onverminderd doorgeven. Vanwege vakantie en reces nog vooral oude
koeien uit de sloot. 

Even duidelijk melden dat de najaarscampagne totaal is ingezakt haalt
de krant en het nieuws niet, maar men blaat lekker door over
onbevooroordeeld rapporteren in debatten. Schoonwassen!! Dat
psychische aandoeningen enorm stegen (25% nu), maar zeker niet met
Co rona van doen hebben (Trimbos) neemt men zo over.

De onthullingen over hoe het mis ging en we zijn voorgelogen, ze
blijven echter maar komen en moeten gepareerd worden, want an ders
komt er misschien grote paniek en onrust, de stikstof/boeren geven aan
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hoe kort de lontjes zijn. De meldingen van ernstige vaccinatieschade in
NL (1 op 6500 prikken) en Duitsland 1/5000 of meer zijn verontrustend.

Men houdt angstvallig op zich haalbare en praktisch uitvoerbare
onderzoeken naar de levensverwachting van gevaccineerden op ba sis
van DNA ana lyse (b.v. telomeer lengte en methylisatie) tegen. Dat komt 
er niet, hoewel het DNA materiaal breed beschikbaar is (bij GGD en
RIVM) Dergelijke onderzoeken, en er duiken nu wat resultaten op,
zouden namelijk onomstotelijk aantonen of vac cines wel of niet
gevaarlijk zijn, maar dat durft men niet aan.

Angst is het wa pen 
Het middel om de massa te manipuleren blijft angst, die echter op zich
al verwoestende effecten heeft op mentale en fysieke gezondheid. Er
komen qua vaccinatie geruststellende maar misleidende rapporten, die in 
de me dia ook nog een verkeerd worden uitgelegd. Die zorgen voor rijen
om toch snel een booster of herhaalprik te halen, het is toch veilig? We
zullen zien, de oversterfte groeit nu gelijk op met de herhaalprik door.
Mij verontrust het dat niemand praat over verouderde vaccinbatches
deze zomer, die steeds meer schade aanrichtten. De onthullingen over
productieproblemen en batch verschillen veran deren mogelijk het hele
perspectief (pag 53 en 260)! 

Het is allemaal vaag, berichtgeving die wordt opgeblazen, zonder de
con text duidelijk te maken. En je wilt je toch niet schuldig voelen over
die 320.000 verloren gezonde levensjaren, als vaccinatie mogelijk 26
miljoen echte levensjaren kost. Het RIVM maakte een 82 pag dik rap -
port openbaar (23 juni) waarin men de relatie tussen vaccinatie-schade
en oversterfte feitelijk onderuit haalt. Maar in 2022 liep die
onverklaarde oversterfte weer fors op, en is er dan geen correlatie tussen 
booster/herhaal en oversterfte? Ernstige kritiek, ook van de
toezichtgroep,op rap port zie pag 251. 

Min is ter Kuipers krijgt wel wat koudwatervrees en wilde eerst
60minners geen herhaalprik geven, vanwege mogelijke bijeffecten, maar 
gaat in sep tem ber wel vanaf 12jaar doorprikken en neemt de
verantwoordelijkheid! Dit terwijl de wetenschap de andere kant blijft
uitkijken en vaccinatie schade nu pas hard wordt gemaakt

De RIVM berichtgeving over Post-Covid (PCC-Long Co rona) rammelt,
overigens in lijn met de desinformatie van WHO en CDC in de VS, men 
volgt de “party-line”. Covid en de gevolgen zoals Post-Covid (met totaal 
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vage cijfers als 20% getroffenen in de VS) zijn zeker een ernstig
probleem, maar het lijkt erop alsof men Post Covid op één hoop gooit
met vaccinatie-bijeffecten op lange termijn, de symptomen komen
overeen.

De Co rona dreiging wordt weer lekker aangeblazen, oMi cron varianten
BA2.12 en vooral BA4/5 tikken wel iets meer door en CH1.1 groeit,
maar Kuipers blijft bezig met angst zaaien. Dat alleen al maakt mensen
ziek. Er komt nu een MIT-team (Maatschappelijke Im pact) naast het
OMT, er wordt openlijk gewerkt aan een nieuwe noodwet. De uiterst
discutabele testcijfers worden gebruikt als bangmaker, terwijl
ziekenhuizen en IC niet echt volstromen. Dat landen met hoge
vaccinatiegraad en boostering nu meer doden tellen wordt uit het nieuws 
gehouden, men praat alleen over een dreigende zomergolf. In de VS
gaat men nu baby’s vanaf 6 maanden vaccineren, in ons land vanaf sep -
tem ber ook 12+ jarigen, die nauwelijks risico lopen.

Wie zijn ge vaar lij ker, de wap pies of de over heid?
De hele poppenkast, de manier waarop het vaccin door Pfizer op ba sis
van achteraf hele wankele tests en met steun van organisaties als het
Amerikaanse CDC en de Europese EMA werd doorgedrukt blijkt bijna
een samenzwering op zich, een Gordiaanse knoop die nog ontward moet 
worden (of doorgehakt). De onnodige paniek, het feitelijk tekort
schieten van de vaccins, de manipulatie van en door de me dia, de rol
van de NCTV en PDC19, het komt allemaal boven wa ter via
WOB/WOO ont hullingen of door in sid ers.

Eind mei 2022 gaf Ernst Kuipers in eerste instantie onze
gezondheid-soevereiniteit op maar dat bindende WHO verdrag dat
nationale verantwoordelijkheid voor pandemie verlegde naar de WHO
werd gestopt door onder meer Afrikaanse tegenstemmers. Misschien is
het toeval, maar toen dook ook het Monkeypox vi rus op, het WHO
maakte er de volgende pandemie van. Hou de angst in stand! In Davos,
waar de wereldtop denkt de zaken te regelen, was het 2022 World Eco -
nomic Fo rum een plek, waar men wat afstand nam van de doorgeprikte
Co rona- bubbel en mikt op CO2 foot print om individuele gedrags-gege -
vens van ieder een maar weer in handen te krijgen. 

De beer put gaat open
De main stream me dia (MSM) berichten er nauwelijks over, maar van
alle kanten komen de schandalen nu los. Corruptie van de kant van de

11



leveranciers en wetenschappers met verborgen belangen, maar ook valse 
vaccinatie bewijzen voor de top in Spanje, de ene na de andere
WOB/WOO onthulling. Ik kan vrijwel iedere hoofdstuk in dit boek nu
aanvullen met nieuwe “fuckups“, het is bijna niet meer te doen. En wie
spreekt de waarheid, iedereen liegt en dat is voor wat betreft de
Oekraïne volstrekt duidelijk en erkend, maar voor Co rona moesten we
de heren en dames van de gevestigde medische orde en wie daar aan
verdient of eerdere leugens wil afdekken zoals VWS, CBS, Nivel,
SonMW, planbureau’s, RIVM, OMT en nu Jolande Sap’s jaknikkende
MIT etc. maar geloven. Het zal nog even duren, voor alles doorsijpelt
naar het grote publiek, het onverantwoorde angst zaaien door mensen als 
Kuipers gaat nog gewoon door, maar hoe verklaren we dan het
ziekteverzuim. Of de onder/oversterfte, het bewust als niet-gevaccineerd 
inboeken van overlijden binnen twee weken na vaccinatie, zoals
Zweden nu toegeeft en hier natuurlijk ook gebeurde. Dat is statistische
oplichting en het RIVM rap port van 23 juni (zie pag 244) is tamelijk
verdacht in de conclusies. We worden grovelijk belazerd, maar betalen
met onze gezondheid, weerstand, levensduur en misschien zelfs met de
menstruatiecyclus en dus vrucht baarheid van onze kinderen, al ontkent
de goedkeuring sinstantie op de Zuidas EMA dat nu weer en lopen de
geboortes ook niet echt terug, zoals door de kritische pers wel werd
beweerd.

Er is in zekere zin radiostilte rond Co rona, zelfs de oversterfte was uit
beeld aan het raken, maar neemt weer toe. De verantwoordelijke figuren 
dekken zich in, Rutte wiste z’n sms-jes, maar speelt de vermoorde
onschuld. De Jonge zelf of het VWS ministerie weigert de info,
ongehoord!. Oekraïne, toeslagen, inflatie, beurs onderuit, Songfestival,
uithuisplaatsingen; allemaal belangrijker dan wat we liefst snel vergeten. 
Steeds duidelijk er wordt wel dat de hele Co rona aanpak van de
overheid hier en in het hele Westen uiteindelijk een reeks missers en
manipulaties is geweest met miljoenen doden die mogelijk gespaard
waren gebleven bij een ander beleid. De feiten komen boven wa ter, en
die zijn verontrustend of erger,en duiden op criminele manipulatie.

In ons land komt er van alles boven wa ter, maar ook in de VS blijkt uit
de zgn. Fauci-mails en de cijfers die nu loskomen dat er tenminste
sprake is van grove misleiding. Uit de WOB/WOO onthulling en blijkt
steeds duidelijker, dat de regering, aangestuurd door duistere groepen
ambtenaren, ons bewust en con sis tent heeft voorgelogen, bijvoorbeeld
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over de effectiviteit van de 1,5m en mondkapjes (en tegen RIVM
adviezen in). 

De Jonge met name blijkt vroeg in 2022 ook de evaluatie van
vroegtijdige HCQ toediening te hebben onderdrukt en daarbij bewust de 
geringe effectiviteit van laattijdige toediening (als mensen al in het
ziekenhuis lagen) als ar gu ment te hebben gebruikt. Het begint werkelijk
de vraag te worden of het handelen van deze min is ter en zijn
secondanten niet eens door de rechter getoetst moet worden in het kader
van zeer grootschalige dood door schuld. De oversterfte is zorgwekkend 
door wat ik vrees het boosteren met mogelijk oude en “slechtere;
batches. Het CBS heeft de over sterf te piek in 2021 tot Covid doden
gepromoveerd, en telt in 2021 nu 19.379 slachtoffers. Ook de sterfte in
2020 heeft het CBS even achteraf gecorrigeerd, dat werden er 20.173.
Die cijfers zijn pas na de move om de oversterfte te maskeren aangepast
want de massale vaccinatie zou an ders niet echt geholpen heb ben, er
zouden dan meer mensen in 2021 dan in 2020 gestorven zijn. Tot 31 dec 
2021 nu dus volgens CBS in totaal 39.552 of wel 0,23% sterfte en met
2022 er bij 0,25% of meer, vergeleken met USA 0,29%, UK 0,24%,
België 0,26%)l We deden het dus niet beter dan el ders. 

De laf heid in beeld 
We zijn in het sta dium gekomen, dat de feiten niet meer ontkend kunnen 
worden, maar men nu uitvluchten zoekt, ex cuses, er makkelijk even
“vergeten” is wat er speelde, de telefoon het niet deed, de sms-jes weg
zijn, de leugens en vergeetachtigheid van Rutte, Kaag, De Jonge zijn
bijna spreekwoordelijk, maar iedereen heeft nu last van kortzichtigheid.
Ik noem het gewoon luiheid, men wil niet uit komen voor fouten en dat
is ook wel begrijpelijk, men spreekt al over “bloed aan de handen” in de
me dia, de tribunalen gaan er vast komen. Rutte zag het aankomen, met
z’n “niks vastleggen” doc trine, z’n ouwe Nokia 301 als im age-attribuut
met een iPhone in de zak, en geen archivering van wat op “Algemene
Zaken” allemaal gebeurt.

Ik denk dat dit kabinet het einde van het jaar niet gaat halen, tenzij men
de oorlog nog wat opstookt en we om schuilkelders gaan roepen. Men
blijft verwarring zaaien en laten zaaien, de me dia gaan er wel in mee.
Het is ongelooflijk, dat journalisten als Heuvelmans (VK) bijvoorbeeld
nog steeds de labfout als oorzaak van de pandemie ontkennen en blijven
hameren op een overstap van vleermuizen of zo, Koopmans steunend,
en nu mon key-pox als bangmaker. 
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Internationaal coördineert men de verwarring, en de WHO zit duidelijk
in de loop. De Fauci-mails zijn duidelijk, het is allemaal een gevolg van
“gain of func tion” experimenteren geweest (door voornamelijk de VS
met biologische oorlogvoering als achtergrond). Dat is iets waar
Nederland en met name het Eras mus MC al in 2012 mee vastliep, en
waar Kuipers, Osterhaus, Koopmans, Fouchier, maar ook Sigrid Kaag
alles van weet via haar betrokkenheid bij de hele wereld wijde vaccinatie 
coördinatie. Zie hfdst 1.

Neem ook de WHO, die de wereld op stang joegen met een IFR mor tal -
ity rate van 3,4% (maart 2020) die minstens 10 keer te hoog was. Een
pri vate club, met veel steun van Bill&Me lissa, die wereldwijd
gezondheid wil coördineren en verdragen opdringt, maar wie controleert 
hen? Die WHO heeft nu de cijfers betreffende de oversterfte erkend; dat
gaat in totaal om meer dan 15 miljoen onverklaarde doden. Maar
toegeven dat het mogelijk iets met vaccinatie te maken heeft, dat doet
het WHO niet. Het zou eerder te maken hebben met sociale en
economische oorzaken, uitgestelde zorg, smoesjes die ook het steeds
discutabeler CBS hier op-dist.

Nu blijkt alleen dat in de rijke (high in come) landen 15% van de wereld
wij de oversterfte optrad en in de armste landen maar 4%. Juist ja, die
arme landen waar veel minder gevaccineerd is, geen paniek ontstond en
men wel HCQ en Ivermectine gebruikte! Dus eigenlijk geven de feiten
aan dat het “Westerse” beleid slechter heeft gewerkt en de hele
vaccinatie mogelijk onzin is geweest, de lockdowns alleen maar schade
heb ben veroorzaakt en de wereldwijde cri sis dus de schuld is van een
fout beleid. Of dat opzet, was, onbenul, of paniekgedrag laat ik dan in
het mid den.

Allerlei stud ies tonen nu aan, dat de lockdowns nauwelijks werkten en
maar heel beperkt doden hebben gered.Johns Hopkins concludeerde:
The re sults of our meta-anal y sis sup port the con clu sion that lockdowns
in the spring of 2020 had lit tle to no ef fect on COVID-19 mor tal ity.
Strin gency in dex stud ies showed the av er age lockdown in Eu rope and
the United States in the spring of 2020 only re duced COVID19 mor tal ity 
by 3.2%, 

De hele oversterfte kwestie blijft cruciaal, het CBS poetst het steeds
weg, maar dat is te opzichtig. Om 2021 te verklaren, moest men de hele
cijferbrij gaan aanpassen. Prikken en oversterfte hebben wel degelijk
met elkaar te maken, maar dat mag niet naar buiten komen. Het lopende
jaar verwacht ik een blijvende oversterfte van meer dan 300/week, als
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het booster/herhaal prikbeleid zo wordt doorgezet (met reis-QR als
lokker en dreigende taal). Als dat wegvalt, omdat men geen prikken
meer wil, zakt ook de oversterfte.

Onder tussen mag Wil ders weer op Twit ter, is Willem Engel
draaideur-crimineel geworden, Jab Bonte ook weer vrij en komt door
opzichtige vertraging van uit VWS de Jonge voorlopig met de schrik
vrij uit de mondkapjes zaak, maar liegt ook Kaag lekker door en blijft
D66 vol in #metoo met ook nog een Pechtold en nu weer NPO Rijxman
gevalletje van de dames,

Het lokale 2G is sinds 10 februari. formeel van de baan, sinds 23 maart
2022 is alles opgeheven, we zijn weer “vrij”. De versoepeling zette dus
in de lente door, leven zonder mondkapje of QR code is mogelijk als je
niet internationaal wilt reizen (tot 1 juli, daarna onduidelijk maar
dreigend als Europabrede maatregel), maar de winkel dochter-vaccins
moeten nog even weggezet worden, en niet gezien worden als vrij
zinloze en mogelijk gevaarlijke herhaal prikken.

Over al worden de maatregelen afgebouwd, al blijven er reisbeperkingen 
en er blijft een ID/QR-code spo ken in Europa als digitaal paspoort na de 
zomer en voor reizen. Hoe hard dat uitpakt is de vraag. Hopelijk zitten
we nu wel in het pandemie-eindspel en blijven verdere lastige mutaties
uit, maar de vraag naar de vaccinatieschade op termijn blijft. Vanaf 11
April 2022 is bij ons de algemene PCR-test bij de GGD voorbij, alleen
nog sneltests, maar blijf je een QR-code en vaak ook nog ‘n test nodig
hebben voor vliegreizen. De noodwet stierf al in de senaat, maar na de
zomer komt er wel een andere.

De oorlog en de Oekraïne euforie beheerst nu al 2 maanden de me dia, er 
gaan steeds meer en ook zware wapens naar toe en het nieuws erover
blijft ver warrend en vooral gekleurd. Dat Poetin hard blijft vechten en
in zekere zin ook wint, de Donbass als aparte staat wil, en daarom de
treinen en wegverbindingen afsluit en wereldwijde voedselschaarste het
ge volg is van die wapenleveranties en de inmenging van de VS op
allerlei manieren, dat is blijkbaar col la t eral dam age.

Co rona is dus uit beeld. Daar maakt niemand zich nog druk over, al is
bijna iedereen nu wel be smet en weten we nog steeds niet hoe de
oversterfte ontstond en de rol van de boost ers daarin omdat het CBS (en
Nivel) de vaccinatiehistorie en sterfte niet wil correleren. 

15



Vaccinatie werkt (niet) meer en is zelfs schadelijk. Virusvaria heeft dat
op ba sis van wel beschikbare Engelse cijfers onderzocht en komt tot de
conclusie dat de hele vaccinatie, na een positief ef fect op de sterfte in de 
eerste paar maanden, eigenlijk niet echt heeft beschermd. Hierbij de
curve van de grootste groep (ouderen bo ven de 90 jr, voor mens en
beneden de 60 is er helemaal geen positiefeffect). Op ba sis van Engelse
data is weergegeven hoe de “All Cause Mor tal ity” sterfte per 100.000
was onder gevaccineerden ten opzichte van de niet-gevaccineerden.
Ongeveer van af mei 2021 is er geen materieel verschil waar neembaar
in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen.

Daarbij kan ook nog gedacht worden aan het pla cebo-ef fect. In het be -
gin was vaccinatie de grote uit komst, men geloofde er echt in, en dat
kan de sterfte enorm beïnvloed hebben (pla cebo effecten boven 50%
zijn niet ongewoon). Ondertussen leert het uitpluizen van de tests van de 
fabrikanten dat de resultaten die zwaar leunden op de toch al discutabele 
PCR test, eigenlijk al aangaven dat het vaccin eigenlijk nauwelijks
werkte en door het CDC en WHO werd doorgedrukt als experimenteel
middel.

Informatie van bijv. het Brown stone instituut over de mogelijke
vaccinatieschade op korte en lange termijn wordt onderdrukt, de
oversterfte wordt door het CBS weggepoetst als fluctuatie. Er is een
klankbord groep o.l.v. Prof. R. Verhey van Nivel, maar dat zijn bijna
allemaal brave ja-knikkers. Van hun echte commentaar op de CBS-spin
is in ieder geval weinig naar buiten gekomen. 

De WOB/WOO onthullingen en Pfizer vrijgaven (in de VS) blijven
komen en maken steeds duidelijk er dat de overheid de bur ger
wantrouwt, controleert en steeds meer KGB trekjes lijkt te vertonen.
Daar blijkt ook de rechterlijke macht en het OM in mee te gaan, met
steun van de di verse geheime diensten. Willem Engel werd opgepakt,
kwam vrij, is weer ingesloten en weer vrij en allerlei “dissidenten”, ook
parlementariërs, worden stiekem gevolgd, maar Rutte mag z’n SMS-jes
wel weggooien. Hugo de Jonge blijkt niet alleen aan vriendjes politiek
en me dia-manipulatie te doen, maar is blijkbaar chantabel. Hij beweert
niks echt fout gedaan te hebben, wel wat betrokkenheid en het onder
zoek af te wacht en, maar dat wordt slim getraineerd door VWS. De
motie van afkeuring (7 april) haalde het niet, ook Rutte ontsprong nog
de dans. 

Het eerste OVV-rap port offerde Van Dissel en de Jonge maar is verder
een slim rookgordijn. WOB onthullingen schokten even en geven aan
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dat de overheid de bur ger voor al minacht, framed en piepelt. QR wordt
min of meer stiekem (met Pieter Omtzigt als dwarsligger) Europees
digitaal burgerschap ID. Kuipers tekende al, het komt er aan, zeker voor
reizen.

Hoe ging het in 2022? De vierde golf kwam en ging eind 2021, maar er
kwam hier wel een zware en wereld wijd unieke kerst- lock down omdat
oMi cron werd omkleed met absurde projecties die voor al het
doemdenken en de onkunde van het RIVM en OMT duidelijk maakten.
Een lockdown die ondanks sterk dalende cijfers niet echt werd
versoepeld op 14 januari, iets meer ruimte gaf op 25 januari maar met
valse cijfers van min is ter Ernst Kuipers nog lang als opmaat voor 2G of
zelfs 2G+werd benut. 

Het volk bang houden was en is blijkbaar het devies, an ders gaan we als 
afleiding wel oorlog voeren tegen Rusland en vangen we vluchtelingen
op of doen ‘n stikstofcrisis. Tribunalen en vaccinatie-schade mogen niet
genoemd worden, maar meer dan 880.000 mensen steunden Mona
Keijzers petitie tegen de maatregelen. 

De oMi cron pakte zeker minder heftig uit met minder zware ziektes
maar wel veel meer besmettingen, nagenoeg zinloze en dure (tot 20
miljoen per dag) testerij en navenante quarantaine. De kerst-lock down
moest volgens het RIVM, terwijl het volk morde en opstandig werd.
Deze oMi cron mutaties blijken niet zo gevoelig voor al opgebouwde
immuniteit en voor prikken (maar 30% be scherming en 3 maanden voor
de booster). Dat maakt ook die booster of herhaalprik die wel iets
werkte voor Delta dus weinig zinvol voor oMi cron, maar het pushen
blijft. Steeds meer mensen gaan niet mee in de 3e en 4e en 5e prik,
waarvan er miljoenen op de plank liggen.

Effec tie ve vac ci na tie graad
De RIVM blijft schermen met een historische vaccinatiegraad van 86%
en dat staat in alle grafieken en verslagen. Dat men daar mee de
feitelijke situatie, namelijk dat een groot deel van die prikken uit 2021
ondertussen niet meer effectief zijn, verborgen houdt is manipulatie. Er
wordt niet gelogen, de waarheid wordt verhuld! De effectieve
vaccinatiegraad viel (en dat zie ja al in internationale statistieken) terug
naar 70% en zakt verder omdat de vaccins na zes maanden inzakken qua 
bescherming en men ook de QR-code periode heeft inge kort. Dat de
besmettingen teruglopen heeft dus niets meer te maken met
vaccinatiegraad, maar met de verguisde herd im mu nity, om dat erg veel
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mensen ondertussen een besmetting hebben doorgemaakt en
antilichamen en weerstand hebben opgebouwd.

De hele kwestie van de effectieve vaccinatiegraad is het meest
duidelijke voorbeeld van misinformatie, De overheid weet echt wel dat
de oudere vaccins niet meer goed werken en paste het QR-beleid ook
aan, maar laat op het “dash board” en in de presentaties van Van Dissel
de oude historische cijfers staan. Volgens Van Dissel is er geen sprake
van politieke beïnvloeding van het RIVM, maar dat gelooft niemand
meer, zeker met verkiezingen in zicht (in 2021 en 2022) was het
allemaal iets te duidelijk geën sceneerd.

Afkal ven de steun
De steun voor doorzetten van de knevel, zo voelde men het, is na weken 
van afname van de cijfers en pas vrij late oMi cron besmettingsgolf erg
beperkt, er gloorde verzet. Ook wereldwijd, de truck ers gingen voor op.
Uiteindelijk gaf Rutte IV wat toe. Maar gevaccineerd en geboosterd
moet er worden, want het werkt, de oversterfte nam toch af, er kwam
zelfs wat on der sterft e al is de oversterfte half maart weer te rug, maar
wordt door het RIVM verhuld.

Ondertussen na wat grote demonstraties zoals op 2 januari 2021 de
zoveelste demo in Am ster dam, opnieuw onmatig politie geweld, nu
vooral Oekraïne opwinding. Het nieuwe kabinet blijft bij de oude
boodschap en Ernst Kuipers als nieuwe Coronapaus komt niet goed
over. Nog steeds met bedrieglijke grafieken, het is niet verbeterd sinds
de clownsacts van eerdere persconferenties.

De vorige Co rona-tsaar De Jonge sprak (totaal buiten de orde) over on
rechtmatige, maar noodzakelijke maatregelen (vaccinatieplicht). Ook
lijkt nu de vaccinatiedwang zich te richten op de “herstelden”, die na
een half jaar hun internationale QR vink je kwijtraken en nu de nieuwe
doel groep vormen, maar nooit genoemd worden in de statistiek. In
Duits land is die “genezen”-periode al terug gebracht tot 62 dagen, maar 
de vacccinatieplicht kwam er daar niet.

Het ging in 2021 maar door, de economie en de levensvreugde werden
stelselmatig aangetast, de bevolking verzuur de, jongeren verstijfden.
Het door Omtzigt gevraagde onderzoek naar de oversterfte is bij het niet 
onafhankelijke RIVM ondergebracht, die keuren hun eigen vlees nu.
Geregeld boosteren wordt standaard, het spul werkt maar 3 maanden
maar is al besteld. Het is te ver wachten dat Rutte IV qua Co rona en nu
met historisch weinig steun en vertrouwen, eenkennig blijft, misschien
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zelf nog erger de hakken in het zand zet. Manipulatie of weghouden van 
cijfers en plausibilisering van maatregelen is het devies.

De vroege win ter van 2021/2022 stond weer helemaal in het teken van
Co rona; boosteren, lock down, QR-pas, tweedeling, toch
vaccinatieplicht inmasseren, aanpassen van de Neurenberg Code, 2G
(nu weer even uit gesteld maar er dreigt uitruil met lockdown), gedoe
rond de “batches”van het vaccin, de aan/door discussie, reisbeperkingen
en meer isolatie van ouderen in tehuizen, wat neerkomt op “har vest ing”, 
de zwakken wegsaneren. 

De beperkingen van de vaccins, de bijwerkingen en vaccinatiescha de,
ook doordat er mogelijk opzettelijk verschillen waren in wie wat kreeg
geprikt, worden steeds duidelijker en meer wanstaltig. 2021 blijkt qua
oversterfte nog rampzaliger dan 2020, het beleid heeft gefaald, de
vaccinatie leidde niet tot uitdoving, eerder het te gen deel. De
gevaccineerden zijn nu het slachtoffer aan het worden, zij krijgen de
ziekte toch en hun algehele weerstand is aangetast. De schade door op
een onverantwoorde manier te vaccineren, dus zonder zgn. aspiratie en
met de kans di rect in het bloed te injecteren, begint ook met harde data
duidelijk te worden. Ook hart aandoeningen zo als myocarditis en
pericarditis blijken (bij jonge jongens) 132 keer (!!) vaker voor te komen 
na vaccinatie.

Het vertrouwen in de overheid verdwijnt, slechts 16 procent is be gin de -
cem ber 2021 nog positief over de aanpak.Dat gaat twee kanten uit.
Volgens gedragsonderzoek van het RIVM toen vindt bijna 30 % dat er
(veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het Co rona vi rus te
bestrijden. 40% is daarover is ‘neutraal’. Van de niet-gevaccineerden
keurt 91 procent de co rona-aanpak af.

De macht hebbers proberen bijna wanhopig hun beleid te verdedigen en
beleidsfouten te verbergen, maar er komt steeds meer boven wat er,
zoals het bijna criminele con tract door de overheden (al in 2020) met de
vaccin leveranciers om alternatieven te blokkeren ten einde de
experimentele sta tus van de vaccins te beschermen.

Het leek ooit een lastige griep en blijkt achteraf eigenlijk ook niet veel
meer, maar ondertussen is duidelijk dat Co rona (CoVid-19) de wereld
zo als we die kenden ingrijpend heeft veranderd, de economie en de
democratie herijkt en ook een mentale pandemie en tweedeling heeft
veroorzaakt. 
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Sluipenderwijs zijn we er aan gewend, maar is wel de vaccinatiedwang
veranderd in een soort totalitaire discriminatie van de minderheid. De
beoogde spurt booster prikken door angst zaaien en dwangmaat regelen
blijft dan ook uit. 

We werden in 2021 een „Ausweiss” samenleving. Geen QR code
betekende na 25 sep tem ber 2021 geen horeca, cultuur, fes ti vals, etc. en
op 2 no vem ber en 12 no vem ber 2021 kon er steeds weer een schepje
bovenop, en kwam er verdere lockdown, avondklok, “no jab no job”
geluiden. 

De maatregelen missen een rationele justificatie, an ders dan vaccinatie
omzet en het proberen de grove missers onder de pet te houden. Maar de 
cijfers vallen in 2022 wel weer wat mee, in ieder ge val was het achteraf
zwaar overdreven om de kerst dagen zo te verpesten. Iedereen ging toch
en waarschijnlijk ex tra winkelen, gezellig de kerst vieren, dus het was
allemaal contraproductief en oMi cron zette wel door maar was, zoals
verwacht, ook veel minder schadelijk.

Her stel den de nieu we doel groep?
De aanpak na de lente van 2022 werd dat de herstel den (hoe veel dat er
zijn weten we niet, dat is geheim) niet één jaar, maar slechts een half
jaar ‘n QR vinkje krijgen, en ook gevaccineerden zonder booster tot 9
maan den beperkt gaan worden. Wilde je reizen, dan moet je prikken! In 
Dutsland maakte men er 90 dagen van, effectief 62, blijkbaar omdat de
oMi cron besmettingen en positieve tests de pan uitrezen.

Boos ters wer ken maar 2 of 3 maan den, maar wor den
af ge dwong en als her haal prik ken. 
Bij ons werd in no vem ber 2021 de QR periode nog juist verlengd om
dat bewezen was, dat herstelden veel meer weerstand hebben, maar dat
is teruggedraaid, en alleen geboosterden hebben nu nog onbeperkt een
vinkje. Dit terwijl uit een onderzoek van bijv. Sanquin (bloed do nors)
blijkt dat gevaccineerden duidelijk minder weerstand hebben
(verminderde immuniteit). 

Er is ook een beter beeld over het aantal hersteld en, de “nationale
dokter” van Dissel liet in januari 2022 onbedoeld wat getallen los en
daaruit blijkt dat het aantal herstelden van meer dan 3 maanden terug al
2,8% was, en de afgelopen maanden van de 1,5 miljoen positieve tests
daar zeker nog een paar procent bij komen. Die moeten ook nog aan de
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prik. Die zes maanden betekent effectieve dwang voor mensen en
kinderen die eigenlijk heel weinig te vrezen hebben. 

Uit wat van Dissel toen deelde bleek ook dat maximaal 9,1% hel e maal
niet gevaccineerd is, dat is inclusief niet herstelden van de laatste maan
den, de paar honderdduizend mensen met een an ti body test die niet
meetelt, en de 40% van de niet gevaccineerden die volgens een enquête
van Maurice toch ook de ziekte hebben doorgemaakt. Het getal van 1,8
miljoen gevaarlijke vaccin-vrijen was dus zwaar overdreven.

Als er een harde kern van 500.000 vaccin-weigeraars, die niet
beschermd zijn, overbleef is dat veel en het is ongeloof waardig dat de
zieken huizen en IC’s er nog vol mee lagen. Men weigert actuele cijfers
over de herstel-vaccinatie-verhouding openbaar te maken.

Steun voor kne ve len
Rutte IV ging in 2022 op de oude voet verder en wil de eerst nog
duidelijk de QR-Co rona pas de hele win ter doorzetten, om dat de zorg
het misschien niet aankon en de griep meespeelt, maar ook om te
verbloemen dat het vaccineren niet echt gewerkt heeft. Hou ze angstig,
zet ze onder druk, voorkom vragen en twijfel, van Dissel leverde de
plaatjes! Die steeds maar toenemende angst en dwang zorgt voor
wantrouwen, tweedeling, is deels contraproductief en wekt veel
weerstand en chaos op, om dat de volksgezondheid en de economie er
niet bij gebaat lijkt. Democratie blijkt het opleg gen van de wens en van
de meerderheid aan de minderheid, soms met maar een enkele zetel
meerderheid in het parlement en een senaat die nog verschil kan maken.

Vaccinatie maakt slachtoffers, di rect zelfs meer doden dan Covid zelf en 
in di rect (op termijn) kan het een ramp blijken. Dat Pfizer zelf dat
probeer de te verhullen bleek ook uit openbaar geworden Pfizer
documenten in de VS, die voor al de slordige manier waar op men om
ging met het verwerken van bijwerkingen en sterfte door vaccinatie
aantoonde. In SEC documenten geeft Pfizer nu zelf toe, dat ze
waarschijnlijk nooit “gewoon” goedgekeurd gaan worden. 

Maar he laas, vaccinatiescha de be staat hier officieel niet, dat wordt
ontkend of genegeerd. De gevaccineerden met booster die positief
testten, hielden wel hun groene vink je, maar QR is heilig als ba sis voor
een Europees reisdocument in de maak.

In de politiek wordt iedere kritiek op beleid of maatregelen weggestemd, 
de coalitie blijft het spelletje van een dictatoriale overheid meespelen.
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Voor al geen verkiezing en riskeren, want dan gaat de heersende club
dik onderuit, snel een kabinet Rutte IV met ouwe getrouwen.

De parlementariërs laten zich ringeloren door het OMT zoals
betreffende de an ti body-test, de IC-capaciteit en de oversterfte, vaak is
duidelijk dat de VWS min is ter zelf dat aanstuurde, ondanks een andere
mening van het OMT. Ernst Kuipers was deel van de Eras mus MC
kongsi, OMT lid, en investeerde privé in blaastests, maar werd in 2022
te snel D66-er en opvolger van Hugo de Jonge als min is ter van VWS.
De coalitie weigerde ook al onderzoek naar de belangenverstrengeling
in de hele medische kliek, waar mensen zoals Fauci, Ab Osterhaus (die
ook al bij de Eras mus MC club hoorde met aandelen in Viroclinics die
hem 5,6 miljoen opleverden), maar ook OMT leden zoals Marion
Koopmans allerlei half-verborgen belangen blijken te hebben.
Koopmans werkte tot 2018 in Wuhan op het door o.a. Fauci geïnitieerde 
SARS-lab en is met Drosten betrokken bij de PCR-test die een
miljarden-busi ness is geworden, maar werd in 2020 door Fauci gevraagd 
om de “labfout” hypohese af te dekken met het vleermuis-verhaal. Ook
Ron Fouchier, die al eerder “gain of func tion” virussen maakte, was er
bij betrokken.

Cor rup tie alom
Het is allemaal vaag, belangen lopen door elkaar, agenda’s overlappen.
EU-chef Ursula von der Leyen is getrouwd met iemand die belangen
heeft bij gen-therapie van een bedrijf in de VS dat EU sub si dies krijgt.
De voorzitter van de EMA, Emer Cooke die de
geneesmiddelen-toelating regelt, was voor heen lob by ist en werkzaam in 
Big Pharma. Er komt nu wel een parlementaire enquête, maar dat wordt
weer goedpraten van het eigen ge drag, zelf keuring a la “WC-eend”. En 
wie spreekt over een tribunaal wordt weggezet als opruier of komt voor
de rechter.

De me dia speel den het spel mee
De MSM of wel de main stream me dia, in ons land de grote kranten, de
Volkskrant voor op, de publieke omroep en de commerciële kanalen er
achteraan hebben vooral de overheidsvisie uitgedragen, de tweedeling
aangejaagd, en verspelen langzaam het vertrouwen in hun integriteit.
Wilde en ongefundeerde beschuldigingen, zwart ma ken van
niet-gevaccineerden, het is allemaal normaal geworden in de me dia,
maar wat betekent dat nu steeds meer blijkt dat het ook van hun kant
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vaak “fake nieuws” was. Worden alternatieve kanalen en initiatieven als 
BlckBx, Weltschmerz, Blue Ti ger, Nieuwe WereldTV en “De Andere
Krant” de nieuwe massa me dia?

We denken misschien nog dat terug naar ‘nor maal’ een optie is, maar te 
veel is al onderuit gegaan. Te veel rechten zijn aangetast, te veel
tijdelijke maatregelen gaan nooit teruggedraaid worden, zo als dat de
overheid (of de WHO of het WEF) feitelijk onbeperkte toegang krijgt
tot alle persoonlijke informatie, medisch, financieel, alles. Dat is
gevaarlijk, denk aan Hugo de Jonge die op de televisie verkondigde dat
hij weet waar de anti-vaxxers wonen en feitelijk dreigt aan de deur te
komen met een spuit. Hij werd niet eens teruggefloten, ook niet als hij
zegt ”Ik leg me niet neer bij recht om nee te zeggen tegen vaccinatie
“(14 dec. 2021)

Te veel ellende blijft nog verborgen, de mentale schade, de
onderwijsgaten, de me dia waar we niet meer in vertrouwen, de
aantasting van de pri vacy, het wantrouwen in de democratie en de
overheid. En dan de schade aan de samenleving, de ZZP-economie, de
cultuursector, voorlopig worden ze nog stilgehouden met
steunmaatregelen, maar de echte ellende moet nog verwerkt worden en
de im pact van de pandemie maar vooral van de maatregelen om die te
beheer sen waren ingrijpend en werden zonder duidelijke argumenten
steeds verder aangedraaid. Ze hebben niet alleen de economie, maar ook 
ons denken over gezondheid, over verantwoordelijkheid, sociaal gedrag, 
normen en waar den, mensenrechten en de verhouding tussen arm en
rijk in een ander perspectief geplaatst.

Grote problemen zoals het klimaat, de tweedeling, biodiversiteit en een
rechtvaardige verdeling van de welvaart waren misschien tijdelijk even
minder belangrijk, maar komen nu met een zwaar Co rona-ac cent naar
voren. En kunnen we vergeten dat we het grootste deel van de wereld
bevolking hebben laten zitten en ons ook over de nevenschade door de
economische ontwrichting el ders nauwelijks opwonden? Het neoliberale 
model heeft een paar nare krasjes opgelopen, saar kan het WEF niks aan 
doen.

Afglij den naar een to ta li tair re gi me
Je kunt het allemaal positief zien, of juist een doemscenario bedenken,
van beide geef ik later een aanzet. De onnodig verstikkende
maatregelen, die op 25 sep tem ber 2021 en nog beklemmender later in
no vem ber en tot eind januari 2022 van kracht werden, en nauwelijks als
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een versoepeling betiteld kunnen worden, zijn een splijtzwam voor de
samenleving geworden. Ze deden een quasi-demissionair kabinet verder
wankelen, maar de oorlog bracht redding. Het eenzijdig opleggen van
zware beperkingen valt niet altijd goed, leidde tot het ontslag op staande 
voet van een staatssecretaris en veroorzaakt een duidelijke tweedeling in 
een politiek klimaat waar allerlei oud zeer weer naar boven komt, ook
van “keurige” min is ters en een op BZ zwaar falende Sigrid Kaag, die
blijkbaar minder de grote leider is dan ze voorgaf en viel over
miskleunen rond Af ghan i stan, maar nu Financiën mag doen en de
zwijnerij bij D66 onder het tapijt vegen. Door velen wordt het beleid nu
gezien als discriminatie van een minderheid en afglijden naar een
totalitaire staat, of wel het opleggen van de wil van een “aangenomen”
meerderheid aan een minderheid, met voorbij gaan aan democratische
rechten. Vergelijkingen met de jodenvervolging zijn niet van de lucht en 
er werd een galg rondgedragen op de Dam.

De vaccinatie dwang werd in 2021 steeds verder en zonder goede
argumentatie opgeschroefd, maar heeft dat wel zin, of gaan mensen juist 
daardoor juist de hakken in het zand zetten? Er ont staat een sfeer van
“Verzet”, en dat kan uit de hand lopen. Geweld, maar ook cyber-geweld 
zo als een ddos-aanval op 25 sep tem ber. Dat is een gerichte aanval die
de serv ers overbelast. In combinatie met de grote druk te, men schatte
dat weer eens verkeerd in, leidde dit er toe dat veel mensen hun
QR-code niet konden laden. en waarom gingen Facebook en DigID op 4 
oc to ber 2021 plat?

Het verzet groeit, vecht tegen censuur en me dia-manipulatie; de
waarheid is nu het prerogatief van de regering, nogal dictatoriaal. De
betrokkenen, die men wel als wappies betitelt maar die vaak op andere
gronden vinden dat ze goede reden hebben om geen prik te krijg en,
krijgen ook steun van een bredere groep, maar de hele kwestie is wel
min of meer uit het nieuws door Oekraïne. Hoe goed werkt de dwang of
een verplichting? Een vaccinatie verplichting, die men hier (nog) niet
wil opleggen, maar waar de politiek niet meer te gen was (in moties in
2e Kamer) blijkt in andere landen maar beperkt ef fect te hebben, werd
wel doorgedrukt, maar toch weer niet doorgevoerd. 

Impact voor bij de eco no mie
Er is veel te doen over steun, herstel, de economie weer op gang
brengen, de getroffen bedrijven en ondernemers weer aan de gang
krijgen. Dat lukt ook beter dan verwacht, we komen eigenlijk vrij snel
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uit de economische tegenwind. De steun werd gestopt, maar toen toch
weer opgestart en nu vaak teruggevraagd.

Iets an ders is wat er met onze instelling, ons vertrouwen in het systeem,
ons geloof in democratie en het neoliberale model is gebeurd. Zelfs de
wetenschap is gemuilkorfd, artsen moeten zich houden aan wat wordt
voorgeschreven als waarheid en an ders ge straft, terwijl achteraf blijkt
dat ze wel een punt hadden. De meeste wetenschappers zijn precies dat,
mensen die het “weten” rangschik ken, in schappen proberen te
catalogiseren, door meta-anal y ses nog beter te classificeren, maar het
zijn geen “wetenscheppers” meer, zij die nieuwe kennis opduiken,
bedenken, scheppen.

Wat zijn de gevolgen van de aantasting van onze vrijheid en autonomie,
onze pri vacy en intimiteit, onze verbondenheid met onze naasten, onze
potentie en daad kracht (agency met weer zo’n nieuw woord), onze
instelling om verantwoording te nemen? We zijn gedwongen of in ieder
geval via overheid en me dia verleid tot accepteren van opgelegde
maatregelen en kuddegedrag (geschaapt is de term). Hoe gaat dat
uitwerken in de geestelijke gezondheid, in ziektes die daarmee
samenhangen, in de gemiddelde levensduur, in de actiebereidheid,
ondernemingszin, innovatie? Dat zijn risico’s die nauwelijks zijn
bekeken, maar heel ingrijpend, duur en kwalijk kunnen uitpakken. 

Ik verwacht naast Alz hei mer’s bijvoorbeeld ook een duidelijke toename
in Par kin son’s omdat de diepe oorzaak daarvan gebrek aan
zelfvertrouwen is, en dat heeft het Co rona beleid fors aangetast.

Ontwik ke ling
Toen de eerste versie van dit boek gedrukt werd, op 4 mei 2021, zat en
we nog mid den in de lockdown, maar gloorde er licht. Ander halve
maand verder leken we even vrij maar kwam er in juli toch nog een
delta/disco-piek en bleek au gus tus toch meer rood dan groen op de
kaartjes en vond het RIVM de vrij rustige cijfers van sep tem ber “stilte
voor de storm”. De jeugd bleek de bot tle neck en het massale reizen
hielp ook niet echt. En dat ter wijl we goed deels gevaccineerd zijn! 24
miljoen prikken so far (maar nu afvlakkend), Dus nog wat meer dwang
en testeisen, geen fes ti vals maar wel F-1 race. En voor de
vaccinatie-vrijen was het helemaal zuur, die moesten steeds testen!

De door braak en versoepeling leek in de lente van 2021 al in volle
gang, einde juni zou den we echt uit de lockdown zijn. Op 28 mei 2021
kondig de pre mier Mark Rut te al brede versoepelingen aan, het
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opengaan van horeca en de mogelijkheid van fes ti vals; dat kwam neer
op het einde van de lockdown. Op 18 juni ging dat nog verder. De OV
mondkapjes en anderhalve me ter afstand bleven nog even. De
vaccinatiedwang bleef wel over eind en zelfs geniepiger, met een echte
tweedeling in beeld vanwege de maatregelen el ders. Op 9 juli 2021 viel
weer het doek, door delta en de jeugd. Superspreader events zoals disco
en de fes ti vals, daar ging dus een streep doorheen. De delta/disco piek
trof vooral jongeren, vlakte vrij snel af, maar leidde toch tot
maatregelen, zodat ons land weer rood kleur de in ECDC verband met
allerlei reisbeperkingen en adviezen. Waar overigens niemand zich aan
stoorde, ook min is ters en de koning niet. Heel Europa ging namelijk in
de delta-paniek toch op vakantie, al werd reizen wel puzzelen. 

Even snel vaccineren werkte al snel niet meer, je moest 2 weken of bij
Janssen zelfs 4 weken op je QR-code wachten. Het beleid zwabberde
voort, ter wijl de piek vrij snel overging. Op 15 sep tem ber 2021 kwam
en er versoepeling en, zoals geen 1,5 mtr. meer, maar feitelijk draaide
het om meer harde vaccinatiedwang en de C-pas. Op 25 sept. werden de
maatregelen alleen maar stringenter en steeds minder gebaseerd op
feiten, het waren de aannames van een beperk te groep met bergen Co -
rona-boter op hun hoofd die het beleid bepaalden, en daarbij vooral niet
willen erkennen dat men misschien helemaal fout zat,

Het najaar 2021 met mogelijk ook nog in flu enza of andere griep als ex -
tra schaduw kwam met de vierde golf, dus weer paniek bij de
gezondheidsinstanties, maar hebben die zelf echt druk gezet achter meer
faciliteiten, IC-bedden, in haalopleidingen etc.? Nee, dat was niet nodig, 
het VWS ministerie lag zelfs opzettelijk dwars, maar feitelijk is de
capaciteit veel minder geworden, liep personeel weg omdat zij niet, en
hun bazen wel hun zakken vulden, etc. 

Nu klaagden de goedbetaalde OMT-leden vooral over zorg druk, maar
de werkers op de vloer meer betalen, nee toch. Dit terwijl de leiding, het 
OMT en veel ziekenhuis-artsen met testbedrijfjes aan de gang gingen en 
Kuipers ongekend rijk geworden zou zijn als z’n blaastest was gelukt.
Hoe zo geen belangen verstrengeling?

Zonder duidelijke cijfermatige onderbouwing de horeca, fes ti vals etc.
steeds meer verbieden voor niet-gevaccineerden zonder QR code en het
suggereren van 2G beleid van helemaal buitensluiten van
niet-gevaccineerden en zelfs herstelden via de booster dwang was de
apotheose van het paniek beleid. De 4 miljoen positief getesten en dus
potentieel beschermden werden nergens genoemd. Men geeft geen
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duidelijke cijfers meer over vaccinaties (waar de groei echt uit was
behalve dan de boost ers) maar niet over mensen met een herstel bewijs?

De instanties doen steeds hun best de angst (die de immuniteit juist
aantast) te laten groeien en propageren nog steeds vaccinatie voor
iedereen, ook jongeren en kinderen, en met oneigenlijke pro pa ganda
middelen die voor andere medicijn en niet geoorloofd zijn. Maar is dat
wel zinvol nu blijkt dat mens en die de ziekte hebben gehad redelijk
immuun zijn en zelfs beter tegen de delta vari ant kunnen, ter wijl
gevaccineerden ongemerkte (asymptomatische) besmettingsbronnen
kunnen worden? In ons land en el ders is “genezen” zijn nu beperkt,
terwijl die natuurlijke immuniteit veel langer blijft. Het aantal
“herstelden” houdt men geheim! 

Een hele grot e groep heeft ‘ongeteste” en dus onbewezen Co rona
gehad, of zelfs an ti body confirmatie maar kreeg geen QR-code, het
RIVM vindt dat daar geen tijd voor is en het internationaal niet
geaccepteerd wordt, en de regering negeert de 2e Kamer motie ter zake.
Testen, ook van gevaccineerden, speelt in de nu afgewende 2G aanpak
al helemaal niet meer, terwijl de 1G aanpak (alleen maar testen) hel e
maal geen gek idee was (van de Chris ten Unie). 

Vaccinatie werkt, dat is en blijft de man tra van het RIVM en
Coronapaus van Dissel, al ondersteunen de feiten dat niet altijd vol doen 
de, er blijft twijfel over het beleid en de effectiviteit ervan, zo als ook
Virusvaria voor het UK aantoonde. Het hele vaccinatie-spiel heeft
blijkbaar niet gewerkt, in 2021 bijna net zo veel slachtoffers en meer
schade dan in 2020, en gaat boosteren dat veranderen? Dat werkt
nauwelijks tegen oMi cron, misschien een nieuw vaccin wel, maar eerst
moet de oude voorraad even op! Aan de ho ri zon zijn er wat dure
behandelingen (van Merck en Pfizer zijn Paxlovid en Veklury a 530$
per behandeling nog niet goed echt gekeurd maar nu wel een brede en
gepromote experimentele behandeling in de VS) en monoclonale an ti -
body therapie maar het goedkope HCQ en Ivermectine, die el ders
duidelijk positieve resultaten gaven, zijn nog steeds half-taboe en
vitamine (K2, B3, zink, probiotica etc) als profylaxe wordt niet
genoemd. 

Dat er minder mutaties zouden zijn door brede vaccinatie is ook niet
hard te maken, eerder het omgekeerde, het vi rus muteert om te
overleven (oMi cron met BA.2, BA.4/5). 

Het aantal gevaccineerden in ziekenhuizen blijkt in de landen om ons
heen groter dan hun relatieve aandeel, bij ons zou dat niet zo zijn, blijft
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men beweren en staven met nauwelijks inzichtelijke onderzoeken. De
beweringen van de overheid, OMT en RIVM blijken veelal niet te
kloppen en als manipulatie en vaccinatiepromotie te zijn ingezet, dat
blijkt ook weer uit die WOB stukken.

Vaccinatie heeft mogelijk even geholpen, maar preventie en behandeling 
kregen daardoor nauwelijks aandacht. Dat geleidelijke blootstelling (dus 
juist geen lockdowns) aan niet te grote virionen-concentraties de
immuniteit opbouwt en dus de ernst van de ziekte in het algemeen
beperkt werd niet door het RIVM, maar door Maurice de Hond en zijn
kruistocht tegen aerosolen en vóór ventilatie aangedragen. Men
misbruikte de statistiek, want de cijfers gingen al in 2020 omlaag vóór
de zware maatregelen ef fect hadden, in 2021 ook al voordat er
gevaccineerd werd. 

De dreiging wordt gevoed door de instanties, die ook 1,8 miljoen
jeugdigen (12-17 jr) gingen vaccineren en nu gaat dat ook voor 5-12
jarigen spel en, als een soort kinds ol dat en die een schild moeten vorm
en tegen de delta-vari ant die volgens de RIVM-modellen zo dreigde,
maar uiteindelijk na een stevige piek en door oMi cron wel meevalt. 

OMi cron kwam en kan alsnog tegenvallen, dus doorprikken maar. De
EMA keurt het allemaal goed, dit terwijl Pfizer zelf in haar (Canadese)
bijsluiter aangaf dat de groep jeugdigen een 0,4% risico op ernstige
bijverschijnselen loopt en van Co rona zelf zeer weinig te vrezen heeft.
Nu blijkt in 2022 wel degelijk dat bij veel jongeren hartklachten
optreden, maar bagatelliseert men dat, dat gaat wel over.

Zo mer 2021: even lucht
De blije zomer van 2021 bleek dus uiteindelijk nog al bewolkt en nat, en 
het wa ter was de nieuw vijand. De mensen waren het lockdown en de
maatregelen zat en gingen weer los. We gingen massaal reizen, het
gespaarde geld snel uitgeven en zo plamuurden we de ellende, de kosten 
en de slachtoffers weg achter een muur van positieve blijheid. Te vroeg
want delta sloeg toe in het najaar.

Co rona woedde ondertussen nog volop in landen en continenten die tot
dusver gespaard bleven, wereldwijd was er zeker nog geen sprake van
uitdoving. 

Langzamerhand werd vaccinatie iedereen opgedrongen, weigeren duur
gemaakt door testeisen op te schroeven en via pro pa ganda en
gedwongen voorlichting op b.v. scholen gestimuleerd. In de me dia werd 
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massaal en ongestraft afgegeven op de weigeraars, de wappies, de
antivaxxers en de wetenschappers die hen gelijk gaven. 

De censuur bleef, artsen moeten zich houden aan wat de overheid
bepaalt, demonstreren mag alleen tot steun van het re gime, feesten en
F-1 racen mocht wel. Voetbal leek tot de match tegen Tsjechië een leuke 
afleiding van de politieke patstelling. De Olympische Spelen bleken
nuttig als afleiding maar waren ook een Co rona- spreider event,
Zandvoort was de acid-test en gaf geen stijging!

Zoals altijd schrijven de overwinnaars de historie en komen er prijzen,
pen ning en, ridderschappen voor de grote leiders van OMT, RIVM,
voor allen die het oprechte leiderschap van onze Mark hebben gediend.
Het grote afdekken begon, want niemand is schuldig; indien nodig zijn
we toevallig vergeten hoe het ging of zijn de papieren of sms-jes zoek.
Het leek er zelfs op dat ex tra gewerkt werd aan het verkleinen van de
groep niet gevaccineerden om te voorkomen dat nare bijwerkingen op
termijn te bewijzen zouden zijn, het bijltjesdag-indek fenomeen. Dwang
en drang moest, want de twijfel groeide en de cijfers kloppen niet,
vaccin-vrij blijven als beste keuze kreeg aanhang.

Het eindspel leek zomer 2021 begonnen, als er maar geen nieuwe
varianten opdoken (hetgeen dus gebeurde). Het werd, met misschien
nog een paar paniekmomenten, tijd voor terugblikken en de politiek
ging al het grote the ater stuk der wederopbouw opvoeren en in de
achterkamertjes de oude wijn in nieuwe zakken proberen te verpakken.
We zullen weer samen moeten leven, de vaxxers en de anti-vaxx ers, de
BOA’s en de demonstranten, de kapot gemaakte middenstanders en
ZZP-ers, Verzoening of is het de doofpot, werd een thema, natuurlijk
onder leiding van veel te laat een (nieuw) kabinet met alleen
minderheidssteun in de senaat maar met dezelfde mensen. Die foutjes,
ach er ging wel eens wat mis, de druk was groot, onwetendheid valt
niemand te verwijten. De me dia en WOB-bers zullen nog wel wat
missers en fuck-ups boven wa ter halen maar te veel klokkenluiders; dat
moet ontmoedigd worden. 23 miljoen voor de feitelijk mislukte
CoronaMelder App, dat was toch verantwoord, of niet? En er zijn ook
nog wat miljarden zoek! 

Het was in 2020 en be gin 2021 een ingrijpende periode geweest en we
waren er nog niet uit, de vierde golf kwam in volle sterkte ondanks de
vaccinatie en oMi cron raast in 2022 rond. Het was twijfelachtig of de
vaccinatie werkelijk zo veel ef fect had gehad en of boost ers wel werken, 
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misschien was de algehele immuniteit van gevaccineerden afgenomen.
Dat zou de zoveelste Co rona-misser zijn.

Er is beter inzicht nodig in de onderliggende cijfers, en openbaarmaking
daarvan. Het onderscheid tussen hen die de ziekte doormaakten (al dan
niet met ernstige verschijnselen), niet-gevaccineerden, niet geslaagd
gevaccineerden (immuno-com pro mised dus onbeschermd), deels
geslaagd gevaccineerden en volledig geslaagde (dus in theorie
beschermde, maar blijkbaar toch vi rus-gevoelige) gevaccineerden zien
we niet goed terug in de cijfers. Pas in 2022 werd toegegeven dat ook
gevaccineerden veel in het ziekenhuis belandden, daar bedden bezetten
en besmettelijk kunnen zijn, maar binnen 2 weken na de prik als
niet-gevaccineerd zijn geboekstaafd.

Waarom weten we zo weinig over kwetsbare groepen, onderliggende
ziektes die Co rona ex tra gevaarlijk maken, de lichamelijke condities,
ziektehistories, gebruik antibiotica, dieet, geestelijke instelling, PTSS
problemen, darm-bioom en viroom gebreken, genetische gevoeligheid
(zoals het Neanderthal LZTFL1 gen), etc. etc.? Na twee jaar zou dat
toch eens bekeken moet en worden en gezocht moeten word en naar
biomarkers (signalen) die gevoeligheid voor de ziekte (en misschien ook 
voor vaccinatie, booster-effectiviteit ook voor oMi cron en voor
doorbraak-infecties) aangeven. Ook in de even zeer forse oversterfte
(1100 in week 46, af gevlakt in de cem ber, ondersterfte in januari 2022,
daarna continu weer oversterfte) is ook geen onderscheid tussen wel en
niet geprikt in algemene sterfte te maken, de statistici staan met lege
handen. De oorzaak zou naast vaccinatiesterfte kunnen liggen in slechte
batches van het vaccin, en uitgestelde zorg, al is dat niet waarschijnlijk.

De LAREB cijfers (de instantie die de klachten over bijwerkingen en
sterfte na, bij en door vaccinatie registreert maar niet natrekt) zijn
uitermate vaag. De Pfizer onthullingen in de VS over hoe men daar de
bijwerkingen (VAERS) ook alleen maar noteerde zijn illustratief. Het
duidt er wel op dat vaccineren, boosteren en zeker zonder aspiratie (dus
niet in een ader) helemaal niet ongevaarlijk is.

We rel dwijs
Het was niet helemaal onverwacht. Bij de mil len nium-wende zag het er
al naar uit dat de eenentwintigste eeuw geen rustige tijd zou worden. Er
waren dreigende wolken. De twintigste eeuw had ons veel moois en
nieuws gebracht maar het was duidelijk dat de ontwikkelingen in de
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technologie, de schaalvergroting, de bevolkingsexplosie en de
globalisering een prijs hadden. Daar was geen profetisch inzicht voor
nodig.

De grote klapper, so far, is het Co rona-vi rus in 2020. Er war en
weliswaar aanwijzingen dat er een grote pandemie aan zat te komen
maar niemand was er echt op voorbereid dat een op zich lastige en niet
onschuldige griep vi rus-uitbraak in de stad Wuhan in China snel een
pandemie werd of zo door de WHO werd betiteld. Er brak een mondiale
paniek uit waarbij de reacties van met name de medische wereld en de
overheid de zaak eigenlijk vooral erger maakten. De nevenschade op
menselijk en sociaal-economisch terrein is enorm en groeit nog steeds,
we zijn er nog niet!

Long Co ro na /Post-Co vid werd eerst niet (h)er kend
De hele ontwikkeling was voor mij een uitvergroting van mijn
persoonlijke Co rona verhaal. Want hoe wel dat in het be gin voor mij
niet duidelijk was, had ik in 2018 op een internationale conferentie een
voorloper en soortgenoot van Co rona, namelijk het SARS-vi rus
opgelopen (andere soorten co rona-griep zijn er al veel langer). Ik ben er
toen mee naar de dok ter ge stapt, die constateerde terecht dat m’n
longen niet in orde waren en verwees me door. Er werden bij het AMC
in Am ster dam allerlei tests gedaan, foto’s en een scan gemaakt. Co rona
was toen nog niet in beeld, niemand stelde een andere di ag nose dan dat
het restverschijnselen waren van een eerdere operatie; er was wat
litteken weefsel maar het ging wel over, geduld. Toen de klachten
aanhielden en er oedeem bij kwam (vocht in de benen en achter de
longen) kreeg ik weer onderzoek en weer scans en foto’s met dezelfde
di ag nose en medicatie.

Het werd niet echt beter, ik bleef moe, af en toe depressief, had geen
smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik speurde het
internet af en kreeg door dat ik de symptomen van het Post-SARS
Syndroom vertoonde. Daar was in Azië veel over bekend want SARS
had daar al eerder behoor lijk huisgehouden. Maar hier wist en de
huisarts en de artsen van het AMC niks van en ook het Longfonds wist
van niks. Dat syndroom kenden ze (nog) niet, ik beeldde me misschien
maar wat in. Kwalijk, maar zo gaat dat onder medici. Dat was de situatie 
tot de zomer van 2020, toen de eerste verhalen begonnen op te duiken
over wat lang Long Co rona/CoVid heette en feitelijk Post-SARS/CoVid
Syndroom was en uiteindelijk nu ook Post-Covid genoemd wordt. Er
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werd toen wel een goed onderzoek (door prof. Martijn Spruit van het
CIRO) gedaan. Ondertussen is duidelijk dat Long Co rona sommigen,
misschien wel 3% (waaronder ikzelf), tot half-gehandicapten maakt en
er is tot dusver alleen maar wat symptomatische verlichting.

Het fou te batch ver haal klopt toch
Eind 2021 was er enige opwinding toen er op ba sis van Amerikaanse
VAERS cijfers werd aangetoond, dat in bepaalde gebieden en bij
bepaalde batches (productie-eenheden) van het Pfizer vaccin verschillen
bleken te zijn in sterfte. Er kwamen allerlei beschuldigingen, Pfizer zou
experimenteren met de vaccins, bepaalde (republikeinse) staten zouden
meer dan normaal getroffen zijn, de con spir acy-aanhangers doken er dik 
op. Je kon via zelfs nagaan of je toevallig een “slechte” batch prik had
gehad, omdat die batch stond aangegeven op je vaccinatie-verklaring.
Die opwinding ebde weer weg, er waren toch allerlei instanties die de
kwaliteit van geneesmiddelen in de gaten moesten houden, de
interpretatie van de data bleek niet helemaal betrouwbaar en alleen een
paar die hards zoals Willem Engel bleven (terecht) geloven in de
batch-verschillen. Onderzoekers van oversterfte bij het RIVM en CBS
negeerden dat dit in ons land mogelijk een rol speelde in de najaars-piek 
2021. 

Maar toen werden er geheime e-mails, presentaties en een in tern Pfizer
rap port gelekt en kwam naar voren wat er werkelijk aan de hand was en
hoe de instanties, onder druk van de politiek en mogelijk marktpartijen,
de hele toelatingsprocedure hadden versneld, normale controle-stappen
hadden weggelaten en ernstige bezwaren en waarschuwingen, ook uit
eigen kring en zelfs door Pfizer mensen, hadden genegeerd en
weggepoetst. Belangrijke beleidsbepalers zoals Von der Leyen en in de
VS Sec re tary of Health and Hu man Ser vices Alex Azar zetten de
toelatingsinstanties zoals de Europese EMA en de MHRA in de VS onder
druk en tekenden voor aankoop.

De gelekte e-mails waren van mensen zoals Noel Wathion, destijds
EMA’s dep uty ex ec u tive di rec tor, Marco Cavaleri; EMA’s Head of Bi o -
log i cal Health Threats and Vac cines Strat egy en laten zien, hoe men
protesteerde, waarschuwde tegen overhaaste goedkeuring en ook aangaf
wat de bezwaren en zorgen waren. In het produktie-proces van de vaccins
ontstaan dus naast de bedoelde mRNA se quence (code die moest zorgen
voor het aanmaken van de eiwitten die het vi rus aanpakten) ook andere
se quences dan de beoogde code. Die zijn kleiner, maar vinden
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makkelijker aanknopingspunten om andere eiwitten te genereren, die al
dan niet schadelijk zijn. 

Die tekortkomingen in de produktie waren bekend, Pfizer geeft dat ook
toe, maar het idee was dat als dat een minderheid was en de “goede” se -
quence meer dan 70% was, het geen problemen zou opleveren. Maar dat 
is een aanname, dat is niet goed onderzocht. In de testfase gebruikte
Pfizer materiaal van 78% maar in de produktie-batches haalde men in
eerste instantie de 50% niet eens, en kwam men met een limiet van 52%
als ondergrens om en vaccin nog te kunnen uitzetten (injecteren). Dus
48% “andere” mRNA! Wat doet die, want juist opgebroken stukken van 
een “goede” se quence zullen zeker “matches” vinden en eiwitten gaan
genereren.

Uit de emails en het rap port blijkt, dat allerlei mensen zich daar ernstige
zorgen over maakten, maar dat het hele probleem uiteindelijk werd
genegeerd en in de cem ber 2021 keurden de instanties de vaccins goed
als experimenteel (FDA) of “con di tional” (EMA) zonder dat het
probleem was opgelost of zelfs maar erkend. 

Dit houdt dus in, dat er behoorlijke verschillen kunnen zitten tussen de
batches, dat zelfs in het optimale geval van 70% ongebroken mRNA
code er nog steeds “foute” se quences meekomen, maar dat bij 52%
batches de kans dat daar nare consequenties aan vastzitten veel groter is. 
Er is wel gesteld, dat de mRNA code maar kort in het lichaam blijft, en
dan wordt afgebroken, maar de gegenereerde actieve eiwitten doen dan
het werk. Dat geldt dus ook voor mogelijk schadelijke eiwitten. Het is
duidelijk dat de instanties, die de kwaliteit van geneesmiddelen in de
gaten moeten houden, zoals het Col lege Beoordeling Geneesmiddelen
(CBG), hebben gefaald. Is er wel gekeken naar het per cent age
ongebroken mRNA code (dat gaat omlaag bij oudere (over de da tum)
vaccins) of zat men te slapen? Als er daardoor mensen gestorven zijn,
wie is verantwoordelijk?

Dit hele verhaal is weggedrukt, ontkend, maar komt nu naar voren en
staat in schril con trast met wat door de me dia en RIVM naar buiten
werd gebracht, namelijk dat je door een prik nooit doodgaat. Er blijkt
een hele organisatie, olv de NCTB te zijn opgezet, die de berichtgeving
heeft gemanipuleerd, en waarin ministeries, me dia en so cial me dia plat -
forms samenwerkten.
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Jo lan de Sap, de ex cuus truus van het MIT
Het OMT was te eenzijdig, te veel medici en virologen, dat begreep men 
ook in Den Haag, dus werd er een Maatschappelijk Im pact Team
opgesteld, naast het OMT. Die zouden kijken naar de effecten van
lockdown en vaccinatie, in een breder sociaal-economisch perspectief.
Groen-linkser Jolande sap, die na de TK verkiezingen van 2012 werd
afgevoerd, ze haalde maar 4 zetels binnen. Ook heeft ze een rol gespeeld 
in de verhoging van de AOW leeftijd.

Maar nu werd ze van stal gehaald om het MIT kleur te geven, maar dat
valt nogal tegen. Maurice de Hond noemde haar de Echoput van het
OMT. Ze mag vast nog eens min is ter of staatsraad worden, tenzij GL
haar om haar onzin desavoureert.

Waar om dit boek?
In de titel gebruik ik het woord fuck up. Dat trekt de aandacht en ik
denk inderdaad dat er veel fout is gegaan. Daar gaat het eerste deel van
dit boek over maar dat impliceert niet dat er geen goed werk is geleverd
en zinnige beslissingen zijn genomen. Heel veel mensen hebben meer
dan hun best gedaan, levens gered, en ze verdienen ook meer dan
klappen, een schouderklopje en ‘n fooi. 

Waarom wil ik alles nog een keer oprakelen? Eigenlijk vooral om dat ik
steeds minder vertrouwen heb in het “systeem” en de overheid. Het
werd gaande weg een on line kroniek, steeds met up dates, met als rode
draad mijn groeiende wantrouwen.

Dat ik erover schrijf is niet nieuw voor me. Ik ben altijd een soort me -
dia-ac tiv ist ge weest, had m’n eigen onafhankelijke televisiestation in
Am ster dam (Kleurnet), was actief als col um nist, jour nal ist en
organiseerde een aantal keren een ref er en dum. Dat was vaak werken in
de frontlinie, veel reizen, veel confrontaties en demonstraties.
Politiegeweld, liegende voorlichters, draaiende politici, veel
belangenverstrengeling; ik heb het allemaal meegemaakt. 

Co rona was en is voor velen natuurlijk een ramp; het was en is allemaal
zeer beperkend en ernstig geweest. Dat werd gevoed door continu
bangmakend nieuws in de me dia en die bi zarre pers conferenties. Er
kwamen naar mijn mening overdreven maatregelen op ba sis van vage
aannames maar over weerstand opbouwen en immuniteit verbeteren
hoorde je niemand. Al die maatregelen werden, vaak vrij plotseling en
van bovenaf opgelegd, per persconferentie afgekondigd, zonder
discussie. Het parlement mocht achteraf soms nog een stempeltje zetten
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maar echte twijfel kreeg geen kans. We moesten het vooral ‘samen’
oplossen. Maar bur gers, eerstelijns gezond heidszorg en de samen leving
werden niet ge raadpleegd.

Hoop en ver trou wen
Dit boek biedt vooral een kritisch perspectief. Het is in zekere zin ook
een oproep: bur ger, denk voor je zelf, ga niet mee met wat wie dan ook
je opdringt, kijk door de plausibiliserings-verhalen heen en beslis zelf.
Niet alleen in het stemhokje maar iedere dag; wij zijn het die de banken, 
de overheid, de medische wereld, de mar ket ing ex perts, de sociale me -
dia plat forms en de instituties feitelijk betalen en al dan niet hun gang
hebben laten gaan.

Dat is wat ik wil laten zien en dat mag best wat an ders uitpakken dan
wat u denkt of de deskundigen vinden. Ik word (nog) niet gecontroleerd
door de “inspectie”, misschien wel door geheime diensten en de politie,
ik zie wel. Wat ik deel is hier en daar behoorlijk alternatief, speculatief
en zelfs wat opstandig. Maar dat maakt niet uit, het is ook een oproep
om uw eigen geluid, uw (onderbuik) gevoel en uw ervaringen te delen!
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∴ 5 Oe kra ïne als af lei den de fac tor

De oorlog in de Oekraïne begon op de 24e febr. 2022 met de
aankondiging van militaire actie, maar was niet onverwacht. Dat is
ondertussen een zgn. proxy-oorlog tussen NATO en Rusland met heel
veel Amerikaanse openlijke en co vert hulp, wapens en desinformatie
van beide kanten. Nederland is volgens Rutte ook deel van die oorlog,
die “we” gingen winnen, maar nu blijkt Rusland in 2023 toch de
Donbass in handen te houden en verliest Oekraïne veel terrein, ondanks
zware wapenhulp, opleidingen en feitelijk betrokkenheid van de Nato en 
de VS op grote schaal. De oorlog werd, zeker door Biden met erg vuile
handen in de Oekraïne (de lap top kwestie en nu de Northstream sab o -
tage) gebruikt om de aandacht van de Co rona-misleiding af te dekken.

Oekraïne en de kosten van die oorlog voor Europa, de inflatie en energie 
blijft nieuws, met Poetin als de boeman en Oekraïne als slachtoffer en
met Zelensky als de nieuwe heilige (met een heftige corruptie
achtergrond en steeds meer interne vijanden, maar toegejuicht en
gesteund in de Tweede Kamer, WEF en Nato). We gaan steeds meer
heel zware wapens sturen, mischien zelfs vliegtuigen en lange
afstandsraketten die Poetin dan weer inpikt of weghoudt door de
weg/trein verbindingen te blokkeren, energiecentrales aan te vallen en
Kiev te bombarderen. Ook de ha vens worden stilgelegd, wat vervoer
van graan tegengaat en dus wereldwijde hongersnood en gebrek aan
dieselolie. Het einde is in zicht, denk ik steeds, Poetin gaat dat middels
een zwaar lente-offensief afdwingen, Nato en EU overspeelden hun
hand. 

Kern drei ging
Dat past niet in de opstelling van Amerika, van de WEF, de Nato,
verliezen is geen optie. Dus wordt het kernwapen verhaal opgespeeld en 
ge-ensceneerd. Poetin en Rusland beloofden geen First-strike, Nato en
Amerika sluiten dat niet uit. Nu wordt dat omgedraaid, men blaast de
dreiging van Poetin op, en dan zou een preventieve First-strike door
Nato verantwoord zijn. Totale manipulatie van de situatie, maar de me -
dia en de EU-naties slikken het. Een kernoorlog is dus niet denkbeeldig,
maar de bevolking daarop voorbereiden, schuilkelders openen etc. dat
gebeurt niet.
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De me dia gingen in het be gin totaal voor de oorlog, haakten toen af,
maar nu is het weer helemaal hot, nu Rusland weer wat wint. Ander
internationaal nieuws is er niet meer, het meeste is overigens getint of
vals. Ogenschijnlijk had het allemaal niets meer met Co rona te maken,
maar overeenkomsten in de hele ontwikkeling zijn te duidelijk om te
kunnen negeren. De nare onthullingen over Co rona-cri sis worden zo
sneller vergeten en dan kan nare informatie zoals over vaccinatie-schade 
stil worden gehouden; dat komt wel goed uit. Wat er met Co rona
gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de berichtgeving
en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar doorgaat. Mis -
informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de schuldvraag
manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging) opblazen en
de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te bekend op me
over als rook gordijn om de echte ellend te dekken.

Dat overigens de afloop en oplossing van het con flict neerkomt op een
Nash-evenwicht (iets uit de speltheorie) valt niemand op.

Oekraïne werd als zelfstandige natie door Rusland in 1991 opgezet,
samen met een hele reeks vazal/grensstaten, waarmee de voormalige
USSR zichzelf min of meer omringde. Kiev was wel een oude kern, ooit 
belangrijker dan Moskou, maar in de tsarentijd waren St. Peterbrug en
Moskou de grote centra. In de nieuwe staat was er wel een wat
ongelukkige combinatie van Russisch en Oekraïens sprekenden. Maar in 
zekere zin is het land dus een schepping van Rusland, en dat wil haar
invloed niet zien afkalven. Dat was wat gebeurde, de oude afspraken dat 
het Westen zich terughoudend zou opstellen werden, in de visie van
Rusland, sinds 1990 met voeten getreden. Pas sinds 2014 kan Rusland
weer een (gas-)vuist maken, een belangrijk wapen waar ze ook rijk van
worden.

Poetin eiste ook dat het Westen zelf de situatie oplost, zij zijn begonnen
in 2008 en eerder zegt hij, hij schiet het land langzaam maar zeker aan
puin, maar zou als compromis een Donbass staten accepteren. Wat er
met Co rona gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de
berichtgeving en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar
doorgaat. Mis informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de 
schuldvraag manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging)
opblazen en de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te
bekend op me over.
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Net als bij de pandemie waren de waarschuwingen er wel, maar dacht
niemand dat er echt iets zou gebeuren, het zou wel opgelost worden. Dat 
voor wat betreft Rusland de beloftes uit 1990 dat het “Westen” haar
invloedssfeer niet naar het Oosten zou uitbreiden niet werden
gehonoreerd, kan niemand ontkennen. Er werd geknabbeld aan de
bufferzone en ook niet in het geheim. Dat de Bal kan, Mid den-Europa en 
de Baltische staten tot EU, NATO-lid en deels Euro-zone (€) werden
gemaakt kon het verzwakte Rusland in het be gin niet tegenhouden.
Tijdens een conferentie in Parijs in sep tem ber 2008 is begonnen met
onderhandelingen over EU-Oekraïne deelgenootschap en werd
gesproken over een associatieverdrag. Toen in 2014 de EU dat
associatieverdrag met Oekraïne ook echt sloot was dat een stap te ver. 

Dat associatie-verdrag werd doorgezet ondanks een negatieve ref er en -
dum-uitslag in ons land, toen georganiseerd door Thierry Baudet, die
toen terecht waarschuwde voor een cri sis, die ook gekomen is met de
Oekraïne oorlog die eigenlijk al in 2014 of eerder begon. Dat werd
weggemoffeld door Rutte, die in 2016 nog wel wat aanpassingen be -
reikte. Afgesproken is toen dat het verdrag voor Oekraïne niet
automatisch een opstapje is naar lidmaatschap van de Europese Unie en
er geen sprake is van militaire samenwerking. Achteraf nogal een
leugen!! Tegelijk met Oekraïne zijn associatieverdragen gesloten met
Georgië en Moldavië, ook bufferstaten van Rusland. De
niet-ondertekening van het associatie-verdrag door de Rusland gezinde
politieke top in no vem ber 2013 leidde tot de EuroMaidan, de “Revolutie 
van de Waardigheid” en een re gime- wisseling, Viktor Yanukovych
vluchtte naar Rusland. 

Oekraïne is in tern zwaar verdeeld, de oostelijke helft spreekt Russisch
en voelt zich ook veel meer verbonden met Rusland. Zij worden
duidelijk gediscrimineerd en zelfs vervolgd, zoals in Odessa in 2014 en
bij de binnenlandse strijd om de Donbass regio, waar de campagne ook
nu om draait. In 2014 werd Poroshenko pres i dent, met als slo gan “mil i -
tary, lan guage, faith” en werd de verdeeldheid tussen de Russisch
sprekende minderheid en de Oekraïens sprekenden aangewakkerd tot
min of meer een burgeroorlog, met allerlei corruptie, oorlogsmisdaden,
discriminatie en liet het Westen ruimhartig investeren in GMO-
 landbouw, biologische laboratoria en delfstofwinning. Poroshenko werd
in 2019 verslagen door de huidige pres i dent Volo dymyr Zelensky, maar
ondertussen was in 2014 Rusland ook in actie gekomen, het strategisch
belangrijke schier- eiland de Krim werd door Rusland in februari-maart
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2014 geannexeerd en opstandige bewegingen in het Russisch sprekende
deel van Oekraïne werden gesteund (Donetsk en Luhansk). Het Westen
protesteerde, maar deed dus feitelijk niets, behalve investeren in vooral
het westelijk deel en verwesterlijking en Euro-gevoelens promoten. Het
parlement (de Verchovna Rada) heeft de weg naar lidmaatschap van de
NAVO en de EU in de grondwet opgenomen. 

Het po wer-mo del van Poe tin; va zal staat er tus sen
De toch heel rationele “bal ance of power” argumenten van anti-denkers
zoals Kissinger, Ste phen Co hen & John Mearsheimer zijn tot “verraad”
bestempeld, “con tain ment” is wat de VS nu voorstaan. Net als bij Co -
rona komen er paniek-reacties die escalerend en contraproductief
werken.Dde hele EU schaart zich min of meer achter het idee, dat Poetin 
de grote boef is. 

Naarmate de economische positie van Rusland verbeterde werd de druk
van Poetin om het land uit wat men zag als de klauwen van het Westen
terug te halen steeds groter. Hij eiste dus dat men de positie als
bufferstaat respecteerde en ratificeerde en ophield met de verwester -
lijking. Dat werd genegeerd, Poetin werd kwaad hetgeen uit ein delijk
resulteerde in de militaire acties vanag 24 februari 2022. Dat lijkt een
lokale oorlog, maar heeft veel bredere consequenties, ook voor de
economie van Rusland zelf. De gasprijs is enorm gestegen, en Europa en 
Turkije zijn er erg afhankelijk van en de tarwe is een verhaal apart. De
sancties lijken nogal bedreigend maar zijn grotendeels nogal naïef, zoals 
superjachten aan de ketting leggen.

Rusland wordt ook rijk van deze oorlog, De eigen industrie krijgt een
impuls door de sancties, de te machtig geworden Russische plutocraten
komen in het nauw.

Vluch te ling en, duur deel van het spel
Europa kreeg de vluchtelingen, misschien wel meer dan 2 miljoen, en
wie gaat dat betalen? Nederland heeft er nu 90.000 en zal er nog 50.000
of meer opnemen, dat gaat miljarden kosten, zelfs als ze na de oorlog
weer naar huis gaan. Lukt dat niet, dan zijn de totale kosten van een
vluchteling (tot en met AOW) al gauw 500.000, dus 70 miljard. Dat is
de stille prijs van de oorlog, die Poetin misschien wel besefte, maar de
politiek hier niet of niet deelde. In Europa wordt dat een molensteen om
de nek, terwijl Amerika er rijk van wordt, door wapens, LNG gas en big 
pharma winsten.
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Er is wel, net als bij Co rona, in ons land enorme verdeeldheid ontstaan,
en dat in een heel hoog tempo. Er werden stellingen betrokken, de
informatie raakte snel gekleurd en werd steeds minder betrouwbaar, de
waarheid werd weer een kwestie van perspectief. Net als bij Co rona
worden tegenstanders van de oorlogshitserij, zoals de op Oekraïne
gebied toch vrij deskundige Baudet (die het ref er en dum in 2014
organiseerde en won) afgeserveerd in de me dia en het parlement.
Onafhankelijke publicaties en zenders en zelfs publieke zenders die hem 
en Wil ders ruimte geven zoals “Ongehoord Nederland” worden
beschuldigd van fake nieuws verspreiding en weggewerkt,
demonstraties zijn nu opruiing. De me dia geven vooral gekleurde
opinies over Poetin weer, niemand weet meer wat echt is.
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∴ 6 Kan tel punt be reikt? Vac ci na tie in
bre de zin ter dis cus sie.

Zijn we er nu doorheen? Iedere keer lijkt het dat het einde nu echt
bereikt is. De stapels rapporten die aangeven dat vaccinatie niet zo
onschuldig is, zijn leLente 2023 zijn we maatregelvrij, maar blijft men
hameren op vaccineren en ontkent vaccinatieschade. Ik krijg de indruk,
ook op ba sis van wat er door R. Ken nedy allemaal wordt opgerakeld
over de rol van Fauci (en bij ons Ab Osterhaus) bij eerdere vaccinaties,
dat er nog een hele nare olifant rondspookt. Namelijk dat veel meer
zogenaamde vaccinatiecampagnes helemaal niet hebben gewerkt, en
eerder slachtoffers maakten dan hielpen. Er is nooit gekeken of
bijvoorbeeld het griepvaccin in al die jaren nu werkelijk heeft geholpen,
of misschien juist zij die een prik kregen ex tra risico liepen. 

Bij oversterfte cijfers zien we eind 2022 plotseling een onverwachte
piek, dat zou in flu enza zijn, maar is er ooit gekeken naar de griepdoden
en hun vaccinatie-historie? Het patroon komt al jaren terug, een piek na
de griepvaccinatie, maar er is geen helder onderzoek, terwijl de
oversterfte statistiek decennia teruggaat.. 

Cor re la tie is wel de ge lijk een in di ca tie van cau sa li teit
Correlatie, als die maar steeds terugkomt, duidt wel degelijk op
groeiende causaliteit, al roept men steeds dat dat niet zo is. Maar iedere
statisticus weet dat, alleen niemand protesteert en de politici weten dus
niet beter.

Twijfel aan vaccinatie is niet nieuw, en vaccinatieschade ook niet, de
missers van Bill Gates zijn breed beschreven, en ook in ons land zijn de
schandalen wel uitgemeten. Vaccinatie is big busi ness en er wordt
allerwegen aan verdiend, het is een bedrijfstak van honderden miljarden, 
waar hele medische wereld goud aan verdiend. Artsen en instituties,
verzekeraars, verhuurders, en de hordes hulpkrachten die worden
ingezet profiteren ook, dus de neiging om fundamenteel te twijfelen aan
vaccins is gering.

Eind spel
Nu is dit een hele gevraalijke vraag en hypothese, want dat roept
schuldvragen op, die op bewuste geno cide zouden kunnen wijzen. Dat
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zou de hele samenleving op losse schroeven kunnen zetten, en wie wil
dat? Het eindspel komt wel in beeld, de vaccinatie heeft, zelfs volgens
het CBS, niet echt gewerkt, maar durven we verder kijken? Te veel
feiten komen boven wa ter, de in-effectiviteit van de vaccins en de
booster wordt nu steeds duidelijker, oMi cron valt mee, de als onzinnig
ervaren lockdowns ruïneerden de economie en allerlei berichten duiken
op die illustreren dat het allemaal niet klopt.Er komen verkiezingen aan,
wat gaan die brengen? Het volk en met name de ondernemers, ZZP-ers
en MKB-er beginnen in opstand te komen, chaos dreigt. 

Daarmee komt een kantelpunt in zicht, en voor ons land is het Mark
Rutte die daar een sleutelrol in speelt.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in de persoon van Mark Rutte,
hoe zou hij de hele situatie nu zien, wat is zijn perspectief? Hij is
historicus, wat slim mer dan z’n eerdere paljas secondant die met oog- en 
oorkleppen op doordenderde maar nu een vrij onschuldig ministerie mag 
teisteren. Want bouwen, stikstof, het lijkt een probleem maar even
afgezien van de nieuwe vluchtelingenstromen komen er demografisch
gezien en omdat de koopmarkt inzakt, veel huizen vrij dus is de druk
wat van de bouwketel.

Mark voelt ondertussen echt wel aan, dat de mooie perspectieven van
het World Eco nomic Fo rum waar hij stilletjes toch veel mee van doen
had, zijn gaan rammelen. Hun plannetjes komen niet uit, hun idee van
een redding van de neo-liberale elite en de grootgeld belangen zakt door 
het ijs. De vaccins werken niet goed en te kort, er is een tweedeling
gegroeid die dreigende proporties begint aan te nemen, onverklaarbare
oversterfte wijst op vaccinatieschade, het leunen op de wetenschap en
zorg-hysterie van het OMT begint zich tegen hem te keren, en de steun
van het volk is vrijwel opgedroogd. Wat moet onze Mark doen?
Luisteren naar Kuipers en Koopmans, die boter op hun hoofd hebben, of 
gewoon eens gaan nadenken?

Hij is nog liberaal genoeg om te beseffen dat de economie kapot draaitt,
maar hij moet, wil hij nog enigermate controle houden, meegaan met de
coalitiepartners, met name D66. Die sturen  onder brekebeen Kaag aan
op het verdedigen van de positie van de have’s, de elite, de 
oorlogshitsers, de grachtengordeldieren, de boeren. Fuck het MKB, de
ZZP-ers, de horeca, de boeren, de armen en de zorgbehoevenden,
vermijdt vooral kamer- verkiezingen en dram nog 2 jaar door.
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Nee, Mark moest voelen dat het mis begint te gaan, dat de me dia
beginnen te draaien, de ellende en fouten komen naar voren, dat de
demonstraties niet meer bestaan uit hoo li gans, maar uit wat oudere
mensen uit de middengroepen, de moeders, grootmoeders, de veteranen,
de intellectuelen. Hij heeft lang geprobeerd het allemaal onder de pet te
houden, de cijfers en onderzoeken van CBS, RIVM wat gemanipuleerd
of alleen laten weghouden, maar er wordt nu steeds meer doorheen
geprikt. Censuur en het de schuld geven aan die laatste paar
honderdduizenden vaccin-vrijen werkt niet meer, iedereen weet
ondertussen van vaccinatieschade, kent mensen die zwaar ziek werden
of erger na een prik, weet van besmetting door gevaccineerden, van
lange termijn vermindering van de weerstand.

Hij is lang meegegaan met de hard lin ers, maar hun maatregelen,
vaccinatiedwang en boostercampagnes verpieterden, hun doemdenk
prog no ses kwamen zelden uit. Het wordt tijd voor een Ruttiaanse
ompoling, sorry zeggen, veel vergeten of wissen en het er net als Boris
John son op wagen en zo nog een tijdje de zaak rustig houden. Want er
dreigt echt een chaotische situatie, een opstand van de tot digitaal
QR-horigen gemaakten die het niet meer pikken en de straat opgaan, of
erger, de onrust kan zomaar overwaien uit Frankrijk waar Ma cron
verloor. De samenleving is extreem kwetsbaar geworden, internet is
hackbaar, de financiële stabiliteit, de inflatie, het kan allemaal in elkaar
donderen, als dominostenen.

Daar ligt, terecht, de zorg van iemand die het toch als zijn taak ziet dit
land te leiden. Hij beseft vast wel meegezogen te zijn in de
massa-hysterie, weet dat hij zelf schuldig is aan het opbouwen en in
stand houden van de hypnotische trance, het lem ming gedrag van de
massa, maar wat te doen? 

Nadenken over een exit-strategie, hoe kan de opgebouwde span ning
ontladen worden, maar welke wetenschapper of filosoof wil hem daarbij 
nog helpen? Isolement, losgezongen zijn van de main stream, achteraf de 
schuld krijgen, dat is wat Rutte vreest, maar hoe krijgt hij het Schip van
Staat op een andere koers, één die wel aanstuurt op een geleidelijke
afbouw en collectief “vergeten”, met zo’n horde incompetente min is ters
en kamerleden en geschaapte me dia. Geen makkelijke opgave, maar
misschien komt “wonderboy” nog wel met een nieuw konijn uit de hoge 
hoed. De Oekraïne cri sis is een mooie afleiding, maar ondertussen komt
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er WOB vuil los. Vertrouwen is er niet veel meer, daar maakt hij zich
ook kwaad over, maar kijkt niet in de spiegel.
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Nieu we items: 

* 11 maart gro te demo, over de mo cra tie
* Vac ci na tie scha de be staat niet, dat ont ken nen is oprui ing en on -
der zoek mag daar niet naar kij ken
 * Is alle vac ci na tie ge vaar lijk? ook het Griep vac cin?  hoofd stuk 6
   * Rut te komt weg met soort ex cuus ong evac ci neer den en weet
zo ge naamd niks over Fau ci-mails naar Koop mans en Fouchier

   * OMT vindt Coroma miet langer bijzonder of A dreiging 



CO RONA
Kantelmoment & Fuckup 

Luc Sala

uit ga ve ArtScien ce 

  ver sie 2.0

up da ted op 10 maart 2023

Heeft u com men taar? 

Laat het me we ten : lu ci us sa la@gmail.com

Dit e-boek wordt steeds aang epast, down lo ad dus de laat ste ver sie via
www.lucsala.nl/coronaboek.pdf 

http://www.lucsala.nl/coronaboek.pdf


∴ 2 Inlei ding 

De over sterf te groeit ang stwek kend, 850 per week en
stij gend. Dit kan te ma ken heb ben met het Spi ke vax
vac cin, dat niet goed is uit ge test en in ons land, an ders 
dan el ders, breed in de na jaars ac tie is ge prikt. Ik
vrees het erg ste hieromtrent.
Rond Omtzigt vormt zich een Alliantie partij die meedoet met de
verkiezingen en dat kan nog veel reuring brengen en senaatszetels
opleveren. De pensioenwet is door en de nieuwe Coronawet (WPG) zal
het wel halen, PvdA en GL gaan mee. De behandeling was een
aanfluiting, de coalitie bepaalt en laat een achterdeur voor hele nare
noodmaatregelen overeind, het volk staat buitenspel. Een minderheid, de 
coalitie, met nog maar 45 zetels in de peilingen, drukt ook van alles
door, zoals een digitale euro. De bur ger mag gemanipuleerd worden,
ook via vijfde colonne Psychops activiteiten zoals het “Red Team” zoals 
nu uit de WOB-onthullingen blijkt.
De oversterfte stijgt nu snel, ook nu de vaccinatie opdroogt. Naast
vaccinatieschade is er dus een ander ef fect dat zeker onderzocht moet
worden. Dat kan met de nu snel dom i nant wordende BQ1 vari ant
samenhangen, maar ook met het Spikevax vaccin. Dat zou bepaalde
groepen (leeftijd, etnisch, bioom) op termijn meer kunnen aantasten dan
andere, maar daar zijn gegevens voor nodig, die er niet zijn en een
onderzoek dat de overheid (met subsidieportal ZonMW als
poortwachter) slim (paulianeus) blokkeert, die willen geen relatie tussen
vaccinatie en sterfte aangetoond zien. Dat hoeft niet, daarom vragen
toont zogenaamd vooringenomendheid (van FVD) aan, zegt de coalitie
en correlatie is geen causaliteit, hetgeen een onzinopmerking is, want
toenemende correlatie toont wel degelijk toenemende causale
waarschijnlijkheid aan. Dat zou wel de verant woordelijkheid voor
duizenden en zelfs tienduizenden doden bij de overheid leggen. 

Steeds meer onderzoeken en ook rechterlijke uitspraken (niet in ons
land, de rechterlijke macht is hier duidelijk ingepakt) bevestigen dat de
vaccins niet beschermen en dus niet verplicht mochten worden (man -
dated heet dat in de VS). Het alternatief daar is een premie uitloven voor 
een prik (75$ in Mas sa chu setts). Hier blijven de me dia, de NPO en
Volkskrant voorop, dreigende taal uitslaan en desinformatie verspreiden.
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De rapporten en stud ies die bevestigen dat mRNA heel nare
bijwerkingen heeft zijn niet meer te tellen, maar de me dia zwijgen en
laten nu pas doorschemeren dat de najaarscampagne een flop was. De
oversterfte die eerst ongeveer gelijk opging met de (overigens wel heel
snel inzakkende) najaarsactie, neemt dus weer angstwekkend toe. Duits
onderzoek op ba sis van autopsie en onweerlegbaar fotomateriaal geeft
nu aan dat hartschade, met name myocarditis, het gevolg kan zijn van
vaccinatie. Het is niet duidelijk in hoeverre de myocarditis di ag nose die
nu zoveel meer voorkomt di rect met vacc. te maken heeft, maar het lijkt
er wel op. Gaan nabestaanden nu autopsie eisen en compensatie
claimen? Dat is sinds 2020 helaas geen optie meer, het parlement heeft
die weg wettelijk geblokkeerd. 

Wel gaat de overheid nu data over sterfte ver sus vaccinatie vrijgeven,
maar alleen aan bepaalde onderzoekers die formeel een onderzoeksvraag 
indienen in een pro ce dure zodat resultaat zeker tot najaar 2023 zal
duren. Maar ZonMW houdt de lastige onderzoekers buiten en de
doofpot dicht, naar het ef fect van vaccinatie mag niet worden gekeken-
blijkt uit hun lijst goedgekeurde onderzoeken.. 

Willem Engel krijgt mogelijk taakstraf en voorwaardelijk voor opruiing, 
terwijl het OM juist de opruiende partij is en de klachten via een
stroman orkestreerde.

De bevolking neemt weer snel toe, im port, vluchtelingen, met meer dan
200.000 dit jaar en dat gaat een verhoging van de levensverwachting
betekenen, want het zijn vooral 25-40 jarigen die er bij komen. De “rest
of us” betaalt de rekening wel.

Zijn de vaccins besmettelijk en overdraagbaar? Het wordt steeds
duidelijker dat de mRNA vaccins kunnen worden overgedragen door
con tact (sex, moedermelk) en dat daardoor ook de ongevaccineerden
ongewild toch gevaccineerd worden. Het RIVM geeft dat ook min of
meer toe, en de Pfizer documenten die nu vrijkomen geven dat ook aan.
Nu er steeds meer nadelige effecten opduiken en lange termijn ellende
niet is uitgesloten, is dat een heel angstig gegeven. Wil je nog in een
ziekenhuis liggen met gevaccineerden, met ze gaan eten, vrijen, con tact
hebben? Wil je ‘n bloedtransfusie met vaccinatieresten? Gaan de
ongevaccineerden zich dan isoleren, wordt de polarisatie en scheiding
die de overheid wilde opdringen dan een noodzaak. Wat gaat dat
betekenen binnen fam i lies, waar con tact, zoenen, etc. toch heel normaal
is. Ik vind de gedachte, dat ik als ongevaccineerde zomaar dat mRNA
spul kan binnenkrijgen door con tact met een pas gevaccineerde heel
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angstig, maar voor de samenleving zou het heel naar kunnen uitpakken.
Onderzoek hiernaar is erg opportuun en zo snel mogelijk graag. MRNA
aantonen in het bloed is goed mogelijk, gaat de overheid de tests om dat
aan te tonen in niet-gevaccineerden laten uitvoeren en wie betaalt dat?
Het onderscheid tussen zogenaamde immuniteit door vaccins en door
natuur lijk weerstand is duidelijk, de technologie is beschikbaar. 

De rapporten die aantonen dat de Co rona-cri sis een grote misser is
geweest, stapelen zich op, maar Da vid Icke mag er niets over komen
zeggen, dat is nu een ter ror ist, vrijheid van meningsuiting kan niet meer!

Het is goed fout gegaan met Co rona, maar om nu al de “schuldigen” te
vergeven (spraakmakend At lan tic artikel in de VS van Em ily Oster over
Pan demic Am nesty) lijkt wat voorbarig. Bekijk of lees “the Real An -
thony Fauci”! Steeds meer komt boven wa ter en het narratief van
Kuipers, van Dissel en Koopmans begint ernstig te wankelen. De
verhaaltjes over de vleermuis-overstap krijg steeds minder steun, de
zogenaamde ana lyse van Koopmans over de vismarkt is duidelijk een
opzetje, bedrog dus. De senaat in de VS gelooft nu ook in de labfout net
als de Lan cet. 

Er is natuurlijk geen con spir acy, er mag toch wat verdiend worden?
maar Ursula vd Leyen tekende voor 4,6 miljard vaccins a 71 miljard
euro voor de EU, een absurde 10-12 doses per kop, en wij betalen dat!
Nog tamelijk goedkoop overigens Pfizer wil nu minstens het
viervoudige per prik hebben. Waar bleven de ongebruikte vaccins, ook
bij ons? Opmaken van de oude voorraad was het devies, ook in ons
land, waar de najaarsgolf alleen gebruik maakt van de vrij nutteloze
BA1 vari ant, an ders dan in België en Duitsland. De najaarscampagne
zakt nu duidelijk in.

Het tweede OVV rap port is waardeloos, gekochte doofpot van 330
pagina’s verholen steun voor het beleid. Harde conclusies zijn er niet,
vaagheden alom. Openbaarheid, Open Sci ence bronnen, RIVM lapt ze
aan haar laars. zie hdfst 26.

Pfizer heeft toegegeven, in het Europarlement na vragen van Rob Roos
dat ze nooit onderzocht hebben in hoeverre de vaccins verspreiding
(overdracht naar derden) tegengingen, zie pag 165. Het hele beleid rond
de lockdown en maatregelen draaide echter om het idee, dat
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gevaccineerden anderen niet kunnen besmetten, steriele immuniteit. Dat
blijkt achteraf wel een beetje op te gaan, maar was dus bij de
goedkeuring in ieder geval niet onderzocht.

Verder bleven we te lang op niveau twee van de Coronathermometer, op 
ba sis van nu al afvlakkende ziekenhuiscijfers, waarbij ook met en door
Co rona gemakshalve bij elkaar worden opgeteld, schakelde men dus laat 
terug naar één. 

In Engeland (waar Truss nu door Sunak is vervangen en een stak ing van 
verplegers dreigt) blijkt maar 40% van de hospitalisaties door CoVid te
zijn, als dat ook hier opgaat is de stijging in de ziekenhuisopnames veel
minder. Er was een kleine najaarsgolf, maar de zorg kon dat echt nog
wel aan, al berichtten de me dia er over alsof er een ramp te wachten
stond. Dat de oversterfte na de prikactie, die met veel tamtam nu niet
echt doorzet en zelfs terugloopt, ongeveer gelijk gaat met de vaccinaties
wordt niet onderkend.

Het CoVid nieuws blijft angstig, zo bleek uit CDC-cijfers dat 7,7% van
10 miljoen gevaccineerden in de VS medische zorg nodig had. Die
cijfers zijn onder dwang openbaar gemaakt en zijn zeer verontrustend
voor wat betreft de bijwerkingen en klachten na vaccinatie. Steeds meer
hartproblemen worden gemeld, in Florida 84% meer bij mannen van
18-39 jr en daar wordt vaccinatie nu ontraden voor mensen onder de 40.
Ook blijkt er veel meer Alz hei mer’s voor te komen na doormaken van
CoVid (69% meer >65) en dat geldt nu dus voor bijna iedereen. 

De bloeddonorclub Sanquin kwam (volgens Maurice) met
onverantwoorde conclusies en deed uitspraken over 70plussers, die baat
zouden hebben bij een prik, terwijl bloed geven aan Sanquin maar tot 65 
mag; dat is dus desinformatie.

Het dash board van het RIVM is vervangen door een van de
rijksoverheid, zou er ruzie zijn? En de eerdere vaccinatiecijfers kunnen
door een technische stor ing even niet gemeld worden, handig toch! 

We moeten wel de schrik er inhouden. BA2.75.2, BF.7, en XBB met
namen als Py thon en Cer ber us zouden nog meer vaccin-resistent zijn,
dus dan komt de lockdown!! BQ1 wordt voorlopig nog even dom i nant
en de zorg zit zeker niet vol.

De cijfers blijven relatief laag dus de paniek en het mediaoffensief om te 
laten boosteren is zwaar overdreven. Even was monkeypox het verhaal
waar de overheid en het WHO haar angst- strategie en vaccinatie-canon
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op loslieten, maar dat verdampte snel. De meeste ouderen zijn al
beschermd tegen pokken. 

In de VS maar nu ook hier gaat men een bivalente vaccin-versie voor
BA4/5 gebruiken, die is getest op 8 muizen, nog niet op mensen.
Voorlopig nog de oude zooi opmaken of de nutteloze BA1 versie.
Iedereen zou het papier waarop staat waarmee je geprikt moeten
meenemen en bewaren ivm claims! De Spikevax voor BA1 die men nu
prikt is wel getest op mensen, maar niet in echt brede tests en alleen
voor antistoffen en spike-effectiviteit, NIET VOOR BESCHERMING
TEGEN ZIEKEN HUISOPNAME EN ERNSTIGE (IC) ZIEKTE -
BEELDEN. Voor de goedkeuring van de aangepaste coronavaccins zijn
maar beperkte stud ies gedaan. Aan het onderzoek naar die
Pfizer-boosterprik BA1 deden 1800 mensen van 55 jaar en ouder mee.
Moderna onderzocht een groep van zo’n 800 deelnemers vanaf 18 jaar.
Daaruit blijkt dat de aangepaste vaccins een sterkere afweerreactie
geven tegen omikron BA.1 dan de huidige vaccins. DAT ER DUS NIET 
MEER IS. Maar CBG keurde nu ook de BA4/5 goed, die op 8 muizen is 
getest. Voor de eerste vaccins in 2020 werden er 40.000 mensen getest,
nu dus NUL!!

Men gokt maar wat, maar wil liefst 16 miljoen prikken zetten en kocht
er al 9. “In het onderzoek (naar de BA1 versie) was een handjevol
doorbraakinfecties, maar daar zat geen ernstige ziekte tussen. De
aantallen zijn echter te klein om uitspraken over de bescherming te doen 
en nu gaan andere varianten rond”, verklaart Ing rid Schellens, se nior
klinisch beoordelaar bij het CBG. Er is qua basisserie 24.12 miljoen en
qua boost ers 9,4 miljoen keer geprikt. Op 4 sept. 2,7 miljoen
herhaalprikken en en 73,2% heeft minimaal 1 prik gehad. Een rap port
van 14 samenwerkende adviesorganen met 5 sce nario’s blijkt er van uit
te gaan, dat alle maatregelen goed werkten, niks geleerd dus. Zie pag
216.

Pfizer verdiende 26 miljard in het eerste kwartaal 2022, verkocht zich
scheel, maar gaat nu lekker veel nieuwe (en die gaan stevig duurder
worden, 4 x in de VS) vaccins leveren, gooi de oude maar weg (die
waren toch al gevaarlijk verouderd) terwijl alleen al in Nederland nu
miljoenen doses te veel kunnen worden weggegooid. Hoeveel, dat houdt 
het RIVM nu lekker geheim, men zegt wel dat er een actueel overzicht
van onder andere het aantal gezette prikken, het aantal geplande prikken 
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en de hoeveelheid geleverde en beschikbare vaccins staat op het corona -
dashboard, maar daar is NIKS te vinden. Wel is bekend, dat Nederland
dit jaar 9,95 miljoen doses van het nieuwe vaccin krijgt, nou ja,
daarvoor betaald.

Die herhaal/booster vaccinatie zou zeker 50% (volgens Maurice de
Hond( en waarschijnlijk 60% van de mensen halen. Dat is zeer de vraag. 
De groeiende stapel onderzoeken over schadelijke bijwerkingen, de zeer 
beperkte vaccinatie-effectiviteit (30% max), de oversterfte en twijfel
over de resultaten van de eerste test-serie worden door de overheid
stelselmatig als desinformatie afgeschilderd, de me dia en de so cial-me -
dia plat forms doen volop mee aan die censuur.

Steeds meer brede en gevalideerde onderzoeken, onder meer in
Duitsland en in Engeland, tonen het duidelijke verband aan tussen
vaccinatie en een duidelijk grotere sterftekans bij een beperkt positief ef -
fect van de prik qua ernst van de opname. Sterfte binnen 2 weken en
rond 5 maanden. De onderzoeken (onder meer na autopsie) gevent
hartsterfte kort na vaccinatie ook bij jongeren aan: Onderzoek hier wordt 
tegengehouden wegens pri vacy, de beschikbare data houdt men achter.
Maar de privacywet AVG geldt NIET voor overleden personen, zei
min is ter Ollongren al in 2018.

Mijn voorspelling, al in au gus tus 2022, dat:

Ik verwacht, op ba sis van de statistiek rond de oversterfte hier en el -
ders, dat we toe gaan naar een veel hogere oversterfte, met
uiteindelijk misschien wel duizenden per week en dat men pas tegen 
half no vem ber aan de rem gaat trekken omdat het niet meer te
verhullen is, dat boosteren massaal levens kost.

kwam eerst al aardig uit, al tapte niemand op de rem,  maar omdat de
campagne stokte valt het eerst nog erg mee omdat veel minder mensen
zich laten prikken, maar er is nu weer een nieuwe en heel hoge
oversterfte piek ontstaan.

Kuipers accepteerde even heel stoer de verantwoordelijkheid voor
eventuele vaccinschade (<60 jr), maar die ligt nu bij het CBG, dat ook
het bivalente Spikevax en de nieuwe bivalente versies goedkeurde vanaf 
12 jr. (in UK vanaf 18 jr, Denemarken 60 jr).
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De nieuwe en per ma nent bedoelde Coronawet WPG staat klaar. De
Raad van State blijkt wel door de bocht en wil zelfs nog meer
maatregelen. De rechtspraak in ons land is helaas steeds minder
overtuigend!

Duitsland (als uitzondering in Europa, in Denemarken is vaccinatie van
kinderen nu zelfs verboden) gaat overigens nog verder dan hier en wil
de hele 3G en mondkapjes kermis weer invoeren met ook een strengere
wet. Het RKI (de RIVM daar) ligt nu ernstig onder vuur wegens
gerommel met de cijfers, maar toch gaat min is ter Lauterbach (nu zelf
CoVid gehad) er ex tra fors in. 

Het loopt verder zoals het narratief voorschrijft. Koopmans blijft zich
indekken, met een gatenkaasmodel, De Jonge blijft van hogerhand
gesteund worden, ook al blijkt z’n rol steeds dubieuzer door WOB
onthullingen (pag 221). VWS geeft niks vrij, de doofpot blijft dicht.
Con sul tant Deloitte doet waar ze voor betaald worden, de
opdrachtgevers dekken. Geen ex tra emails gevonden, geen sms-en, het
ministerie krijgt de schuld.

Oekraïne is nu weer in het nieuws, Rusland zit met verliezen en
mobiliseerde, en wreekt de Krimbrug en gasbuis. Meer wapengekletter,
stroomuitval, gedoe over gas en tarwe, en vooral infrastructuur
platgooien.

De instituties zijn wel behoorlijk in de verdediging en de censuur op de
sociale me dia gaat onverminderd door. Op Facebook en YouTube ga je
zo op slot en de massamedia blijven de overheid-desinformatie
onverminderd doorgeven. Vanwege vakantie en reces nog vooral oude
koeien uit de sloot. 

Even duidelijk melden dat de najaarscampagne totaal is ingezakt haalt
de krant en het nieuws niet, maar men blaat lekker door over
onbevooroordeeld rapporteren in debatten. Schoonwassen!! Dat
psychische aandoeningen enorm stegen (25% nu), maar zeker niet met
Co rona van doen hebben (Trimbos) neemt men zo over.

De onthullingen over hoe het mis ging en we zijn voorgelogen, ze
blijven echter maar komen en moeten gepareerd worden, want an ders
komt er misschien grote paniek en onrust, de stikstof/boeren geven aan
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hoe kort de lontjes zijn. De meldingen van ernstige vaccinatieschade in
NL (1 op 6500 prikken) en Duitsland 1/5000 of meer zijn verontrustend.

Men houdt angstvallig op zich haalbare en praktisch uitvoerbare
onderzoeken naar de levensverwachting van gevaccineerden op ba sis
van DNA ana lyse (b.v. telomeer lengte en methylisatie) tegen. Dat komt 
er niet, hoewel het DNA materiaal breed beschikbaar is (bij GGD en
RIVM) Dergelijke onderzoeken, en er duiken nu wat resultaten op,
zouden namelijk onomstotelijk aantonen of vac cines wel of niet
gevaarlijk zijn, maar dat durft men niet aan.

Angst is het wa pen 
Het middel om de massa te manipuleren blijft angst, die echter op zich
al verwoestende effecten heeft op mentale en fysieke gezondheid. Er
komen qua vaccinatie geruststellende maar misleidende rapporten, die in 
de me dia ook nog een verkeerd worden uitgelegd. Die zorgen voor rijen
om toch snel een booster of herhaalprik te halen, het is toch veilig? We
zullen zien, de oversterfte groeit nu gelijk op met de herhaalprik door.
Mij verontrust het dat niemand praat over verouderde vaccinbatches
deze zomer, die steeds meer schade aanrichtten. De onthullingen over
productieproblemen en batch verschillen veran deren mogelijk het hele
perspectief (pag 53 en 260)! 

Het is allemaal vaag, berichtgeving die wordt opgeblazen, zonder de
con text duidelijk te maken. En je wilt je toch niet schuldig voelen over
die 320.000 verloren gezonde levensjaren, als vaccinatie mogelijk 26
miljoen echte levensjaren kost. Het RIVM maakte een 82 pag dik rap -
port openbaar (23 juni) waarin men de relatie tussen vaccinatie-schade
en oversterfte feitelijk onderuit haalt. Maar in 2022 liep die
onverklaarde oversterfte weer fors op, en is er dan geen correlatie tussen 
booster/herhaal en oversterfte? Ernstige kritiek, ook van de
toezichtgroep,op rap port zie pag 251. 

Min is ter Kuipers krijgt wel wat koudwatervrees en wilde eerst
60minners geen herhaalprik geven, vanwege mogelijke bijeffecten, maar 
gaat in sep tem ber wel vanaf 12jaar doorprikken en neemt de
verantwoordelijkheid! Dit terwijl de wetenschap de andere kant blijft
uitkijken en vaccinatie schade nu pas hard wordt gemaakt

De RIVM berichtgeving over Post-Covid (PCC-Long Co rona) rammelt,
overigens in lijn met de desinformatie van WHO en CDC in de VS, men 
volgt de “party-line”. Covid en de gevolgen zoals Post-Covid (met totaal 
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vage cijfers als 20% getroffenen in de VS) zijn zeker een ernstig
probleem, maar het lijkt erop alsof men Post Covid op één hoop gooit
met vaccinatie-bijeffecten op lange termijn, de symptomen komen
overeen.

De Co rona dreiging wordt weer lekker aangeblazen, oMi cron varianten
BA2.12 en vooral BA4/5 tikken wel iets meer door en CH1.1 groeit,
maar Kuipers blijft bezig met angst zaaien. Dat alleen al maakt mensen
ziek. Er komt nu een MIT-team (Maatschappelijke Im pact) naast het
OMT, er wordt openlijk gewerkt aan een nieuwe noodwet. De uiterst
discutabele testcijfers worden gebruikt als bangmaker, terwijl
ziekenhuizen en IC niet echt volstromen. Dat landen met hoge
vaccinatiegraad en boostering nu meer doden tellen wordt uit het nieuws 
gehouden, men praat alleen over een dreigende zomergolf. In de VS
gaat men nu baby’s vanaf 6 maanden vaccineren, in ons land vanaf sep -
tem ber ook 12+ jarigen, die nauwelijks risico lopen.

Wie zijn ge vaar lij ker, de wap pies of de over heid?
De hele poppenkast, de manier waarop het vaccin door Pfizer op ba sis
van achteraf hele wankele tests en met steun van organisaties als het
Amerikaanse CDC en de Europese EMA werd doorgedrukt blijkt bijna
een samenzwering op zich, een Gordiaanse knoop die nog ontward moet 
worden (of doorgehakt). De onnodige paniek, het feitelijk tekort
schieten van de vaccins, de manipulatie van en door de me dia, de rol
van de NCTV en PDC19, het komt allemaal boven wa ter via
WOB/WOO ont hullingen of door in sid ers.

Eind mei 2022 gaf Ernst Kuipers in eerste instantie onze
gezondheid-soevereiniteit op maar dat bindende WHO verdrag dat
nationale verantwoordelijkheid voor pandemie verlegde naar de WHO
werd gestopt door onder meer Afrikaanse tegenstemmers. Misschien is
het toeval, maar toen dook ook het Monkeypox vi rus op, het WHO
maakte er de volgende pandemie van. Hou de angst in stand! In Davos,
waar de wereldtop denkt de zaken te regelen, was het 2022 World Eco -
nomic Fo rum een plek, waar men wat afstand nam van de doorgeprikte
Co rona- bubbel en mikt op CO2 foot print om individuele gedrags-gege -
vens van ieder een maar weer in handen te krijgen. 

De beer put gaat open
De main stream me dia (MSM) berichten er nauwelijks over, maar van
alle kanten komen de schandalen nu los. Corruptie van de kant van de
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leveranciers en wetenschappers met verborgen belangen, maar ook valse 
vaccinatie bewijzen voor de top in Spanje, de ene na de andere
WOB/WOO onthulling. Ik kan vrijwel iedere hoofdstuk in dit boek nu
aanvullen met nieuwe “fuckups“, het is bijna niet meer te doen. En wie
spreekt de waarheid, iedereen liegt en dat is voor wat betreft de
Oekraïne volstrekt duidelijk en erkend, maar voor Co rona moesten we
de heren en dames van de gevestigde medische orde en wie daar aan
verdient of eerdere leugens wil afdekken zoals VWS, CBS, Nivel,
SonMW, planbureau’s, RIVM, OMT en nu Jolande Sap’s jaknikkende
MIT etc. maar geloven. Het zal nog even duren, voor alles doorsijpelt
naar het grote publiek, het onverantwoorde angst zaaien door mensen als 
Kuipers gaat nog gewoon door, maar hoe verklaren we dan het
ziekteverzuim. Of de onder/oversterfte, het bewust als niet-gevaccineerd 
inboeken van overlijden binnen twee weken na vaccinatie, zoals
Zweden nu toegeeft en hier natuurlijk ook gebeurde. Dat is statistische
oplichting en het RIVM rap port van 23 juni (zie pag 244) is tamelijk
verdacht in de conclusies. We worden grovelijk belazerd, maar betalen
met onze gezondheid, weerstand, levensduur en misschien zelfs met de
menstruatiecyclus en dus vrucht baarheid van onze kinderen, al ontkent
de goedkeuring sinstantie op de Zuidas EMA dat nu weer en lopen de
geboortes ook niet echt terug, zoals door de kritische pers wel werd
beweerd.

Er is in zekere zin radiostilte rond Co rona, zelfs de oversterfte was uit
beeld aan het raken, maar neemt weer toe. De verantwoordelijke figuren 
dekken zich in, Rutte wiste z’n sms-jes, maar speelt de vermoorde
onschuld. De Jonge zelf of het VWS ministerie weigert de info,
ongehoord!. Oekraïne, toeslagen, inflatie, beurs onderuit, Songfestival,
uithuisplaatsingen; allemaal belangrijker dan wat we liefst snel vergeten. 
Steeds duidelijk er wordt wel dat de hele Co rona aanpak van de
overheid hier en in het hele Westen uiteindelijk een reeks missers en
manipulaties is geweest met miljoenen doden die mogelijk gespaard
waren gebleven bij een ander beleid. De feiten komen boven wa ter, en
die zijn verontrustend of erger,en duiden op criminele manipulatie.

In ons land komt er van alles boven wa ter, maar ook in de VS blijkt uit
de zgn. Fauci-mails en de cijfers die nu loskomen dat er tenminste
sprake is van grove misleiding. Uit de WOB/WOO onthulling en blijkt
steeds duidelijker, dat de regering, aangestuurd door duistere groepen
ambtenaren, ons bewust en con sis tent heeft voorgelogen, bijvoorbeeld
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over de effectiviteit van de 1,5m en mondkapjes (en tegen RIVM
adviezen in). 

De Jonge met name blijkt vroeg in 2022 ook de evaluatie van
vroegtijdige HCQ toediening te hebben onderdrukt en daarbij bewust de 
geringe effectiviteit van laattijdige toediening (als mensen al in het
ziekenhuis lagen) als ar gu ment te hebben gebruikt. Het begint werkelijk
de vraag te worden of het handelen van deze min is ter en zijn
secondanten niet eens door de rechter getoetst moet worden in het kader
van zeer grootschalige dood door schuld. De oversterfte is zorgwekkend 
door wat ik vrees het boosteren met mogelijk oude en “slechtere;
batches. Het CBS heeft de over sterf te piek in 2021 tot Covid doden
gepromoveerd, en telt in 2021 nu 19.379 slachtoffers. Ook de sterfte in
2020 heeft het CBS even achteraf gecorrigeerd, dat werden er 20.173.
Die cijfers zijn pas na de move om de oversterfte te maskeren aangepast
want de massale vaccinatie zou an ders niet echt geholpen heb ben, er
zouden dan meer mensen in 2021 dan in 2020 gestorven zijn. Tot 31 dec 
2021 nu dus volgens CBS in totaal 39.552 of wel 0,23% sterfte en met
2022 er bij 0,25% of meer, vergeleken met USA 0,29%, UK 0,24%,
België 0,26%)l We deden het dus niet beter dan el ders. 

De laf heid in beeld 
We zijn in het sta dium gekomen, dat de feiten niet meer ontkend kunnen 
worden, maar men nu uitvluchten zoekt, ex cuses, er makkelijk even
“vergeten” is wat er speelde, de telefoon het niet deed, de sms-jes weg
zijn, de leugens en vergeetachtigheid van Rutte, Kaag, De Jonge zijn
bijna spreekwoordelijk, maar iedereen heeft nu last van kortzichtigheid.
Ik noem het gewoon luiheid, men wil niet uit komen voor fouten en dat
is ook wel begrijpelijk, men spreekt al over “bloed aan de handen” in de
me dia, de tribunalen gaan er vast komen. Rutte zag het aankomen, met
z’n “niks vastleggen” doc trine, z’n ouwe Nokia 301 als im age-attribuut
met een iPhone in de zak, en geen archivering van wat op “Algemene
Zaken” allemaal gebeurt.

Ik denk dat dit kabinet het einde van het jaar niet gaat halen, tenzij men
de oorlog nog wat opstookt en we om schuilkelders gaan roepen. Men
blijft verwarring zaaien en laten zaaien, de me dia gaan er wel in mee.
Het is ongelooflijk, dat journalisten als Heuvelmans (VK) bijvoorbeeld
nog steeds de labfout als oorzaak van de pandemie ontkennen en blijven
hameren op een overstap van vleermuizen of zo, Koopmans steunend,
en nu mon key-pox als bangmaker. 
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Internationaal coördineert men de verwarring, en de WHO zit duidelijk
in de loop. De Fauci-mails zijn duidelijk, het is allemaal een gevolg van
“gain of func tion” experimenteren geweest (door voornamelijk de VS
met biologische oorlogvoering als achtergrond). Dat is iets waar
Nederland en met name het Eras mus MC al in 2012 mee vastliep, en
waar Kuipers, Osterhaus, Koopmans, Fouchier, maar ook Sigrid Kaag
alles van weet via haar betrokkenheid bij de hele wereld wijde vaccinatie 
coördinatie. Zie hfdst 1.

Neem ook de WHO, die de wereld op stang joegen met een IFR mor tal -
ity rate van 3,4% (maart 2020) die minstens 10 keer te hoog was. Een
pri vate club, met veel steun van Bill&Me lissa, die wereldwijd
gezondheid wil coördineren en verdragen opdringt, maar wie controleert 
hen? Die WHO heeft nu de cijfers betreffende de oversterfte erkend; dat
gaat in totaal om meer dan 15 miljoen onverklaarde doden. Maar
toegeven dat het mogelijk iets met vaccinatie te maken heeft, dat doet
het WHO niet. Het zou eerder te maken hebben met sociale en
economische oorzaken, uitgestelde zorg, smoesjes die ook het steeds
discutabeler CBS hier op-dist.

Nu blijkt alleen dat in de rijke (high in come) landen 15% van de wereld
wij de oversterfte optrad en in de armste landen maar 4%. Juist ja, die
arme landen waar veel minder gevaccineerd is, geen paniek ontstond en
men wel HCQ en Ivermectine gebruikte! Dus eigenlijk geven de feiten
aan dat het “Westerse” beleid slechter heeft gewerkt en de hele
vaccinatie mogelijk onzin is geweest, de lockdowns alleen maar schade
heb ben veroorzaakt en de wereldwijde cri sis dus de schuld is van een
fout beleid. Of dat opzet, was, onbenul, of paniekgedrag laat ik dan in
het mid den.

Allerlei stud ies tonen nu aan, dat de lockdowns nauwelijks werkten en
maar heel beperkt doden hebben gered.Johns Hopkins concludeerde:
The re sults of our meta-anal y sis sup port the con clu sion that lockdowns
in the spring of 2020 had lit tle to no ef fect on COVID-19 mor tal ity.
Strin gency in dex stud ies showed the av er age lockdown in Eu rope and
the United States in the spring of 2020 only re duced COVID19 mor tal ity 
by 3.2%, 

De hele oversterfte kwestie blijft cruciaal, het CBS poetst het steeds
weg, maar dat is te opzichtig. Om 2021 te verklaren, moest men de hele
cijferbrij gaan aanpassen. Prikken en oversterfte hebben wel degelijk
met elkaar te maken, maar dat mag niet naar buiten komen. Het lopende
jaar verwacht ik een blijvende oversterfte van meer dan 300/week, als
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het booster/herhaal prikbeleid zo wordt doorgezet (met reis-QR als
lokker en dreigende taal). Als dat wegvalt, omdat men geen prikken
meer wil, zakt ook de oversterfte.

Onder tussen mag Wil ders weer op Twit ter, is Willem Engel
draaideur-crimineel geworden, Jab Bonte ook weer vrij en komt door
opzichtige vertraging van uit VWS de Jonge voorlopig met de schrik
vrij uit de mondkapjes zaak, maar liegt ook Kaag lekker door en blijft
D66 vol in #metoo met ook nog een Pechtold en nu weer NPO Rijxman
gevalletje van de dames,

Het lokale 2G is sinds 10 februari. formeel van de baan, sinds 23 maart
2022 is alles opgeheven, we zijn weer “vrij”. De versoepeling zette dus
in de lente door, leven zonder mondkapje of QR code is mogelijk als je
niet internationaal wilt reizen (tot 1 juli, daarna onduidelijk maar
dreigend als Europabrede maatregel), maar de winkel dochter-vaccins
moeten nog even weggezet worden, en niet gezien worden als vrij
zinloze en mogelijk gevaarlijke herhaal prikken.

Over al worden de maatregelen afgebouwd, al blijven er reisbeperkingen 
en er blijft een ID/QR-code spo ken in Europa als digitaal paspoort na de 
zomer en voor reizen. Hoe hard dat uitpakt is de vraag. Hopelijk zitten
we nu wel in het pandemie-eindspel en blijven verdere lastige mutaties
uit, maar de vraag naar de vaccinatieschade op termijn blijft. Vanaf 11
April 2022 is bij ons de algemene PCR-test bij de GGD voorbij, alleen
nog sneltests, maar blijf je een QR-code en vaak ook nog ‘n test nodig
hebben voor vliegreizen. De noodwet stierf al in de senaat, maar na de
zomer komt er wel een andere.

De oorlog en de Oekraïne euforie beheerst nu al 2 maanden de me dia, er 
gaan steeds meer en ook zware wapens naar toe en het nieuws erover
blijft ver warrend en vooral gekleurd. Dat Poetin hard blijft vechten en
in zekere zin ook wint, de Donbass als aparte staat wil, en daarom de
treinen en wegverbindingen afsluit en wereldwijde voedselschaarste het
ge volg is van die wapenleveranties en de inmenging van de VS op
allerlei manieren, dat is blijkbaar col la t eral dam age.

Co rona is dus uit beeld. Daar maakt niemand zich nog druk over, al is
bijna iedereen nu wel be smet en weten we nog steeds niet hoe de
oversterfte ontstond en de rol van de boost ers daarin omdat het CBS (en
Nivel) de vaccinatiehistorie en sterfte niet wil correleren. 
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Vaccinatie werkt (niet) meer en is zelfs schadelijk. Virusvaria heeft dat
op ba sis van wel beschikbare Engelse cijfers onderzocht en komt tot de
conclusie dat de hele vaccinatie, na een positief ef fect op de sterfte in de 
eerste paar maanden, eigenlijk niet echt heeft beschermd. Hierbij de
curve van de grootste groep (ouderen bo ven de 90 jr, voor mens en
beneden de 60 is er helemaal geen positiefeffect). Op ba sis van Engelse
data is weergegeven hoe de “All Cause Mor tal ity” sterfte per 100.000
was onder gevaccineerden ten opzichte van de niet-gevaccineerden.
Ongeveer van af mei 2021 is er geen materieel verschil waar neembaar
in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen.

Daarbij kan ook nog gedacht worden aan het pla cebo-ef fect. In het be -
gin was vaccinatie de grote uit komst, men geloofde er echt in, en dat
kan de sterfte enorm beïnvloed hebben (pla cebo effecten boven 50%
zijn niet ongewoon). Ondertussen leert het uitpluizen van de tests van de 
fabrikanten dat de resultaten die zwaar leunden op de toch al discutabele 
PCR test, eigenlijk al aangaven dat het vaccin eigenlijk nauwelijks
werkte en door het CDC en WHO werd doorgedrukt als experimenteel
middel.

Informatie van bijv. het Brown stone instituut over de mogelijke
vaccinatieschade op korte en lange termijn wordt onderdrukt, de
oversterfte wordt door het CBS weggepoetst als fluctuatie. Er is een
klankbord groep o.l.v. Prof. R. Verhey van Nivel, maar dat zijn bijna
allemaal brave ja-knikkers. Van hun echte commentaar op de CBS-spin
is in ieder geval weinig naar buiten gekomen. 

De WOB/WOO onthullingen en Pfizer vrijgaven (in de VS) blijven
komen en maken steeds duidelijk er dat de overheid de bur ger
wantrouwt, controleert en steeds meer KGB trekjes lijkt te vertonen.
Daar blijkt ook de rechterlijke macht en het OM in mee te gaan, met
steun van de di verse geheime diensten. Willem Engel werd opgepakt,
kwam vrij, is weer ingesloten en weer vrij en allerlei “dissidenten”, ook
parlementariërs, worden stiekem gevolgd, maar Rutte mag z’n SMS-jes
wel weggooien. Hugo de Jonge blijkt niet alleen aan vriendjes politiek
en me dia-manipulatie te doen, maar is blijkbaar chantabel. Hij beweert
niks echt fout gedaan te hebben, wel wat betrokkenheid en het onder
zoek af te wacht en, maar dat wordt slim getraineerd door VWS. De
motie van afkeuring (7 april) haalde het niet, ook Rutte ontsprong nog
de dans. 

Het eerste OVV-rap port offerde Van Dissel en de Jonge maar is verder
een slim rookgordijn. WOB onthullingen schokten even en geven aan
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dat de overheid de bur ger voor al minacht, framed en piepelt. QR wordt
min of meer stiekem (met Pieter Omtzigt als dwarsligger) Europees
digitaal burgerschap ID. Kuipers tekende al, het komt er aan, zeker voor
reizen.

Hoe ging het in 2022? De vierde golf kwam en ging eind 2021, maar er
kwam hier wel een zware en wereld wijd unieke kerst- lock down omdat
oMi cron werd omkleed met absurde projecties die voor al het
doemdenken en de onkunde van het RIVM en OMT duidelijk maakten.
Een lockdown die ondanks sterk dalende cijfers niet echt werd
versoepeld op 14 januari, iets meer ruimte gaf op 25 januari maar met
valse cijfers van min is ter Ernst Kuipers nog lang als opmaat voor 2G of
zelfs 2G+werd benut. 

Het volk bang houden was en is blijkbaar het devies, an ders gaan we als 
afleiding wel oorlog voeren tegen Rusland en vangen we vluchtelingen
op of doen ‘n stikstofcrisis. Tribunalen en vaccinatie-schade mogen niet
genoemd worden, maar meer dan 880.000 mensen steunden Mona
Keijzers petitie tegen de maatregelen. 

De oMi cron pakte zeker minder heftig uit met minder zware ziektes
maar wel veel meer besmettingen, nagenoeg zinloze en dure (tot 20
miljoen per dag) testerij en navenante quarantaine. De kerst-lock down
moest volgens het RIVM, terwijl het volk morde en opstandig werd.
Deze oMi cron mutaties blijken niet zo gevoelig voor al opgebouwde
immuniteit en voor prikken (maar 30% be scherming en 3 maanden voor
de booster). Dat maakt ook die booster of herhaalprik die wel iets
werkte voor Delta dus weinig zinvol voor oMi cron, maar het pushen
blijft. Steeds meer mensen gaan niet mee in de 3e en 4e en 5e prik,
waarvan er miljoenen op de plank liggen.

Effec tie ve vac ci na tie graad
De RIVM blijft schermen met een historische vaccinatiegraad van 86%
en dat staat in alle grafieken en verslagen. Dat men daar mee de
feitelijke situatie, namelijk dat een groot deel van die prikken uit 2021
ondertussen niet meer effectief zijn, verborgen houdt is manipulatie. Er
wordt niet gelogen, de waarheid wordt verhuld! De effectieve
vaccinatiegraad viel (en dat zie ja al in internationale statistieken) terug
naar 70% en zakt verder omdat de vaccins na zes maanden inzakken qua 
bescherming en men ook de QR-code periode heeft inge kort. Dat de
besmettingen teruglopen heeft dus niets meer te maken met
vaccinatiegraad, maar met de verguisde herd im mu nity, om dat erg veel
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mensen ondertussen een besmetting hebben doorgemaakt en
antilichamen en weerstand hebben opgebouwd.

De hele kwestie van de effectieve vaccinatiegraad is het meest
duidelijke voorbeeld van misinformatie, De overheid weet echt wel dat
de oudere vaccins niet meer goed werken en paste het QR-beleid ook
aan, maar laat op het “dash board” en in de presentaties van Van Dissel
de oude historische cijfers staan. Volgens Van Dissel is er geen sprake
van politieke beïnvloeding van het RIVM, maar dat gelooft niemand
meer, zeker met verkiezingen in zicht (in 2021 en 2022) was het
allemaal iets te duidelijk geën sceneerd.

Afkal ven de steun
De steun voor doorzetten van de knevel, zo voelde men het, is na weken 
van afname van de cijfers en pas vrij late oMi cron besmettingsgolf erg
beperkt, er gloorde verzet. Ook wereldwijd, de truck ers gingen voor op.
Uiteindelijk gaf Rutte IV wat toe. Maar gevaccineerd en geboosterd
moet er worden, want het werkt, de oversterfte nam toch af, er kwam
zelfs wat on der sterft e al is de oversterfte half maart weer te rug, maar
wordt door het RIVM verhuld.

Ondertussen na wat grote demonstraties zoals op 2 januari 2021 de
zoveelste demo in Am ster dam, opnieuw onmatig politie geweld, nu
vooral Oekraïne opwinding. Het nieuwe kabinet blijft bij de oude
boodschap en Ernst Kuipers als nieuwe Coronapaus komt niet goed
over. Nog steeds met bedrieglijke grafieken, het is niet verbeterd sinds
de clownsacts van eerdere persconferenties.

De vorige Co rona-tsaar De Jonge sprak (totaal buiten de orde) over on
rechtmatige, maar noodzakelijke maatregelen (vaccinatieplicht). Ook
lijkt nu de vaccinatiedwang zich te richten op de “herstelden”, die na
een half jaar hun internationale QR vink je kwijtraken en nu de nieuwe
doel groep vormen, maar nooit genoemd worden in de statistiek. In
Duits land is die “genezen”-periode al terug gebracht tot 62 dagen, maar 
de vacccinatieplicht kwam er daar niet.

Het ging in 2021 maar door, de economie en de levensvreugde werden
stelselmatig aangetast, de bevolking verzuur de, jongeren verstijfden.
Het door Omtzigt gevraagde onderzoek naar de oversterfte is bij het niet 
onafhankelijke RIVM ondergebracht, die keuren hun eigen vlees nu.
Geregeld boosteren wordt standaard, het spul werkt maar 3 maanden
maar is al besteld. Het is te ver wachten dat Rutte IV qua Co rona en nu
met historisch weinig steun en vertrouwen, eenkennig blijft, misschien
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zelf nog erger de hakken in het zand zet. Manipulatie of weghouden van 
cijfers en plausibilisering van maatregelen is het devies.

De vroege win ter van 2021/2022 stond weer helemaal in het teken van
Co rona; boosteren, lock down, QR-pas, tweedeling, toch
vaccinatieplicht inmasseren, aanpassen van de Neurenberg Code, 2G
(nu weer even uit gesteld maar er dreigt uitruil met lockdown), gedoe
rond de “batches”van het vaccin, de aan/door discussie, reisbeperkingen
en meer isolatie van ouderen in tehuizen, wat neerkomt op “har vest ing”, 
de zwakken wegsaneren. 

De beperkingen van de vaccins, de bijwerkingen en vaccinatiescha de,
ook doordat er mogelijk opzettelijk verschillen waren in wie wat kreeg
geprikt, worden steeds duidelijker en meer wanstaltig. 2021 blijkt qua
oversterfte nog rampzaliger dan 2020, het beleid heeft gefaald, de
vaccinatie leidde niet tot uitdoving, eerder het te gen deel. De
gevaccineerden zijn nu het slachtoffer aan het worden, zij krijgen de
ziekte toch en hun algehele weerstand is aangetast. De schade door op
een onverantwoorde manier te vaccineren, dus zonder zgn. aspiratie en
met de kans di rect in het bloed te injecteren, begint ook met harde data
duidelijk te worden. Ook hart aandoeningen zo als myocarditis en
pericarditis blijken (bij jonge jongens) 132 keer (!!) vaker voor te komen 
na vaccinatie.

Het vertrouwen in de overheid verdwijnt, slechts 16 procent is be gin de -
cem ber 2021 nog positief over de aanpak.Dat gaat twee kanten uit.
Volgens gedragsonderzoek van het RIVM toen vindt bijna 30 % dat er
(veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het Co rona vi rus te
bestrijden. 40% is daarover is ‘neutraal’. Van de niet-gevaccineerden
keurt 91 procent de co rona-aanpak af.

De macht hebbers proberen bijna wanhopig hun beleid te verdedigen en
beleidsfouten te verbergen, maar er komt steeds meer boven wat er,
zoals het bijna criminele con tract door de overheden (al in 2020) met de
vaccin leveranciers om alternatieven te blokkeren ten einde de
experimentele sta tus van de vaccins te beschermen.

Het leek ooit een lastige griep en blijkt achteraf eigenlijk ook niet veel
meer, maar ondertussen is duidelijk dat Co rona (CoVid-19) de wereld
zo als we die kenden ingrijpend heeft veranderd, de economie en de
democratie herijkt en ook een mentale pandemie en tweedeling heeft
veroorzaakt. 
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Sluipenderwijs zijn we er aan gewend, maar is wel de vaccinatiedwang
veranderd in een soort totalitaire discriminatie van de minderheid. De
beoogde spurt booster prikken door angst zaaien en dwangmaat regelen
blijft dan ook uit. 

We werden in 2021 een „Ausweiss” samenleving. Geen QR code
betekende na 25 sep tem ber 2021 geen horeca, cultuur, fes ti vals, etc. en
op 2 no vem ber en 12 no vem ber 2021 kon er steeds weer een schepje
bovenop, en kwam er verdere lockdown, avondklok, “no jab no job”
geluiden. 

De maatregelen missen een rationele justificatie, an ders dan vaccinatie
omzet en het proberen de grove missers onder de pet te houden. Maar de 
cijfers vallen in 2022 wel weer wat mee, in ieder ge val was het achteraf
zwaar overdreven om de kerst dagen zo te verpesten. Iedereen ging toch
en waarschijnlijk ex tra winkelen, gezellig de kerst vieren, dus het was
allemaal contraproductief en oMi cron zette wel door maar was, zoals
verwacht, ook veel minder schadelijk.

Her stel den de nieu we doel groep?
De aanpak na de lente van 2022 werd dat de herstel den (hoe veel dat er
zijn weten we niet, dat is geheim) niet één jaar, maar slechts een half
jaar ‘n QR vinkje krijgen, en ook gevaccineerden zonder booster tot 9
maan den beperkt gaan worden. Wilde je reizen, dan moet je prikken! In 
Dutsland maakte men er 90 dagen van, effectief 62, blijkbaar omdat de
oMi cron besmettingen en positieve tests de pan uitrezen.

Boos ters wer ken maar 2 of 3 maan den, maar wor den
af ge dwong en als her haal prik ken. 
Bij ons werd in no vem ber 2021 de QR periode nog juist verlengd om
dat bewezen was, dat herstelden veel meer weerstand hebben, maar dat
is teruggedraaid, en alleen geboosterden hebben nu nog onbeperkt een
vinkje. Dit terwijl uit een onderzoek van bijv. Sanquin (bloed do nors)
blijkt dat gevaccineerden duidelijk minder weerstand hebben
(verminderde immuniteit). 

Er is ook een beter beeld over het aantal hersteld en, de “nationale
dokter” van Dissel liet in januari 2022 onbedoeld wat getallen los en
daaruit blijkt dat het aantal herstelden van meer dan 3 maanden terug al
2,8% was, en de afgelopen maanden van de 1,5 miljoen positieve tests
daar zeker nog een paar procent bij komen. Die moeten ook nog aan de
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prik. Die zes maanden betekent effectieve dwang voor mensen en
kinderen die eigenlijk heel weinig te vrezen hebben. 

Uit wat van Dissel toen deelde bleek ook dat maximaal 9,1% hel e maal
niet gevaccineerd is, dat is inclusief niet herstelden van de laatste maan
den, de paar honderdduizend mensen met een an ti body test die niet
meetelt, en de 40% van de niet gevaccineerden die volgens een enquête
van Maurice toch ook de ziekte hebben doorgemaakt. Het getal van 1,8
miljoen gevaarlijke vaccin-vrijen was dus zwaar overdreven.

Als er een harde kern van 500.000 vaccin-weigeraars, die niet
beschermd zijn, overbleef is dat veel en het is ongeloof waardig dat de
zieken huizen en IC’s er nog vol mee lagen. Men weigert actuele cijfers
over de herstel-vaccinatie-verhouding openbaar te maken.

Steun voor kne ve len
Rutte IV ging in 2022 op de oude voet verder en wil de eerst nog
duidelijk de QR-Co rona pas de hele win ter doorzetten, om dat de zorg
het misschien niet aankon en de griep meespeelt, maar ook om te
verbloemen dat het vaccineren niet echt gewerkt heeft. Hou ze angstig,
zet ze onder druk, voorkom vragen en twijfel, van Dissel leverde de
plaatjes! Die steeds maar toenemende angst en dwang zorgt voor
wantrouwen, tweedeling, is deels contraproductief en wekt veel
weerstand en chaos op, om dat de volksgezondheid en de economie er
niet bij gebaat lijkt. Democratie blijkt het opleg gen van de wens en van
de meerderheid aan de minderheid, soms met maar een enkele zetel
meerderheid in het parlement en een senaat die nog verschil kan maken.

Vaccinatie maakt slachtoffers, di rect zelfs meer doden dan Covid zelf en 
in di rect (op termijn) kan het een ramp blijken. Dat Pfizer zelf dat
probeer de te verhullen bleek ook uit openbaar geworden Pfizer
documenten in de VS, die voor al de slordige manier waar op men om
ging met het verwerken van bijwerkingen en sterfte door vaccinatie
aantoonde. In SEC documenten geeft Pfizer nu zelf toe, dat ze
waarschijnlijk nooit “gewoon” goedgekeurd gaan worden. 

Maar he laas, vaccinatiescha de be staat hier officieel niet, dat wordt
ontkend of genegeerd. De gevaccineerden met booster die positief
testten, hielden wel hun groene vink je, maar QR is heilig als ba sis voor
een Europees reisdocument in de maak.

In de politiek wordt iedere kritiek op beleid of maatregelen weggestemd, 
de coalitie blijft het spelletje van een dictatoriale overheid meespelen.
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Voor al geen verkiezing en riskeren, want dan gaat de heersende club
dik onderuit, snel een kabinet Rutte IV met ouwe getrouwen.

De parlementariërs laten zich ringeloren door het OMT zoals
betreffende de an ti body-test, de IC-capaciteit en de oversterfte, vaak is
duidelijk dat de VWS min is ter zelf dat aanstuurde, ondanks een andere
mening van het OMT. Ernst Kuipers was deel van de Eras mus MC
kongsi, OMT lid, en investeerde privé in blaastests, maar werd in 2022
te snel D66-er en opvolger van Hugo de Jonge als min is ter van VWS.
De coalitie weigerde ook al onderzoek naar de belangenverstrengeling
in de hele medische kliek, waar mensen zoals Fauci, Ab Osterhaus (die
ook al bij de Eras mus MC club hoorde met aandelen in Viroclinics die
hem 5,6 miljoen opleverden), maar ook OMT leden zoals Marion
Koopmans allerlei half-verborgen belangen blijken te hebben.
Koopmans werkte tot 2018 in Wuhan op het door o.a. Fauci geïnitieerde 
SARS-lab en is met Drosten betrokken bij de PCR-test die een
miljarden-busi ness is geworden, maar werd in 2020 door Fauci gevraagd 
om de “labfout” hypohese af te dekken met het vleermuis-verhaal. Ook
Ron Fouchier, die al eerder “gain of func tion” virussen maakte, was er
bij betrokken.

Cor rup tie alom
Het is allemaal vaag, belangen lopen door elkaar, agenda’s overlappen.
EU-chef Ursula von der Leyen is getrouwd met iemand die belangen
heeft bij gen-therapie van een bedrijf in de VS dat EU sub si dies krijgt.
De voorzitter van de EMA, Emer Cooke die de
geneesmiddelen-toelating regelt, was voor heen lob by ist en werkzaam in 
Big Pharma. Er komt nu wel een parlementaire enquête, maar dat wordt
weer goedpraten van het eigen ge drag, zelf keuring a la “WC-eend”. En 
wie spreekt over een tribunaal wordt weggezet als opruier of komt voor
de rechter.

De me dia speel den het spel mee
De MSM of wel de main stream me dia, in ons land de grote kranten, de
Volkskrant voor op, de publieke omroep en de commerciële kanalen er
achteraan hebben vooral de overheidsvisie uitgedragen, de tweedeling
aangejaagd, en verspelen langzaam het vertrouwen in hun integriteit.
Wilde en ongefundeerde beschuldigingen, zwart ma ken van
niet-gevaccineerden, het is allemaal normaal geworden in de me dia,
maar wat betekent dat nu steeds meer blijkt dat het ook van hun kant
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vaak “fake nieuws” was. Worden alternatieve kanalen en initiatieven als 
BlckBx, Weltschmerz, Blue Ti ger, Nieuwe WereldTV en “De Andere
Krant” de nieuwe massa me dia?

We denken misschien nog dat terug naar ‘nor maal’ een optie is, maar te 
veel is al onderuit gegaan. Te veel rechten zijn aangetast, te veel
tijdelijke maatregelen gaan nooit teruggedraaid worden, zo als dat de
overheid (of de WHO of het WEF) feitelijk onbeperkte toegang krijgt
tot alle persoonlijke informatie, medisch, financieel, alles. Dat is
gevaarlijk, denk aan Hugo de Jonge die op de televisie verkondigde dat
hij weet waar de anti-vaxxers wonen en feitelijk dreigt aan de deur te
komen met een spuit. Hij werd niet eens teruggefloten, ook niet als hij
zegt ”Ik leg me niet neer bij recht om nee te zeggen tegen vaccinatie
“(14 dec. 2021)

Te veel ellende blijft nog verborgen, de mentale schade, de
onderwijsgaten, de me dia waar we niet meer in vertrouwen, de
aantasting van de pri vacy, het wantrouwen in de democratie en de
overheid. En dan de schade aan de samenleving, de ZZP-economie, de
cultuursector, voorlopig worden ze nog stilgehouden met
steunmaatregelen, maar de echte ellende moet nog verwerkt worden en
de im pact van de pandemie maar vooral van de maatregelen om die te
beheer sen waren ingrijpend en werden zonder duidelijke argumenten
steeds verder aangedraaid. Ze hebben niet alleen de economie, maar ook 
ons denken over gezondheid, over verantwoordelijkheid, sociaal gedrag, 
normen en waar den, mensenrechten en de verhouding tussen arm en
rijk in een ander perspectief geplaatst.

Grote problemen zoals het klimaat, de tweedeling, biodiversiteit en een
rechtvaardige verdeling van de welvaart waren misschien tijdelijk even
minder belangrijk, maar komen nu met een zwaar Co rona-ac cent naar
voren. En kunnen we vergeten dat we het grootste deel van de wereld
bevolking hebben laten zitten en ons ook over de nevenschade door de
economische ontwrichting el ders nauwelijks opwonden? Het neoliberale 
model heeft een paar nare krasjes opgelopen, saar kan het WEF niks aan 
doen.

Afglij den naar een to ta li tair re gi me
Je kunt het allemaal positief zien, of juist een doemscenario bedenken,
van beide geef ik later een aanzet. De onnodig verstikkende
maatregelen, die op 25 sep tem ber 2021 en nog beklemmender later in
no vem ber en tot eind januari 2022 van kracht werden, en nauwelijks als
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een versoepeling betiteld kunnen worden, zijn een splijtzwam voor de
samenleving geworden. Ze deden een quasi-demissionair kabinet verder
wankelen, maar de oorlog bracht redding. Het eenzijdig opleggen van
zware beperkingen valt niet altijd goed, leidde tot het ontslag op staande 
voet van een staatssecretaris en veroorzaakt een duidelijke tweedeling in 
een politiek klimaat waar allerlei oud zeer weer naar boven komt, ook
van “keurige” min is ters en een op BZ zwaar falende Sigrid Kaag, die
blijkbaar minder de grote leider is dan ze voorgaf en viel over
miskleunen rond Af ghan i stan, maar nu Financiën mag doen en de
zwijnerij bij D66 onder het tapijt vegen. Door velen wordt het beleid nu
gezien als discriminatie van een minderheid en afglijden naar een
totalitaire staat, of wel het opleggen van de wil van een “aangenomen”
meerderheid aan een minderheid, met voorbij gaan aan democratische
rechten. Vergelijkingen met de jodenvervolging zijn niet van de lucht en 
er werd een galg rondgedragen op de Dam.

De vaccinatie dwang werd in 2021 steeds verder en zonder goede
argumentatie opgeschroefd, maar heeft dat wel zin, of gaan mensen juist 
daardoor juist de hakken in het zand zetten? Er ont staat een sfeer van
“Verzet”, en dat kan uit de hand lopen. Geweld, maar ook cyber-geweld 
zo als een ddos-aanval op 25 sep tem ber. Dat is een gerichte aanval die
de serv ers overbelast. In combinatie met de grote druk te, men schatte
dat weer eens verkeerd in, leidde dit er toe dat veel mensen hun
QR-code niet konden laden. en waarom gingen Facebook en DigID op 4 
oc to ber 2021 plat?

Het verzet groeit, vecht tegen censuur en me dia-manipulatie; de
waarheid is nu het prerogatief van de regering, nogal dictatoriaal. De
betrokkenen, die men wel als wappies betitelt maar die vaak op andere
gronden vinden dat ze goede reden hebben om geen prik te krijg en,
krijgen ook steun van een bredere groep, maar de hele kwestie is wel
min of meer uit het nieuws door Oekraïne. Hoe goed werkt de dwang of
een verplichting? Een vaccinatie verplichting, die men hier (nog) niet
wil opleggen, maar waar de politiek niet meer te gen was (in moties in
2e Kamer) blijkt in andere landen maar beperkt ef fect te hebben, werd
wel doorgedrukt, maar toch weer niet doorgevoerd. 

Impact voor bij de eco no mie
Er is veel te doen over steun, herstel, de economie weer op gang
brengen, de getroffen bedrijven en ondernemers weer aan de gang
krijgen. Dat lukt ook beter dan verwacht, we komen eigenlijk vrij snel
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uit de economische tegenwind. De steun werd gestopt, maar toen toch
weer opgestart en nu vaak teruggevraagd.

Iets an ders is wat er met onze instelling, ons vertrouwen in het systeem,
ons geloof in democratie en het neoliberale model is gebeurd. Zelfs de
wetenschap is gemuilkorfd, artsen moeten zich houden aan wat wordt
voorgeschreven als waarheid en an ders ge straft, terwijl achteraf blijkt
dat ze wel een punt hadden. De meeste wetenschappers zijn precies dat,
mensen die het “weten” rangschik ken, in schappen proberen te
catalogiseren, door meta-anal y ses nog beter te classificeren, maar het
zijn geen “wetenscheppers” meer, zij die nieuwe kennis opduiken,
bedenken, scheppen.

Wat zijn de gevolgen van de aantasting van onze vrijheid en autonomie,
onze pri vacy en intimiteit, onze verbondenheid met onze naasten, onze
potentie en daad kracht (agency met weer zo’n nieuw woord), onze
instelling om verantwoording te nemen? We zijn gedwongen of in ieder
geval via overheid en me dia verleid tot accepteren van opgelegde
maatregelen en kuddegedrag (geschaapt is de term). Hoe gaat dat
uitwerken in de geestelijke gezondheid, in ziektes die daarmee
samenhangen, in de gemiddelde levensduur, in de actiebereidheid,
ondernemingszin, innovatie? Dat zijn risico’s die nauwelijks zijn
bekeken, maar heel ingrijpend, duur en kwalijk kunnen uitpakken. 

Ik verwacht naast Alz hei mer’s bijvoorbeeld ook een duidelijke toename
in Par kin son’s omdat de diepe oorzaak daarvan gebrek aan
zelfvertrouwen is, en dat heeft het Co rona beleid fors aangetast.

Ontwik ke ling
Toen de eerste versie van dit boek gedrukt werd, op 4 mei 2021, zat en
we nog mid den in de lockdown, maar gloorde er licht. Ander halve
maand verder leken we even vrij maar kwam er in juli toch nog een
delta/disco-piek en bleek au gus tus toch meer rood dan groen op de
kaartjes en vond het RIVM de vrij rustige cijfers van sep tem ber “stilte
voor de storm”. De jeugd bleek de bot tle neck en het massale reizen
hielp ook niet echt. En dat ter wijl we goed deels gevaccineerd zijn! 24
miljoen prikken so far (maar nu afvlakkend), Dus nog wat meer dwang
en testeisen, geen fes ti vals maar wel F-1 race. En voor de
vaccinatie-vrijen was het helemaal zuur, die moesten steeds testen!

De door braak en versoepeling leek in de lente van 2021 al in volle
gang, einde juni zou den we echt uit de lockdown zijn. Op 28 mei 2021
kondig de pre mier Mark Rut te al brede versoepelingen aan, het
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opengaan van horeca en de mogelijkheid van fes ti vals; dat kwam neer
op het einde van de lockdown. Op 18 juni ging dat nog verder. De OV
mondkapjes en anderhalve me ter afstand bleven nog even. De
vaccinatiedwang bleef wel over eind en zelfs geniepiger, met een echte
tweedeling in beeld vanwege de maatregelen el ders. Op 9 juli 2021 viel
weer het doek, door delta en de jeugd. Superspreader events zoals disco
en de fes ti vals, daar ging dus een streep doorheen. De delta/disco piek
trof vooral jongeren, vlakte vrij snel af, maar leidde toch tot
maatregelen, zodat ons land weer rood kleur de in ECDC verband met
allerlei reisbeperkingen en adviezen. Waar overigens niemand zich aan
stoorde, ook min is ters en de koning niet. Heel Europa ging namelijk in
de delta-paniek toch op vakantie, al werd reizen wel puzzelen. 

Even snel vaccineren werkte al snel niet meer, je moest 2 weken of bij
Janssen zelfs 4 weken op je QR-code wachten. Het beleid zwabberde
voort, ter wijl de piek vrij snel overging. Op 15 sep tem ber 2021 kwam
en er versoepeling en, zoals geen 1,5 mtr. meer, maar feitelijk draaide
het om meer harde vaccinatiedwang en de C-pas. Op 25 sept. werden de
maatregelen alleen maar stringenter en steeds minder gebaseerd op
feiten, het waren de aannames van een beperk te groep met bergen Co -
rona-boter op hun hoofd die het beleid bepaalden, en daarbij vooral niet
willen erkennen dat men misschien helemaal fout zat,

Het najaar 2021 met mogelijk ook nog in flu enza of andere griep als ex -
tra schaduw kwam met de vierde golf, dus weer paniek bij de
gezondheidsinstanties, maar hebben die zelf echt druk gezet achter meer
faciliteiten, IC-bedden, in haalopleidingen etc.? Nee, dat was niet nodig, 
het VWS ministerie lag zelfs opzettelijk dwars, maar feitelijk is de
capaciteit veel minder geworden, liep personeel weg omdat zij niet, en
hun bazen wel hun zakken vulden, etc. 

Nu klaagden de goedbetaalde OMT-leden vooral over zorg druk, maar
de werkers op de vloer meer betalen, nee toch. Dit terwijl de leiding, het 
OMT en veel ziekenhuis-artsen met testbedrijfjes aan de gang gingen en 
Kuipers ongekend rijk geworden zou zijn als z’n blaastest was gelukt.
Hoe zo geen belangen verstrengeling?

Zonder duidelijke cijfermatige onderbouwing de horeca, fes ti vals etc.
steeds meer verbieden voor niet-gevaccineerden zonder QR code en het
suggereren van 2G beleid van helemaal buitensluiten van
niet-gevaccineerden en zelfs herstelden via de booster dwang was de
apotheose van het paniek beleid. De 4 miljoen positief getesten en dus
potentieel beschermden werden nergens genoemd. Men geeft geen
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duidelijke cijfers meer over vaccinaties (waar de groei echt uit was
behalve dan de boost ers) maar niet over mensen met een herstel bewijs?

De instanties doen steeds hun best de angst (die de immuniteit juist
aantast) te laten groeien en propageren nog steeds vaccinatie voor
iedereen, ook jongeren en kinderen, en met oneigenlijke pro pa ganda
middelen die voor andere medicijn en niet geoorloofd zijn. Maar is dat
wel zinvol nu blijkt dat mens en die de ziekte hebben gehad redelijk
immuun zijn en zelfs beter tegen de delta vari ant kunnen, ter wijl
gevaccineerden ongemerkte (asymptomatische) besmettingsbronnen
kunnen worden? In ons land en el ders is “genezen” zijn nu beperkt,
terwijl die natuurlijke immuniteit veel langer blijft. Het aantal
“herstelden” houdt men geheim! 

Een hele grot e groep heeft ‘ongeteste” en dus onbewezen Co rona
gehad, of zelfs an ti body confirmatie maar kreeg geen QR-code, het
RIVM vindt dat daar geen tijd voor is en het internationaal niet
geaccepteerd wordt, en de regering negeert de 2e Kamer motie ter zake.
Testen, ook van gevaccineerden, speelt in de nu afgewende 2G aanpak
al helemaal niet meer, terwijl de 1G aanpak (alleen maar testen) hel e
maal geen gek idee was (van de Chris ten Unie). 

Vaccinatie werkt, dat is en blijft de man tra van het RIVM en
Coronapaus van Dissel, al ondersteunen de feiten dat niet altijd vol doen 
de, er blijft twijfel over het beleid en de effectiviteit ervan, zo als ook
Virusvaria voor het UK aantoonde. Het hele vaccinatie-spiel heeft
blijkbaar niet gewerkt, in 2021 bijna net zo veel slachtoffers en meer
schade dan in 2020, en gaat boosteren dat veranderen? Dat werkt
nauwelijks tegen oMi cron, misschien een nieuw vaccin wel, maar eerst
moet de oude voorraad even op! Aan de ho ri zon zijn er wat dure
behandelingen (van Merck en Pfizer zijn Paxlovid en Veklury a 530$
per behandeling nog niet goed echt gekeurd maar nu wel een brede en
gepromote experimentele behandeling in de VS) en monoclonale an ti -
body therapie maar het goedkope HCQ en Ivermectine, die el ders
duidelijk positieve resultaten gaven, zijn nog steeds half-taboe en
vitamine (K2, B3, zink, probiotica etc) als profylaxe wordt niet
genoemd. 

Dat er minder mutaties zouden zijn door brede vaccinatie is ook niet
hard te maken, eerder het omgekeerde, het vi rus muteert om te
overleven (oMi cron met BA.2, BA.4/5). 

Het aantal gevaccineerden in ziekenhuizen blijkt in de landen om ons
heen groter dan hun relatieve aandeel, bij ons zou dat niet zo zijn, blijft
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men beweren en staven met nauwelijks inzichtelijke onderzoeken. De
beweringen van de overheid, OMT en RIVM blijken veelal niet te
kloppen en als manipulatie en vaccinatiepromotie te zijn ingezet, dat
blijkt ook weer uit die WOB stukken.

Vaccinatie heeft mogelijk even geholpen, maar preventie en behandeling 
kregen daardoor nauwelijks aandacht. Dat geleidelijke blootstelling (dus 
juist geen lockdowns) aan niet te grote virionen-concentraties de
immuniteit opbouwt en dus de ernst van de ziekte in het algemeen
beperkt werd niet door het RIVM, maar door Maurice de Hond en zijn
kruistocht tegen aerosolen en vóór ventilatie aangedragen. Men
misbruikte de statistiek, want de cijfers gingen al in 2020 omlaag vóór
de zware maatregelen ef fect hadden, in 2021 ook al voordat er
gevaccineerd werd. 

De dreiging wordt gevoed door de instanties, die ook 1,8 miljoen
jeugdigen (12-17 jr) gingen vaccineren en nu gaat dat ook voor 5-12
jarigen spel en, als een soort kinds ol dat en die een schild moeten vorm
en tegen de delta-vari ant die volgens de RIVM-modellen zo dreigde,
maar uiteindelijk na een stevige piek en door oMi cron wel meevalt. 

OMi cron kwam en kan alsnog tegenvallen, dus doorprikken maar. De
EMA keurt het allemaal goed, dit terwijl Pfizer zelf in haar (Canadese)
bijsluiter aangaf dat de groep jeugdigen een 0,4% risico op ernstige
bijverschijnselen loopt en van Co rona zelf zeer weinig te vrezen heeft.
Nu blijkt in 2022 wel degelijk dat bij veel jongeren hartklachten
optreden, maar bagatelliseert men dat, dat gaat wel over.

Zo mer 2021: even lucht
De blije zomer van 2021 bleek dus uiteindelijk nog al bewolkt en nat, en 
het wa ter was de nieuw vijand. De mensen waren het lockdown en de
maatregelen zat en gingen weer los. We gingen massaal reizen, het
gespaarde geld snel uitgeven en zo plamuurden we de ellende, de kosten 
en de slachtoffers weg achter een muur van positieve blijheid. Te vroeg
want delta sloeg toe in het najaar.

Co rona woedde ondertussen nog volop in landen en continenten die tot
dusver gespaard bleven, wereldwijd was er zeker nog geen sprake van
uitdoving. 

Langzamerhand werd vaccinatie iedereen opgedrongen, weigeren duur
gemaakt door testeisen op te schroeven en via pro pa ganda en
gedwongen voorlichting op b.v. scholen gestimuleerd. In de me dia werd 
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massaal en ongestraft afgegeven op de weigeraars, de wappies, de
antivaxxers en de wetenschappers die hen gelijk gaven. 

De censuur bleef, artsen moeten zich houden aan wat de overheid
bepaalt, demonstreren mag alleen tot steun van het re gime, feesten en
F-1 racen mocht wel. Voetbal leek tot de match tegen Tsjechië een leuke 
afleiding van de politieke patstelling. De Olympische Spelen bleken
nuttig als afleiding maar waren ook een Co rona- spreider event,
Zandvoort was de acid-test en gaf geen stijging!

Zoals altijd schrijven de overwinnaars de historie en komen er prijzen,
pen ning en, ridderschappen voor de grote leiders van OMT, RIVM,
voor allen die het oprechte leiderschap van onze Mark hebben gediend.
Het grote afdekken begon, want niemand is schuldig; indien nodig zijn
we toevallig vergeten hoe het ging of zijn de papieren of sms-jes zoek.
Het leek er zelfs op dat ex tra gewerkt werd aan het verkleinen van de
groep niet gevaccineerden om te voorkomen dat nare bijwerkingen op
termijn te bewijzen zouden zijn, het bijltjesdag-indek fenomeen. Dwang
en drang moest, want de twijfel groeide en de cijfers kloppen niet,
vaccin-vrij blijven als beste keuze kreeg aanhang.

Het eindspel leek zomer 2021 begonnen, als er maar geen nieuwe
varianten opdoken (hetgeen dus gebeurde). Het werd, met misschien
nog een paar paniekmomenten, tijd voor terugblikken en de politiek
ging al het grote the ater stuk der wederopbouw opvoeren en in de
achterkamertjes de oude wijn in nieuwe zakken proberen te verpakken.
We zullen weer samen moeten leven, de vaxxers en de anti-vaxx ers, de
BOA’s en de demonstranten, de kapot gemaakte middenstanders en
ZZP-ers, Verzoening of is het de doofpot, werd een thema, natuurlijk
onder leiding van veel te laat een (nieuw) kabinet met alleen
minderheidssteun in de senaat maar met dezelfde mensen. Die foutjes,
ach er ging wel eens wat mis, de druk was groot, onwetendheid valt
niemand te verwijten. De me dia en WOB-bers zullen nog wel wat
missers en fuck-ups boven wa ter halen maar te veel klokkenluiders; dat
moet ontmoedigd worden. 23 miljoen voor de feitelijk mislukte
CoronaMelder App, dat was toch verantwoord, of niet? En er zijn ook
nog wat miljarden zoek! 

Het was in 2020 en be gin 2021 een ingrijpende periode geweest en we
waren er nog niet uit, de vierde golf kwam in volle sterkte ondanks de
vaccinatie en oMi cron raast in 2022 rond. Het was twijfelachtig of de
vaccinatie werkelijk zo veel ef fect had gehad en of boost ers wel werken, 
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misschien was de algehele immuniteit van gevaccineerden afgenomen.
Dat zou de zoveelste Co rona-misser zijn.

Er is beter inzicht nodig in de onderliggende cijfers, en openbaarmaking
daarvan. Het onderscheid tussen hen die de ziekte doormaakten (al dan
niet met ernstige verschijnselen), niet-gevaccineerden, niet geslaagd
gevaccineerden (immuno-com pro mised dus onbeschermd), deels
geslaagd gevaccineerden en volledig geslaagde (dus in theorie
beschermde, maar blijkbaar toch vi rus-gevoelige) gevaccineerden zien
we niet goed terug in de cijfers. Pas in 2022 werd toegegeven dat ook
gevaccineerden veel in het ziekenhuis belandden, daar bedden bezetten
en besmettelijk kunnen zijn, maar binnen 2 weken na de prik als
niet-gevaccineerd zijn geboekstaafd.

Waarom weten we zo weinig over kwetsbare groepen, onderliggende
ziektes die Co rona ex tra gevaarlijk maken, de lichamelijke condities,
ziektehistories, gebruik antibiotica, dieet, geestelijke instelling, PTSS
problemen, darm-bioom en viroom gebreken, genetische gevoeligheid
(zoals het Neanderthal LZTFL1 gen), etc. etc.? Na twee jaar zou dat
toch eens bekeken moet en worden en gezocht moeten word en naar
biomarkers (signalen) die gevoeligheid voor de ziekte (en misschien ook 
voor vaccinatie, booster-effectiviteit ook voor oMi cron en voor
doorbraak-infecties) aangeven. Ook in de even zeer forse oversterfte
(1100 in week 46, af gevlakt in de cem ber, ondersterfte in januari 2022,
daarna continu weer oversterfte) is ook geen onderscheid tussen wel en
niet geprikt in algemene sterfte te maken, de statistici staan met lege
handen. De oorzaak zou naast vaccinatiesterfte kunnen liggen in slechte
batches van het vaccin, en uitgestelde zorg, al is dat niet waarschijnlijk.

De LAREB cijfers (de instantie die de klachten over bijwerkingen en
sterfte na, bij en door vaccinatie registreert maar niet natrekt) zijn
uitermate vaag. De Pfizer onthullingen in de VS over hoe men daar de
bijwerkingen (VAERS) ook alleen maar noteerde zijn illustratief. Het
duidt er wel op dat vaccineren, boosteren en zeker zonder aspiratie (dus
niet in een ader) helemaal niet ongevaarlijk is.

We rel dwijs
Het was niet helemaal onverwacht. Bij de mil len nium-wende zag het er
al naar uit dat de eenentwintigste eeuw geen rustige tijd zou worden. Er
waren dreigende wolken. De twintigste eeuw had ons veel moois en
nieuws gebracht maar het was duidelijk dat de ontwikkelingen in de
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technologie, de schaalvergroting, de bevolkingsexplosie en de
globalisering een prijs hadden. Daar was geen profetisch inzicht voor
nodig.

De grote klapper, so far, is het Co rona-vi rus in 2020. Er war en
weliswaar aanwijzingen dat er een grote pandemie aan zat te komen
maar niemand was er echt op voorbereid dat een op zich lastige en niet
onschuldige griep vi rus-uitbraak in de stad Wuhan in China snel een
pandemie werd of zo door de WHO werd betiteld. Er brak een mondiale
paniek uit waarbij de reacties van met name de medische wereld en de
overheid de zaak eigenlijk vooral erger maakten. De nevenschade op
menselijk en sociaal-economisch terrein is enorm en groeit nog steeds,
we zijn er nog niet!

Long Co ro na /Post-Co vid werd eerst niet (h)er kend
De hele ontwikkeling was voor mij een uitvergroting van mijn
persoonlijke Co rona verhaal. Want hoe wel dat in het be gin voor mij
niet duidelijk was, had ik in 2018 op een internationale conferentie een
voorloper en soortgenoot van Co rona, namelijk het SARS-vi rus
opgelopen (andere soorten co rona-griep zijn er al veel langer). Ik ben er
toen mee naar de dok ter ge stapt, die constateerde terecht dat m’n
longen niet in orde waren en verwees me door. Er werden bij het AMC
in Am ster dam allerlei tests gedaan, foto’s en een scan gemaakt. Co rona
was toen nog niet in beeld, niemand stelde een andere di ag nose dan dat
het restverschijnselen waren van een eerdere operatie; er was wat
litteken weefsel maar het ging wel over, geduld. Toen de klachten
aanhielden en er oedeem bij kwam (vocht in de benen en achter de
longen) kreeg ik weer onderzoek en weer scans en foto’s met dezelfde
di ag nose en medicatie.

Het werd niet echt beter, ik bleef moe, af en toe depressief, had geen
smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik speurde het
internet af en kreeg door dat ik de symptomen van het Post-SARS
Syndroom vertoonde. Daar was in Azië veel over bekend want SARS
had daar al eerder behoor lijk huisgehouden. Maar hier wist en de
huisarts en de artsen van het AMC niks van en ook het Longfonds wist
van niks. Dat syndroom kenden ze (nog) niet, ik beeldde me misschien
maar wat in. Kwalijk, maar zo gaat dat onder medici. Dat was de situatie 
tot de zomer van 2020, toen de eerste verhalen begonnen op te duiken
over wat lang Long Co rona/CoVid heette en feitelijk Post-SARS/CoVid
Syndroom was en uiteindelijk nu ook Post-Covid genoemd wordt. Er
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werd toen wel een goed onderzoek (door prof. Martijn Spruit van het
CIRO) gedaan. Ondertussen is duidelijk dat Long Co rona sommigen,
misschien wel 3% (waaronder ikzelf), tot half-gehandicapten maakt en
er is tot dusver alleen maar wat symptomatische verlichting.

Het fou te batch ver haal klopt toch
Eind 2021 was er enige opwinding toen er op ba sis van Amerikaanse
VAERS cijfers werd aangetoond, dat in bepaalde gebieden en bij
bepaalde batches (productie-eenheden) van het Pfizer vaccin verschillen
bleken te zijn in sterfte. Er kwamen allerlei beschuldigingen, Pfizer zou
experimenteren met de vaccins, bepaalde (republikeinse) staten zouden
meer dan normaal getroffen zijn, de con spir acy-aanhangers doken er dik 
op. Je kon via zelfs nagaan of je toevallig een “slechte” batch prik had
gehad, omdat die batch stond aangegeven op je vaccinatie-verklaring.
Die opwinding ebde weer weg, er waren toch allerlei instanties die de
kwaliteit van geneesmiddelen in de gaten moesten houden, de
interpretatie van de data bleek niet helemaal betrouwbaar en alleen een
paar die hards zoals Willem Engel bleven (terecht) geloven in de
batch-verschillen. Onderzoekers van oversterfte bij het RIVM en CBS
negeerden dat dit in ons land mogelijk een rol speelde in de najaars-piek 
2021. 

Maar toen werden er geheime e-mails, presentaties en een in tern Pfizer
rap port gelekt en kwam naar voren wat er werkelijk aan de hand was en
hoe de instanties, onder druk van de politiek en mogelijk marktpartijen,
de hele toelatingsprocedure hadden versneld, normale controle-stappen
hadden weggelaten en ernstige bezwaren en waarschuwingen, ook uit
eigen kring en zelfs door Pfizer mensen, hadden genegeerd en
weggepoetst. Belangrijke beleidsbepalers zoals Von der Leyen en in de
VS Sec re tary of Health and Hu man Ser vices Alex Azar zetten de
toelatingsinstanties zoals de Europese EMA en de MHRA in de VS onder
druk en tekenden voor aankoop.

De gelekte e-mails waren van mensen zoals Noel Wathion, destijds
EMA’s dep uty ex ec u tive di rec tor, Marco Cavaleri; EMA’s Head of Bi o -
log i cal Health Threats and Vac cines Strat egy en laten zien, hoe men
protesteerde, waarschuwde tegen overhaaste goedkeuring en ook aangaf
wat de bezwaren en zorgen waren. In het produktie-proces van de vaccins
ontstaan dus naast de bedoelde mRNA se quence (code die moest zorgen
voor het aanmaken van de eiwitten die het vi rus aanpakten) ook andere
se quences dan de beoogde code. Die zijn kleiner, maar vinden
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makkelijker aanknopingspunten om andere eiwitten te genereren, die al
dan niet schadelijk zijn. 

Die tekortkomingen in de produktie waren bekend, Pfizer geeft dat ook
toe, maar het idee was dat als dat een minderheid was en de “goede” se -
quence meer dan 70% was, het geen problemen zou opleveren. Maar dat 
is een aanname, dat is niet goed onderzocht. In de testfase gebruikte
Pfizer materiaal van 78% maar in de produktie-batches haalde men in
eerste instantie de 50% niet eens, en kwam men met een limiet van 52%
als ondergrens om en vaccin nog te kunnen uitzetten (injecteren). Dus
48% “andere” mRNA! Wat doet die, want juist opgebroken stukken van 
een “goede” se quence zullen zeker “matches” vinden en eiwitten gaan
genereren.

Uit de emails en het rap port blijkt, dat allerlei mensen zich daar ernstige
zorgen over maakten, maar dat het hele probleem uiteindelijk werd
genegeerd en in de cem ber 2021 keurden de instanties de vaccins goed
als experimenteel (FDA) of “con di tional” (EMA) zonder dat het
probleem was opgelost of zelfs maar erkend. 

Dit houdt dus in, dat er behoorlijke verschillen kunnen zitten tussen de
batches, dat zelfs in het optimale geval van 70% ongebroken mRNA
code er nog steeds “foute” se quences meekomen, maar dat bij 52%
batches de kans dat daar nare consequenties aan vastzitten veel groter is. 
Er is wel gesteld, dat de mRNA code maar kort in het lichaam blijft, en
dan wordt afgebroken, maar de gegenereerde actieve eiwitten doen dan
het werk. Dat geldt dus ook voor mogelijk schadelijke eiwitten. Het is
duidelijk dat de instanties, die de kwaliteit van geneesmiddelen in de
gaten moeten houden, zoals het Col lege Beoordeling Geneesmiddelen
(CBG), hebben gefaald. Is er wel gekeken naar het per cent age
ongebroken mRNA code (dat gaat omlaag bij oudere (over de da tum)
vaccins) of zat men te slapen? Als er daardoor mensen gestorven zijn,
wie is verantwoordelijk?

Dit hele verhaal is weggedrukt, ontkend, maar komt nu naar voren en
staat in schril con trast met wat door de me dia en RIVM naar buiten
werd gebracht, namelijk dat je door een prik nooit doodgaat. Er blijkt
een hele organisatie, olv de NCTB te zijn opgezet, die de berichtgeving
heeft gemanipuleerd, en waarin ministeries, me dia en so cial me dia plat -
forms samenwerkten.
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Jo lan de Sap, de ex cuus truus van het MIT
Het OMT was te eenzijdig, te veel medici en virologen, dat begreep men 
ook in Den Haag, dus werd er een Maatschappelijk Im pact Team
opgesteld, naast het OMT. Die zouden kijken naar de effecten van
lockdown en vaccinatie, in een breder sociaal-economisch perspectief.
Groen-linkser Jolande sap, die na de TK verkiezingen van 2012 werd
afgevoerd, ze haalde maar 4 zetels binnen. Ook heeft ze een rol gespeeld 
in de verhoging van de AOW leeftijd.

Maar nu werd ze van stal gehaald om het MIT kleur te geven, maar dat
valt nogal tegen. Maurice de Hond noemde haar de Echoput van het
OMT. Ze mag vast nog eens min is ter of staatsraad worden, tenzij GL
haar om haar onzin desavoureert.

Waar om dit boek?
In de titel gebruik ik het woord fuck up. Dat trekt de aandacht en ik
denk inderdaad dat er veel fout is gegaan. Daar gaat het eerste deel van
dit boek over maar dat impliceert niet dat er geen goed werk is geleverd
en zinnige beslissingen zijn genomen. Heel veel mensen hebben meer
dan hun best gedaan, levens gered, en ze verdienen ook meer dan
klappen, een schouderklopje en ‘n fooi. 

Waarom wil ik alles nog een keer oprakelen? Eigenlijk vooral om dat ik
steeds minder vertrouwen heb in het “systeem” en de overheid. Het
werd gaande weg een on line kroniek, steeds met up dates, met als rode
draad mijn groeiende wantrouwen.

Dat ik erover schrijf is niet nieuw voor me. Ik ben altijd een soort me -
dia-ac tiv ist ge weest, had m’n eigen onafhankelijke televisiestation in
Am ster dam (Kleurnet), was actief als col um nist, jour nal ist en
organiseerde een aantal keren een ref er en dum. Dat was vaak werken in
de frontlinie, veel reizen, veel confrontaties en demonstraties.
Politiegeweld, liegende voorlichters, draaiende politici, veel
belangenverstrengeling; ik heb het allemaal meegemaakt. 

Co rona was en is voor velen natuurlijk een ramp; het was en is allemaal
zeer beperkend en ernstig geweest. Dat werd gevoed door continu
bangmakend nieuws in de me dia en die bi zarre pers conferenties. Er
kwamen naar mijn mening overdreven maatregelen op ba sis van vage
aannames maar over weerstand opbouwen en immuniteit verbeteren
hoorde je niemand. Al die maatregelen werden, vaak vrij plotseling en
van bovenaf opgelegd, per persconferentie afgekondigd, zonder
discussie. Het parlement mocht achteraf soms nog een stempeltje zetten
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maar echte twijfel kreeg geen kans. We moesten het vooral ‘samen’
oplossen. Maar bur gers, eerstelijns gezond heidszorg en de samen leving
werden niet ge raadpleegd.

Hoop en ver trou wen
Dit boek biedt vooral een kritisch perspectief. Het is in zekere zin ook
een oproep: bur ger, denk voor je zelf, ga niet mee met wat wie dan ook
je opdringt, kijk door de plausibiliserings-verhalen heen en beslis zelf.
Niet alleen in het stemhokje maar iedere dag; wij zijn het die de banken, 
de overheid, de medische wereld, de mar ket ing ex perts, de sociale me -
dia plat forms en de instituties feitelijk betalen en al dan niet hun gang
hebben laten gaan.

Dat is wat ik wil laten zien en dat mag best wat an ders uitpakken dan
wat u denkt of de deskundigen vinden. Ik word (nog) niet gecontroleerd
door de “inspectie”, misschien wel door geheime diensten en de politie,
ik zie wel. Wat ik deel is hier en daar behoorlijk alternatief, speculatief
en zelfs wat opstandig. Maar dat maakt niet uit, het is ook een oproep
om uw eigen geluid, uw (onderbuik) gevoel en uw ervaringen te delen!
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∴ Inlei ding

De polarisatie wereldwijd neemt weer toe, er zijn landen die niet meer
zwaar inzetten op vaccinatie, maar el ders verplicht of dwingt men juist
weer zwaar. Onderzoeken naar vaccinatieschade duiken steeds vaker op
maar kwesties als de labfout en oversterfte worden niet verder bekeken. 

Er is iets meer Co rona, maar
niet onrustbarend. De
oversterfte liep wat terug, een
ondersterfte dip was te
verwachten, maar kijken naar
vaccinatiegegevens mag niet,
zelfs als die oversterfte weer
wat zou oplopen. Daarbij is
het verband tussen griep vaccinatie en oversterfte al helemaal niet aan de 
orde, als suggereren correlaties dat wel. Maar dat zou alle
vaccinatie-geloof kunnen aantasten, dat mag niet.

De parlementaire pre-enquetecommissie is weer in tact, iedereen weer
aan boord, maar komt daar wat uit? De coalitie houdt de macht,
voorlopig. Rutte komt weg met vage praatjes en het weggooien van sms
en andere stukken, al komt er wel weer meer uit de WOB onthullingen
over bespioneren van de bur gers. De bur ger mag gemanipuleerd en
misleid worden, ook via vijfde- colonne Psychops en Red Team
activiteiten. 

Preventie had veel kunnen voorkomen, zie hfst 50. Nare comclusies 
worden mu stil gehouden vanwege de verkiezingen in maart 2023, waar
de coalitie links en rechts vast onderuit gaat en dan de nieuwe Co rona
wet (WPG) het wel niet zal halen. 

Rusland wint weer, ook lastig te verkopen, en Amerika saboteerde de
Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
Amerikaans NLG verkopen. Co rona in China viel dus nogal mee. De
data die openbaar zijn, kloppen maar half, zijn niet specifiek en geven
niet aan welke specifieke karakteristieken rel e vant zijn. Dat zou
bepaalde groepen (leef tijd, etnisch, bioom, antibiotica historie) op
termijn meer kunnen aantasten dan andere, maar daar zijn gegevens voor 
nodig, die er niet of niet openbaar zijn en een gedegen en vergaand
onderzoek dat de overheid (met subsidie -
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∴ 5 Oe kra ïne als af lei den de fac tor

De oorlog in de Oekraïne begon op de 24e febr. 2022 met de
aankondiging van militaire actie, maar was niet onverwacht. Dat is
ondertussen een zgn. proxy-oorlog tussen NATO en Rusland met heel
veel Amerikaanse openlijke en co vert hulp, wapens en desinformatie
van beide kanten. Nederland is volgens Rutte ook deel van die oorlog,
die “we” gingen winnen, maar nu blijkt Rusland in 2023 toch de
Donbass in handen te houden en verliest Oekraïne veel terrein, ondanks
zware wapenhulp, opleidingen en feitelijk betrokkenheid van de Nato en 
de VS op grote schaal. De oorlog werd, zeker door Biden met erg vuile
handen in de Oekraïne (de lap top kwestie en nu de Northstream sab o -
tage) gebruikt om de aandacht van de Co rona-misleiding af te dekken.

Oekraïne en de kosten van die oorlog voor Europa, de inflatie en energie 
blijft nieuws, met Poetin als de boeman en Oekraïne als slachtoffer en
met Zelensky als de nieuwe heilige (met een heftige corruptie
achtergrond en steeds meer interne vijanden, maar toegejuicht en
gesteund in de Tweede Kamer, WEF en Nato). We gaan steeds meer
heel zware wapens sturen, mischien zelfs vliegtuigen en lange
afstandsraketten die Poetin dan weer inpikt of weghoudt door de
weg/trein verbindingen te blokkeren, energiecentrales aan te vallen en
Kiev te bombarderen. Ook de ha vens worden stilgelegd, wat vervoer
van graan tegengaat en dus wereldwijde hongersnood en gebrek aan
dieselolie. Het einde is in zicht, denk ik steeds, Poetin gaat dat middels
een zwaar lente-offensief afdwingen, Nato en EU overspeelden hun
hand. 

Kern drei ging
Dat past niet in de opstelling van Amerika, van de WEF, de Nato,
verliezen is geen optie. Dus wordt het kernwapen verhaal opgespeeld en 
ge-ensceneerd. Poetin en Rusland beloofden geen First-strike, Nato en
Amerika sluiten dat niet uit. Nu wordt dat omgedraaid, men blaast de
dreiging van Poetin op, en dan zou een preventieve First-strike door
Nato verantwoord zijn. Totale manipulatie van de situatie, maar de me -
dia en de EU-naties slikken het. Een kernoorlog is dus niet denkbeeldig,
maar de bevolking daarop voorbereiden, schuilkelders openen etc. dat
gebeurt niet.

45



De me dia gingen in het be gin totaal voor de oorlog, haakten toen af,
maar nu is het weer helemaal hot, nu Rusland weer wat wint. Ander
internationaal nieuws is er niet meer, het meeste is overigens getint of
vals. Ogenschijnlijk had het allemaal niets meer met Co rona te maken,
maar overeenkomsten in de hele ontwikkeling zijn te duidelijk om te
kunnen negeren. De nare onthullingen over Co rona-cri sis worden zo
sneller vergeten en dan kan nare informatie zoals over vaccinatie-schade 
stil worden gehouden; dat komt wel goed uit. Wat er met Co rona
gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de berichtgeving
en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar doorgaat. Mis -
informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de schuldvraag
manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging) opblazen en
de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te bekend op me
over als rook gordijn om de echte ellend te dekken.

Dat overigens de afloop en oplossing van het con flict neerkomt op een
Nash-evenwicht (iets uit de speltheorie) valt niemand op.

Oekraïne werd als zelfstandige natie door Rusland in 1991 opgezet,
samen met een hele reeks vazal/grensstaten, waarmee de voormalige
USSR zichzelf min of meer omringde. Kiev was wel een oude kern, ooit 
belangrijker dan Moskou, maar in de tsarentijd waren St. Peterbrug en
Moskou de grote centra. In de nieuwe staat was er wel een wat
ongelukkige combinatie van Russisch en Oekraïens sprekenden. Maar in 
zekere zin is het land dus een schepping van Rusland, en dat wil haar
invloed niet zien afkalven. Dat was wat gebeurde, de oude afspraken dat 
het Westen zich terughoudend zou opstellen werden, in de visie van
Rusland, sinds 1990 met voeten getreden. Pas sinds 2014 kan Rusland
weer een (gas-)vuist maken, een belangrijk wapen waar ze ook rijk van
worden.

Poetin eiste ook dat het Westen zelf de situatie oplost, zij zijn begonnen
in 2008 en eerder zegt hij, hij schiet het land langzaam maar zeker aan
puin, maar zou als compromis een Donbass staten accepteren. Wat er
met Co rona gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de
berichtgeving en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar
doorgaat. Mis informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de 
schuldvraag manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging)
opblazen en de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te
bekend op me over.
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Net als bij de pandemie waren de waarschuwingen er wel, maar dacht
niemand dat er echt iets zou gebeuren, het zou wel opgelost worden. Dat 
voor wat betreft Rusland de beloftes uit 1990 dat het “Westen” haar
invloedssfeer niet naar het Oosten zou uitbreiden niet werden
gehonoreerd, kan niemand ontkennen. Er werd geknabbeld aan de
bufferzone en ook niet in het geheim. Dat de Bal kan, Mid den-Europa en 
de Baltische staten tot EU, NATO-lid en deels Euro-zone (€) werden
gemaakt kon het verzwakte Rusland in het be gin niet tegenhouden.
Tijdens een conferentie in Parijs in sep tem ber 2008 is begonnen met
onderhandelingen over EU-Oekraïne deelgenootschap en werd
gesproken over een associatieverdrag. Toen in 2014 de EU dat
associatieverdrag met Oekraïne ook echt sloot was dat een stap te ver. 

Dat associatie-verdrag werd doorgezet ondanks een negatieve ref er en -
dum-uitslag in ons land, toen georganiseerd door Thierry Baudet, die
toen terecht waarschuwde voor een cri sis, die ook gekomen is met de
Oekraïne oorlog die eigenlijk al in 2014 of eerder begon. Dat werd
weggemoffeld door Rutte, die in 2016 nog wel wat aanpassingen be -
reikte. Afgesproken is toen dat het verdrag voor Oekraïne niet
automatisch een opstapje is naar lidmaatschap van de Europese Unie en
er geen sprake is van militaire samenwerking. Achteraf nogal een
leugen!! Tegelijk met Oekraïne zijn associatieverdragen gesloten met
Georgië en Moldavië, ook bufferstaten van Rusland. De
niet-ondertekening van het associatie-verdrag door de Rusland gezinde
politieke top in no vem ber 2013 leidde tot de EuroMaidan, de “Revolutie 
van de Waardigheid” en een re gime- wisseling, Viktor Yanukovych
vluchtte naar Rusland. 

Oekraïne is in tern zwaar verdeeld, de oostelijke helft spreekt Russisch
en voelt zich ook veel meer verbonden met Rusland. Zij worden
duidelijk gediscrimineerd en zelfs vervolgd, zoals in Odessa in 2014 en
bij de binnenlandse strijd om de Donbass regio, waar de campagne ook
nu om draait. In 2014 werd Poroshenko pres i dent, met als slo gan “mil i -
tary, lan guage, faith” en werd de verdeeldheid tussen de Russisch
sprekende minderheid en de Oekraïens sprekenden aangewakkerd tot
min of meer een burgeroorlog, met allerlei corruptie, oorlogsmisdaden,
discriminatie en liet het Westen ruimhartig investeren in GMO-
 landbouw, biologische laboratoria en delfstofwinning. Poroshenko werd
in 2019 verslagen door de huidige pres i dent Volo dymyr Zelensky, maar
ondertussen was in 2014 Rusland ook in actie gekomen, het strategisch
belangrijke schier- eiland de Krim werd door Rusland in februari-maart
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2014 geannexeerd en opstandige bewegingen in het Russisch sprekende
deel van Oekraïne werden gesteund (Donetsk en Luhansk). Het Westen
protesteerde, maar deed dus feitelijk niets, behalve investeren in vooral
het westelijk deel en verwesterlijking en Euro-gevoelens promoten. Het
parlement (de Verchovna Rada) heeft de weg naar lidmaatschap van de
NAVO en de EU in de grondwet opgenomen. 

Het po wer-mo del van Poe tin; va zal staat er tus sen
De toch heel rationele “bal ance of power” argumenten van anti-denkers
zoals Kissinger, Ste phen Co hen & John Mearsheimer zijn tot “verraad”
bestempeld, “con tain ment” is wat de VS nu voorstaan. Net als bij Co -
rona komen er paniek-reacties die escalerend en contraproductief
werken.Dde hele EU schaart zich min of meer achter het idee, dat Poetin 
de grote boef is. 

Naarmate de economische positie van Rusland verbeterde werd de druk
van Poetin om het land uit wat men zag als de klauwen van het Westen
terug te halen steeds groter. Hij eiste dus dat men de positie als
bufferstaat respecteerde en ratificeerde en ophield met de verwester -
lijking. Dat werd genegeerd, Poetin werd kwaad hetgeen uit ein delijk
resulteerde in de militaire acties vanag 24 februari 2022. Dat lijkt een
lokale oorlog, maar heeft veel bredere consequenties, ook voor de
economie van Rusland zelf. De gasprijs is enorm gestegen, en Europa en 
Turkije zijn er erg afhankelijk van en de tarwe is een verhaal apart. De
sancties lijken nogal bedreigend maar zijn grotendeels nogal naïef, zoals 
superjachten aan de ketting leggen.

Rusland wordt ook rijk van deze oorlog, De eigen industrie krijgt een
impuls door de sancties, de te machtig geworden Russische plutocraten
komen in het nauw.

Vluch te ling en, duur deel van het spel
Europa kreeg de vluchtelingen, misschien wel meer dan 2 miljoen, en
wie gaat dat betalen? Nederland heeft er nu 90.000 en zal er nog 50.000
of meer opnemen, dat gaat miljarden kosten, zelfs als ze na de oorlog
weer naar huis gaan. Lukt dat niet, dan zijn de totale kosten van een
vluchteling (tot en met AOW) al gauw 500.000, dus 70 miljard. Dat is
de stille prijs van de oorlog, die Poetin misschien wel besefte, maar de
politiek hier niet of niet deelde. In Europa wordt dat een molensteen om
de nek, terwijl Amerika er rijk van wordt, door wapens, LNG gas en big 
pharma winsten.
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Er is wel, net als bij Co rona, in ons land enorme verdeeldheid ontstaan,
en dat in een heel hoog tempo. Er werden stellingen betrokken, de
informatie raakte snel gekleurd en werd steeds minder betrouwbaar, de
waarheid werd weer een kwestie van perspectief. Net als bij Co rona
worden tegenstanders van de oorlogshitserij, zoals de op Oekraïne
gebied toch vrij deskundige Baudet (die het ref er en dum in 2014
organiseerde en won) afgeserveerd in de me dia en het parlement.
Onafhankelijke publicaties en zenders en zelfs publieke zenders die hem 
en Wil ders ruimte geven zoals “Ongehoord Nederland” worden
beschuldigd van fake nieuws verspreiding en weggewerkt,
demonstraties zijn nu opruiing. De me dia geven vooral gekleurde
opinies over Poetin weer, niemand weet meer wat echt is.
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∴ 6 Kan tel punt be reikt? Vac ci na tie in
bre de zin ter dis cus sie.

Zijn we er nu doorheen? Iedere keer lijkt het dat het einde nu echt
bereikt is. De stapels rapporten die aangeven dat vaccinatie niet zo
onschuldig is, zijn leLente 2023 zijn we maatregelvrij, maar blijft men
hameren op vaccineren en ontkent vaccinatieschade. Ik krijg de indruk,
ook op ba sis van wat er door R. Ken nedy allemaal wordt opgerakeld
over de rol van Fauci (en bij ons Ab Osterhaus) bij eerdere vaccinaties,
dat er nog een hele nare olifant rondspookt. Namelijk dat veel meer
zogenaamde vaccinatiecampagnes helemaal niet hebben gewerkt, en
eerder slachtoffers maakten dan hielpen. Er is nooit gekeken of
bijvoorbeeld het griepvaccin in al die jaren nu werkelijk heeft geholpen,
of misschien juist zij die een prik kregen ex tra risico liepen. 

Bij oversterfte cijfers zien we eind 2022 plotseling een onverwachte
piek, dat zou in flu enza zijn, maar is er ooit gekeken naar de griepdoden
en hun vaccinatie-historie? Het patroon komt al jaren terug, een piek na
de griepvaccinatie, maar er is geen helder onderzoek, terwijl de
oversterfte statistiek decennia teruggaat.. 

Cor re la tie is wel de ge lijk een in di ca tie van cau sa li teit
Correlatie, als die maar steeds terugkomt, duidt wel degelijk op
groeiende causaliteit, al roept men steeds dat dat niet zo is. Maar iedere
statisticus weet dat, alleen niemand protesteert en de politici weten dus
niet beter.

Twijfel aan vaccinatie is niet nieuw, en vaccinatieschade ook niet, de
missers van Bill Gates zijn breed beschreven, en ook in ons land zijn de
schandalen wel uitgemeten. Vaccinatie is big busi ness en er wordt
allerwegen aan verdiend, het is een bedrijfstak van honderden miljarden, 
waar hele medische wereld goud aan verdiend. Artsen en instituties,
verzekeraars, verhuurders, en de hordes hulpkrachten die worden
ingezet profiteren ook, dus de neiging om fundamenteel te twijfelen aan
vaccins is gering.

Eind spel
Nu is dit een hele gevraalijke vraag en hypothese, want dat roept
schuldvragen op, die op bewuste geno cide zouden kunnen wijzen. Dat
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zou de hele samenleving op losse schroeven kunnen zetten, en wie wil
dat? Het eindspel komt wel in beeld, de vaccinatie heeft, zelfs volgens
het CBS, niet echt gewerkt, maar durven we verder kijken? Te veel
feiten komen boven wa ter, de in-effectiviteit van de vaccins en de
booster wordt nu steeds duidelijker, oMi cron valt mee, de als onzinnig
ervaren lockdowns ruïneerden de economie en allerlei berichten duiken
op die illustreren dat het allemaal niet klopt.Er komen verkiezingen aan,
wat gaan die brengen? Het volk en met name de ondernemers, ZZP-ers
en MKB-er beginnen in opstand te komen, chaos dreigt. 

Daarmee komt een kantelpunt in zicht, en voor ons land is het Mark
Rutte die daar een sleutelrol in speelt.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in de persoon van Mark Rutte,
hoe zou hij de hele situatie nu zien, wat is zijn perspectief? Hij is
historicus, wat slim mer dan z’n eerdere paljas secondant die met oog- en 
oorkleppen op doordenderde maar nu een vrij onschuldig ministerie mag 
teisteren. Want bouwen, stikstof, het lijkt een probleem maar even
afgezien van de nieuwe vluchtelingenstromen komen er demografisch
gezien en omdat de koopmarkt inzakt, veel huizen vrij dus is de druk
wat van de bouwketel.

Mark voelt ondertussen echt wel aan, dat de mooie perspectieven van
het World Eco nomic Fo rum waar hij stilletjes toch veel mee van doen
had, zijn gaan rammelen. Hun plannetjes komen niet uit, hun idee van
een redding van de neo-liberale elite en de grootgeld belangen zakt door 
het ijs. De vaccins werken niet goed en te kort, er is een tweedeling
gegroeid die dreigende proporties begint aan te nemen, onverklaarbare
oversterfte wijst op vaccinatieschade, het leunen op de wetenschap en
zorg-hysterie van het OMT begint zich tegen hem te keren, en de steun
van het volk is vrijwel opgedroogd. Wat moet onze Mark doen?
Luisteren naar Kuipers en Koopmans, die boter op hun hoofd hebben, of 
gewoon eens gaan nadenken?

Hij is nog liberaal genoeg om te beseffen dat de economie kapot draaitt,
maar hij moet, wil hij nog enigermate controle houden, meegaan met de
coalitiepartners, met name D66. Die sturen  onder brekebeen Kaag aan
op het verdedigen van de positie van de have’s, de elite, de 
oorlogshitsers, de grachtengordeldieren, de boeren. Fuck het MKB, de
ZZP-ers, de horeca, de boeren, de armen en de zorgbehoevenden,
vermijdt vooral kamer- verkiezingen en dram nog 2 jaar door.
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Nee, Mark moest voelen dat het mis begint te gaan, dat de me dia
beginnen te draaien, de ellende en fouten komen naar voren, dat de
demonstraties niet meer bestaan uit hoo li gans, maar uit wat oudere
mensen uit de middengroepen, de moeders, grootmoeders, de veteranen,
de intellectuelen. Hij heeft lang geprobeerd het allemaal onder de pet te
houden, de cijfers en onderzoeken van CBS, RIVM wat gemanipuleerd
of alleen laten weghouden, maar er wordt nu steeds meer doorheen
geprikt. Censuur en het de schuld geven aan die laatste paar
honderdduizenden vaccin-vrijen werkt niet meer, iedereen weet
ondertussen van vaccinatieschade, kent mensen die zwaar ziek werden
of erger na een prik, weet van besmetting door gevaccineerden, van
lange termijn vermindering van de weerstand.

Hij is lang meegegaan met de hard lin ers, maar hun maatregelen,
vaccinatiedwang en boostercampagnes verpieterden, hun doemdenk
prog no ses kwamen zelden uit. Het wordt tijd voor een Ruttiaanse
ompoling, sorry zeggen, veel vergeten of wissen en het er net als Boris
John son op wagen en zo nog een tijdje de zaak rustig houden. Want er
dreigt echt een chaotische situatie, een opstand van de tot digitaal
QR-horigen gemaakten die het niet meer pikken en de straat opgaan, of
erger, de onrust kan zomaar overwaien uit Frankrijk waar Ma cron
verloor. De samenleving is extreem kwetsbaar geworden, internet is
hackbaar, de financiële stabiliteit, de inflatie, het kan allemaal in elkaar
donderen, als dominostenen.

Daar ligt, terecht, de zorg van iemand die het toch als zijn taak ziet dit
land te leiden. Hij beseft vast wel meegezogen te zijn in de
massa-hysterie, weet dat hij zelf schuldig is aan het opbouwen en in
stand houden van de hypnotische trance, het lem ming gedrag van de
massa, maar wat te doen? 

Nadenken over een exit-strategie, hoe kan de opgebouwde span ning
ontladen worden, maar welke wetenschapper of filosoof wil hem daarbij 
nog helpen? Isolement, losgezongen zijn van de main stream, achteraf de 
schuld krijgen, dat is wat Rutte vreest, maar hoe krijgt hij het Schip van
Staat op een andere koers, één die wel aanstuurt op een geleidelijke
afbouw en collectief “vergeten”, met zo’n horde incompetente min is ters
en kamerleden en geschaapte me dia. Geen makkelijke opgave, maar
misschien komt “wonderboy” nog wel met een nieuw konijn uit de hoge 
hoed. De Oekraïne cri sis is een mooie afleiding, maar ondertussen komt
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er WOB vuil los. Vertrouwen is er niet veel meer, daar maakt hij zich
ook kwaad over, maar kijkt niet in de spiegel.
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Nieu we items: 

* 11 maart gro te demo, over de mo cra tie
* Vac ci na tie scha de be staat niet, dat ont ken nen is oprui ing en on -
der zoek mag daar niet naar kij ken
 * Is alle vac ci na tie ge vaar lijk? ook het Griep vac cin?  hoofd stuk 6
   * Rut te komt weg met soort ex cuus ong evac ci neer den en weet
zo ge naamd niks over Fau ci-mails naar Koop mans en Fouchier

   * OMT vindt Coroma miet langer bijzonder of A dreiging 



CO RONA
Kantelmoment & Fuckup 

Luc Sala

uit ga ve ArtScien ce 

  ver sie 2.0

up da ted op 4 maart 2023

Heeft u com men taar? 

Laat het me we ten : lu ci us sa la@gmail.com

Dit e-boek wordt steeds aang epast, down lo ad dus de laat ste ver sie via
www.lucsala.nl/coronaboek.pdf 

http://www.lucsala.nl/coronaboek.pdf


∴ 2 Inlei ding 

De over sterf te groeit ang stwek kend, 850 per week en
stij gend. Dit kan te ma ken heb ben met het Spi ke vax
vac cin, dat niet goed is uit ge test en in ons land, an ders 
dan el ders, breed in de na jaars ac tie is ge prikt. Ik
vrees het erg ste hieromtrent.
Rond Omtzigt vormt zich een Alliantie partij die meedoet met de
verkiezingen en dat kan nog veel reuring brengen en senaatszetels
opleveren. De pensioenwet is door en de nieuwe Coronawet (WPG) zal
het wel halen, PvdA en GL gaan mee. De behandeling was een
aanfluiting, de coalitie bepaalt en laat een achterdeur voor hele nare
noodmaatregelen overeind, het volk staat buitenspel. Een minderheid, de 
coalitie, met nog maar 45 zetels in de peilingen, drukt ook van alles
door, zoals een digitale euro. De bur ger mag gemanipuleerd worden,
ook via vijfde colonne Psychops activiteiten zoals het “Red Team” zoals 
nu uit de WOB-onthullingen blijkt.
De oversterfte stijgt nu snel, ook nu de vaccinatie opdroogt. Naast
vaccinatieschade is er dus een ander ef fect dat zeker onderzocht moet
worden. Dat kan met de nu snel dom i nant wordende BQ1 vari ant
samenhangen, maar ook met het Spikevax vaccin. Dat zou bepaalde
groepen (leeftijd, etnisch, bioom) op termijn meer kunnen aantasten dan
andere, maar daar zijn gegevens voor nodig, die er niet zijn en een
onderzoek dat de overheid (met subsidieportal ZonMW als
poortwachter) slim (paulianeus) blokkeert, die willen geen relatie tussen
vaccinatie en sterfte aangetoond zien. Dat hoeft niet, daarom vragen
toont zogenaamd vooringenomendheid (van FVD) aan, zegt de coalitie
en correlatie is geen causaliteit, hetgeen een onzinopmerking is, want
toenemende correlatie toont wel degelijk toenemende causale
waarschijnlijkheid aan. Dat zou wel de verant woordelijkheid voor
duizenden en zelfs tienduizenden doden bij de overheid leggen. 

Steeds meer onderzoeken en ook rechterlijke uitspraken (niet in ons
land, de rechterlijke macht is hier duidelijk ingepakt) bevestigen dat de
vaccins niet beschermen en dus niet verplicht mochten worden (man -
dated heet dat in de VS). Het alternatief daar is een premie uitloven voor 
een prik (75$ in Mas sa chu setts). Hier blijven de me dia, de NPO en
Volkskrant voorop, dreigende taal uitslaan en desinformatie verspreiden.
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De rapporten en stud ies die bevestigen dat mRNA heel nare
bijwerkingen heeft zijn niet meer te tellen, maar de me dia zwijgen en
laten nu pas doorschemeren dat de najaarscampagne een flop was. De
oversterfte die eerst ongeveer gelijk opging met de (overigens wel heel
snel inzakkende) najaarsactie, neemt dus weer angstwekkend toe. Duits
onderzoek op ba sis van autopsie en onweerlegbaar fotomateriaal geeft
nu aan dat hartschade, met name myocarditis, het gevolg kan zijn van
vaccinatie. Het is niet duidelijk in hoeverre de myocarditis di ag nose die
nu zoveel meer voorkomt di rect met vacc. te maken heeft, maar het lijkt
er wel op. Gaan nabestaanden nu autopsie eisen en compensatie
claimen? Dat is sinds 2020 helaas geen optie meer, het parlement heeft
die weg wettelijk geblokkeerd. 

Wel gaat de overheid nu data over sterfte ver sus vaccinatie vrijgeven,
maar alleen aan bepaalde onderzoekers die formeel een onderzoeksvraag 
indienen in een pro ce dure zodat resultaat zeker tot najaar 2023 zal
duren. Maar ZonMW houdt de lastige onderzoekers buiten en de
doofpot dicht, naar het ef fect van vaccinatie mag niet worden gekeken-
blijkt uit hun lijst goedgekeurde onderzoeken.. 

Willem Engel krijgt mogelijk taakstraf en voorwaardelijk voor opruiing, 
terwijl het OM juist de opruiende partij is en de klachten via een
stroman orkestreerde.

De bevolking neemt weer snel toe, im port, vluchtelingen, met meer dan
200.000 dit jaar en dat gaat een verhoging van de levensverwachting
betekenen, want het zijn vooral 25-40 jarigen die er bij komen. De “rest
of us” betaalt de rekening wel.

Zijn de vaccins besmettelijk en overdraagbaar? Het wordt steeds
duidelijker dat de mRNA vaccins kunnen worden overgedragen door
con tact (sex, moedermelk) en dat daardoor ook de ongevaccineerden
ongewild toch gevaccineerd worden. Het RIVM geeft dat ook min of
meer toe, en de Pfizer documenten die nu vrijkomen geven dat ook aan.
Nu er steeds meer nadelige effecten opduiken en lange termijn ellende
niet is uitgesloten, is dat een heel angstig gegeven. Wil je nog in een
ziekenhuis liggen met gevaccineerden, met ze gaan eten, vrijen, con tact
hebben? Wil je ‘n bloedtransfusie met vaccinatieresten? Gaan de
ongevaccineerden zich dan isoleren, wordt de polarisatie en scheiding
die de overheid wilde opdringen dan een noodzaak. Wat gaat dat
betekenen binnen fam i lies, waar con tact, zoenen, etc. toch heel normaal
is. Ik vind de gedachte, dat ik als ongevaccineerde zomaar dat mRNA
spul kan binnenkrijgen door con tact met een pas gevaccineerde heel
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angstig, maar voor de samenleving zou het heel naar kunnen uitpakken.
Onderzoek hiernaar is erg opportuun en zo snel mogelijk graag. MRNA
aantonen in het bloed is goed mogelijk, gaat de overheid de tests om dat
aan te tonen in niet-gevaccineerden laten uitvoeren en wie betaalt dat?
Het onderscheid tussen zogenaamde immuniteit door vaccins en door
natuur lijk weerstand is duidelijk, de technologie is beschikbaar. 

De rapporten die aantonen dat de Co rona-cri sis een grote misser is
geweest, stapelen zich op, maar Da vid Icke mag er niets over komen
zeggen, dat is nu een ter ror ist, vrijheid van meningsuiting kan niet meer!

Het is goed fout gegaan met Co rona, maar om nu al de “schuldigen” te
vergeven (spraakmakend At lan tic artikel in de VS van Em ily Oster over
Pan demic Am nesty) lijkt wat voorbarig. Bekijk of lees “the Real An -
thony Fauci”! Steeds meer komt boven wa ter en het narratief van
Kuipers, van Dissel en Koopmans begint ernstig te wankelen. De
verhaaltjes over de vleermuis-overstap krijg steeds minder steun, de
zogenaamde ana lyse van Koopmans over de vismarkt is duidelijk een
opzetje, bedrog dus. De senaat in de VS gelooft nu ook in de labfout net
als de Lan cet. 

Er is natuurlijk geen con spir acy, er mag toch wat verdiend worden?
maar Ursula vd Leyen tekende voor 4,6 miljard vaccins a 71 miljard
euro voor de EU, een absurde 10-12 doses per kop, en wij betalen dat!
Nog tamelijk goedkoop overigens Pfizer wil nu minstens het
viervoudige per prik hebben. Waar bleven de ongebruikte vaccins, ook
bij ons? Opmaken van de oude voorraad was het devies, ook in ons
land, waar de najaarsgolf alleen gebruik maakt van de vrij nutteloze
BA1 vari ant, an ders dan in België en Duitsland. De najaarscampagne
zakt nu duidelijk in.

Het tweede OVV rap port is waardeloos, gekochte doofpot van 330
pagina’s verholen steun voor het beleid. Harde conclusies zijn er niet,
vaagheden alom. Openbaarheid, Open Sci ence bronnen, RIVM lapt ze
aan haar laars. zie hdfst 26.

Pfizer heeft toegegeven, in het Europarlement na vragen van Rob Roos
dat ze nooit onderzocht hebben in hoeverre de vaccins verspreiding
(overdracht naar derden) tegengingen, zie pag 165. Het hele beleid rond
de lockdown en maatregelen draaide echter om het idee, dat
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gevaccineerden anderen niet kunnen besmetten, steriele immuniteit. Dat
blijkt achteraf wel een beetje op te gaan, maar was dus bij de
goedkeuring in ieder geval niet onderzocht.

Verder bleven we te lang op niveau twee van de Coronathermometer, op 
ba sis van nu al afvlakkende ziekenhuiscijfers, waarbij ook met en door
Co rona gemakshalve bij elkaar worden opgeteld, schakelde men dus laat 
terug naar één. 

In Engeland (waar Truss nu door Sunak is vervangen en een stak ing van 
verplegers dreigt) blijkt maar 40% van de hospitalisaties door CoVid te
zijn, als dat ook hier opgaat is de stijging in de ziekenhuisopnames veel
minder. Er was een kleine najaarsgolf, maar de zorg kon dat echt nog
wel aan, al berichtten de me dia er over alsof er een ramp te wachten
stond. Dat de oversterfte na de prikactie, die met veel tamtam nu niet
echt doorzet en zelfs terugloopt, ongeveer gelijk gaat met de vaccinaties
wordt niet onderkend.

Het CoVid nieuws blijft angstig, zo bleek uit CDC-cijfers dat 7,7% van
10 miljoen gevaccineerden in de VS medische zorg nodig had. Die
cijfers zijn onder dwang openbaar gemaakt en zijn zeer verontrustend
voor wat betreft de bijwerkingen en klachten na vaccinatie. Steeds meer
hartproblemen worden gemeld, in Florida 84% meer bij mannen van
18-39 jr en daar wordt vaccinatie nu ontraden voor mensen onder de 40.
Ook blijkt er veel meer Alz hei mer’s voor te komen na doormaken van
CoVid (69% meer >65) en dat geldt nu dus voor bijna iedereen. 

De bloeddonorclub Sanquin kwam (volgens Maurice) met
onverantwoorde conclusies en deed uitspraken over 70plussers, die baat
zouden hebben bij een prik, terwijl bloed geven aan Sanquin maar tot 65 
mag; dat is dus desinformatie.

Het dash board van het RIVM is vervangen door een van de
rijksoverheid, zou er ruzie zijn? En de eerdere vaccinatiecijfers kunnen
door een technische stor ing even niet gemeld worden, handig toch! 

We moeten wel de schrik er inhouden. BA2.75.2, BF.7, en XBB met
namen als Py thon en Cer ber us zouden nog meer vaccin-resistent zijn,
dus dan komt de lockdown!! BQ1 wordt voorlopig nog even dom i nant
en de zorg zit zeker niet vol.

De cijfers blijven relatief laag dus de paniek en het mediaoffensief om te 
laten boosteren is zwaar overdreven. Even was monkeypox het verhaal
waar de overheid en het WHO haar angst- strategie en vaccinatie-canon
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op loslieten, maar dat verdampte snel. De meeste ouderen zijn al
beschermd tegen pokken. 

In de VS maar nu ook hier gaat men een bivalente vaccin-versie voor
BA4/5 gebruiken, die is getest op 8 muizen, nog niet op mensen.
Voorlopig nog de oude zooi opmaken of de nutteloze BA1 versie.
Iedereen zou het papier waarop staat waarmee je geprikt moeten
meenemen en bewaren ivm claims! De Spikevax voor BA1 die men nu
prikt is wel getest op mensen, maar niet in echt brede tests en alleen
voor antistoffen en spike-effectiviteit, NIET VOOR BESCHERMING
TEGEN ZIEKEN HUISOPNAME EN ERNSTIGE (IC) ZIEKTE -
BEELDEN. Voor de goedkeuring van de aangepaste coronavaccins zijn
maar beperkte stud ies gedaan. Aan het onderzoek naar die
Pfizer-boosterprik BA1 deden 1800 mensen van 55 jaar en ouder mee.
Moderna onderzocht een groep van zo’n 800 deelnemers vanaf 18 jaar.
Daaruit blijkt dat de aangepaste vaccins een sterkere afweerreactie
geven tegen omikron BA.1 dan de huidige vaccins. DAT ER DUS NIET 
MEER IS. Maar CBG keurde nu ook de BA4/5 goed, die op 8 muizen is 
getest. Voor de eerste vaccins in 2020 werden er 40.000 mensen getest,
nu dus NUL!!

Men gokt maar wat, maar wil liefst 16 miljoen prikken zetten en kocht
er al 9. “In het onderzoek (naar de BA1 versie) was een handjevol
doorbraakinfecties, maar daar zat geen ernstige ziekte tussen. De
aantallen zijn echter te klein om uitspraken over de bescherming te doen 
en nu gaan andere varianten rond”, verklaart Ing rid Schellens, se nior
klinisch beoordelaar bij het CBG. Er is qua basisserie 24.12 miljoen en
qua boost ers 9,4 miljoen keer geprikt. Op 4 sept. 2,7 miljoen
herhaalprikken en en 73,2% heeft minimaal 1 prik gehad. Een rap port
van 14 samenwerkende adviesorganen met 5 sce nario’s blijkt er van uit
te gaan, dat alle maatregelen goed werkten, niks geleerd dus. Zie pag
216.

Pfizer verdiende 26 miljard in het eerste kwartaal 2022, verkocht zich
scheel, maar gaat nu lekker veel nieuwe (en die gaan stevig duurder
worden, 4 x in de VS) vaccins leveren, gooi de oude maar weg (die
waren toch al gevaarlijk verouderd) terwijl alleen al in Nederland nu
miljoenen doses te veel kunnen worden weggegooid. Hoeveel, dat houdt 
het RIVM nu lekker geheim, men zegt wel dat er een actueel overzicht
van onder andere het aantal gezette prikken, het aantal geplande prikken 
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en de hoeveelheid geleverde en beschikbare vaccins staat op het corona -
dashboard, maar daar is NIKS te vinden. Wel is bekend, dat Nederland
dit jaar 9,95 miljoen doses van het nieuwe vaccin krijgt, nou ja,
daarvoor betaald.

Die herhaal/booster vaccinatie zou zeker 50% (volgens Maurice de
Hond( en waarschijnlijk 60% van de mensen halen. Dat is zeer de vraag. 
De groeiende stapel onderzoeken over schadelijke bijwerkingen, de zeer 
beperkte vaccinatie-effectiviteit (30% max), de oversterfte en twijfel
over de resultaten van de eerste test-serie worden door de overheid
stelselmatig als desinformatie afgeschilderd, de me dia en de so cial-me -
dia plat forms doen volop mee aan die censuur.

Steeds meer brede en gevalideerde onderzoeken, onder meer in
Duitsland en in Engeland, tonen het duidelijke verband aan tussen
vaccinatie en een duidelijk grotere sterftekans bij een beperkt positief ef -
fect van de prik qua ernst van de opname. Sterfte binnen 2 weken en
rond 5 maanden. De onderzoeken (onder meer na autopsie) gevent
hartsterfte kort na vaccinatie ook bij jongeren aan: Onderzoek hier wordt 
tegengehouden wegens pri vacy, de beschikbare data houdt men achter.
Maar de privacywet AVG geldt NIET voor overleden personen, zei
min is ter Ollongren al in 2018.

Mijn voorspelling, al in au gus tus 2022, dat:

Ik verwacht, op ba sis van de statistiek rond de oversterfte hier en el -
ders, dat we toe gaan naar een veel hogere oversterfte, met
uiteindelijk misschien wel duizenden per week en dat men pas tegen 
half no vem ber aan de rem gaat trekken omdat het niet meer te
verhullen is, dat boosteren massaal levens kost.

kwam eerst al aardig uit, al tapte niemand op de rem,  maar omdat de
campagne stokte valt het eerst nog erg mee omdat veel minder mensen
zich laten prikken, maar er is nu weer een nieuwe en heel hoge
oversterfte piek ontstaan.

Kuipers accepteerde even heel stoer de verantwoordelijkheid voor
eventuele vaccinschade (<60 jr), maar die ligt nu bij het CBG, dat ook
het bivalente Spikevax en de nieuwe bivalente versies goedkeurde vanaf 
12 jr. (in UK vanaf 18 jr, Denemarken 60 jr).
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De nieuwe en per ma nent bedoelde Coronawet WPG staat klaar. De
Raad van State blijkt wel door de bocht en wil zelfs nog meer
maatregelen. De rechtspraak in ons land is helaas steeds minder
overtuigend!

Duitsland (als uitzondering in Europa, in Denemarken is vaccinatie van
kinderen nu zelfs verboden) gaat overigens nog verder dan hier en wil
de hele 3G en mondkapjes kermis weer invoeren met ook een strengere
wet. Het RKI (de RIVM daar) ligt nu ernstig onder vuur wegens
gerommel met de cijfers, maar toch gaat min is ter Lauterbach (nu zelf
CoVid gehad) er ex tra fors in. 

Het loopt verder zoals het narratief voorschrijft. Koopmans blijft zich
indekken, met een gatenkaasmodel, De Jonge blijft van hogerhand
gesteund worden, ook al blijkt z’n rol steeds dubieuzer door WOB
onthullingen (pag 221). VWS geeft niks vrij, de doofpot blijft dicht.
Con sul tant Deloitte doet waar ze voor betaald worden, de
opdrachtgevers dekken. Geen ex tra emails gevonden, geen sms-en, het
ministerie krijgt de schuld.

Oekraïne is nu weer in het nieuws, Rusland zit met verliezen en
mobiliseerde, en wreekt de Krimbrug en gasbuis. Meer wapengekletter,
stroomuitval, gedoe over gas en tarwe, en vooral infrastructuur
platgooien.

De instituties zijn wel behoorlijk in de verdediging en de censuur op de
sociale me dia gaat onverminderd door. Op Facebook en YouTube ga je
zo op slot en de massamedia blijven de overheid-desinformatie
onverminderd doorgeven. Vanwege vakantie en reces nog vooral oude
koeien uit de sloot. 

Even duidelijk melden dat de najaarscampagne totaal is ingezakt haalt
de krant en het nieuws niet, maar men blaat lekker door over
onbevooroordeeld rapporteren in debatten. Schoonwassen!! Dat
psychische aandoeningen enorm stegen (25% nu), maar zeker niet met
Co rona van doen hebben (Trimbos) neemt men zo over.

De onthullingen over hoe het mis ging en we zijn voorgelogen, ze
blijven echter maar komen en moeten gepareerd worden, want an ders
komt er misschien grote paniek en onrust, de stikstof/boeren geven aan
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hoe kort de lontjes zijn. De meldingen van ernstige vaccinatieschade in
NL (1 op 6500 prikken) en Duitsland 1/5000 of meer zijn verontrustend.

Men houdt angstvallig op zich haalbare en praktisch uitvoerbare
onderzoeken naar de levensverwachting van gevaccineerden op ba sis
van DNA ana lyse (b.v. telomeer lengte en methylisatie) tegen. Dat komt 
er niet, hoewel het DNA materiaal breed beschikbaar is (bij GGD en
RIVM) Dergelijke onderzoeken, en er duiken nu wat resultaten op,
zouden namelijk onomstotelijk aantonen of vac cines wel of niet
gevaarlijk zijn, maar dat durft men niet aan.

Angst is het wa pen 
Het middel om de massa te manipuleren blijft angst, die echter op zich
al verwoestende effecten heeft op mentale en fysieke gezondheid. Er
komen qua vaccinatie geruststellende maar misleidende rapporten, die in 
de me dia ook nog een verkeerd worden uitgelegd. Die zorgen voor rijen
om toch snel een booster of herhaalprik te halen, het is toch veilig? We
zullen zien, de oversterfte groeit nu gelijk op met de herhaalprik door.
Mij verontrust het dat niemand praat over verouderde vaccinbatches
deze zomer, die steeds meer schade aanrichtten. De onthullingen over
productieproblemen en batch verschillen veran deren mogelijk het hele
perspectief (pag 53 en 260)! 

Het is allemaal vaag, berichtgeving die wordt opgeblazen, zonder de
con text duidelijk te maken. En je wilt je toch niet schuldig voelen over
die 320.000 verloren gezonde levensjaren, als vaccinatie mogelijk 26
miljoen echte levensjaren kost. Het RIVM maakte een 82 pag dik rap -
port openbaar (23 juni) waarin men de relatie tussen vaccinatie-schade
en oversterfte feitelijk onderuit haalt. Maar in 2022 liep die
onverklaarde oversterfte weer fors op, en is er dan geen correlatie tussen 
booster/herhaal en oversterfte? Ernstige kritiek, ook van de
toezichtgroep,op rap port zie pag 251. 

Min is ter Kuipers krijgt wel wat koudwatervrees en wilde eerst
60minners geen herhaalprik geven, vanwege mogelijke bijeffecten, maar 
gaat in sep tem ber wel vanaf 12jaar doorprikken en neemt de
verantwoordelijkheid! Dit terwijl de wetenschap de andere kant blijft
uitkijken en vaccinatie schade nu pas hard wordt gemaakt

De RIVM berichtgeving over Post-Covid (PCC-Long Co rona) rammelt,
overigens in lijn met de desinformatie van WHO en CDC in de VS, men 
volgt de “party-line”. Covid en de gevolgen zoals Post-Covid (met totaal 
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vage cijfers als 20% getroffenen in de VS) zijn zeker een ernstig
probleem, maar het lijkt erop alsof men Post Covid op één hoop gooit
met vaccinatie-bijeffecten op lange termijn, de symptomen komen
overeen.

De Co rona dreiging wordt weer lekker aangeblazen, oMi cron varianten
BA2.12 en vooral BA4/5 tikken wel iets meer door en CH1.1 groeit,
maar Kuipers blijft bezig met angst zaaien. Dat alleen al maakt mensen
ziek. Er komt nu een MIT-team (Maatschappelijke Im pact) naast het
OMT, er wordt openlijk gewerkt aan een nieuwe noodwet. De uiterst
discutabele testcijfers worden gebruikt als bangmaker, terwijl
ziekenhuizen en IC niet echt volstromen. Dat landen met hoge
vaccinatiegraad en boostering nu meer doden tellen wordt uit het nieuws 
gehouden, men praat alleen over een dreigende zomergolf. In de VS
gaat men nu baby’s vanaf 6 maanden vaccineren, in ons land vanaf sep -
tem ber ook 12+ jarigen, die nauwelijks risico lopen.

Wie zijn ge vaar lij ker, de wap pies of de over heid?
De hele poppenkast, de manier waarop het vaccin door Pfizer op ba sis
van achteraf hele wankele tests en met steun van organisaties als het
Amerikaanse CDC en de Europese EMA werd doorgedrukt blijkt bijna
een samenzwering op zich, een Gordiaanse knoop die nog ontward moet 
worden (of doorgehakt). De onnodige paniek, het feitelijk tekort
schieten van de vaccins, de manipulatie van en door de me dia, de rol
van de NCTV en PDC19, het komt allemaal boven wa ter via
WOB/WOO ont hullingen of door in sid ers.

Eind mei 2022 gaf Ernst Kuipers in eerste instantie onze
gezondheid-soevereiniteit op maar dat bindende WHO verdrag dat
nationale verantwoordelijkheid voor pandemie verlegde naar de WHO
werd gestopt door onder meer Afrikaanse tegenstemmers. Misschien is
het toeval, maar toen dook ook het Monkeypox vi rus op, het WHO
maakte er de volgende pandemie van. Hou de angst in stand! In Davos,
waar de wereldtop denkt de zaken te regelen, was het 2022 World Eco -
nomic Fo rum een plek, waar men wat afstand nam van de doorgeprikte
Co rona- bubbel en mikt op CO2 foot print om individuele gedrags-gege -
vens van ieder een maar weer in handen te krijgen. 

De beer put gaat open
De main stream me dia (MSM) berichten er nauwelijks over, maar van
alle kanten komen de schandalen nu los. Corruptie van de kant van de
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leveranciers en wetenschappers met verborgen belangen, maar ook valse 
vaccinatie bewijzen voor de top in Spanje, de ene na de andere
WOB/WOO onthulling. Ik kan vrijwel iedere hoofdstuk in dit boek nu
aanvullen met nieuwe “fuckups“, het is bijna niet meer te doen. En wie
spreekt de waarheid, iedereen liegt en dat is voor wat betreft de
Oekraïne volstrekt duidelijk en erkend, maar voor Co rona moesten we
de heren en dames van de gevestigde medische orde en wie daar aan
verdient of eerdere leugens wil afdekken zoals VWS, CBS, Nivel,
SonMW, planbureau’s, RIVM, OMT en nu Jolande Sap’s jaknikkende
MIT etc. maar geloven. Het zal nog even duren, voor alles doorsijpelt
naar het grote publiek, het onverantwoorde angst zaaien door mensen als 
Kuipers gaat nog gewoon door, maar hoe verklaren we dan het
ziekteverzuim. Of de onder/oversterfte, het bewust als niet-gevaccineerd 
inboeken van overlijden binnen twee weken na vaccinatie, zoals
Zweden nu toegeeft en hier natuurlijk ook gebeurde. Dat is statistische
oplichting en het RIVM rap port van 23 juni (zie pag 244) is tamelijk
verdacht in de conclusies. We worden grovelijk belazerd, maar betalen
met onze gezondheid, weerstand, levensduur en misschien zelfs met de
menstruatiecyclus en dus vrucht baarheid van onze kinderen, al ontkent
de goedkeuring sinstantie op de Zuidas EMA dat nu weer en lopen de
geboortes ook niet echt terug, zoals door de kritische pers wel werd
beweerd.

Er is in zekere zin radiostilte rond Co rona, zelfs de oversterfte was uit
beeld aan het raken, maar neemt weer toe. De verantwoordelijke figuren 
dekken zich in, Rutte wiste z’n sms-jes, maar speelt de vermoorde
onschuld. De Jonge zelf of het VWS ministerie weigert de info,
ongehoord!. Oekraïne, toeslagen, inflatie, beurs onderuit, Songfestival,
uithuisplaatsingen; allemaal belangrijker dan wat we liefst snel vergeten. 
Steeds duidelijk er wordt wel dat de hele Co rona aanpak van de
overheid hier en in het hele Westen uiteindelijk een reeks missers en
manipulaties is geweest met miljoenen doden die mogelijk gespaard
waren gebleven bij een ander beleid. De feiten komen boven wa ter, en
die zijn verontrustend of erger,en duiden op criminele manipulatie.

In ons land komt er van alles boven wa ter, maar ook in de VS blijkt uit
de zgn. Fauci-mails en de cijfers die nu loskomen dat er tenminste
sprake is van grove misleiding. Uit de WOB/WOO onthulling en blijkt
steeds duidelijker, dat de regering, aangestuurd door duistere groepen
ambtenaren, ons bewust en con sis tent heeft voorgelogen, bijvoorbeeld
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over de effectiviteit van de 1,5m en mondkapjes (en tegen RIVM
adviezen in). 

De Jonge met name blijkt vroeg in 2022 ook de evaluatie van
vroegtijdige HCQ toediening te hebben onderdrukt en daarbij bewust de 
geringe effectiviteit van laattijdige toediening (als mensen al in het
ziekenhuis lagen) als ar gu ment te hebben gebruikt. Het begint werkelijk
de vraag te worden of het handelen van deze min is ter en zijn
secondanten niet eens door de rechter getoetst moet worden in het kader
van zeer grootschalige dood door schuld. De oversterfte is zorgwekkend 
door wat ik vrees het boosteren met mogelijk oude en “slechtere;
batches. Het CBS heeft de over sterf te piek in 2021 tot Covid doden
gepromoveerd, en telt in 2021 nu 19.379 slachtoffers. Ook de sterfte in
2020 heeft het CBS even achteraf gecorrigeerd, dat werden er 20.173.
Die cijfers zijn pas na de move om de oversterfte te maskeren aangepast
want de massale vaccinatie zou an ders niet echt geholpen heb ben, er
zouden dan meer mensen in 2021 dan in 2020 gestorven zijn. Tot 31 dec 
2021 nu dus volgens CBS in totaal 39.552 of wel 0,23% sterfte en met
2022 er bij 0,25% of meer, vergeleken met USA 0,29%, UK 0,24%,
België 0,26%)l We deden het dus niet beter dan el ders. 

De laf heid in beeld 
We zijn in het sta dium gekomen, dat de feiten niet meer ontkend kunnen 
worden, maar men nu uitvluchten zoekt, ex cuses, er makkelijk even
“vergeten” is wat er speelde, de telefoon het niet deed, de sms-jes weg
zijn, de leugens en vergeetachtigheid van Rutte, Kaag, De Jonge zijn
bijna spreekwoordelijk, maar iedereen heeft nu last van kortzichtigheid.
Ik noem het gewoon luiheid, men wil niet uit komen voor fouten en dat
is ook wel begrijpelijk, men spreekt al over “bloed aan de handen” in de
me dia, de tribunalen gaan er vast komen. Rutte zag het aankomen, met
z’n “niks vastleggen” doc trine, z’n ouwe Nokia 301 als im age-attribuut
met een iPhone in de zak, en geen archivering van wat op “Algemene
Zaken” allemaal gebeurt.

Ik denk dat dit kabinet het einde van het jaar niet gaat halen, tenzij men
de oorlog nog wat opstookt en we om schuilkelders gaan roepen. Men
blijft verwarring zaaien en laten zaaien, de me dia gaan er wel in mee.
Het is ongelooflijk, dat journalisten als Heuvelmans (VK) bijvoorbeeld
nog steeds de labfout als oorzaak van de pandemie ontkennen en blijven
hameren op een overstap van vleermuizen of zo, Koopmans steunend,
en nu mon key-pox als bangmaker. 
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Internationaal coördineert men de verwarring, en de WHO zit duidelijk
in de loop. De Fauci-mails zijn duidelijk, het is allemaal een gevolg van
“gain of func tion” experimenteren geweest (door voornamelijk de VS
met biologische oorlogvoering als achtergrond). Dat is iets waar
Nederland en met name het Eras mus MC al in 2012 mee vastliep, en
waar Kuipers, Osterhaus, Koopmans, Fouchier, maar ook Sigrid Kaag
alles van weet via haar betrokkenheid bij de hele wereld wijde vaccinatie 
coördinatie. Zie hfdst 1.

Neem ook de WHO, die de wereld op stang joegen met een IFR mor tal -
ity rate van 3,4% (maart 2020) die minstens 10 keer te hoog was. Een
pri vate club, met veel steun van Bill&Me lissa, die wereldwijd
gezondheid wil coördineren en verdragen opdringt, maar wie controleert 
hen? Die WHO heeft nu de cijfers betreffende de oversterfte erkend; dat
gaat in totaal om meer dan 15 miljoen onverklaarde doden. Maar
toegeven dat het mogelijk iets met vaccinatie te maken heeft, dat doet
het WHO niet. Het zou eerder te maken hebben met sociale en
economische oorzaken, uitgestelde zorg, smoesjes die ook het steeds
discutabeler CBS hier op-dist.

Nu blijkt alleen dat in de rijke (high in come) landen 15% van de wereld
wij de oversterfte optrad en in de armste landen maar 4%. Juist ja, die
arme landen waar veel minder gevaccineerd is, geen paniek ontstond en
men wel HCQ en Ivermectine gebruikte! Dus eigenlijk geven de feiten
aan dat het “Westerse” beleid slechter heeft gewerkt en de hele
vaccinatie mogelijk onzin is geweest, de lockdowns alleen maar schade
heb ben veroorzaakt en de wereldwijde cri sis dus de schuld is van een
fout beleid. Of dat opzet, was, onbenul, of paniekgedrag laat ik dan in
het mid den.

Allerlei stud ies tonen nu aan, dat de lockdowns nauwelijks werkten en
maar heel beperkt doden hebben gered.Johns Hopkins concludeerde:
The re sults of our meta-anal y sis sup port the con clu sion that lockdowns
in the spring of 2020 had lit tle to no ef fect on COVID-19 mor tal ity.
Strin gency in dex stud ies showed the av er age lockdown in Eu rope and
the United States in the spring of 2020 only re duced COVID19 mor tal ity 
by 3.2%, 

De hele oversterfte kwestie blijft cruciaal, het CBS poetst het steeds
weg, maar dat is te opzichtig. Om 2021 te verklaren, moest men de hele
cijferbrij gaan aanpassen. Prikken en oversterfte hebben wel degelijk
met elkaar te maken, maar dat mag niet naar buiten komen. Het lopende
jaar verwacht ik een blijvende oversterfte van meer dan 300/week, als

14



het booster/herhaal prikbeleid zo wordt doorgezet (met reis-QR als
lokker en dreigende taal). Als dat wegvalt, omdat men geen prikken
meer wil, zakt ook de oversterfte.

Onder tussen mag Wil ders weer op Twit ter, is Willem Engel
draaideur-crimineel geworden, Jab Bonte ook weer vrij en komt door
opzichtige vertraging van uit VWS de Jonge voorlopig met de schrik
vrij uit de mondkapjes zaak, maar liegt ook Kaag lekker door en blijft
D66 vol in #metoo met ook nog een Pechtold en nu weer NPO Rijxman
gevalletje van de dames,

Het lokale 2G is sinds 10 februari. formeel van de baan, sinds 23 maart
2022 is alles opgeheven, we zijn weer “vrij”. De versoepeling zette dus
in de lente door, leven zonder mondkapje of QR code is mogelijk als je
niet internationaal wilt reizen (tot 1 juli, daarna onduidelijk maar
dreigend als Europabrede maatregel), maar de winkel dochter-vaccins
moeten nog even weggezet worden, en niet gezien worden als vrij
zinloze en mogelijk gevaarlijke herhaal prikken.

Over al worden de maatregelen afgebouwd, al blijven er reisbeperkingen 
en er blijft een ID/QR-code spo ken in Europa als digitaal paspoort na de 
zomer en voor reizen. Hoe hard dat uitpakt is de vraag. Hopelijk zitten
we nu wel in het pandemie-eindspel en blijven verdere lastige mutaties
uit, maar de vraag naar de vaccinatieschade op termijn blijft. Vanaf 11
April 2022 is bij ons de algemene PCR-test bij de GGD voorbij, alleen
nog sneltests, maar blijf je een QR-code en vaak ook nog ‘n test nodig
hebben voor vliegreizen. De noodwet stierf al in de senaat, maar na de
zomer komt er wel een andere.

De oorlog en de Oekraïne euforie beheerst nu al 2 maanden de me dia, er 
gaan steeds meer en ook zware wapens naar toe en het nieuws erover
blijft ver warrend en vooral gekleurd. Dat Poetin hard blijft vechten en
in zekere zin ook wint, de Donbass als aparte staat wil, en daarom de
treinen en wegverbindingen afsluit en wereldwijde voedselschaarste het
ge volg is van die wapenleveranties en de inmenging van de VS op
allerlei manieren, dat is blijkbaar col la t eral dam age.

Co rona is dus uit beeld. Daar maakt niemand zich nog druk over, al is
bijna iedereen nu wel be smet en weten we nog steeds niet hoe de
oversterfte ontstond en de rol van de boost ers daarin omdat het CBS (en
Nivel) de vaccinatiehistorie en sterfte niet wil correleren. 
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Vaccinatie werkt (niet) meer en is zelfs schadelijk. Virusvaria heeft dat
op ba sis van wel beschikbare Engelse cijfers onderzocht en komt tot de
conclusie dat de hele vaccinatie, na een positief ef fect op de sterfte in de 
eerste paar maanden, eigenlijk niet echt heeft beschermd. Hierbij de
curve van de grootste groep (ouderen bo ven de 90 jr, voor mens en
beneden de 60 is er helemaal geen positiefeffect). Op ba sis van Engelse
data is weergegeven hoe de “All Cause Mor tal ity” sterfte per 100.000
was onder gevaccineerden ten opzichte van de niet-gevaccineerden.
Ongeveer van af mei 2021 is er geen materieel verschil waar neembaar
in sterfte tussen wel en niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen.

Daarbij kan ook nog gedacht worden aan het pla cebo-ef fect. In het be -
gin was vaccinatie de grote uit komst, men geloofde er echt in, en dat
kan de sterfte enorm beïnvloed hebben (pla cebo effecten boven 50%
zijn niet ongewoon). Ondertussen leert het uitpluizen van de tests van de 
fabrikanten dat de resultaten die zwaar leunden op de toch al discutabele 
PCR test, eigenlijk al aangaven dat het vaccin eigenlijk nauwelijks
werkte en door het CDC en WHO werd doorgedrukt als experimenteel
middel.

Informatie van bijv. het Brown stone instituut over de mogelijke
vaccinatieschade op korte en lange termijn wordt onderdrukt, de
oversterfte wordt door het CBS weggepoetst als fluctuatie. Er is een
klankbord groep o.l.v. Prof. R. Verhey van Nivel, maar dat zijn bijna
allemaal brave ja-knikkers. Van hun echte commentaar op de CBS-spin
is in ieder geval weinig naar buiten gekomen. 

De WOB/WOO onthullingen en Pfizer vrijgaven (in de VS) blijven
komen en maken steeds duidelijk er dat de overheid de bur ger
wantrouwt, controleert en steeds meer KGB trekjes lijkt te vertonen.
Daar blijkt ook de rechterlijke macht en het OM in mee te gaan, met
steun van de di verse geheime diensten. Willem Engel werd opgepakt,
kwam vrij, is weer ingesloten en weer vrij en allerlei “dissidenten”, ook
parlementariërs, worden stiekem gevolgd, maar Rutte mag z’n SMS-jes
wel weggooien. Hugo de Jonge blijkt niet alleen aan vriendjes politiek
en me dia-manipulatie te doen, maar is blijkbaar chantabel. Hij beweert
niks echt fout gedaan te hebben, wel wat betrokkenheid en het onder
zoek af te wacht en, maar dat wordt slim getraineerd door VWS. De
motie van afkeuring (7 april) haalde het niet, ook Rutte ontsprong nog
de dans. 

Het eerste OVV-rap port offerde Van Dissel en de Jonge maar is verder
een slim rookgordijn. WOB onthullingen schokten even en geven aan
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dat de overheid de bur ger voor al minacht, framed en piepelt. QR wordt
min of meer stiekem (met Pieter Omtzigt als dwarsligger) Europees
digitaal burgerschap ID. Kuipers tekende al, het komt er aan, zeker voor
reizen.

Hoe ging het in 2022? De vierde golf kwam en ging eind 2021, maar er
kwam hier wel een zware en wereld wijd unieke kerst- lock down omdat
oMi cron werd omkleed met absurde projecties die voor al het
doemdenken en de onkunde van het RIVM en OMT duidelijk maakten.
Een lockdown die ondanks sterk dalende cijfers niet echt werd
versoepeld op 14 januari, iets meer ruimte gaf op 25 januari maar met
valse cijfers van min is ter Ernst Kuipers nog lang als opmaat voor 2G of
zelfs 2G+werd benut. 

Het volk bang houden was en is blijkbaar het devies, an ders gaan we als 
afleiding wel oorlog voeren tegen Rusland en vangen we vluchtelingen
op of doen ‘n stikstofcrisis. Tribunalen en vaccinatie-schade mogen niet
genoemd worden, maar meer dan 880.000 mensen steunden Mona
Keijzers petitie tegen de maatregelen. 

De oMi cron pakte zeker minder heftig uit met minder zware ziektes
maar wel veel meer besmettingen, nagenoeg zinloze en dure (tot 20
miljoen per dag) testerij en navenante quarantaine. De kerst-lock down
moest volgens het RIVM, terwijl het volk morde en opstandig werd.
Deze oMi cron mutaties blijken niet zo gevoelig voor al opgebouwde
immuniteit en voor prikken (maar 30% be scherming en 3 maanden voor
de booster). Dat maakt ook die booster of herhaalprik die wel iets
werkte voor Delta dus weinig zinvol voor oMi cron, maar het pushen
blijft. Steeds meer mensen gaan niet mee in de 3e en 4e en 5e prik,
waarvan er miljoenen op de plank liggen.

Effec tie ve vac ci na tie graad
De RIVM blijft schermen met een historische vaccinatiegraad van 86%
en dat staat in alle grafieken en verslagen. Dat men daar mee de
feitelijke situatie, namelijk dat een groot deel van die prikken uit 2021
ondertussen niet meer effectief zijn, verborgen houdt is manipulatie. Er
wordt niet gelogen, de waarheid wordt verhuld! De effectieve
vaccinatiegraad viel (en dat zie ja al in internationale statistieken) terug
naar 70% en zakt verder omdat de vaccins na zes maanden inzakken qua 
bescherming en men ook de QR-code periode heeft inge kort. Dat de
besmettingen teruglopen heeft dus niets meer te maken met
vaccinatiegraad, maar met de verguisde herd im mu nity, om dat erg veel
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mensen ondertussen een besmetting hebben doorgemaakt en
antilichamen en weerstand hebben opgebouwd.

De hele kwestie van de effectieve vaccinatiegraad is het meest
duidelijke voorbeeld van misinformatie, De overheid weet echt wel dat
de oudere vaccins niet meer goed werken en paste het QR-beleid ook
aan, maar laat op het “dash board” en in de presentaties van Van Dissel
de oude historische cijfers staan. Volgens Van Dissel is er geen sprake
van politieke beïnvloeding van het RIVM, maar dat gelooft niemand
meer, zeker met verkiezingen in zicht (in 2021 en 2022) was het
allemaal iets te duidelijk geën sceneerd.

Afkal ven de steun
De steun voor doorzetten van de knevel, zo voelde men het, is na weken 
van afname van de cijfers en pas vrij late oMi cron besmettingsgolf erg
beperkt, er gloorde verzet. Ook wereldwijd, de truck ers gingen voor op.
Uiteindelijk gaf Rutte IV wat toe. Maar gevaccineerd en geboosterd
moet er worden, want het werkt, de oversterfte nam toch af, er kwam
zelfs wat on der sterft e al is de oversterfte half maart weer te rug, maar
wordt door het RIVM verhuld.

Ondertussen na wat grote demonstraties zoals op 2 januari 2021 de
zoveelste demo in Am ster dam, opnieuw onmatig politie geweld, nu
vooral Oekraïne opwinding. Het nieuwe kabinet blijft bij de oude
boodschap en Ernst Kuipers als nieuwe Coronapaus komt niet goed
over. Nog steeds met bedrieglijke grafieken, het is niet verbeterd sinds
de clownsacts van eerdere persconferenties.

De vorige Co rona-tsaar De Jonge sprak (totaal buiten de orde) over on
rechtmatige, maar noodzakelijke maatregelen (vaccinatieplicht). Ook
lijkt nu de vaccinatiedwang zich te richten op de “herstelden”, die na
een half jaar hun internationale QR vink je kwijtraken en nu de nieuwe
doel groep vormen, maar nooit genoemd worden in de statistiek. In
Duits land is die “genezen”-periode al terug gebracht tot 62 dagen, maar 
de vacccinatieplicht kwam er daar niet.

Het ging in 2021 maar door, de economie en de levensvreugde werden
stelselmatig aangetast, de bevolking verzuur de, jongeren verstijfden.
Het door Omtzigt gevraagde onderzoek naar de oversterfte is bij het niet 
onafhankelijke RIVM ondergebracht, die keuren hun eigen vlees nu.
Geregeld boosteren wordt standaard, het spul werkt maar 3 maanden
maar is al besteld. Het is te ver wachten dat Rutte IV qua Co rona en nu
met historisch weinig steun en vertrouwen, eenkennig blijft, misschien
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zelf nog erger de hakken in het zand zet. Manipulatie of weghouden van 
cijfers en plausibilisering van maatregelen is het devies.

De vroege win ter van 2021/2022 stond weer helemaal in het teken van
Co rona; boosteren, lock down, QR-pas, tweedeling, toch
vaccinatieplicht inmasseren, aanpassen van de Neurenberg Code, 2G
(nu weer even uit gesteld maar er dreigt uitruil met lockdown), gedoe
rond de “batches”van het vaccin, de aan/door discussie, reisbeperkingen
en meer isolatie van ouderen in tehuizen, wat neerkomt op “har vest ing”, 
de zwakken wegsaneren. 

De beperkingen van de vaccins, de bijwerkingen en vaccinatiescha de,
ook doordat er mogelijk opzettelijk verschillen waren in wie wat kreeg
geprikt, worden steeds duidelijker en meer wanstaltig. 2021 blijkt qua
oversterfte nog rampzaliger dan 2020, het beleid heeft gefaald, de
vaccinatie leidde niet tot uitdoving, eerder het te gen deel. De
gevaccineerden zijn nu het slachtoffer aan het worden, zij krijgen de
ziekte toch en hun algehele weerstand is aangetast. De schade door op
een onverantwoorde manier te vaccineren, dus zonder zgn. aspiratie en
met de kans di rect in het bloed te injecteren, begint ook met harde data
duidelijk te worden. Ook hart aandoeningen zo als myocarditis en
pericarditis blijken (bij jonge jongens) 132 keer (!!) vaker voor te komen 
na vaccinatie.

Het vertrouwen in de overheid verdwijnt, slechts 16 procent is be gin de -
cem ber 2021 nog positief over de aanpak.Dat gaat twee kanten uit.
Volgens gedragsonderzoek van het RIVM toen vindt bijna 30 % dat er
(veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het Co rona vi rus te
bestrijden. 40% is daarover is ‘neutraal’. Van de niet-gevaccineerden
keurt 91 procent de co rona-aanpak af.

De macht hebbers proberen bijna wanhopig hun beleid te verdedigen en
beleidsfouten te verbergen, maar er komt steeds meer boven wat er,
zoals het bijna criminele con tract door de overheden (al in 2020) met de
vaccin leveranciers om alternatieven te blokkeren ten einde de
experimentele sta tus van de vaccins te beschermen.

Het leek ooit een lastige griep en blijkt achteraf eigenlijk ook niet veel
meer, maar ondertussen is duidelijk dat Co rona (CoVid-19) de wereld
zo als we die kenden ingrijpend heeft veranderd, de economie en de
democratie herijkt en ook een mentale pandemie en tweedeling heeft
veroorzaakt. 
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Sluipenderwijs zijn we er aan gewend, maar is wel de vaccinatiedwang
veranderd in een soort totalitaire discriminatie van de minderheid. De
beoogde spurt booster prikken door angst zaaien en dwangmaat regelen
blijft dan ook uit. 

We werden in 2021 een „Ausweiss” samenleving. Geen QR code
betekende na 25 sep tem ber 2021 geen horeca, cultuur, fes ti vals, etc. en
op 2 no vem ber en 12 no vem ber 2021 kon er steeds weer een schepje
bovenop, en kwam er verdere lockdown, avondklok, “no jab no job”
geluiden. 

De maatregelen missen een rationele justificatie, an ders dan vaccinatie
omzet en het proberen de grove missers onder de pet te houden. Maar de 
cijfers vallen in 2022 wel weer wat mee, in ieder ge val was het achteraf
zwaar overdreven om de kerst dagen zo te verpesten. Iedereen ging toch
en waarschijnlijk ex tra winkelen, gezellig de kerst vieren, dus het was
allemaal contraproductief en oMi cron zette wel door maar was, zoals
verwacht, ook veel minder schadelijk.

Her stel den de nieu we doel groep?
De aanpak na de lente van 2022 werd dat de herstel den (hoe veel dat er
zijn weten we niet, dat is geheim) niet één jaar, maar slechts een half
jaar ‘n QR vinkje krijgen, en ook gevaccineerden zonder booster tot 9
maan den beperkt gaan worden. Wilde je reizen, dan moet je prikken! In 
Dutsland maakte men er 90 dagen van, effectief 62, blijkbaar omdat de
oMi cron besmettingen en positieve tests de pan uitrezen.

Boos ters wer ken maar 2 of 3 maan den, maar wor den
af ge dwong en als her haal prik ken. 
Bij ons werd in no vem ber 2021 de QR periode nog juist verlengd om
dat bewezen was, dat herstelden veel meer weerstand hebben, maar dat
is teruggedraaid, en alleen geboosterden hebben nu nog onbeperkt een
vinkje. Dit terwijl uit een onderzoek van bijv. Sanquin (bloed do nors)
blijkt dat gevaccineerden duidelijk minder weerstand hebben
(verminderde immuniteit). 

Er is ook een beter beeld over het aantal hersteld en, de “nationale
dokter” van Dissel liet in januari 2022 onbedoeld wat getallen los en
daaruit blijkt dat het aantal herstelden van meer dan 3 maanden terug al
2,8% was, en de afgelopen maanden van de 1,5 miljoen positieve tests
daar zeker nog een paar procent bij komen. Die moeten ook nog aan de
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prik. Die zes maanden betekent effectieve dwang voor mensen en
kinderen die eigenlijk heel weinig te vrezen hebben. 

Uit wat van Dissel toen deelde bleek ook dat maximaal 9,1% hel e maal
niet gevaccineerd is, dat is inclusief niet herstelden van de laatste maan
den, de paar honderdduizend mensen met een an ti body test die niet
meetelt, en de 40% van de niet gevaccineerden die volgens een enquête
van Maurice toch ook de ziekte hebben doorgemaakt. Het getal van 1,8
miljoen gevaarlijke vaccin-vrijen was dus zwaar overdreven.

Als er een harde kern van 500.000 vaccin-weigeraars, die niet
beschermd zijn, overbleef is dat veel en het is ongeloof waardig dat de
zieken huizen en IC’s er nog vol mee lagen. Men weigert actuele cijfers
over de herstel-vaccinatie-verhouding openbaar te maken.

Steun voor kne ve len
Rutte IV ging in 2022 op de oude voet verder en wil de eerst nog
duidelijk de QR-Co rona pas de hele win ter doorzetten, om dat de zorg
het misschien niet aankon en de griep meespeelt, maar ook om te
verbloemen dat het vaccineren niet echt gewerkt heeft. Hou ze angstig,
zet ze onder druk, voorkom vragen en twijfel, van Dissel leverde de
plaatjes! Die steeds maar toenemende angst en dwang zorgt voor
wantrouwen, tweedeling, is deels contraproductief en wekt veel
weerstand en chaos op, om dat de volksgezondheid en de economie er
niet bij gebaat lijkt. Democratie blijkt het opleg gen van de wens en van
de meerderheid aan de minderheid, soms met maar een enkele zetel
meerderheid in het parlement en een senaat die nog verschil kan maken.

Vaccinatie maakt slachtoffers, di rect zelfs meer doden dan Covid zelf en 
in di rect (op termijn) kan het een ramp blijken. Dat Pfizer zelf dat
probeer de te verhullen bleek ook uit openbaar geworden Pfizer
documenten in de VS, die voor al de slordige manier waar op men om
ging met het verwerken van bijwerkingen en sterfte door vaccinatie
aantoonde. In SEC documenten geeft Pfizer nu zelf toe, dat ze
waarschijnlijk nooit “gewoon” goedgekeurd gaan worden. 

Maar he laas, vaccinatiescha de be staat hier officieel niet, dat wordt
ontkend of genegeerd. De gevaccineerden met booster die positief
testten, hielden wel hun groene vink je, maar QR is heilig als ba sis voor
een Europees reisdocument in de maak.

In de politiek wordt iedere kritiek op beleid of maatregelen weggestemd, 
de coalitie blijft het spelletje van een dictatoriale overheid meespelen.
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Voor al geen verkiezing en riskeren, want dan gaat de heersende club
dik onderuit, snel een kabinet Rutte IV met ouwe getrouwen.

De parlementariërs laten zich ringeloren door het OMT zoals
betreffende de an ti body-test, de IC-capaciteit en de oversterfte, vaak is
duidelijk dat de VWS min is ter zelf dat aanstuurde, ondanks een andere
mening van het OMT. Ernst Kuipers was deel van de Eras mus MC
kongsi, OMT lid, en investeerde privé in blaastests, maar werd in 2022
te snel D66-er en opvolger van Hugo de Jonge als min is ter van VWS.
De coalitie weigerde ook al onderzoek naar de belangenverstrengeling
in de hele medische kliek, waar mensen zoals Fauci, Ab Osterhaus (die
ook al bij de Eras mus MC club hoorde met aandelen in Viroclinics die
hem 5,6 miljoen opleverden), maar ook OMT leden zoals Marion
Koopmans allerlei half-verborgen belangen blijken te hebben.
Koopmans werkte tot 2018 in Wuhan op het door o.a. Fauci geïnitieerde 
SARS-lab en is met Drosten betrokken bij de PCR-test die een
miljarden-busi ness is geworden, maar werd in 2020 door Fauci gevraagd 
om de “labfout” hypohese af te dekken met het vleermuis-verhaal. Ook
Ron Fouchier, die al eerder “gain of func tion” virussen maakte, was er
bij betrokken.

Cor rup tie alom
Het is allemaal vaag, belangen lopen door elkaar, agenda’s overlappen.
EU-chef Ursula von der Leyen is getrouwd met iemand die belangen
heeft bij gen-therapie van een bedrijf in de VS dat EU sub si dies krijgt.
De voorzitter van de EMA, Emer Cooke die de
geneesmiddelen-toelating regelt, was voor heen lob by ist en werkzaam in 
Big Pharma. Er komt nu wel een parlementaire enquête, maar dat wordt
weer goedpraten van het eigen ge drag, zelf keuring a la “WC-eend”. En 
wie spreekt over een tribunaal wordt weggezet als opruier of komt voor
de rechter.

De me dia speel den het spel mee
De MSM of wel de main stream me dia, in ons land de grote kranten, de
Volkskrant voor op, de publieke omroep en de commerciële kanalen er
achteraan hebben vooral de overheidsvisie uitgedragen, de tweedeling
aangejaagd, en verspelen langzaam het vertrouwen in hun integriteit.
Wilde en ongefundeerde beschuldigingen, zwart ma ken van
niet-gevaccineerden, het is allemaal normaal geworden in de me dia,
maar wat betekent dat nu steeds meer blijkt dat het ook van hun kant
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vaak “fake nieuws” was. Worden alternatieve kanalen en initiatieven als 
BlckBx, Weltschmerz, Blue Ti ger, Nieuwe WereldTV en “De Andere
Krant” de nieuwe massa me dia?

We denken misschien nog dat terug naar ‘nor maal’ een optie is, maar te 
veel is al onderuit gegaan. Te veel rechten zijn aangetast, te veel
tijdelijke maatregelen gaan nooit teruggedraaid worden, zo als dat de
overheid (of de WHO of het WEF) feitelijk onbeperkte toegang krijgt
tot alle persoonlijke informatie, medisch, financieel, alles. Dat is
gevaarlijk, denk aan Hugo de Jonge die op de televisie verkondigde dat
hij weet waar de anti-vaxxers wonen en feitelijk dreigt aan de deur te
komen met een spuit. Hij werd niet eens teruggefloten, ook niet als hij
zegt ”Ik leg me niet neer bij recht om nee te zeggen tegen vaccinatie
“(14 dec. 2021)

Te veel ellende blijft nog verborgen, de mentale schade, de
onderwijsgaten, de me dia waar we niet meer in vertrouwen, de
aantasting van de pri vacy, het wantrouwen in de democratie en de
overheid. En dan de schade aan de samenleving, de ZZP-economie, de
cultuursector, voorlopig worden ze nog stilgehouden met
steunmaatregelen, maar de echte ellende moet nog verwerkt worden en
de im pact van de pandemie maar vooral van de maatregelen om die te
beheer sen waren ingrijpend en werden zonder duidelijke argumenten
steeds verder aangedraaid. Ze hebben niet alleen de economie, maar ook 
ons denken over gezondheid, over verantwoordelijkheid, sociaal gedrag, 
normen en waar den, mensenrechten en de verhouding tussen arm en
rijk in een ander perspectief geplaatst.

Grote problemen zoals het klimaat, de tweedeling, biodiversiteit en een
rechtvaardige verdeling van de welvaart waren misschien tijdelijk even
minder belangrijk, maar komen nu met een zwaar Co rona-ac cent naar
voren. En kunnen we vergeten dat we het grootste deel van de wereld
bevolking hebben laten zitten en ons ook over de nevenschade door de
economische ontwrichting el ders nauwelijks opwonden? Het neoliberale 
model heeft een paar nare krasjes opgelopen, saar kan het WEF niks aan 
doen.

Afglij den naar een to ta li tair re gi me
Je kunt het allemaal positief zien, of juist een doemscenario bedenken,
van beide geef ik later een aanzet. De onnodig verstikkende
maatregelen, die op 25 sep tem ber 2021 en nog beklemmender later in
no vem ber en tot eind januari 2022 van kracht werden, en nauwelijks als
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een versoepeling betiteld kunnen worden, zijn een splijtzwam voor de
samenleving geworden. Ze deden een quasi-demissionair kabinet verder
wankelen, maar de oorlog bracht redding. Het eenzijdig opleggen van
zware beperkingen valt niet altijd goed, leidde tot het ontslag op staande 
voet van een staatssecretaris en veroorzaakt een duidelijke tweedeling in 
een politiek klimaat waar allerlei oud zeer weer naar boven komt, ook
van “keurige” min is ters en een op BZ zwaar falende Sigrid Kaag, die
blijkbaar minder de grote leider is dan ze voorgaf en viel over
miskleunen rond Af ghan i stan, maar nu Financiën mag doen en de
zwijnerij bij D66 onder het tapijt vegen. Door velen wordt het beleid nu
gezien als discriminatie van een minderheid en afglijden naar een
totalitaire staat, of wel het opleggen van de wil van een “aangenomen”
meerderheid aan een minderheid, met voorbij gaan aan democratische
rechten. Vergelijkingen met de jodenvervolging zijn niet van de lucht en 
er werd een galg rondgedragen op de Dam.

De vaccinatie dwang werd in 2021 steeds verder en zonder goede
argumentatie opgeschroefd, maar heeft dat wel zin, of gaan mensen juist 
daardoor juist de hakken in het zand zetten? Er ont staat een sfeer van
“Verzet”, en dat kan uit de hand lopen. Geweld, maar ook cyber-geweld 
zo als een ddos-aanval op 25 sep tem ber. Dat is een gerichte aanval die
de serv ers overbelast. In combinatie met de grote druk te, men schatte
dat weer eens verkeerd in, leidde dit er toe dat veel mensen hun
QR-code niet konden laden. en waarom gingen Facebook en DigID op 4 
oc to ber 2021 plat?

Het verzet groeit, vecht tegen censuur en me dia-manipulatie; de
waarheid is nu het prerogatief van de regering, nogal dictatoriaal. De
betrokkenen, die men wel als wappies betitelt maar die vaak op andere
gronden vinden dat ze goede reden hebben om geen prik te krijg en,
krijgen ook steun van een bredere groep, maar de hele kwestie is wel
min of meer uit het nieuws door Oekraïne. Hoe goed werkt de dwang of
een verplichting? Een vaccinatie verplichting, die men hier (nog) niet
wil opleggen, maar waar de politiek niet meer te gen was (in moties in
2e Kamer) blijkt in andere landen maar beperkt ef fect te hebben, werd
wel doorgedrukt, maar toch weer niet doorgevoerd. 

Impact voor bij de eco no mie
Er is veel te doen over steun, herstel, de economie weer op gang
brengen, de getroffen bedrijven en ondernemers weer aan de gang
krijgen. Dat lukt ook beter dan verwacht, we komen eigenlijk vrij snel
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uit de economische tegenwind. De steun werd gestopt, maar toen toch
weer opgestart en nu vaak teruggevraagd.

Iets an ders is wat er met onze instelling, ons vertrouwen in het systeem,
ons geloof in democratie en het neoliberale model is gebeurd. Zelfs de
wetenschap is gemuilkorfd, artsen moeten zich houden aan wat wordt
voorgeschreven als waarheid en an ders ge straft, terwijl achteraf blijkt
dat ze wel een punt hadden. De meeste wetenschappers zijn precies dat,
mensen die het “weten” rangschik ken, in schappen proberen te
catalogiseren, door meta-anal y ses nog beter te classificeren, maar het
zijn geen “wetenscheppers” meer, zij die nieuwe kennis opduiken,
bedenken, scheppen.

Wat zijn de gevolgen van de aantasting van onze vrijheid en autonomie,
onze pri vacy en intimiteit, onze verbondenheid met onze naasten, onze
potentie en daad kracht (agency met weer zo’n nieuw woord), onze
instelling om verantwoording te nemen? We zijn gedwongen of in ieder
geval via overheid en me dia verleid tot accepteren van opgelegde
maatregelen en kuddegedrag (geschaapt is de term). Hoe gaat dat
uitwerken in de geestelijke gezondheid, in ziektes die daarmee
samenhangen, in de gemiddelde levensduur, in de actiebereidheid,
ondernemingszin, innovatie? Dat zijn risico’s die nauwelijks zijn
bekeken, maar heel ingrijpend, duur en kwalijk kunnen uitpakken. 

Ik verwacht naast Alz hei mer’s bijvoorbeeld ook een duidelijke toename
in Par kin son’s omdat de diepe oorzaak daarvan gebrek aan
zelfvertrouwen is, en dat heeft het Co rona beleid fors aangetast.

Ontwik ke ling
Toen de eerste versie van dit boek gedrukt werd, op 4 mei 2021, zat en
we nog mid den in de lockdown, maar gloorde er licht. Ander halve
maand verder leken we even vrij maar kwam er in juli toch nog een
delta/disco-piek en bleek au gus tus toch meer rood dan groen op de
kaartjes en vond het RIVM de vrij rustige cijfers van sep tem ber “stilte
voor de storm”. De jeugd bleek de bot tle neck en het massale reizen
hielp ook niet echt. En dat ter wijl we goed deels gevaccineerd zijn! 24
miljoen prikken so far (maar nu afvlakkend), Dus nog wat meer dwang
en testeisen, geen fes ti vals maar wel F-1 race. En voor de
vaccinatie-vrijen was het helemaal zuur, die moesten steeds testen!

De door braak en versoepeling leek in de lente van 2021 al in volle
gang, einde juni zou den we echt uit de lockdown zijn. Op 28 mei 2021
kondig de pre mier Mark Rut te al brede versoepelingen aan, het
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opengaan van horeca en de mogelijkheid van fes ti vals; dat kwam neer
op het einde van de lockdown. Op 18 juni ging dat nog verder. De OV
mondkapjes en anderhalve me ter afstand bleven nog even. De
vaccinatiedwang bleef wel over eind en zelfs geniepiger, met een echte
tweedeling in beeld vanwege de maatregelen el ders. Op 9 juli 2021 viel
weer het doek, door delta en de jeugd. Superspreader events zoals disco
en de fes ti vals, daar ging dus een streep doorheen. De delta/disco piek
trof vooral jongeren, vlakte vrij snel af, maar leidde toch tot
maatregelen, zodat ons land weer rood kleur de in ECDC verband met
allerlei reisbeperkingen en adviezen. Waar overigens niemand zich aan
stoorde, ook min is ters en de koning niet. Heel Europa ging namelijk in
de delta-paniek toch op vakantie, al werd reizen wel puzzelen. 

Even snel vaccineren werkte al snel niet meer, je moest 2 weken of bij
Janssen zelfs 4 weken op je QR-code wachten. Het beleid zwabberde
voort, ter wijl de piek vrij snel overging. Op 15 sep tem ber 2021 kwam
en er versoepeling en, zoals geen 1,5 mtr. meer, maar feitelijk draaide
het om meer harde vaccinatiedwang en de C-pas. Op 25 sept. werden de
maatregelen alleen maar stringenter en steeds minder gebaseerd op
feiten, het waren de aannames van een beperk te groep met bergen Co -
rona-boter op hun hoofd die het beleid bepaalden, en daarbij vooral niet
willen erkennen dat men misschien helemaal fout zat,

Het najaar 2021 met mogelijk ook nog in flu enza of andere griep als ex -
tra schaduw kwam met de vierde golf, dus weer paniek bij de
gezondheidsinstanties, maar hebben die zelf echt druk gezet achter meer
faciliteiten, IC-bedden, in haalopleidingen etc.? Nee, dat was niet nodig, 
het VWS ministerie lag zelfs opzettelijk dwars, maar feitelijk is de
capaciteit veel minder geworden, liep personeel weg omdat zij niet, en
hun bazen wel hun zakken vulden, etc. 

Nu klaagden de goedbetaalde OMT-leden vooral over zorg druk, maar
de werkers op de vloer meer betalen, nee toch. Dit terwijl de leiding, het 
OMT en veel ziekenhuis-artsen met testbedrijfjes aan de gang gingen en 
Kuipers ongekend rijk geworden zou zijn als z’n blaastest was gelukt.
Hoe zo geen belangen verstrengeling?

Zonder duidelijke cijfermatige onderbouwing de horeca, fes ti vals etc.
steeds meer verbieden voor niet-gevaccineerden zonder QR code en het
suggereren van 2G beleid van helemaal buitensluiten van
niet-gevaccineerden en zelfs herstelden via de booster dwang was de
apotheose van het paniek beleid. De 4 miljoen positief getesten en dus
potentieel beschermden werden nergens genoemd. Men geeft geen
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duidelijke cijfers meer over vaccinaties (waar de groei echt uit was
behalve dan de boost ers) maar niet over mensen met een herstel bewijs?

De instanties doen steeds hun best de angst (die de immuniteit juist
aantast) te laten groeien en propageren nog steeds vaccinatie voor
iedereen, ook jongeren en kinderen, en met oneigenlijke pro pa ganda
middelen die voor andere medicijn en niet geoorloofd zijn. Maar is dat
wel zinvol nu blijkt dat mens en die de ziekte hebben gehad redelijk
immuun zijn en zelfs beter tegen de delta vari ant kunnen, ter wijl
gevaccineerden ongemerkte (asymptomatische) besmettingsbronnen
kunnen worden? In ons land en el ders is “genezen” zijn nu beperkt,
terwijl die natuurlijke immuniteit veel langer blijft. Het aantal
“herstelden” houdt men geheim! 

Een hele grot e groep heeft ‘ongeteste” en dus onbewezen Co rona
gehad, of zelfs an ti body confirmatie maar kreeg geen QR-code, het
RIVM vindt dat daar geen tijd voor is en het internationaal niet
geaccepteerd wordt, en de regering negeert de 2e Kamer motie ter zake.
Testen, ook van gevaccineerden, speelt in de nu afgewende 2G aanpak
al helemaal niet meer, terwijl de 1G aanpak (alleen maar testen) hel e
maal geen gek idee was (van de Chris ten Unie). 

Vaccinatie werkt, dat is en blijft de man tra van het RIVM en
Coronapaus van Dissel, al ondersteunen de feiten dat niet altijd vol doen 
de, er blijft twijfel over het beleid en de effectiviteit ervan, zo als ook
Virusvaria voor het UK aantoonde. Het hele vaccinatie-spiel heeft
blijkbaar niet gewerkt, in 2021 bijna net zo veel slachtoffers en meer
schade dan in 2020, en gaat boosteren dat veranderen? Dat werkt
nauwelijks tegen oMi cron, misschien een nieuw vaccin wel, maar eerst
moet de oude voorraad even op! Aan de ho ri zon zijn er wat dure
behandelingen (van Merck en Pfizer zijn Paxlovid en Veklury a 530$
per behandeling nog niet goed echt gekeurd maar nu wel een brede en
gepromote experimentele behandeling in de VS) en monoclonale an ti -
body therapie maar het goedkope HCQ en Ivermectine, die el ders
duidelijk positieve resultaten gaven, zijn nog steeds half-taboe en
vitamine (K2, B3, zink, probiotica etc) als profylaxe wordt niet
genoemd. 

Dat er minder mutaties zouden zijn door brede vaccinatie is ook niet
hard te maken, eerder het omgekeerde, het vi rus muteert om te
overleven (oMi cron met BA.2, BA.4/5). 

Het aantal gevaccineerden in ziekenhuizen blijkt in de landen om ons
heen groter dan hun relatieve aandeel, bij ons zou dat niet zo zijn, blijft
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men beweren en staven met nauwelijks inzichtelijke onderzoeken. De
beweringen van de overheid, OMT en RIVM blijken veelal niet te
kloppen en als manipulatie en vaccinatiepromotie te zijn ingezet, dat
blijkt ook weer uit die WOB stukken.

Vaccinatie heeft mogelijk even geholpen, maar preventie en behandeling 
kregen daardoor nauwelijks aandacht. Dat geleidelijke blootstelling (dus 
juist geen lockdowns) aan niet te grote virionen-concentraties de
immuniteit opbouwt en dus de ernst van de ziekte in het algemeen
beperkt werd niet door het RIVM, maar door Maurice de Hond en zijn
kruistocht tegen aerosolen en vóór ventilatie aangedragen. Men
misbruikte de statistiek, want de cijfers gingen al in 2020 omlaag vóór
de zware maatregelen ef fect hadden, in 2021 ook al voordat er
gevaccineerd werd. 

De dreiging wordt gevoed door de instanties, die ook 1,8 miljoen
jeugdigen (12-17 jr) gingen vaccineren en nu gaat dat ook voor 5-12
jarigen spel en, als een soort kinds ol dat en die een schild moeten vorm
en tegen de delta-vari ant die volgens de RIVM-modellen zo dreigde,
maar uiteindelijk na een stevige piek en door oMi cron wel meevalt. 

OMi cron kwam en kan alsnog tegenvallen, dus doorprikken maar. De
EMA keurt het allemaal goed, dit terwijl Pfizer zelf in haar (Canadese)
bijsluiter aangaf dat de groep jeugdigen een 0,4% risico op ernstige
bijverschijnselen loopt en van Co rona zelf zeer weinig te vrezen heeft.
Nu blijkt in 2022 wel degelijk dat bij veel jongeren hartklachten
optreden, maar bagatelliseert men dat, dat gaat wel over.

Zo mer 2021: even lucht
De blije zomer van 2021 bleek dus uiteindelijk nog al bewolkt en nat, en 
het wa ter was de nieuw vijand. De mensen waren het lockdown en de
maatregelen zat en gingen weer los. We gingen massaal reizen, het
gespaarde geld snel uitgeven en zo plamuurden we de ellende, de kosten 
en de slachtoffers weg achter een muur van positieve blijheid. Te vroeg
want delta sloeg toe in het najaar.

Co rona woedde ondertussen nog volop in landen en continenten die tot
dusver gespaard bleven, wereldwijd was er zeker nog geen sprake van
uitdoving. 

Langzamerhand werd vaccinatie iedereen opgedrongen, weigeren duur
gemaakt door testeisen op te schroeven en via pro pa ganda en
gedwongen voorlichting op b.v. scholen gestimuleerd. In de me dia werd 
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massaal en ongestraft afgegeven op de weigeraars, de wappies, de
antivaxxers en de wetenschappers die hen gelijk gaven. 

De censuur bleef, artsen moeten zich houden aan wat de overheid
bepaalt, demonstreren mag alleen tot steun van het re gime, feesten en
F-1 racen mocht wel. Voetbal leek tot de match tegen Tsjechië een leuke 
afleiding van de politieke patstelling. De Olympische Spelen bleken
nuttig als afleiding maar waren ook een Co rona- spreider event,
Zandvoort was de acid-test en gaf geen stijging!

Zoals altijd schrijven de overwinnaars de historie en komen er prijzen,
pen ning en, ridderschappen voor de grote leiders van OMT, RIVM,
voor allen die het oprechte leiderschap van onze Mark hebben gediend.
Het grote afdekken begon, want niemand is schuldig; indien nodig zijn
we toevallig vergeten hoe het ging of zijn de papieren of sms-jes zoek.
Het leek er zelfs op dat ex tra gewerkt werd aan het verkleinen van de
groep niet gevaccineerden om te voorkomen dat nare bijwerkingen op
termijn te bewijzen zouden zijn, het bijltjesdag-indek fenomeen. Dwang
en drang moest, want de twijfel groeide en de cijfers kloppen niet,
vaccin-vrij blijven als beste keuze kreeg aanhang.

Het eindspel leek zomer 2021 begonnen, als er maar geen nieuwe
varianten opdoken (hetgeen dus gebeurde). Het werd, met misschien
nog een paar paniekmomenten, tijd voor terugblikken en de politiek
ging al het grote the ater stuk der wederopbouw opvoeren en in de
achterkamertjes de oude wijn in nieuwe zakken proberen te verpakken.
We zullen weer samen moeten leven, de vaxxers en de anti-vaxx ers, de
BOA’s en de demonstranten, de kapot gemaakte middenstanders en
ZZP-ers, Verzoening of is het de doofpot, werd een thema, natuurlijk
onder leiding van veel te laat een (nieuw) kabinet met alleen
minderheidssteun in de senaat maar met dezelfde mensen. Die foutjes,
ach er ging wel eens wat mis, de druk was groot, onwetendheid valt
niemand te verwijten. De me dia en WOB-bers zullen nog wel wat
missers en fuck-ups boven wa ter halen maar te veel klokkenluiders; dat
moet ontmoedigd worden. 23 miljoen voor de feitelijk mislukte
CoronaMelder App, dat was toch verantwoord, of niet? En er zijn ook
nog wat miljarden zoek! 

Het was in 2020 en be gin 2021 een ingrijpende periode geweest en we
waren er nog niet uit, de vierde golf kwam in volle sterkte ondanks de
vaccinatie en oMi cron raast in 2022 rond. Het was twijfelachtig of de
vaccinatie werkelijk zo veel ef fect had gehad en of boost ers wel werken, 
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misschien was de algehele immuniteit van gevaccineerden afgenomen.
Dat zou de zoveelste Co rona-misser zijn.

Er is beter inzicht nodig in de onderliggende cijfers, en openbaarmaking
daarvan. Het onderscheid tussen hen die de ziekte doormaakten (al dan
niet met ernstige verschijnselen), niet-gevaccineerden, niet geslaagd
gevaccineerden (immuno-com pro mised dus onbeschermd), deels
geslaagd gevaccineerden en volledig geslaagde (dus in theorie
beschermde, maar blijkbaar toch vi rus-gevoelige) gevaccineerden zien
we niet goed terug in de cijfers. Pas in 2022 werd toegegeven dat ook
gevaccineerden veel in het ziekenhuis belandden, daar bedden bezetten
en besmettelijk kunnen zijn, maar binnen 2 weken na de prik als
niet-gevaccineerd zijn geboekstaafd.

Waarom weten we zo weinig over kwetsbare groepen, onderliggende
ziektes die Co rona ex tra gevaarlijk maken, de lichamelijke condities,
ziektehistories, gebruik antibiotica, dieet, geestelijke instelling, PTSS
problemen, darm-bioom en viroom gebreken, genetische gevoeligheid
(zoals het Neanderthal LZTFL1 gen), etc. etc.? Na twee jaar zou dat
toch eens bekeken moet en worden en gezocht moeten word en naar
biomarkers (signalen) die gevoeligheid voor de ziekte (en misschien ook 
voor vaccinatie, booster-effectiviteit ook voor oMi cron en voor
doorbraak-infecties) aangeven. Ook in de even zeer forse oversterfte
(1100 in week 46, af gevlakt in de cem ber, ondersterfte in januari 2022,
daarna continu weer oversterfte) is ook geen onderscheid tussen wel en
niet geprikt in algemene sterfte te maken, de statistici staan met lege
handen. De oorzaak zou naast vaccinatiesterfte kunnen liggen in slechte
batches van het vaccin, en uitgestelde zorg, al is dat niet waarschijnlijk.

De LAREB cijfers (de instantie die de klachten over bijwerkingen en
sterfte na, bij en door vaccinatie registreert maar niet natrekt) zijn
uitermate vaag. De Pfizer onthullingen in de VS over hoe men daar de
bijwerkingen (VAERS) ook alleen maar noteerde zijn illustratief. Het
duidt er wel op dat vaccineren, boosteren en zeker zonder aspiratie (dus
niet in een ader) helemaal niet ongevaarlijk is.

We rel dwijs
Het was niet helemaal onverwacht. Bij de mil len nium-wende zag het er
al naar uit dat de eenentwintigste eeuw geen rustige tijd zou worden. Er
waren dreigende wolken. De twintigste eeuw had ons veel moois en
nieuws gebracht maar het was duidelijk dat de ontwikkelingen in de
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technologie, de schaalvergroting, de bevolkingsexplosie en de
globalisering een prijs hadden. Daar was geen profetisch inzicht voor
nodig.

De grote klapper, so far, is het Co rona-vi rus in 2020. Er war en
weliswaar aanwijzingen dat er een grote pandemie aan zat te komen
maar niemand was er echt op voorbereid dat een op zich lastige en niet
onschuldige griep vi rus-uitbraak in de stad Wuhan in China snel een
pandemie werd of zo door de WHO werd betiteld. Er brak een mondiale
paniek uit waarbij de reacties van met name de medische wereld en de
overheid de zaak eigenlijk vooral erger maakten. De nevenschade op
menselijk en sociaal-economisch terrein is enorm en groeit nog steeds,
we zijn er nog niet!

Long Co ro na /Post-Co vid werd eerst niet (h)er kend
De hele ontwikkeling was voor mij een uitvergroting van mijn
persoonlijke Co rona verhaal. Want hoe wel dat in het be gin voor mij
niet duidelijk was, had ik in 2018 op een internationale conferentie een
voorloper en soortgenoot van Co rona, namelijk het SARS-vi rus
opgelopen (andere soorten co rona-griep zijn er al veel langer). Ik ben er
toen mee naar de dok ter ge stapt, die constateerde terecht dat m’n
longen niet in orde waren en verwees me door. Er werden bij het AMC
in Am ster dam allerlei tests gedaan, foto’s en een scan gemaakt. Co rona
was toen nog niet in beeld, niemand stelde een andere di ag nose dan dat
het restverschijnselen waren van een eerdere operatie; er was wat
litteken weefsel maar het ging wel over, geduld. Toen de klachten
aanhielden en er oedeem bij kwam (vocht in de benen en achter de
longen) kreeg ik weer onderzoek en weer scans en foto’s met dezelfde
di ag nose en medicatie.

Het werd niet echt beter, ik bleef moe, af en toe depressief, had geen
smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik speurde het
internet af en kreeg door dat ik de symptomen van het Post-SARS
Syndroom vertoonde. Daar was in Azië veel over bekend want SARS
had daar al eerder behoor lijk huisgehouden. Maar hier wist en de
huisarts en de artsen van het AMC niks van en ook het Longfonds wist
van niks. Dat syndroom kenden ze (nog) niet, ik beeldde me misschien
maar wat in. Kwalijk, maar zo gaat dat onder medici. Dat was de situatie 
tot de zomer van 2020, toen de eerste verhalen begonnen op te duiken
over wat lang Long Co rona/CoVid heette en feitelijk Post-SARS/CoVid
Syndroom was en uiteindelijk nu ook Post-Covid genoemd wordt. Er
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werd toen wel een goed onderzoek (door prof. Martijn Spruit van het
CIRO) gedaan. Ondertussen is duidelijk dat Long Co rona sommigen,
misschien wel 3% (waaronder ikzelf), tot half-gehandicapten maakt en
er is tot dusver alleen maar wat symptomatische verlichting.

Het fou te batch ver haal klopt toch
Eind 2021 was er enige opwinding toen er op ba sis van Amerikaanse
VAERS cijfers werd aangetoond, dat in bepaalde gebieden en bij
bepaalde batches (productie-eenheden) van het Pfizer vaccin verschillen
bleken te zijn in sterfte. Er kwamen allerlei beschuldigingen, Pfizer zou
experimenteren met de vaccins, bepaalde (republikeinse) staten zouden
meer dan normaal getroffen zijn, de con spir acy-aanhangers doken er dik 
op. Je kon via zelfs nagaan of je toevallig een “slechte” batch prik had
gehad, omdat die batch stond aangegeven op je vaccinatie-verklaring.
Die opwinding ebde weer weg, er waren toch allerlei instanties die de
kwaliteit van geneesmiddelen in de gaten moesten houden, de
interpretatie van de data bleek niet helemaal betrouwbaar en alleen een
paar die hards zoals Willem Engel bleven (terecht) geloven in de
batch-verschillen. Onderzoekers van oversterfte bij het RIVM en CBS
negeerden dat dit in ons land mogelijk een rol speelde in de najaars-piek 
2021. 

Maar toen werden er geheime e-mails, presentaties en een in tern Pfizer
rap port gelekt en kwam naar voren wat er werkelijk aan de hand was en
hoe de instanties, onder druk van de politiek en mogelijk marktpartijen,
de hele toelatingsprocedure hadden versneld, normale controle-stappen
hadden weggelaten en ernstige bezwaren en waarschuwingen, ook uit
eigen kring en zelfs door Pfizer mensen, hadden genegeerd en
weggepoetst. Belangrijke beleidsbepalers zoals Von der Leyen en in de
VS Sec re tary of Health and Hu man Ser vices Alex Azar zetten de
toelatingsinstanties zoals de Europese EMA en de MHRA in de VS onder
druk en tekenden voor aankoop.

De gelekte e-mails waren van mensen zoals Noel Wathion, destijds
EMA’s dep uty ex ec u tive di rec tor, Marco Cavaleri; EMA’s Head of Bi o -
log i cal Health Threats and Vac cines Strat egy en laten zien, hoe men
protesteerde, waarschuwde tegen overhaaste goedkeuring en ook aangaf
wat de bezwaren en zorgen waren. In het produktie-proces van de vaccins
ontstaan dus naast de bedoelde mRNA se quence (code die moest zorgen
voor het aanmaken van de eiwitten die het vi rus aanpakten) ook andere
se quences dan de beoogde code. Die zijn kleiner, maar vinden
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makkelijker aanknopingspunten om andere eiwitten te genereren, die al
dan niet schadelijk zijn. 

Die tekortkomingen in de produktie waren bekend, Pfizer geeft dat ook
toe, maar het idee was dat als dat een minderheid was en de “goede” se -
quence meer dan 70% was, het geen problemen zou opleveren. Maar dat 
is een aanname, dat is niet goed onderzocht. In de testfase gebruikte
Pfizer materiaal van 78% maar in de produktie-batches haalde men in
eerste instantie de 50% niet eens, en kwam men met een limiet van 52%
als ondergrens om en vaccin nog te kunnen uitzetten (injecteren). Dus
48% “andere” mRNA! Wat doet die, want juist opgebroken stukken van 
een “goede” se quence zullen zeker “matches” vinden en eiwitten gaan
genereren.

Uit de emails en het rap port blijkt, dat allerlei mensen zich daar ernstige
zorgen over maakten, maar dat het hele probleem uiteindelijk werd
genegeerd en in de cem ber 2021 keurden de instanties de vaccins goed
als experimenteel (FDA) of “con di tional” (EMA) zonder dat het
probleem was opgelost of zelfs maar erkend. 

Dit houdt dus in, dat er behoorlijke verschillen kunnen zitten tussen de
batches, dat zelfs in het optimale geval van 70% ongebroken mRNA
code er nog steeds “foute” se quences meekomen, maar dat bij 52%
batches de kans dat daar nare consequenties aan vastzitten veel groter is. 
Er is wel gesteld, dat de mRNA code maar kort in het lichaam blijft, en
dan wordt afgebroken, maar de gegenereerde actieve eiwitten doen dan
het werk. Dat geldt dus ook voor mogelijk schadelijke eiwitten. Het is
duidelijk dat de instanties, die de kwaliteit van geneesmiddelen in de
gaten moeten houden, zoals het Col lege Beoordeling Geneesmiddelen
(CBG), hebben gefaald. Is er wel gekeken naar het per cent age
ongebroken mRNA code (dat gaat omlaag bij oudere (over de da tum)
vaccins) of zat men te slapen? Als er daardoor mensen gestorven zijn,
wie is verantwoordelijk?

Dit hele verhaal is weggedrukt, ontkend, maar komt nu naar voren en
staat in schril con trast met wat door de me dia en RIVM naar buiten
werd gebracht, namelijk dat je door een prik nooit doodgaat. Er blijkt
een hele organisatie, olv de NCTB te zijn opgezet, die de berichtgeving
heeft gemanipuleerd, en waarin ministeries, me dia en so cial me dia plat -
forms samenwerkten.
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Jo lan de Sap, de ex cuus truus van het MIT
Het OMT was te eenzijdig, te veel medici en virologen, dat begreep men 
ook in Den Haag, dus werd er een Maatschappelijk Im pact Team
opgesteld, naast het OMT. Die zouden kijken naar de effecten van
lockdown en vaccinatie, in een breder sociaal-economisch perspectief.
Groen-linkser Jolande sap, die na de TK verkiezingen van 2012 werd
afgevoerd, ze haalde maar 4 zetels binnen. Ook heeft ze een rol gespeeld 
in de verhoging van de AOW leeftijd.

Maar nu werd ze van stal gehaald om het MIT kleur te geven, maar dat
valt nogal tegen. Maurice de Hond noemde haar de Echoput van het
OMT. Ze mag vast nog eens min is ter of staatsraad worden, tenzij GL
haar om haar onzin desavoureert.

Waar om dit boek?
In de titel gebruik ik het woord fuck up. Dat trekt de aandacht en ik
denk inderdaad dat er veel fout is gegaan. Daar gaat het eerste deel van
dit boek over maar dat impliceert niet dat er geen goed werk is geleverd
en zinnige beslissingen zijn genomen. Heel veel mensen hebben meer
dan hun best gedaan, levens gered, en ze verdienen ook meer dan
klappen, een schouderklopje en ‘n fooi. 

Waarom wil ik alles nog een keer oprakelen? Eigenlijk vooral om dat ik
steeds minder vertrouwen heb in het “systeem” en de overheid. Het
werd gaande weg een on line kroniek, steeds met up dates, met als rode
draad mijn groeiende wantrouwen.

Dat ik erover schrijf is niet nieuw voor me. Ik ben altijd een soort me -
dia-ac tiv ist ge weest, had m’n eigen onafhankelijke televisiestation in
Am ster dam (Kleurnet), was actief als col um nist, jour nal ist en
organiseerde een aantal keren een ref er en dum. Dat was vaak werken in
de frontlinie, veel reizen, veel confrontaties en demonstraties.
Politiegeweld, liegende voorlichters, draaiende politici, veel
belangenverstrengeling; ik heb het allemaal meegemaakt. 

Co rona was en is voor velen natuurlijk een ramp; het was en is allemaal
zeer beperkend en ernstig geweest. Dat werd gevoed door continu
bangmakend nieuws in de me dia en die bi zarre pers conferenties. Er
kwamen naar mijn mening overdreven maatregelen op ba sis van vage
aannames maar over weerstand opbouwen en immuniteit verbeteren
hoorde je niemand. Al die maatregelen werden, vaak vrij plotseling en
van bovenaf opgelegd, per persconferentie afgekondigd, zonder
discussie. Het parlement mocht achteraf soms nog een stempeltje zetten
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maar echte twijfel kreeg geen kans. We moesten het vooral ‘samen’
oplossen. Maar bur gers, eerstelijns gezond heidszorg en de samen leving
werden niet ge raadpleegd.

Hoop en ver trou wen
Dit boek biedt vooral een kritisch perspectief. Het is in zekere zin ook
een oproep: bur ger, denk voor je zelf, ga niet mee met wat wie dan ook
je opdringt, kijk door de plausibiliserings-verhalen heen en beslis zelf.
Niet alleen in het stemhokje maar iedere dag; wij zijn het die de banken, 
de overheid, de medische wereld, de mar ket ing ex perts, de sociale me -
dia plat forms en de instituties feitelijk betalen en al dan niet hun gang
hebben laten gaan.

Dat is wat ik wil laten zien en dat mag best wat an ders uitpakken dan
wat u denkt of de deskundigen vinden. Ik word (nog) niet gecontroleerd
door de “inspectie”, misschien wel door geheime diensten en de politie,
ik zie wel. Wat ik deel is hier en daar behoorlijk alternatief, speculatief
en zelfs wat opstandig. Maar dat maakt niet uit, het is ook een oproep
om uw eigen geluid, uw (onderbuik) gevoel en uw ervaringen te delen!
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∴ Inlei ding

De polarisatie wereldwijd neemt weer toe, er zijn landen die niet meer
zwaar inzetten op vaccinatie, maar el ders verplicht of dwingt men juist
weer zwaar. Onderzoeken naar vaccinatieschade duiken steeds vaker op
maar kwesties als de labfout en oversterfte worden niet verder bekeken. 

Er is iets meer Co rona, maar
niet onrustbarend. De
oversterfte liep wat terug, een
ondersterfte dip was te
verwachten, maar kijken naar
vaccinatiegegevens mag niet,
zelfs als die oversterfte weer
wat zou oplopen. Daarbij is
het verband tussen griep vaccinatie en oversterfte al helemaal niet aan de 
orde, als suggereren correlaties dat wel. Maar dat zou alle
vaccinatie-geloof kunnen aantasten, dat mag niet.

De parlementaire pre-enquetecommissie is weer in tact, iedereen weer
aan boord, maar komt daar wat uit? De coalitie houdt de macht,
voorlopig. Rutte komt weg met vage praatjes en het weggooien van sms
en andere stukken, al komt er wel weer meer uit de WOB onthullingen
over bespioneren van de bur gers. De bur ger mag gemanipuleerd en
misleid worden, ook via vijfde- colonne Psychops en Red Team
activiteiten. 

Preventie had veel kunnen voorkomen, zie hfst 50. Nare comclusies 
worden mu stil gehouden vanwege de verkiezingen in maart 2023, waar
de coalitie links en rechts vast onderuit gaat en dan de nieuwe Co rona
wet (WPG) het wel niet zal halen. 

Rusland wint weer, ook lastig te verkopen, en Amerika saboteerde de
Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
Amerikaans NLG verkopen. Co rona in China viel dus nogal mee. De
data die openbaar zijn, kloppen maar half, zijn niet specifiek en geven
niet aan welke specifieke karakteristieken rel e vant zijn. Dat zou
bepaalde groepen (leef tijd, etnisch, bioom, antibiotica historie) op
termijn meer kunnen aantasten dan andere, maar daar zijn gegevens voor 
nodig, die er niet of niet openbaar zijn en een gedegen en vergaand
onderzoek dat de overheid (met subsidie -
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∴ 5 Oe kra ïne als af lei den de fac tor

De oorlog in de Oekraïne begon op de 24e febr. 2022 met de
aankondiging van militaire actie, maar was niet onverwacht. Dat is
ondertussen een zgn. proxy-oorlog tussen NATO en Rusland met heel
veel Amerikaanse openlijke en co vert hulp, wapens en desinformatie
van beide kanten. Nederland is volgens Rutte ook deel van die oorlog,
die “we” gingen winnen, maar nu blijkt Rusland in 2023 toch de
Donbass in handen te houden en verliest Oekraïne veel terrein, ondanks
zware wapenhulp, opleidingen en feitelijk betrokkenheid van de Nato en 
de VS op grote schaal. De oorlog werd, zeker door Biden met erg vuile
handen in de Oekraïne (de lap top kwestie en nu de Northstream sab o -
tage) gebruikt om de aandacht van de Co rona-misleiding af te dekken.

Oekraïne en de kosten van die oorlog voor Europa, de inflatie en energie 
blijft nieuws, met Poetin als de boeman en Oekraïne als slachtoffer en
met Zelensky als de nieuwe heilige (met een heftige corruptie
achtergrond en steeds meer interne vijanden, maar toegejuicht en
gesteund in de Tweede Kamer, WEF en Nato). We gaan steeds meer
heel zware wapens sturen, mischien zelfs vliegtuigen en lange
afstandsraketten die Poetin dan weer inpikt of weghoudt door de
weg/trein verbindingen te blokkeren, energiecentrales aan te vallen en
Kiev te bombarderen. Ook de ha vens worden stilgelegd, wat vervoer
van graan tegengaat en dus wereldwijde hongersnood en gebrek aan
dieselolie. Het einde is in zicht, denk ik steeds, Poetin gaat dat middels
een zwaar lente-offensief afdwingen, Nato en EU overspeelden hun
hand. 

Kern drei ging
Dat past niet in de opstelling van Amerika, van de WEF, de Nato,
verliezen is geen optie. Dus wordt het kernwapen verhaal opgespeeld en 
ge-ensceneerd. Poetin en Rusland beloofden geen First-strike, Nato en
Amerika sluiten dat niet uit. Nu wordt dat omgedraaid, men blaast de
dreiging van Poetin op, en dan zou een preventieve First-strike door
Nato verantwoord zijn. Totale manipulatie van de situatie, maar de me -
dia en de EU-naties slikken het. Een kernoorlog is dus niet denkbeeldig,
maar de bevolking daarop voorbereiden, schuilkelders openen etc. dat
gebeurt niet.
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De me dia gingen in het be gin totaal voor de oorlog, haakten toen af,
maar nu is het weer helemaal hot, nu Rusland weer wat wint. Ander
internationaal nieuws is er niet meer, het meeste is overigens getint of
vals. Ogenschijnlijk had het allemaal niets meer met Co rona te maken,
maar overeenkomsten in de hele ontwikkeling zijn te duidelijk om te
kunnen negeren. De nare onthullingen over Co rona-cri sis worden zo
sneller vergeten en dan kan nare informatie zoals over vaccinatie-schade 
stil worden gehouden; dat komt wel goed uit. Wat er met Co rona
gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de berichtgeving
en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar doorgaat. Mis -
informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de schuldvraag
manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging) opblazen en
de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te bekend op me
over als rook gordijn om de echte ellend te dekken.

Dat overigens de afloop en oplossing van het con flict neerkomt op een
Nash-evenwicht (iets uit de speltheorie) valt niemand op.

Oekraïne werd als zelfstandige natie door Rusland in 1991 opgezet,
samen met een hele reeks vazal/grensstaten, waarmee de voormalige
USSR zichzelf min of meer omringde. Kiev was wel een oude kern, ooit 
belangrijker dan Moskou, maar in de tsarentijd waren St. Peterbrug en
Moskou de grote centra. In de nieuwe staat was er wel een wat
ongelukkige combinatie van Russisch en Oekraïens sprekenden. Maar in 
zekere zin is het land dus een schepping van Rusland, en dat wil haar
invloed niet zien afkalven. Dat was wat gebeurde, de oude afspraken dat 
het Westen zich terughoudend zou opstellen werden, in de visie van
Rusland, sinds 1990 met voeten getreden. Pas sinds 2014 kan Rusland
weer een (gas-)vuist maken, een belangrijk wapen waar ze ook rijk van
worden.

Poetin eiste ook dat het Westen zelf de situatie oplost, zij zijn begonnen
in 2008 en eerder zegt hij, hij schiet het land langzaam maar zeker aan
puin, maar zou als compromis een Donbass staten accepteren. Wat er
met Co rona gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de
berichtgeving en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar
doorgaat. Mis informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de 
schuldvraag manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging)
opblazen en de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te
bekend op me over.
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Net als bij de pandemie waren de waarschuwingen er wel, maar dacht
niemand dat er echt iets zou gebeuren, het zou wel opgelost worden. Dat 
voor wat betreft Rusland de beloftes uit 1990 dat het “Westen” haar
invloedssfeer niet naar het Oosten zou uitbreiden niet werden
gehonoreerd, kan niemand ontkennen. Er werd geknabbeld aan de
bufferzone en ook niet in het geheim. Dat de Bal kan, Mid den-Europa en 
de Baltische staten tot EU, NATO-lid en deels Euro-zone (€) werden
gemaakt kon het verzwakte Rusland in het be gin niet tegenhouden.
Tijdens een conferentie in Parijs in sep tem ber 2008 is begonnen met
onderhandelingen over EU-Oekraïne deelgenootschap en werd
gesproken over een associatieverdrag. Toen in 2014 de EU dat
associatieverdrag met Oekraïne ook echt sloot was dat een stap te ver. 

Dat associatie-verdrag werd doorgezet ondanks een negatieve ref er en -
dum-uitslag in ons land, toen georganiseerd door Thierry Baudet, die
toen terecht waarschuwde voor een cri sis, die ook gekomen is met de
Oekraïne oorlog die eigenlijk al in 2014 of eerder begon. Dat werd
weggemoffeld door Rutte, die in 2016 nog wel wat aanpassingen be -
reikte. Afgesproken is toen dat het verdrag voor Oekraïne niet
automatisch een opstapje is naar lidmaatschap van de Europese Unie en
er geen sprake is van militaire samenwerking. Achteraf nogal een
leugen!! Tegelijk met Oekraïne zijn associatieverdragen gesloten met
Georgië en Moldavië, ook bufferstaten van Rusland. De
niet-ondertekening van het associatie-verdrag door de Rusland gezinde
politieke top in no vem ber 2013 leidde tot de EuroMaidan, de “Revolutie 
van de Waardigheid” en een re gime- wisseling, Viktor Yanukovych
vluchtte naar Rusland. 

Oekraïne is in tern zwaar verdeeld, de oostelijke helft spreekt Russisch
en voelt zich ook veel meer verbonden met Rusland. Zij worden
duidelijk gediscrimineerd en zelfs vervolgd, zoals in Odessa in 2014 en
bij de binnenlandse strijd om de Donbass regio, waar de campagne ook
nu om draait. In 2014 werd Poroshenko pres i dent, met als slo gan “mil i -
tary, lan guage, faith” en werd de verdeeldheid tussen de Russisch
sprekende minderheid en de Oekraïens sprekenden aangewakkerd tot
min of meer een burgeroorlog, met allerlei corruptie, oorlogsmisdaden,
discriminatie en liet het Westen ruimhartig investeren in GMO-
 landbouw, biologische laboratoria en delfstofwinning. Poroshenko werd
in 2019 verslagen door de huidige pres i dent Volo dymyr Zelensky, maar
ondertussen was in 2014 Rusland ook in actie gekomen, het strategisch
belangrijke schier- eiland de Krim werd door Rusland in februari-maart
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2014 geannexeerd en opstandige bewegingen in het Russisch sprekende
deel van Oekraïne werden gesteund (Donetsk en Luhansk). Het Westen
protesteerde, maar deed dus feitelijk niets, behalve investeren in vooral
het westelijk deel en verwesterlijking en Euro-gevoelens promoten. Het
parlement (de Verchovna Rada) heeft de weg naar lidmaatschap van de
NAVO en de EU in de grondwet opgenomen. 

Het po wer-mo del van Poe tin; va zal staat er tus sen
De toch heel rationele “bal ance of power” argumenten van anti-denkers
zoals Kissinger, Ste phen Co hen & John Mearsheimer zijn tot “verraad”
bestempeld, “con tain ment” is wat de VS nu voorstaan. Net als bij Co -
rona komen er paniek-reacties die escalerend en contraproductief
werken.Dde hele EU schaart zich min of meer achter het idee, dat Poetin 
de grote boef is. 

Naarmate de economische positie van Rusland verbeterde werd de druk
van Poetin om het land uit wat men zag als de klauwen van het Westen
terug te halen steeds groter. Hij eiste dus dat men de positie als
bufferstaat respecteerde en ratificeerde en ophield met de verwester -
lijking. Dat werd genegeerd, Poetin werd kwaad hetgeen uit ein delijk
resulteerde in de militaire acties vanag 24 februari 2022. Dat lijkt een
lokale oorlog, maar heeft veel bredere consequenties, ook voor de
economie van Rusland zelf. De gasprijs is enorm gestegen, en Europa en 
Turkije zijn er erg afhankelijk van en de tarwe is een verhaal apart. De
sancties lijken nogal bedreigend maar zijn grotendeels nogal naïef, zoals 
superjachten aan de ketting leggen.

Rusland wordt ook rijk van deze oorlog, De eigen industrie krijgt een
impuls door de sancties, de te machtig geworden Russische plutocraten
komen in het nauw.

Vluch te ling en, duur deel van het spel
Europa kreeg de vluchtelingen, misschien wel meer dan 2 miljoen, en
wie gaat dat betalen? Nederland heeft er nu 90.000 en zal er nog 50.000
of meer opnemen, dat gaat miljarden kosten, zelfs als ze na de oorlog
weer naar huis gaan. Lukt dat niet, dan zijn de totale kosten van een
vluchteling (tot en met AOW) al gauw 500.000, dus 70 miljard. Dat is
de stille prijs van de oorlog, die Poetin misschien wel besefte, maar de
politiek hier niet of niet deelde. In Europa wordt dat een molensteen om
de nek, terwijl Amerika er rijk van wordt, door wapens, LNG gas en big 
pharma winsten.

48



Er is wel, net als bij Co rona, in ons land enorme verdeeldheid ontstaan,
en dat in een heel hoog tempo. Er werden stellingen betrokken, de
informatie raakte snel gekleurd en werd steeds minder betrouwbaar, de
waarheid werd weer een kwestie van perspectief. Net als bij Co rona
worden tegenstanders van de oorlogshitserij, zoals de op Oekraïne
gebied toch vrij deskundige Baudet (die het ref er en dum in 2014
organiseerde en won) afgeserveerd in de me dia en het parlement.
Onafhankelijke publicaties en zenders en zelfs publieke zenders die hem 
en Wil ders ruimte geven zoals “Ongehoord Nederland” worden
beschuldigd van fake nieuws verspreiding en weggewerkt,
demonstraties zijn nu opruiing. De me dia geven vooral gekleurde
opinies over Poetin weer, niemand weet meer wat echt is.
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∴ 6 Kan tel punt be reikt? Vac ci na tie in
bre de zin ter dis cus sie.

Zijn we er nu doorheen? Iedere keer lijkt het dat het einde nu echt
bereikt is. De stapels rapporten die aangeven dat vaccinatie niet zo
onschuldig is, zijn leLente 2023 zijn we maatregelvrij, maar blijft men
hameren op vaccineren en ontkent vaccinatieschade. Ik krijg de indruk,
ook op ba sis van wat er door R. Ken nedy allemaal wordt opgerakeld
over de rol van Fauci (en bij ons Ab Osterhaus) bij eerdere vaccinaties,
dat er nog een hele nare olifant rondspookt. Namelijk dat veel meer
zogenaamde vaccinatiecampagnes helemaal niet hebben gewerkt, en
eerder slachtoffers maakten dan hielpen. Er is nooit gekeken of
bijvoorbeeld het griepvaccin in al die jaren nu werkelijk heeft geholpen,
of misschien juist zij die een prik kregen ex tra risico liepen. 

Bij oversterfte cijfers zien we eind 2022 plotseling een onverwachte
piek, dat zou in flu enza zijn, maar is er ooit gekeken naar de griepdoden
en hun vaccinatie-historie? Het patroon komt al jaren terug, een piek na
de griepvaccinatie, maar er is geen helder onderzoek, terwijl de
oversterfte statistiek decennia teruggaat.. 

Cor re la tie is wel de ge lijk een in di ca tie van cau sa li teit
Correlatie, als die maar steeds terugkomt, duidt wel degelijk op
groeiende causaliteit, al roept men steeds dat dat niet zo is. Maar iedere
statisticus weet dat, alleen niemand protesteert en de politici weten dus
niet beter.

Twijfel aan vaccinatie is niet nieuw, en vaccinatieschade ook niet, de
missers van Bill Gates zijn breed beschreven, en ook in ons land zijn de
schandalen wel uitgemeten. Vaccinatie is big busi ness en er wordt
allerwegen aan verdiend, het is een bedrijfstak van honderden miljarden, 
waar hele medische wereld goud aan verdiend. Artsen en instituties,
verzekeraars, verhuurders, en de hordes hulpkrachten die worden
ingezet profiteren ook, dus de neiging om fundamenteel te twijfelen aan
vaccins is gering.

Eind spel
Nu is dit een hele gevraalijke vraag en hypothese, want dat roept
schuldvragen op, die op bewuste geno cide zouden kunnen wijzen. Dat
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zou de hele samenleving op losse schroeven kunnen zetten, en wie wil
dat? Het eindspel komt wel in beeld, de vaccinatie heeft, zelfs volgens
het CBS, niet echt gewerkt, maar durven we verder kijken? Te veel
feiten komen boven wa ter, de in-effectiviteit van de vaccins en de
booster wordt nu steeds duidelijker, oMi cron valt mee, de als onzinnig
ervaren lockdowns ruïneerden de economie en allerlei berichten duiken
op die illustreren dat het allemaal niet klopt.Er komen verkiezingen aan,
wat gaan die brengen? Het volk en met name de ondernemers, ZZP-ers
en MKB-er beginnen in opstand te komen, chaos dreigt. 

Daarmee komt een kantelpunt in zicht, en voor ons land is het Mark
Rutte die daar een sleutelrol in speelt.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in de persoon van Mark Rutte,
hoe zou hij de hele situatie nu zien, wat is zijn perspectief? Hij is
historicus, wat slim mer dan z’n eerdere paljas secondant die met oog- en 
oorkleppen op doordenderde maar nu een vrij onschuldig ministerie mag 
teisteren. Want bouwen, stikstof, het lijkt een probleem maar even
afgezien van de nieuwe vluchtelingenstromen komen er demografisch
gezien en omdat de koopmarkt inzakt, veel huizen vrij dus is de druk
wat van de bouwketel.

Mark voelt ondertussen echt wel aan, dat de mooie perspectieven van
het World Eco nomic Fo rum waar hij stilletjes toch veel mee van doen
had, zijn gaan rammelen. Hun plannetjes komen niet uit, hun idee van
een redding van de neo-liberale elite en de grootgeld belangen zakt door 
het ijs. De vaccins werken niet goed en te kort, er is een tweedeling
gegroeid die dreigende proporties begint aan te nemen, onverklaarbare
oversterfte wijst op vaccinatieschade, het leunen op de wetenschap en
zorg-hysterie van het OMT begint zich tegen hem te keren, en de steun
van het volk is vrijwel opgedroogd. Wat moet onze Mark doen?
Luisteren naar Kuipers en Koopmans, die boter op hun hoofd hebben, of 
gewoon eens gaan nadenken?

Hij is nog liberaal genoeg om te beseffen dat de economie kapot draaitt,
maar hij moet, wil hij nog enigermate controle houden, meegaan met de
coalitiepartners, met name D66. Die sturen  onder brekebeen Kaag aan
op het verdedigen van de positie van de have’s, de elite, de 
oorlogshitsers, de grachtengordeldieren, de boeren. Fuck het MKB, de
ZZP-ers, de horeca, de boeren, de armen en de zorgbehoevenden,
vermijdt vooral kamer- verkiezingen en dram nog 2 jaar door.
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Nee, Mark moest voelen dat het mis begint te gaan, dat de me dia
beginnen te draaien, de ellende en fouten komen naar voren, dat de
demonstraties niet meer bestaan uit hoo li gans, maar uit wat oudere
mensen uit de middengroepen, de moeders, grootmoeders, de veteranen,
de intellectuelen. Hij heeft lang geprobeerd het allemaal onder de pet te
houden, de cijfers en onderzoeken van CBS, RIVM wat gemanipuleerd
of alleen laten weghouden, maar er wordt nu steeds meer doorheen
geprikt. Censuur en het de schuld geven aan die laatste paar
honderdduizenden vaccin-vrijen werkt niet meer, iedereen weet
ondertussen van vaccinatieschade, kent mensen die zwaar ziek werden
of erger na een prik, weet van besmetting door gevaccineerden, van
lange termijn vermindering van de weerstand.

Hij is lang meegegaan met de hard lin ers, maar hun maatregelen,
vaccinatiedwang en boostercampagnes verpieterden, hun doemdenk
prog no ses kwamen zelden uit. Het wordt tijd voor een Ruttiaanse
ompoling, sorry zeggen, veel vergeten of wissen en het er net als Boris
John son op wagen en zo nog een tijdje de zaak rustig houden. Want er
dreigt echt een chaotische situatie, een opstand van de tot digitaal
QR-horigen gemaakten die het niet meer pikken en de straat opgaan, of
erger, de onrust kan zomaar overwaien uit Frankrijk waar Ma cron
verloor. De samenleving is extreem kwetsbaar geworden, internet is
hackbaar, de financiële stabiliteit, de inflatie, het kan allemaal in elkaar
donderen, als dominostenen.

Daar ligt, terecht, de zorg van iemand die het toch als zijn taak ziet dit
land te leiden. Hij beseft vast wel meegezogen te zijn in de
massa-hysterie, weet dat hij zelf schuldig is aan het opbouwen en in
stand houden van de hypnotische trance, het lem ming gedrag van de
massa, maar wat te doen? 

Nadenken over een exit-strategie, hoe kan de opgebouwde span ning
ontladen worden, maar welke wetenschapper of filosoof wil hem daarbij 
nog helpen? Isolement, losgezongen zijn van de main stream, achteraf de 
schuld krijgen, dat is wat Rutte vreest, maar hoe krijgt hij het Schip van
Staat op een andere koers, één die wel aanstuurt op een geleidelijke
afbouw en collectief “vergeten”, met zo’n horde incompetente min is ters
en kamerleden en geschaapte me dia. Geen makkelijke opgave, maar
misschien komt “wonderboy” nog wel met een nieuw konijn uit de hoge 
hoed. De Oekraïne cri sis is een mooie afleiding, maar ondertussen komt
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er WOB vuil los. Vertrouwen is er niet veel meer, daar maakt hij zich
ook kwaad over, maar kijkt niet in de spiegel.
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Nieu we items: 

* Vac ci na tie scha de be staat niet, dat ont ken nen is oprui ing en on -

der zoek mag daar niet naar kij ken, de par le men tai re com mis sie blijft.

 * In UK stop pen ze met vacc. voor on der de 50 

    * Is alle vaccinatie gevaarlijk? ook het Griepvaccin?  zie hoofdstuk 6

   * Rutte komt weg met soort excuus ongevaccineerden en weet
     zogenaamd niks over Fauci-mails naar Koopmans en Fouchier

   * OMT vindt Coroma miet langer bijzonder of A dreiging 
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∴ Inlei ding

De polarisatie wereldwijd neemt weer toe, er zijn landen die niet meer
zwaar inzetten op vaccinatie, maar el ders verplicht of dwingt men juist
weer zwaar. Onderzoeken naar vaccinatieschade duiken steeds vaker op
maar kwesties als de labfout en oversterfte worden niet verder bekeken. 

Er is iets meer Co rona, maar
niet onrustbarend. De
oversterfte liep wat terug, een
ondersterfte dip was te
verwachten, maar kijken naar
vaccinatiegegevens mag niet,
zelfs als die oversterfte weer
wat zou oplopen. Daarbij is
het verband tussen griep vaccinatie en oversterfte al helemaal niet aan de 
orde, als suggereren correlaties dat wel. Maar dat zou alle
vaccinatie-geloof kunnen aantasten, dat mag niet.

De parlementaire pre-enquetecommissie is weer in tact, iedereen weer
aan boord, maar komt daar wat uit? De coalitie houdt de macht,
voorlopig. Rutte komt weg met vage praatjes en het weggooien van sms
en andere stukken, al komt er wel weer meer uit de WOB onthullingen
over bespioneren van de bur gers. De bur ger mag gemanipuleerd en
misleid worden, ook via vijfde- colonne Psychops en Red Team
activiteiten. 

Preventie had veel kunnen voorkomen, zie hfst 50. Nare comclusies 
worden mu stil gehouden vanwege de verkiezingen in maart 2023, waar
de coalitie links en rechts vast onderuit gaat en dan de nieuwe Co rona
wet (WPG) het wel niet zal halen. 

Rusland wint weer, ook lastig te verkopen, en Amerika saboteerde de
Nordstream pijpleiding, ten koste van de EU maar goed voor
Amerikaans NLG verkopen. Co rona in China viel dus nogal mee. De
data die openbaar zijn, kloppen maar half, zijn niet specifiek en geven
niet aan welke specifieke karakteristieken rel e vant zijn. Dat zou
bepaalde groepen (leef tijd, etnisch, bioom, antibiotica historie) op
termijn meer kunnen aantasten dan andere, maar daar zijn gegevens voor 
nodig, die er niet of niet openbaar zijn en een gedegen en vergaand
onderzoek dat de overheid (met subsidie -
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por tal ZonMW als poort wach ter) slim (pau li a neus) blok keert, die wil len
geen re la tie tus sen vac ci na tie en sterf te aang etoond zien. Dat hoeft niet,
daar om vra gen toont zo ge naamd voo ring eno mend heid (van FVD) aan,
zegt de co a li tie en cor re la tie is geen cau sa li teit, het geen een on zi nop mer -
king is, want toe ne men de cor re la tie toont wel de ge lijk toe ne men de
causale waarschijnlijkheid aan. Dat zou wel de verant woordelijkheid
voor duizenden en zelfs tienduizenden doden bij de overheid leggen. 

Steeds meer on der zoe ken en ook rech ter lij ke uit spra ken (niet in ons 
land, de rech ter lij ke macht is hier dui de lijk ing epakt) be ves ti gen
dat de vac cins niet be scher men en dus niet ver plicht moch ten wor -
den (man da ted heet dat in de VS). Het al ter na tief daar is een pre -
mie uit lo ven voor een prik (75$ in Mas sachu setts). Hier blij ven de
me dia, de NPO en Volks krant voor op, drei gen de taal uit slaan en
desinformatie verspreiden.
De rap por ten en stu dies die be ves ti gen dat mRNA heel nare bij wer -
king en heeft zijn niet meer te tel len, maar de me dia zwij gen en la -
ten nu pas door sche me ren dat de na jaars cam pag ne een flop was.
De over sterf te die eerst ong eveer ge lijk op ging met de (ove ri gens
wel heel snel in zak ken de) na jaars ac tie, nam daar na dus even ang -
stwek kend toe. Duits on der zoek op ba sis van au top sie en on weer -
leg baar fo to ma te ri aal geeft nu aan dat hart scha de, met name my o -
car di tis, het ge volg kan zijn van vac ci na tie. Het is niet dui de lijk in
hoe ver re de my o car di tis di ag no se die nu zo veel meer voor komt di -
rect met vacc. te ma ken heeft, maar het lijkt er wel op. Gaan na be -

staan den nu au -
top sie ei sen en
com pen sa tie clai -
men? Dat is sinds 
2020 helaas geen
optie meer, het
parlement heeft

2

Waar schu wing: 2022 is an ders dan 2021
Vrij wel alle on der zoe ken, rap por ta ges en con clu sies van de in -
stan ties, maar ook van veel kri ti sche on der zoe kers zijn eind
2022 ir re le vant om dat ze be trek king heb ben op ge ge vens iver
de pe ri o de 2020-2021 toen de hui di ge oMi cron nog niet of net
iets (eind de cem ber) speel de. De mees te con clu sies be tref fen de
vac ci na tie-ef fec ti vi teit (VE), be scher mings -ni veaus, vac ci na -
tie-scha de zijn dus mis lei dend en al leen his to risch van belang. .



die weg wettelijk geblok keerd. 
Wel gaat de over heid nu data over sterf te ver sus vac ci na tie vrij ge -
ven, maar al leen aan be paal de on der zoe kers die for meel een on der -
zoeks vraag in die nen in een pro ce du re zo dat re sul taat ze ker tot na -
jaar 2023 zal du ren. Maar ZonMW houdt de las ti ge on der zoe kers
bui ten en de doof pot dicht, naar het ef fect van vac ci na tie mag niet
wor den ge ke ken- blijkt uit hun lijst goedgekeurde onderzoeken.. 
Wil lem Engel krijgt mo ge lijk taak straf en voor waar de lijk voor
oprui ing, ter wijl het OM juist de oprui en de par tij is en de klach ten
via een stro man or kes treer de.
De be vol king neemt weer snel toe, im port, vluch te ling en, met meer 
dan 200.000 dit jaar en dat gaat een ver ho ging van de le vens ver -
wach ting be te ke nen, want het zijn voor al 25-40 ja ri gen die er bij
ko men. De “rest of us” be taalt de rekening wel.
Zijn de vac cins be smet te lijk en overd raag baar? Het wordt steeds
dui de lij ker dat de mRNA vac cins kun nen wor den over ge dra gen
door con tact (sex, moe der melk) en dat daard oor ook de ong evac ci -
neer den ong ewild toch ge vac ci neerd wor den. Het RIVM geeft dat
ook min of meer toe, en de Pfi zer do cu men ten die nu vrij ko men ge -
ven dat ook aan. Nu er steeds meer na de li ge ef fec ten op dui ken en
lange ter mijn el len de niet is uit ge slo ten, is dat een heel ang stig ge -
ge ven. Wil je nog in een zie ken huis lig gen met ge vac ci neer den,
met ze gaan eten, vrij en, con tact heb ben? Wil je ‘n bloed trans fu sie
met vac ci na tie res ten? Gaan de ong evac ci neer den zich dan iso le ren, 
wordt de po la ri sa tie en schei ding die de over heid wil de op dring en
dan een nood zaak. Wat gaat dat be te ke nen bin nen fa mi lies, waar
con tact, zoe nen, etc. toch heel nor maal is. Ik vind de ge dach te, dat
ik als ong evac ci neer de zo maar dat mRNA spul kan bin nenk rij gen
door con tact met een pas ge vac ci neer de heel ang stig, maar voor de
sa men le ving zou het heel naar kun nen uit pak ken. Het on der scheid
tus sen zogenaamde immuniteit door vaccins en door natuur lijk
weerstand is duidelijk, de technologie is beschikbaar. 

De rap por ten die aan to nen dat de Co ro na-cri sis een gro te mis ser is
ge weest, sta pe len zich op, zo als ook deel 3 van het OVV on der zoek 
maar wor den nog weg ge mof feld. Da vid Icke mocht er niets over
ko men zeg gen, dat is nu een ter ro rist, vrij heid van me nings ui ting
kan niet meer!
Het is goed fout ge gaan met Co ro na, maar om nu al de “schuld i -
gen” te ver ge ven (spraak ma kend Atlan tic ar ti kel in de VS van Emi -
ly Oster over Pan de mic Amnes ty) lijkt wat voor ba rig. Be kijk of
lees “the Real Antho ny Fau ci”! Steeds meer komt bo ven wa ter en

3



het nar ra tief van Kui pers, van Dis sel en Koop mans be gint ernstig te 
wank elen. De ver haal tjes over de vleer muis-over stap krijg steeds
min der steun, de zo ge naam de ana ly se van Koop mans over de vis -
markt is dui de lijk een op zet je, be drog dus. De se naat in de VS ge -
looft nu ook in de labfout net als de Lancet. 

Er is na tuur lijk geen con spi ra cy, er mag toch wat verd iend wor den? 
maar Ursu la vd Ley en te ken de voor 4,6 mil jard vac cins a 71 mil -
jard euro voor de EU, een ab sur de 10-12 do ses per kop, en wij be -
ta len dat! Nog ta me lijk goed koop ove ri gens Pfi zer wil nu min stens
het vier vou di ge per prik heb ben. Waar ble ven de ong ebruik te vac -
cins, ook bij ons? Opma ken van de oude voor raad was het de vies,
ook in ons land, waar de na jaars golf al leen ge bruik maakt van de
vrij nut te lo ze BA1 va ri ant, an ders dan in Bel gië en Duits land. De
najaarscampagne zakt nu duidelijk in.

Het twee de OVV rap port is waar de loos, ge koch te doof pot van 330
pagina’s ver ho len steun voor het be leid. Har de con clu sies zijn er
niet, vaag he den alom. Open baar heid, Open Scien ce bron nen,
RIVM lapt ze aan haar laars. zie hdfst 26.
Pfi zer heeft toe ge ge ven, in het Eu ro par le ment na vra gen van Rob
Roos dat ze nooit on der zocht heb ben in hoe ver re de vac cins ver -
sprei ding (overd racht naar der den) te geng ing en, zie pag 165. Het
hele be leid rond de lock down en maat re ge len draai de ech ter om het 
idee, dat ge vac ci neer den an de ren niet kun nen be smet ten, ste rie le
im mu ni teit. Dat blijkt ach ter af wel een beet je op te gaan, maar was
dus bij de goedkeuring in ieder geval niet onderzocht.
Ver der ble ven we te lang op ni veau twee van de Co ro nat her mo me -
ter, op ba sis van nu al af vlak ken de zie ken huis cij fers, waar bij ook
met en door Co ro na ge maks hal ve bij el kaar wor den op ge teld, scha -
kel de men dus laat terug naar één. 
In Enge land (waar Truss nu door Su nak is ver vang en en een sta -
king van ver ple gers dreigt) blijkt maar 40% van de hos pi ta li sa ties
door CoVid te zijn, als dat ook hier op gaat is de stij ging in de zie -
ken hui sop na mes veel min der. Er was een klei ne na jaars golf, maar
de zorg kon dat echt nog wel aan, al be richt ten de me dia er over
als of er een ramp te wach ten stond. Dat de over sterf te na de pri kac -
tie, die met veel tam tam nu niet echt door zet en zelfs te rug loopt,
ong eveer ge lijk gaat met de vaccinaties wordt niet onderkend.

Het CoVid nieuws blijft ang stig, zo bleek uit CDC-cij fers dat 7,7% 
van 10 mil joen ge vac ci neer den in de VS me di sche zorg no dig had.
Die cij fers zijn on der dwang open baar ge maakt en zijn zeer ver ont -
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rus tend voor wat be treft de bij wer king en en klach ten na vac ci na tie.
Steeds meer hart pro ble men wor den ge meld, in Flo ri da 84% meer
bij man nen van 18-39 jr en daar wordt vac ci na tie nu ont ra den voor
men sen on der de 40. Ook blijkt er veel meer Alzheimer’s voor te
ko men na door ma ken van CoVid (69% meer >65) en dat geldt nu
dus voor bijna iedereen. 
De bloed do nor club San quin kwam (vol gens Mau ri ce) met on ve -
rant woor de con clu sies en deed uit spra ken over 70plus sers, die baat
zou den heb ben bij een prik, ter wijl bloed ge ven aan San quin maar
tot 65 mag; dat is dus desinformatie.
Het dash board van het RIVM is ver vang en door een van de rijks -
over heid, zou er ru zie zijn? En de eer de re vac ci na tie cij fers kun nen
door een tech ni sche sto ring even niet ge meld wor den, handig toch! 
We moe ten wel de schrik er in hou den. BA2.75.2, BF.7, en XBB
met na men als Pyt hon en Cer be rus zou den nog meer vac cin-re sis -
tent zijn, dus dan komt de lock down!! BQ1 wordt voor lo pig nog
even do mi nant en dan BXX maar de zorg zit ze ker niet vol.
De cij fers blij ven re la tief laag dus de pa niek en het me di a of fen sief
om te la ten boos te ren is zwaar overd re ven. Even was monk ey pox
het ver haal waar de over heid en het WHO haar angst- stra te gie en
vac ci na tie-ca non op los lie ten, maar dat verd amp te snel. De mees te
ou de ren zijn al beschermd tegen pokken. 

In de VS maar nu ook hier gaat men een bi va len te vac cin-ver sie
voor BA4/5 ge brui ken, die is ge test op 8 mui zen, nog niet op men -
sen. Voor lo pig nog de oude zooi op ma ken of de nut te lo ze BA1
ver sie. Ie der een zou het pa pier waar op staat waar mee je ge prikt
moe ten mee ne men en be wa ren ivm claims! De Spi ke vax voor BA1 
die men nu prikt is wel ge test op men sen, maar niet in echt bre de
tests en al leen voor an ti stof fen en spi ke-ef fec ti vi teit, NIET VOOR
BESCHERMING TEGEN ZIEKEN HUISOPNAME EN
ERNSTIGE (IC) ZIEKTE BEELDEN. Voor de goed keu ring van de 
aang epas te co ro na vac cins zijn maar be perk te stu dies ge daan. Aan
het on der zoek naar die Pfi zer-boos ter prik BA1 de den 1800 men sen 
van 55 jaar en ou der mee. Mo der na on der zocht een groep van zo’n
800 deel ne mers van af 18 jaar. Daar uit blijkt dat de aang epas te vac -
cins een ster ke re af weer re ac tie ge ven te gen omi kron BA.1 dan de
hui di ge vac cins. DAT ER DUS NIET MEER IS. Maar CBG keur -
de nu ook de BA4/5 goed, die op 8 mui zen is getest. Voor de eerste 
vaccins in 2020 werden er 40.000 mensen getest, nu dus NUL!!
Men gokt maar wat, maar wil liefst 16 mil joen prik ken zet ten en
kocht er al 9. “In het on der zoek (naar de BA1 ver sie) was een
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hand je vol door braak in fec ties, maar daar zat geen ernsti ge ziek te
tus sen. De aan tal len zijn ech ter te klein om uit spra ken over de be -
scher ming te doen en nu gaan an de re va ri an ten rond”, ver klaart
Ingrid Schel lens, se ni or kli nisch be oor de laar bij het CBG. Er is qua 
ba sis se rie 24.12 mil joen en qua boos ters 9,4 mil joen keer ge prikt.
Op 4 sept. 2,7 mil joen her haal prik ken en en 73,2% heeft mi ni maal
1 prik ge had. Een rap port van 14 sa men wer ken de ad vie sor ga nen
met 5 scenario’s blijkt er van uit te gaan, dat alle maatregelen goed
werkten, niks geleerd dus. Zie pag 216.

Pfi zer verd ien de 26 mil jard in het eer ste kwar taal 2022, ver kocht
zich scheel, maar gaat nu lek ker veel nieu we (en die gaan ste vig
duur der wor den, 4 x in de VS) vac cins le ve ren, gooi de oude maar
weg (die wa ren toch al ge vaar lijk ve rou derd) ter wijl al leen al in
Ne der land nu mil joe nen do ses te veel kun nen wor den weg ge gooid.
Hoe veel, dat houdt het RIVM nu lek ker ge heim, men zegt wel dat
er een ac tu eel over zicht van on der an de re het aan tal ge zet te prik -
ken, het aan tal ge plan de prik ken en de hoe veel heid ge le ver de en
be schik ba re vac cins staat op het co ro na dash board, maar daar is
NIKS te vin den. Wel is be kend, dat Ne der land dit jaar 9,95 mil joen 
doses van het nieuwe vaccin krijgt, nou ja, daarvoor betaald.

Die her haal/boos ter vac ci na tie zou ze ker 50% (vol gens Mau ri ce de
Hond( en waar schijn lijk 60% van de men sen ha len. Dat is zeer de
vraag. De groei en de sta pel on der zoe ken over scha de lij ke bij wer -
king en, de zeer be perk te vac ci na tie-ef fec ti vi teit (30% max), de
over sterf te en twij fel over de re sul ta ten van de eer ste test-se rie
wor den door de over heid stel sel ma tig als de sin for ma tie af ge schil -
derd, de me dia en de so ci al-me dia platforms doen volop mee aan
die censuur.

Steeds meer bre de en ge va li deer de on der zoe ken, on der meer in
Duits land en in Enge land, to nen het dui de lij ke ver band aan tus sen
vac ci na tie en een dui de lijk gro te re sterf te kans bij een be perkt po si -
tief ef fect van de prik qua ernst van de op na me. Sterf te bin nen 2
we ken en rond 5 maan den. De on der zoe ken (on der meer na au top -
sie) ge vent hart sterf te kort na vac ci na tie ook bij jong eren aan:
Onder zoek hier wordt te geng ehou den we gens pri va cy, de be schik -
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ba re data houdt men ach ter. Maar
de pri va cy wet AVG geldt NIET
voor overleden personen, zei
minister Ollongren al in 2018.

Mijn voor spel ling, al in au gus tus2022, dat:
Ik ver wacht, op ba sis van de sta -
tis tiek rond de over sterf te hier
en el ders, dat we toe gaan naar
een veel ho ge re over sterf te, met
ui tein de lijk mis schien wel dui -
zen den per week en dat men pas
te gen half no vem ber aan de rem
gaat trek ken om dat het niet
meer te ver hul len is, dat boos te -
ren mas saal le vens kost.
kwam eerst al aar dig uit, al tap te
nie mand op de rem,  maar om dat de cam pag ne stok te valt het eerst
nog erg mee om dat veel min der men sen zich la ten prik ken, maar er
is nu weer een nieu we en heel hoge over sterf te piek ontstaan.
Kui pers ac cep teer de even heel stoer de ve rant woor de lijk heid voor
even tu e le vac cin scha de (<60 jr), maar die ligt nu bij het CBG, dat
ook het bi va len te Spi ke vax en de nieu we bi va len te ver sies goed -
keur de van af 12 jr. (in UK van af 18 jr, Denemarken 60 jr).
De nieu we en per ma nent be doel de Co ro na wet WPG staat klaar. De 
Raad van Sta te blijkt wel door de bocht en wil zelfs nog meer
maat re ge len. De recht spraak in ons land is he laas steeds min der
overtuigend!

Duits land (als uit zon de ring in Eu ro pa, in De ne mar ken is vac ci na tie 
van kin de ren nu zelfs ver bo den) gaat ove ri gens nog verd er dan hier 
en wil de hele 3G en mond kapjes ker mis weer in voe ren met ook
een streng ere wet. Het RKI (de RIVM daar) ligt nu ernstig on der
vuur we gens ge rom mel met de cij fers, maar toch gaat mi nis ter Lau -
ter bach (nu zelf CoVid gehad) er extra fors in. 

Het loopt verd er zo als het nar ra tief voor schrijft. Koop mans blijft
zich in dek ken, met een ga tenk aas mo del, De Jonge blijft van ho ger -
hand ge steund wor den, ook al blijkt z’n rol steeds du bieu zer door
WOB ont hul ling en (pag 221). VWS geeft niks vrij, de doof pot
blijft dicht. Con sul tant De loit te doet waar ze voor be taald wor den,
de op dracht ge vers dek ken. Geen ex tra emails ge von den, geen
sms-en, het ministerie krijgt de schuld.
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Oe kra ïne is nu weer in het nieuws, Rus land zit met ver lie zen en
mo bi li seer de, en wreekt de Krim brug en gas buis. Meer wa peng -
eklet ter, stroom uit val, ge doe over gas en tar we, en voor al in fra -
struc tuur platgooien.

De in sti tu ties zijn wel be hoor lijk in de verd edi ging en de cen suur
op de so ci a le me dia gaat on ver min derd door. Op Fa ce book en
YouTu be ga je zo op slot en de mas sa me dia blij ven de over -
heid-de sin for ma tie on ver min derd door ge ven. Van we ge va kan tie en 
re ces nog vooral oude koeien uit de sloot. 
Even dui de lijk mel den dat de na jaars cam pag ne to taal is ing ezakt
haalt de krant en het nieuws niet, maar men blaat lek ker door over
on be voor oor deeld rap por te ren in de bat ten. Schoon was sen!! Dat
psychi sche aan doe ning en enorm ste gen (25% nu), maar ze ker niet
met Co ro na van doen heb ben (Trimbos) neemt men zo over.
De ont hul ling en over hoe het mis ging en we zijn voor ge lo gen, ze
blij ven ech ter maar ko men en moe ten ge pa reerd wor den, want an -
ders komt er mis schien gro te pa niek en on rust, de stik stof/boe ren
ge ven aan hoe kort de lont jes zijn. De mel ding en van ernsti ge vac -
ci na tie scha de in NL (1 op 6500 prik ken) en Duits land 1/5000 of
meer zijn verontrustend.

Men houdt angst val lig op zich haal ba re en prak tisch uit voer ba re
on der zoe ken naar de le vens ver wach ting van ge vac ci neer den op ba -
sis van DNA ana ly se (b.v. te lo meer leng te en me thy li sa tie) te gen.
Dat komt er niet, hoe wel het DNA ma te ri aal breed be schik baar is
(bij GGD en RIVM) Der ge lij ke on der zoe ken, en er dui ken nu wat
re sul ta ten op, zou den na me lijk on om sto te lijk aan to nen of vac ci nes
wel of niet gevaarlijk zijn, maar dat durft men niet aan.

Angst is het wa pen 
Het mid del om de mas sa te ma ni pu le ren blijft angst, die ech ter op
zich al ver woes ten de ef fec ten heeft op men ta le en fy sie ke ge zond -
heid. Er ko men qua vac ci na tie ge rust stel len de maar mis lei den de
rap por ten, die in de me dia ook nog een ver keerd wor den uit ge legd.
Die zor gen voor rij en om toch snel een boos ter of her haal prik te
ha len, het is toch vei lig? We zul len zien, de over sterf te groeit nu
ge lijk op met de her haal prik door. Mij ver ont rust het dat nie mand
praat over ve rou der de vac cin bat ches deze zo mer, die steeds meer
scha de aan richt ten. De ont hul ling en over pro duc tie pro ble men en
batch ver schil len veran deren mogelijk het hele perspectief (pag 53
en 260)! 
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Het is al le maal vaag, be richt ge ving die wordt op ge bla zen, zon der
de con text dui de lijk te ma ken. En je wilt je toch niet schul dig voe -
len over die 320.000 ver lo ren ge zon de le vens ja ren, als vac ci na tie
mo ge lijk 26 mil joen ech te le vens ja ren kost. Het RIVM maak te een
82 pag dik rap port open baar (23 juni) waar in men de re la tie tus sen
vac ci na tie-scha de en over sterf te fei te lijk on der uit haalt. Maar in
2022 liep die on ver klaar de over sterf te weer fors op, en is er dan
geen cor re la tie tus sen boos ter/her haal en over sterf te? Ernsti ge
kritiek, ook van de toezichtgroep,op rapport zie pag 251. 
Mi nis ter Kui pers krijgt wel wat kou dwa ter vrees en wil de eerst
60min ners geen her haal prik ge ven, van we ge mo ge lij ke bij ef fec ten,
maar gaat in sep tem ber wel van af 12jaar door prik ken en neemt de
ve rant woor de lijk heid! Dit ter wijl de we ten schap de an de re kant
blijft uit kij ken en vac ci na tie scha de nu pas hard wordt gemaakt
De RIVM be richt ge ving over Post-Co vid (PCC-Long Co ro na)
ram melt, ove ri gens in lijn met de de sin for ma tie van WHO en CDC
in de VS, men volgt de “par ty-line”. Co vid en de ge vol gen zo als
Post-Co vid (met to taal vage cij fers als 20% ge trof fe nen in de VS)
zijn ze ker een ernstig pro bleem, maar het lijkt erop als of men Post
Co vid op één hoop gooit met vac ci na tie-bij ef fec ten op lange ter -
mijn, de symptomen komen overeen.
De Co ro na drei ging wordt weer lek ker aang ebla zen, oMi cron va ri -
an ten BA2.12 en voor al BA4/5 tik ken wel iets meer door en CH1.1 
groeit, maar Kui pers blijft be zig met angst zaai en. Dat al leen al
maakt men sen ziek. Er komt nu een MIT-team (Maat schap pe lij ke
Impact) naast het OMT, er wordt open lijk ge werkt aan een nieu we
noo dwet. De ui terst dis cu ta be le test cij fers wor den ge bruikt als
bang ma ker, ter wijl zie ken hui zen en IC niet echt vol stro men. Dat
lan den met hoge vac ci na tie graad en boos te ring nu meer do den tel -
len wordt uit het nieuws ge hou den, men praat al leen over een drei -
gen de zo mer golf. In de VS gaat men nu baby’s van af 6 maan den
vac ci ne ren, in ons land vanaf september ook 12+ jarigen, die
nauwelijks risico lopen.

Wie zijn ge vaar lij ker, de wap pies of de over heid?
De hele pop penk ast, de ma nier waar op het vac cin door Pfi zer op
ba sis van ach ter af hele wank ele tests en met steun van or ga ni sa ties
als het Ame ri kaan se CDC en de Eu ro pe se EMA werd door ge drukt
blijkt bij na een sa men zwe ring op zich, een Gor di aan se knoop die
nog ont ward moet wor den (of door ge hakt). De on no di ge pa niek,
het fei te lijk te kort schie ten van de vac cins, de ma ni pu la tie van en
door de me dia, de rol van de NCTV en PDC19, het komt al le maal
bo ven wa ter via WOB/WOO ont hullingen of door insiders.
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Eind mei 2022 gaf Ernst Kui pers
in eer ste in stan tie onze ge zond -
heid-soe ve rei ni teit op maar dat
bin den de WHO verd rag dat na ti -
o na le ve rant woor de lijk heid voor
pan de mie ver leg de naar de WHO 
werd ge stopt door on der meer Afri kaan se te gen stem mers. Mis -
schien is het toe val, maar toen dook ook het Monk ey pox vi rus op,
het WHO maak te er de vol gen de pan de mie van. Hou de angst in
stand! In Da vos, waar de we reld top denkt de za ken te re ge len, was
het 2022 World Eco no mic Fo rum een plek, waar men wat af stand
nam van de door ge prik te Co ro na- bub bel en mikt op CO2 foot print
om in di vi du e le ge drags-ge ge vens van ieder een maar weer in
handen te krijgen. 

De beer put gaat open
De main stre am me dia (MSM) be rich ten er nau we lijks over, maar
van alle kan ten ko men de schan da len nu los. Cor rup tie van de kant
van de le ve ran ciers en we ten schap pers met ver bor gen be lang en,
maar ook val se vac ci na tie be wij zen voor de top in Span je, de ene na 
de an de re WOB/WOO ont hul ling. Ik kan vrij wel ie de re hoofd stuk
in dit boek nu aan vul len met nieu we “fuc kups“, het is bij na niet
meer te doen. En wie spreekt de waar heid, ie der een liegt en dat is
voor wat be treft de Oe kra ïne vol strekt dui de lijk en er kend, maar
voor Co ro na moes ten we de he ren en da mes van de ge ves tig de me -
di sche orde en wie daar aan verd ient of eer de re leu gens wil af dek -
ken zo als VWS, CBS, Ni vel, SonMW, planbureau’s, RIVM, OMT
en nu Jo lan de Sap’s ja knik ken de MIT etc. maar ge lo ven. Het zal
nog even du ren, voor al les door sij pelt naar het gro te pu bliek, het
on ve rant woor de angst zaai en door men sen als Kui pers gaat nog ge -
woon door, maar hoe ver kla ren we dan het ziek te ver zuim. Of de
on der/over sterf te, het be wust als niet-ge vac ci neerd in boe ken van
over lij den bin nen twee we ken na vac ci na tie, zo als Zwe den nu toe -
geeft en hier na tuur lijk ook ge beur de. Dat is sta tis ti sche oplich ting
en het RIVM rap port van 23 juni (zie pag 244) is ta me lijk verd acht
in de con clu sies. We wor den gro ve lijk be la zerd, maar be ta len met
onze ge zond heid, weer stand, le vens duur en mis schien zelfs met de
men stru a tie cy clus en dus vrucht baar heid van onze kin de ren, al ont -
kent de goedkeuring sinstantie op de Zuidas EMA dat nu weer en
lopen de geboortes ook niet echt terug, zoals door de kritische pers
wel werd beweerd.
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Er is in ze ke re zin ra di o stil te rond Co ro na, zelfs de over sterf te was
uit beeld aan het ra ken, maar neemt weer toe. De ve rant woor de lij ke 
fi gu ren dek ken zich in, Rut te wis te z’n sms-jes, maar speelt de ver -
moor de on schuld. De Jonge zelf of het VWS mi nis te rie wei gert de
info, ong ehoord!. Oe kra ïne, toe sla gen, in fla tie, beurs on der uit,
Song fes ti val, uit huis plaat sing en; al le maal be lang rij ker dan wat we
liefst snel ver ge ten. Steeds dui de lijk er wordt wel dat de hele Co ro -
na aan pak van de over heid hier en in het hele Wes ten ui tein de lijk
een reeks mis sers en ma ni pu la ties is ge weest met mil joe nen do den
die mo ge lijk ge spaard wa ren ge ble ven bij een an der be leid. De fei -
ten ko men bo ven water, en die zijn verontrustend of erger,en
duiden op criminele manipulatie.
In ons land komt er van al les bo ven wa ter, maar ook in de VS blijkt 
uit de zgn. Fau ci-mails en de cij fers die nu los ko men dat er ten min -
ste spra ke is van gro ve mis lei ding. Uit de WOB/WOO ont hul ling
en blijkt steeds dui de lij ker, dat de re ge ring, aang estuurd door duis -
te re groe pen ambte na ren, ons be wust en con sis tent heeft voor ge lo -
gen, bij voor beeld over de ef fec ti vi teit van de 1,5m en mond kapjes
(en tegen RIVM adviezen in). 
De Jonge met name blijkt vroeg in 2022 ook de eva lu a tie van
vroeg tij di ge HCQ toe die ning te heb ben on derd rukt en daar bij be -
wust de ge ringe ef fec ti vi teit van laat tij di ge toe die ning (als men sen
al in het zie ken huis la gen) als ar gu ment te heb ben ge bruikt. Het be -
gint wer ke lijk de vraag te wor den of het han de len van deze mi nis -
ter en zijn se con dan ten niet eens door de rech ter ge toetst moet wor -
den in het ka der van zeer groot scha li ge dood door schuld. De over -
sterf te is zorg wek kend door wat ik vrees het boos te ren met mo ge -
lijk oude en “slech te re; bat ches. Het CBS heeft de over sterf te piek 
in 2021 tot Co vid do den ge pro mo veerd, en telt in 2021 nu 19.379
slacht of fers. Ook de sterf te in 2020 heeft het CBS even ach ter af ge -
cor ri geerd, dat wer den er 20.173. Die cij fers zijn pas na de move
om de over sterf te te mas ke ren aang epast want de mas sa le vac ci na -
tie zou an ders niet echt ge hol pen heb ben, er zou den dan meer
men sen in 2021 dan in 2020 ge stor ven zijn. Tot 31 dec 2021 nu dus 
vol gens CBS in to taal 39.552 of wel 0,23% sterf te en met 2022 er
bij 0,25% of meer, vergeleken met USA 0,29%, UK 0,24%, België
0,26%)l We deden het dus niet beter dan elders. 

De laf heid in beeld 
We zijn in het sta di um ge ko men, dat de fei ten niet meer ont kend
kun nen wor den, maar men nu uit vluch ten zoekt, ex cu ses, er mak -
ke lijk even “ver ge ten” is wat er speel de, de te le foon het niet deed,
de sms-jes weg zijn, de leu gens en ver gee tach tig heid van Rut te,
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Kaag, De Jonge zijn bij na spree kwoor de lijk, maar ie der een heeft
nu last van kort zich tig heid. Ik noem het ge woon lui heid, men wil
niet uit ko men voor fou ten en dat is ook wel be grij pe lijk, men
spreekt al over “bloed aan de han den” in de me dia, de tri bu na len
gaan er vast ko men. Rut te zag het aank omen, met z’n “niks vast leg -
gen” doc tri ne, z’n ouwe No kia 301 als ima ge-at tri buut met een
iPho ne in de zak, en geen ar chi ve ring van wat op “Algemene
Zaken” allemaal gebeurt.
Ik denk dat dit ka bi net het ein de van het jaar niet gaat ha len, ten zij
men de oor log nog wat op stookt en we om schuil kel ders gaan roe -
pen. Men blijft ver war ring zaai en en la ten zaai en, de me dia gaan er
wel in mee. Het is ong eloof lijk, dat jour na lis ten als Heu vel mans
(VK) bij voor beeld nog steeds de lab fout als oor zaak van de pan de -
mie ont ken nen en blij ven ha me ren op een over stap van vleer mui -
zen of zo, Koop mans steu nend, en nu monkey-pox als bangmaker. 
Inter na ti o naal co ördineert men de ver war ring, en de WHO zit dui -
de lijk in de loop. De Fau ci-mails zijn dui de lijk, het is al le maal een
ge volg van “gain of func ti on” ex pe ri men te ren ge weest (door voor -
na me lijk de VS met bi o lo gi sche oor log voe ring als ach ter grond).
Dat is iets waar Ne der land en met name het Eras mus MC al in
2012 mee vast liep, en waar Kui pers, Oster haus, Koop mans,
Fouchier, maar ook Sig rid Kaag al les van weet via haar be trok ken -
heid bij de hele we reld wij de vaccinatie coördinatie. Zie hfdst 1.
Neem ook de WHO, die de we reld op stang joe gen met een IFR
mor ta li ty rate van 3,4% (maart 2020) die min stens 10 keer te hoog
was. Een pri va te club, met veel steun van Bill&Me lis sa, die we -
reld wijd ge zond heid wil co ördineren en verd ra gen op dringt, maar
wie con tro leert hen? Die WHO heeft nu de cij fers be tref fen de de
over sterf te er kend; dat gaat in to taal om meer dan 15 mil joen on -
ver klaar de do den. Maar toe ge ven dat het mo ge lijk iets met vac ci na -
tie te ma ken heeft, dat doet het WHO niet. Het zou eer der te ma ken 
heb ben met so ci a le en eco no mi sche oor za ken, uit ge stel de zorg,
smoes jes die ook het steeds discutabeler CBS hier op-dist.
Nu blijkt al leen dat in de rij ke (high in co me) lan den 15% van de
we reld wij de over sterf te op trad en in de arm ste lan den maar 4%.
Juist ja, die arme lan den waar veel min der ge vac ci neerd is, geen
pa niek ont stond en men wel HCQ en Iver mec ti ne ge bruik te! Dus
ei gen lijk ge ven de fei ten aan dat het “Wes ter se” be leid slech ter
heeft ge werkt en de hele vac ci na tie mo ge lijk on zin is ge weest, de
lock downs al leen maar scha de heb ben ver oor zaakt en de we reld -
wij de cri sis dus de schuld is van een fout be leid. Of dat op zet, was,
on be nul, of paniekgedrag laat ik dan in het midden.
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Aller lei stu dies
to nen nu aan, dat
de lock downs
nau we lijks werk -
ten en maar heel
be perkt do den
heb ben ge -
red.Johns Hop -
kins1 con clu deer -
de: The re sults of
our meta-ana ly sis 

sup port the con clu si on that lock downs in the spring of 2020 had
litt le to no ef fect on COVID-19 mor ta li ty. String en cy in dex stu dies
sho wed the ave ra ge lock down in Eu ro pe and the Uni ted Sta tes in
the spring of 2020 only re du ced COVID19 mor ta li ty by 3.2%, 
De hele over sterf te kwes tie blijft cru ci aal, het CBS poetst het
steeds weg, maar dat is te op zich tig. Om 2021 te ver kla ren, moest
men de hele cij fer brij gaan aan pas sen. Prik ken en over sterf te heb -
ben wel de ge lijk met el kaar te ma ken, maar dat mag niet naar bui -
ten ko men. Het lo pen de jaar ver wacht ik een blij ven de over sterf te
van meer dan 300/week, als het boos ter/her haal prik be leid zo wordt 
door ge zet (met reis-QR als lok ker en drei gen de taal). Als dat weg -
valt, om dat men geen prik ken meer wil, zakt ook de oversterfte.
Onder tus sen mag Wil ders weer op Twit ter, is Wil lem Engel draai -
deur-cri mi neel ge wor den, Jab Bon te ook weer vrij en komt door
op zicht i ge ver tra ging van uit VWS de Jonge voor lo pig met de
schrik vrij uit de mond kapjes zaak, maar liegt ook Kaag lek ker
door en blijft D66 vol in #me too met ook nog een Pecht old en nu
weer NPO Rijx man ge val le tje van de dames,

Het lo ka le 2G is sinds 10 fe bru a ri. for meel van de baan, sinds 23
maart 2022 is al les op ge he ven, we zijn weer “vrij”. De ver soe pe -
ling zet te dus in de len te door, le ven zon der mond kapje of QR code 
is mo ge lijk als je niet in ter na ti o naal wilt rei zen (tot 1 juli, daar na
on dui de lijk maar drei gend als Eu ro pa bre de maat re gel), maar de
wink el doch ter-vac cins moe ten nog even weg ge zet wor den, en niet
ge zien wor den als vrij zin lo ze en mogelijk gevaarlijke herhaal -
prikken.
Over al wor den de maat re ge len af ge bouwd, al blij ven er reis be per -
king en en er blijft een ID/QR-code spo ken in Eu ro pa als di gi taal
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pas poort na de zo mer en voor rei zen. Hoe hard dat uit pakt is de
vraag. Ho pe lijk zit ten we nu wel in het pan de mie-eind spel en blij -
ven verd ere las ti ge mu ta ties uit, maar de vraag naar de vac ci na tie -
scha de op ter mijn blijft. Van af 11 April 2022 is bij ons de al ge me -
ne PCR-test bij de GGD voor bij, al leen nog snel tests, maar blijf je
een QR-code en vaak ook nog ‘n test no dig heb ben voor vlieg rei -
zen. De noo dwet stierf al in de senaat, maar na de zomer komt er
wel een andere.
De oor log en de Oe kra ïne eu fo rie be heerst nu al 2 maan den de me -
dia, er gaan steeds meer en ook zwa re wa pens naar toe en het
nieuws er over blijft ver war rend en voor al ge kleurd. Dat Poe tin
hard blijft vech ten en in ze ke re zin ook wint, de Don bass als apar te
staat wil, en daar om de trei nen en weg ver bin ding en af sluit en we -
reld wij de voed sel schaar ste het ge volg is van die wa pen le ve ran ties
en de in meng ing van de VS op al ler lei ma nie ren, dat is blijkbaar
colla teral damage.
Co ro na is dus uit beeld. Daar maakt nie mand zich nog druk over, al 
is bij na ie der een nu wel be smet en we ten we nog steeds niet hoe de 
over sterf te ont stond en de rol van de boos ters daar in om dat het
CBS (en Ni vel) de vac ci na tie his to rie en sterf te niet wil correleren. 
Vac ci na tie werkt (niet) meer en is zelfs scha de lijk. Vi rus va ria heeft 
dat op ba sis van wel be schik ba re Engel se cij fers on der zocht en
komt tot de con clu sie dat de hele vac ci na tie, na een po si tief ef fect
op de sterf te in de eer ste paar maan den, ei gen lijk niet echt heeft be -
schermd. Hier bij de cur ve van de groot ste groep (ou de ren bo ven
de 90 jr, voor mens en be ne den de 60 is er he le maal geen po si tie -
fef fect). Op ba sis van Engel se data is weer ge ge ven hoe de “All
Cau se Mor ta li ty” sterf te per 100.000 was on der ge vac ci neer den ten 
op zich te van de niet-ge vac ci neer den. Onge veer van af mei 2021 is
er geen ma te rieel ver schil waar neem baar in sterf te tussen wel en
niet gevaccineerden, in alle leeftijdsgroepen.
Daar bij kan ook nog ge dacht wor den aan het pla ce bo-ef fect. In het
be gin was vac ci na tie de gro te uit komst, men ge loof de er echt in,
en dat kan de sterf te enorm be ïnvloed heb ben (pla ce bo ef fec ten bo -
ven 50% zijn niet ong ewoon). Onder tus sen leert het uit plui zen van
de tests van de fa bri kan ten dat de re sul ta ten die zwaar leun den op
de toch al dis cu ta be le PCR test, ei gen lijk al aang aven dat het vac -
cin ei gen lijk nau we lijks werk te en door het CDC en WHO werd
doorgedrukt als experimenteel middel.
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Infor ma tie van bijv. het Brown sto ne in sti tuut2 over de mo ge lij ke
vac ci na tie scha de op kor te en lange ter mijn wordt on derd rukt, de
over sterf te wordt door het CBS weg ge poetst als fluc tu a tie. Er is
een klank bord groep o.l.v. Prof. R. Ver hey van Ni vel, maar dat zijn 
bij na al le maal bra ve ja-knik kers. Van hun ech te com men taar op de
CBS-spin is in ie der geval weinig naar buiten gekomen. 
De WOB/WOO ont hul ling en en Pfi zer vrij ga ven (in de VS) blij ven 
ko men en ma ken steeds dui de lijk er dat de over heid de bur ger wan -
trouwt, con tro leert en steeds meer KGB trek jes lijkt te ver to nen.
Daar blijkt ook de rech ter lij ke macht en het OM in mee te gaan,
met steun van de di ver se ge hei me dien sten. Wil lem Engel werd op -
ge pakt, kwam vrij, is weer ing eslo ten en weer vrij en al ler lei “dis si -
den ten”, ook par le men ta ri ërs, wor den stie kem ge volgd, maar Rut te
mag z’n SMS-jes wel weg gooi en. Hugo de Jonge blijkt niet al leen
aan vriend jes po li tiek en me dia-ma ni pu la tie te doen, maar is blijk -
baar chan ta bel. Hij be weert niks echt fout ge daan te heb ben, wel
wat be trok ken heid en het on der zoek af te wacht en, maar dat wordt 
slim ge trai neerd door VWS. De mo tie van af keu ring (7 april)
haalde het niet, ook Rutte ontsprong nog de dans. 
Het eer ste OVV-rap port of fer de Van Dis sel en de Jonge maar is
verd er een slim rook gor dijn. WOB ont hul ling en schok ten even en
ge ven aan dat de over heid de bur ger voor al min acht, fra med en
pie pelt. QR wordt min of meer stie kem (met Pie ter Omtzigt als
dwars lig ger) Eu ro pees di gi taal bur ger schap ID. Kui pers te ken de al, 
het komt er aan, zeker voor reizen.
Hoe ging het in 2022? De vier de golf kwam en ging eind 2021,
maar er kwam hier wel een zwa re en we reld wijd unie ke kerst-
 lock down om dat oMi cron werd om kleed met ab sur de pro jec ties die 
voor al het doem denk en en de onk un de van het RIVM en OMT
dui de lijk maak ten. Een lock down die on danks sterk da len de cij fers
niet echt werd ver soe peld op 14 ja nu a ri, iets meer ruim te gaf op 25
ja nu a ri maar met val se cij fers van mi nis ter Ernst Kui pers nog lang
als op maat voor 2G of zelfs 2G+werd benut. 
Het volk bang hou den was en is blijk baar het de vies, an ders gaan
we als af lei ding wel oor log voe ren te gen Rus land en vang en we
vluch te ling en op of doen ‘n stik stof cri sis. Tri bu na len en vac ci na -
tie-scha de mo gen niet ge noemd wor den, maar meer dan 880.000
men sen steun den Mona Ke ij zers pe ti tie tegen de maatregelen. 
De oMi cron pak te ze ker min der hef tig uit met min der zwa re ziek tes 
maar wel veel meer be smet ting en, na ge noeg zin lo ze en dure (tot 20 
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mil joen per dag) tes te rij en na ven an te qua ran tai ne. De kerst-lock
down moest vol gens het RIVM, ter wijl het volk mor de en op stan -
dig werd. Deze oMi cron mu ta ties blij ken niet zo ge voe lig voor al
op ge bouw de im mu ni teit en voor prik ken (maar 30% be scher ming
en 3 maan den voor de boos ter). Dat maakt ook die boos ter of her -
haal prik die wel iets werk te voor Del ta dus wei nig zin vol voor
oMi cron, maar het pus hen blijft. Steeds meer men sen gaan niet mee 
in de 3e en 4e en 5e prik, waarvan er miljoenen op de plank liggen.

Effec tie ve vac ci na tie graad
De RIVM blijft scher men met een his to ri sche vac ci na tie graad van
86% en dat staat in alle gra fie ken en ver sla gen. Dat men daar mee
de fei te lij ke si tu a tie, na me lijk dat een groot deel van die prik ken uit 
2021 on der tus sen niet meer ef fec tief zijn, ver bor gen houdt is ma ni -
pu la tie. Er wordt niet ge lo gen, de waar heid wordt ver huld! De ef -
fec tie ve vac ci na tie graad viel (en dat zie ja al in in ter na ti o na le sta -
tis tie ken) te rug naar 70% en zakt verd er om dat de vac cins na zes
maan den in zak ken qua be scher ming en men ook de QR-code pe ri o -
de heeft inge kort. Dat de be smet ting en te rug lo pen heeft dus niets
meer te ma ken met vac ci na tie graad, maar met de ver guis de herd
im mu ni ty, om dat erg veel men sen on der tus sen een besmetting
hebben doorgemaakt en antilichamen en weerstand hebben
opgebouwd.
De hele kwes tie van de ef fec tie ve vac ci na tie graad is het meest dui -
de lij ke voor beeld van mi sin for ma tie, De over heid weet echt wel dat 
de ou de re vac cins niet meer goed wer ken en pas te het QR-be leid
ook aan, maar laat op het “dash board” en in de pre sen ta ties van
Van Dis sel de oude his to ri sche cij fers staan. Vol gens Van Dis sel is
er geen spra ke van po li tie ke be ïnvloeding van het RIVM, maar dat
ge looft nie mand meer, ze ker met ver kie zing en in zicht (in 2021 en
2022) was het allemaal iets te duidelijk geën sceneerd.

Afkal ven de steun
De steun voor door zet ten van de kne vel, zo voel de men het, is na
we ken van af na me van de cij fers en pas vrij late oMi cron be smet -
tings golf erg be perkt, er gloor de ver zet. Ook we reld wijd, de truc -
kers ging en voor op. Ui tein de lijk gaf Rut te IV wat toe. Maar ge -
vac ci neerd en ge boos terd moet er wor den, want het werkt, de over -
sterf te nam toch af, er kwam zelfs wat on der sterft e al is de over -
sterf te half maart weer te rug, maar wordt door het RIVM verhuld.
Onder tus sen na wat gro te de mon stra ties zo als op 2 ja nu a ri 2021 de
zo veel ste demo in Amster dam, op nieuw on ma tig po li tie ge weld, nu 
voor al Oe kra ïne op win ding. Het nieu we ka bi net blijft bij de oude
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bood schap en Ernst Kui pers als nieu we Co ro na paus komt niet goed 
over. Nog steeds met be drieg lij ke gra fie ken, het is niet ver be terd
sinds de clowns acts van eerdere persconferenties.
De vo ri ge Co ro na-tsaar De Jonge sprak (to taal bui ten de orde) over 
on recht ma ti ge, maar nood za ke lij ke maat re ge len (vac ci na tie plicht). 
Ook lijkt nu de vac ci na tie dwang zich te rich ten op de “her stel den”,
die na een half jaar hun in ter na ti o na le QR vink je kwijt ra ken en nu
de nieu we doel groep vor men, maar nooit ge noemd wor den in de
sta tis tiek. In Duits land is die “ge ne zen”-pe ri o de al te rug ge bracht
tot 62 da gen, maar de vacccinatieplicht kwam er daar niet.
Het ging in 2021 maar door, de eco no mie en de le vens vreug de
wer den stel sel ma tig aang etast, de be vol king ver zuur de, jong eren
ver stijf den. Het door Omtzigt ge vraag de on der zoek naar de over -
sterf te is bij het niet on af hank elij ke RIVM on der ge bracht, die keu -
ren hun ei gen vlees nu. Ge re geld boos te ren wordt stan daard, het
spul werkt maar 3 maan den maar is al be steld. Het is te ver wach -
ten dat Rut te IV qua Co ro na en nu met his to risch wei nig steun en
ver trou wen, eenk en nig blijft, mis schien zelf nog er ger de hak ken in 
het zand zet. Ma ni pu la tie of weg hou den van cij fers en
plausibilisering van maatregelen is het devies.
De vroe ge win ter van 2021/2022 stond weer he le maal in het te ken
van Co ro na; boos te ren, lock down, QR-pas, twee de ling, toch vac ci -
na tie plicht in mas se ren, aan pas sen van de Neu ren berg Code, 2G (nu 
weer even uit ge steld maar er dreigt uit ruil met lock down), ge doe
rond de “bat ches”van het vac cin, de aan/door dis cus sie, reis be per -
king en en meer iso la tie van ou de ren in te hui zen, wat neer komt op
“harvesting”, de zwakken wegsaneren. 
De be per king en van de vac cins, de bij wer king en en vac ci na tie scha
de, ook doord at er mo ge lijk op zet te lijk ver schil len wa ren in wie
wat kreeg ge prikt, wor den steeds dui de lij ker en meer wan stal tig.
2021 blijkt qua over sterf te nog ramp za li ger dan 2020, het be leid
heeft ge faald, de vac ci na tie leid de niet tot uit do ving, eer der het te
gen deel. De ge vac ci neer den zijn nu het slacht of fer aan het wor den, 
zij krij gen de ziek te toch en hun al ge he le weer stand is aang etast.
De scha de door op een on ve rant woor de ma nier te vac ci ne ren, dus
zon der zgn. as pi ra tie en met de kans di rect in het bloed te in jec te -
ren, be gint ook met har de data dui de lijk te wor den. Ook hart aan -
doe ning en zo als my o car di tis en pe ri car di tis blijken (bij jonge
jongens) 132 keer (!!) vaker voor te komen na vaccinatie.
Het ver trou wen in de over heid verd wijnt, slechts 16 pro cent is be -
gin de cem ber 2021 nog po si tief over de aan pak.Dat gaat twee kan -
ten uit. Vol gens ge drags on der zoek van het RIVM toen vindt bij na
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30 % dat er (veel) te wei nig maat re ge len zijn ge trof fen om het Co -
ro na vi rus te be strij den. 40% is daar over is ‘neutraal’. Van de
niet-ge vac ci neer den keurt 91 procent de corona-aanpak af.
De macht heb bers pro be ren bij na wan ho pig hun be leid te verd edi -
gen en be leids fou ten te ver ber gen, maar er komt steeds meer bo ven 
wat er, zo als het bij na cri mi ne le con tract door de over he den (al in
2020) met de vac cin le ve ran ciers om al ter na tie ven te blok ke ren ten
ein de de ex pe ri men te le status van de vaccins te beschermen.
Het leek ooit een las ti ge griep en blijkt ach ter af ei gen lijk ook niet
veel meer, maar on der tus sen is dui de lijk dat Co ro na (CoVid-19) de 
we reld zo als we die ken den ing rij pend heeft ve ran derd, de eco no -
mie en de de mo cra tie her ijkt en ook een men ta le pan de mie en
twee de ling heeft veroorzaakt. 
Slui pen der wijs zijn we er aan ge wend, maar is wel de vac ci na tie -
dwang ve ran derd in een soort to ta li tai re dis cri mi na tie van de min -
der heid. De be oog de spurt boos ter prik ken door angst zaai en en
dwang maat re ge len blijft dan ook uit. 
We wer den in 2021 een „Aus weiss” sa men le ving. Geen QR code
be te ken de na 25 sep tem ber 2021 geen ho re ca, cul tuur, fes ti vals,
etc. en op 2 no vem ber en 12 no vem ber 2021 kon er steeds weer een 
schepje bo ven op, en kwam er verd ere lock down, avond klok, “no
jab no job” geluiden. 
De maat re ge len mis sen een ra ti o ne le jus ti fi ca tie, an ders dan vac ci -
na tie om zet en het pro be ren de gro ve mis sers on der de pet te hou -
den. Maar de cij fers val len in 2022 wel weer wat mee, in ie der ge
val was het ach ter af zwaar overd re ven om de kerst da gen zo te ver -
pes ten. Ie der een ging toch en waar schijn lijk ex tra wink elen, ge zel -
lig de kerst vie ren, dus het was al le maal con tra pro duc tief en oMi -
cron zet te wel door maar was, zoals verwacht, ook veel minder
schadelijk.

Her stel den de nieu we doel groep?
De aan pak na de len te van 2022 werd dat de her stel den (hoe veel
dat er zijn we ten we niet, dat is ge heim) niet één jaar, maar slechts
een half jaar ‘n QR vink je krij gen, en ook ge vac ci neer den zon der
boos ter tot 9 maan den be perkt gaan wor den. Wil de je rei zen, dan
moet je prik ken! In Duts land maak te men er 90 da gen van, ef fec tief 
62, blijk baar om dat de oMi cron be smet ting en en po si tie ve tests de
pan uitrezen.
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Boos ters wer ken maar 2 of 3 maan den, maar wor den af -
ge dwong en als her haal prik ken. 
Bij ons werd in no vem ber 2021 de QR pe ri o de nog juist ver lengd
om dat be we zen was, dat her stel den veel meer weer stand heb ben,
maar dat is te rug ge draaid, en al leen ge boos ter den heb ben nu nog
on be perkt een vink je. Dit ter wijl uit een on der zoek van bijv. San -
quin (bloed do nors) blijkt dat ge vac ci neer den dui de lijk min der
weer stand hebben (verminderde immuniteit). 
Er is ook een be ter beeld over het aan tal her steld en, de “na ti o na le
dok ter” van Dis sel liet in ja nu a ri 2022 on be doeld wat ge tal len los
en daar uit blijkt dat het aan tal her stel den van meer dan 3 maan den
te rug al 2,8% was, en de af ge lo pen maan den van de 1,5 mil joen po -
si tie ve tests daar ze ker nog een paar pro cent bij ko men. Die moe ten 
ook nog aan de prik. Die zes maan den be te kent ef fec tie ve dwang
voor men sen en kin de ren die eigenlijk heel weinig te vrezen
hebben. 
Uit wat van Dis sel toen deel de bleek ook dat maxi maal 9,1% hel e
maal niet ge vac ci neerd is, dat is in clu sief niet her stel den van de
laat ste maan den, de paar hon derd dui zend men sen met een an ti bo -
dy test die niet mee telt, en de 40% van de niet ge vac ci neer den die
vol gens een en quête van Mau ri ce toch ook de ziek te heb ben door -
ge maakt. Het ge tal van 1,8 mil joen ge vaar lij ke vac cin-vrij en was
dus zwaar overdreven.
Als er een har de kern van 500.000 vac cin-wei ge raars, die niet be -
schermd zijn, over bleef is dat veel en het is ong eloof waar dig dat
de zie ken hui zen en IC’s er nog vol mee la gen. Men wei gert ac tu e -
le cij fers over de her stel-vac ci na tie-ver hou ding openbaar te maken.

Steun voor kne ve len
Rut te IV ging in 2022 op de oude voet verd er en wil de eerst nog
dui de lijk de QR-Co ro na pas de hele win ter door zet ten, om dat de
zorg het mis schien niet aank on en de griep mee speelt, maar ook om 
te ver bloe men dat het vac ci ne ren niet echt ge werkt heeft. Hou ze
ang stig, zet ze on der druk, voor kom vra gen en twij fel, van Dis sel
le ver de de plaat jes! Die steeds maar toe ne men de angst en dwang
zorgt voor wan trou wen, twee de ling, is deels con tra pro duc tief en
wekt veel weer stand en cha os op, om dat de volks ge zond heid en de 
eco no mie er niet bij ge baat lijkt. De mo cra tie blijkt het opleg gen
van de wens en van de meer der heid aan de min der heid, soms met
maar een enk ele ze tel meer der heid in het parlement en een senaat
die nog verschil kan maken.
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Vac ci na tie maakt slacht of fers, di rect zelfs meer do den dan Co vid
zelf en in di rect (op ter mijn) kan het een ramp blij ken. Dat Pfi zer
zelf dat pro beer de te ver hul len bleek ook uit open baar ge wor den
Pfi zer do cu men ten in de VS, die voor al de slor di ge ma nier waar
op men om ging met het ver wer ken van bij wer king en en sterf te
door vac ci na tie aan toon de. In SEC do cu men ten geeft Pfi zer nu zelf 
toe, dat ze waar schijn lijk nooit “gewoon” goedgekeurd gaan
worden. 
Maar he laas, vac ci na tie scha de be staat hier of fi cieel niet, dat
wordt ont kend of ge ne geerd. De ge vac ci neer den met boos ter die
po si tief test ten, hiel den wel hun groe ne vink je, maar QR is hei lig
als ba sis voor een Eu ro pees reis do cu ment in de maak.
In de po li tiek wordt ie de re kri tiek op be leid of maat re ge len weg ge -
stemd, de co a li tie blijft het spel le tje van een dic ta to ri a le over heid
mee spe len. Voor al geen ver kie zing en ris ke ren, want dan gaat de
heer sen de club dik on der uit, snel een ka bi net Rutte IV met ouwe
getrouwen.
De par le men ta ri ërs la ten zich ring el oren door het OMT zo als be -
tref fen de de an ti bo dy-test, de IC-ca pa ci teit en de over sterf te, vaak
is dui de lijk dat de VWS mi nis ter zelf dat aan stuur de, on danks een
an de re me ning van het OMT. Ernst Kui pers was deel van de Eras -
mus MC kong si, OMT lid, en in ves teer de privé in blaas tests, maar
werd in 2022 te snel D66-er en op vol ger van Hugo de Jonge als
mi nis ter van VWS. De co a li tie wei ger de ook al on der zoek naar de
be lang en ver streng eling in de hele me di sche kliek, waar men sen zo -
als Fau ci, Ab Oster haus (die ook al bij de Eras mus MC club hoor de 
met aan de len in Vi ro cli nics die hem 5,6 mil joen ople ver den), maar
ook OMT le den zo als Ma ri on Koop mans al ler lei half-ver bor gen
be lang en blij ken te heb ben. Koop mans werk te tot 2018 in Wu han
op het door o.a. Fau ci ge ïnitieerde SARS-lab en is met Dros ten be -
trok ken bij de PCR-test die een mil jar den-bu si ness is ge wor den,
maar werd in 2020 door Fau ci ge vraagd om de “lab fout” hy po he se
af te dek ken met het vleer muis-ver haal. Ook Ron Fouchier, die al
eerder “gain of function” virussen maakte, was er bij betrokken.

Cor rup tie alom
Het is al le maal vaag, be lang en lo pen door el kaar, agenda’s over lap -
pen. EU-chef Ursu la von der Ley en is ge trouwd met ie mand die
be lang en heeft bij gen-the ra pie van een be drijf in de VS dat EU
sub si dies krijgt. De voor zit ter van de EMA, Emer Cooke die de ge -
nees mid de len-toe la ting re gelt, was voor heen lob by ist en werk zaam 
in Big Phar ma. Er komt nu wel een par le men tai re en quête, maar dat 
wordt weer goed pra ten van het ei gen ge drag, zelf keu ring a la
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“WC-eend”. En wie spreekt over een tri bu naal wordt weg ge zet als
opruier of komt voor de rechter.

De me dia speel den het spel mee
De MSM of wel de main stre am me dia, in ons land de gro te kran -
ten, de Volks krant voor op, de pu blie ke om roep en de com mer ci ële 
ka na len er ach ter aan heb ben voor al de over heids vi sie uit ge dra gen,
de twee de ling aang ejaagd, en ver spe len lang zaam het ver trou wen
in hun in te gri teit. Wil de en ong efun deer de be schuld i ging en, zwart
ma ken van niet-ge vac ci neer den, het is al le maal nor maal ge wor den
in de me dia, maar wat be te kent dat nu steeds meer blijkt dat het
ook van hun kant vaak “fake nieuws” was. Wor den al ter na tie ve ka -
na len en ini ti a tie ven als BlckBx, Weltschmerz, Blue Ti ger, Nieuwe 
WereldTV en “De Andere Krant” de nieuwe massa media?
We denk en mis schien nog dat te rug naar ‘nor maal’ een op tie is,
maar te veel is al on der uit ge gaan. Te veel rech ten zijn aang etast, te 
veel tij de lij ke maat re ge len gaan nooit te rug ge draaid wor den, zo als
dat de over heid (of de WHO of het WEF) fei te lijk on be perk te toe -
gang krijgt tot alle per soon lij ke in for ma tie, me disch, fi nan cieel, al -
les. Dat is ge vaar lijk, denk aan Hugo de Jonge die op de te le vi sie
ver kon dig de dat hij weet waar de anti-vax xers wo nen en fei te lijk
dreigt aan de deur te ko men met een spuit. Hij werd niet eens te rug -
ge flo ten, ook niet als hij zegt ”Ik leg me niet neer bij recht om nee
te zeggen tegen vaccinatie “(14 dec. 2021)
Te veel el len de blijft nog ver bor gen, de men ta le scha de, de on der -
wijs ga ten, de me dia waar we niet meer in ver trou wen, de aan tas ting 
van de pri va cy, het wan trou wen in de de mo cra tie en de over heid.
En dan de scha de aan de sa men le ving, de ZZP-eco no mie, de cul -
tuur sec tor, voor lo pig wor den ze nog stil ge hou den met steun maat re -
ge len, maar de ech te el len de moet nog ver werkt wor den en de im -
pact van de pan de mie maar voor al van de maat re ge len om die te
be heer sen wa ren ing rij pend en wer den zon der dui de lij ke ar gu men -
ten steeds verd er aang edraaid. Ze heb ben niet al leen de eco no mie,
maar ook ons denk en over ge zond heid, over ve rant woor de lijk heid,
so ci aal ge drag, nor men en waar den, men sen rech ten en de
verhouding tussen arm en rijk in een ander perspectief geplaatst.
Gro te pro ble men zo als het kli maat, de twee de ling, bi o di ver si teit en
een recht vaar di ge verd eling van de wel vaart wa ren mis schien tij de -
lijk even min der be lang rijk, maar ko men nu met een zwaar Co ro -
na-ac cent naar vo ren. En kun nen we ver ge ten dat we het groot ste
deel van de we reld be vol king heb ben la ten zit ten en ons ook over
de ne ven scha de door de eco no mi sche ont wrich ting el ders nau we -

21



lijks op won den? Het ne o li be ra le mo del heeft een paar nare krasjes
opgelopen, saar kan het WEF niks aan doen.

Afglij den naar een to ta li tair re gi me
Je kunt het al le maal po si tief zien, of juist een doem sce na rio be -
denk en, van bei de geef ik la ter een aan zet. De on no dig ver stik ken -
de maat re ge len, die op 25 sep tem ber 2021 en nog be klem men der
la ter in no vem ber en tot eind ja nu a ri 2022 van kracht wer den, en
nau we lijks als een ver soe pe ling be ti teld kun nen wor den, zijn een
splijt zwam voor de sa men le ving ge wor den. Ze de den een qua si-de -
mis si o nair ka bi net verd er wank elen, maar de oor log bracht red ding. 
Het een zij dig opleg gen van zwa re be per king en valt niet al tijd goed, 
leid de tot het ont slag op staan de voet van een staats se cre ta ris en
ver oor zaakt een dui de lij ke twee de ling in een po li tiek kli maat waar
al ler lei oud zeer weer naar bo ven komt, ook van “keu ri ge” mi nis -
ters en een op BZ zwaar fa len de Sig rid Kaag, die blijk baar min der
de gro te lei der is dan ze voorg af en viel over mis kleu nen rond
Afgha nis tan, maar nu Fi nan ci ën mag doen en de zwij ne rij bij D66
on der het ta pijt ve gen. Door ve len wordt het be leid nu ge zien als
dis cri mi na tie van een min der heid en af glij den naar een to ta li tai re
staat, of wel het opleg gen van de wil van een “aang eno men” meer -
der heid aan een min der heid, met voor bij gaan aan democratische
rechten. Vergelijkingen met de jodenvervolging zijn niet van de
lucht en er werd een galg rondgedragen op de Dam.
De vac ci na tie dwang werd in 2021 steeds verd er en zon der goe de
ar gu men ta tie op ge schroefd, maar heeft dat wel zin, of gaan men sen 
juist daard oor juist de hak ken in het zand zet ten? Er ont staat een
sfeer van “Ver zet”, en dat kan uit de hand lo pen. Ge weld, maar ook 
cy ber-ge weld zo als een ddos-aan val op 25 sep tem ber. Dat is een
ge rich te aan val die de ser vers over be last. In com bi na tie met de gro -
te druk te, men schat te dat weer eens ver keerd in, leid de dit er toe
dat veel men sen hun QR-code niet kon den la den. en waar om ging -
en Fa ce book en DigID op 4 october 2021 plat?
Het ver zet groeit, vecht te gen cen suur en me dia-ma ni pu la tie; de
waar heid is nu het pre ro ga tief van de re ge ring, nog al dic ta to ri aal.
De be trok ke nen, die men wel als wap pies be ti telt maar die vaak op
an de re gron den vin den dat ze goe de re den heb ben om geen prik te
krijg en, krij gen ook steun van een bre de re groep, maar de hele
kwes tie is wel min of meer uit het nieuws door Oe kra ïne. Hoe goed 
werkt de dwang of een ver plich ting? Een vac ci na tie ver plich ting,
die men hier (nog) niet wil opleg gen, maar waar de po li tiek niet
meer te gen was (in mo ties in 2e Ka mer) blijkt in an de re lan den
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maar be perkt ef fect te heb ben, werd wel doorgedrukt, maar toch
weer niet doorgevoerd. 

Impact voor bij de eco no mie
Er is veel te doen over steun, her stel, de eco no mie weer op gang
breng en, de ge trof fen be drij ven en on der ne mers weer aan de gang
krij gen. Dat lukt ook be ter dan ver wacht, we ko men ei gen lijk vrij
snel uit de eco no mi sche te gen wind. De steun werd ge stopt, maar
toen toch weer op ge start en nu vaak teruggevraagd.
Iets an ders is wat er met onze in stel ling, ons ver trou wen in het sys -
teem, ons ge loof in de mo cra tie en het ne o li be ra le mo del is ge beurd. 
Zelfs de we ten schap is ge muil korfd, art sen moe ten zich hou den aan 
wat wordt voor ge schre ven als waar heid en an ders ge straft, ter wijl
ach ter af blijkt dat ze wel een punt had den. De mees te we ten schap -
pers zijn pre cies dat, men sen die het “we ten” rang schik ken, in
schap pen pro be ren te ca ta lo gi se ren, door meta-ana ly ses nog be ter
te clas si fi ce ren, maar het zijn geen “we ten schep pers” meer, zij die
nieuwe kennis opduiken, bedenken, scheppen.
Wat zijn de ge vol gen van de aan tas ting van onze vrij heid en au to -
no mie, onze pri va cy en in ti mi teit, onze ver bon den heid met onze
naas ten, onze po ten tie en daad kracht (agen cy met weer zo’n nieuw 
woord), onze in stel ling om ve rant woor ding te ne men? We zijn ge -
dwong en of in ie der ge val via over heid en me dia ver leid tot ac cep -
te ren van op ge leg de maat re ge len en kud de ge drag (ge schaapt is de
term). Hoe gaat dat uit wer ken in de gees te lij ke ge zond heid, in ziek -
tes die daar mee sa men hang en, in de ge mid del de le vens duur, in de
ac tie be reid heid, on der ne mings zin, in no va tie? Dat zijn risico’s die
nau we lijks zijn bekeken, maar heel ingrijpend, duur en kwalijk
kunnen uitpakken. 
Ik ver wacht naast Alzheimer’s bij voor beeld ook een dui de lij ke toe -
na me in Parkinson’s om dat de die pe oor zaak daar van ge brek aan
zelf ver trou wen is, en dat heeft het Co ro na be leid fors aangetast.

Ontwik ke ling
Toen de eer ste ver sie van dit boek ge drukt werd, op 4 mei 2021, zat 
en we nog mid den in de lock down, maar gloor de er licht. Ander
hal ve maand verd er le ken we even vrij maar kwam er in juli toch
nog een del ta/dis co-piek en bleek au gus tus toch meer rood dan
groen op de kaart jes en vond het RIVM de vrij rus ti ge cij fers van
sep tem ber “stil te voor de storm”. De jeugd bleek de bott le neck en
het mas sa le rei zen hielp ook niet echt. En dat ter wijl we goed deels 
ge vac ci neerd zijn! 24 mil joen prik ken so far (maar nu af vlak kend),
Dus nog wat meer dwang en tes tei sen, geen fes ti vals maar wel F-1
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race. En voor de vac ci na tie-vrij en was het he le maal zuur, die
moesten steeds testen!
De door braak en ver soe pe ling leek in de len te van 2021 al in vol le
gang, ein de juni zou den we echt uit de lock down zijn. Op 28 mei
2021 kon dig de pre mier Mark Rut te al bre de ver soe pe ling en aan,
het openg aan van ho re ca en de mo ge lijk heid van fes ti vals; dat
kwam neer op het ein de van de lock down. Op 18 juni ging dat nog
verd er. De OV mond kapjes en an der hal ve me ter af stand ble ven nog 
even. De vac ci na tie dwang bleef wel over eind en zelfs ge nie pi ger,
met een ech te twee de ling in beeld van we ge de maat re ge len el ders.
Op 9 juli 2021 viel weer het doek, door del ta en de jeugd. Su per -
spre a der events zo als dis co en de fes ti vals, daar ging dus een streep 
door heen. De del ta/dis co piek trof voor al jong eren, vlak te vrij snel
af, maar leid de toch tot maat re ge len, zo dat ons land weer rood
kleur de in ECDC ver band met al ler lei reis be per king en en ad vie -
zen. Waar ove ri gens nie mand zich aan stoor de, ook mi nis ters en de 
ko ning niet. Heel Eu ro pa ging namelijk in de delta-paniek toch op
vakantie, al werd reizen wel puzzelen. 
Even snel vac ci ne ren werk te al snel niet meer, je moest 2 we ken of
bij Jans sen zelfs 4 we ken op je QR-code wach ten. Het be leid zwab -
ber de voort, ter wijl de piek vrij snel over ging. Op 15 sep tem ber
2021 kwam en er ver soe pe ling en, zo als geen 1,5 mtr. meer, maar
fei te lijk draai de het om meer har de vac ci na tie dwang en de C-pas.
Op 25 sept. wer den de maat re ge len al leen maar string en ter en
steeds min der ge ba seerd op fei ten, het wa ren de aan na mes van een
be perk te groep met ber gen Co ro na-bo ter op hun hoofd die het be -
leid be paal den, en daar bij voor al niet wil len erkennen dat men
misschien helemaal fout zat,
Het na jaar 2021 met mo ge lijk ook nog in flu en za of an de re griep als 
ex tra scha duw kwam met de vier de golf, dus weer pa niek bij de ge -
zond heids in stan ties, maar heb ben die zelf echt druk ge zet ach ter
meer fa ci li tei ten, IC-bed den, in haal oplei ding en etc.? Nee, dat was
niet no dig, het VWS mi nis te rie lag zelfs op zet te lijk dwars, maar
fei te lijk is de ca pa ci teit veel min der ge wor den, liep per so neel weg
om dat zij niet, en hun bazen wel hun zakken vulden, etc. 
Nu klaag den de goed be taal de OMT-le den voor al over zorg druk,
maar de wer kers op de vloer meer be ta len, nee toch. Dit ter wijl de
lei ding, het OMT en veel zie ken huis-art sen met test be drijf jes aan
de gang ging en en Kui pers ong ekend rijk ge wor den zou zijn als z’n 
blaas test was ge lukt. Hoe zo geen be lang en ver streng eling?
Zon der dui de lij ke cij fer ma ti ge on der bou wing de ho re ca, fes ti vals
etc. steeds meer ver bie den voor niet-ge vac ci neer den zon der QR
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code en het sug ge re ren van 2G be leid van he le maal bui ten slui ten
van niet-ge vac ci neer den en zelfs her stel den via de boos ter dwang
was de apo the o se van het pa niek be leid. De 4 mil joen po si tief ge -
tes ten en dus po ten tieel be scherm den wer den ner gens ge noemd.
Men geeft geen dui de lij ke cij fers meer over vac ci na ties (waar de
groei echt uit was be hal ve dan de boosters) maar niet over mensen
met een herstel bewijs?
De in stan ties doen steeds hun best de angst (die de im mu ni teit juist
aan tast) te la ten groei en en pro pa ge ren nog steeds vac ci na tie voor
ie der een, ook jong eren en kin de ren, en met on ei gen lij ke pro pa gan -
da mid de len die voor an de re me di cijn en niet ge oor loofd zijn. Maar 
is dat wel zin vol nu blijkt dat mens en die de ziek te heb ben ge had
re de lijk im muun zijn en zelfs be ter te gen de del ta va ri ant kun nen,
ter wijl ge vac ci neer den ong emerk te (asymp to ma ti sche) be smet -
tings bron nen kun nen wor den? In ons land en el ders is “ge ne zen”
zijn nu be perkt, ter wijl die na tuur lij ke im mu ni teit veel langer blijft.
Het aantal “herstelden” houdt men geheim! 
Een hele grot e groep heeft ‘ongeteste” en dus on be we zen Co ro na
ge had, of zelfs an ti bo dy con fir ma tie maar kreeg geen QR-code, het 
RIVM vindt dat daar geen tijd voor is en het in ter na ti o naal niet ge -
ac cep teerd wordt, en de re ge ring ne geert de 2e Ka mer mo tie ter
zake. Tes ten, ook van ge vac ci neer den, speelt in de nu af ge wen de
2G aan pak al he le maal niet meer, ter wijl de 1G aan pak (al leen
maar tes ten) hel e maal geen gek idee was (van de Christen Unie). 
Vac ci na tie werkt, dat is en blijft de man tra van het RIVM en Co ro -
na paus van Dis sel, al on der steu nen de fei ten dat niet al tijd vol doen 
de, er blijft twij fel over het be leid en de ef fec ti vi teit er van, zo als
ook Vi rus va ria voor het UK aan toon de. Het hele vac ci na tie-spiel
heeft blijk baar niet ge werkt, in 2021 bij na net zo veel slacht of fers
en meer scha de dan in 2020, en gaat boos te ren dat ve ran de ren? Dat 
werkt nau we lijks te gen oMi cron, mis schien een nieuw vac cin wel,
maar eerst moet de oude voor raad even op! Aan de ho ri zon zijn er
wat dure be han de ling en (van Merck en Pfi zer zijn Pax lo vid en Ve -
klu ry a 530$ per be han de ling nog niet goed echt ge keurd maar nu
wel een bre de en ge pro mo te ex pe ri men te le be han de ling in de VS)
en mo no clo na le an ti bo dy the ra pie maar het goed ko pe HCQ en
Iver mec ti ne, die el ders dui de lijk po si tie ve re sul ta ten ga ven, zijn
nog steeds half-taboe en vitamine (K2, B3, zink, probiotica etc) als
profylaxe wordt niet genoemd. 
Dat er min der mu ta ties zou den zijn door bre de vac ci na tie is ook
niet hard te ma ken, eer der het om ge keer de, het vi rus mu teert om te
over le ven (oMi cron met BA.2, BA.4/5). 
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Het aan tal ge vac ci neer den in zie ken hui zen blijkt in de lan den om
ons heen gro ter dan hun re la tie ve aan deel, bij ons zou dat niet zo
zijn, blijft men be we ren en sta ven met nau we lijks in zich te lij ke on -
der zoe ken. De be we ring en van de over heid, OMT en RIVM blij -
ken veel al niet te klop pen en als ma ni pu la tie en vac ci na tie pro mo tie
te zijn ing ezet, dat blijkt ook weer uit die WOB stukken.
Vac ci na tie heeft mo ge lijk even ge hol pen, maar pre ven tie en be han -
de ling kre gen daard oor nau we lijks aan dacht. Dat ge lei de lij ke
bloot stel ling (dus juist geen lock downs) aan niet te gro te vi ri o -
nen-con cen tra ties de im mu ni teit op bouwt en dus de ernst van de
ziek te in het al ge meen be perkt werd niet door het RIVM, maar
door Mau ri ce de Hond en zijn kruis tocht te gen ae ro so len en vóór
ven ti la tie aang edra gen. Men mis bruik te de sta tis tiek, want de cij -
fers ging en al in 2020 om laag vóór de zwa re maat re ge len effect
hadden, in 2021 ook al voordat er gevaccineerd werd. 
De drei ging wordt ge voed door de in stan ties, die ook 1,8 mil joen
jeug di gen (12-17 jr) ging en vac ci ne ren en nu gaat dat ook voor
5-12 ja ri gen spel en, als een soort kinds ol dat en die een schild
moe ten vorm en te gen de del ta-va ri ant die vol gens de RIVM-mo -
del len zo dreig de, maar ui tein de lijk na een ste vi ge piek en door
oMicron wel meevalt. 
OMi cron kwam en kan als nog te gen val len, dus door prik ken maar.
De EMA keurt het al le maal goed, dit ter wijl Pfi zer zelf in haar (Ca -
na de se) bij slui ter aang af dat de groep jeug di gen een 0,4% ri si co op
ernsti ge bij ver schijn se len loopt en van Co ro na zelf zeer wei nig te
vre zen heeft. Nu blijkt in 2022 wel de ge lijk dat bij veel jong eren
hart klach ten op tre den, maar ba ga tel li seert men dat, dat gaat wel
over.

Zo mer 2021: even lucht
De blije zo mer van 2021 bleek dus ui tein de lijk nog al be wolkt en
nat, en het wa ter was de nieuw vij and. De men sen wa ren het lock -
down en de maat re ge len zat en ging en weer los. We ging en mas -
saal rei zen, het ge spaarde geld snel uit ge ven en zo pla muur den we
de el len de, de kos ten en de slacht of fers weg ach ter een muur van
po si tie ve blij heid. Te vroeg want delta sloeg toe in het najaar.
Co ro na woed de on der tus sen nog vol op in lan den en con ti nen ten
die tot dus ver ge spaard ble ven, we reld wijd was er ze ker nog geen
spra ke van uitdoving. 
Lang za mer hand werd vac ci na tie ie der een op ge drong en, wei ge ren
duur ge maakt door tes tei sen op te schroe ven en via pro pa gan da en
ge dwong en voor lich ting op b.v. scho len ge sti mu leerd. In de me dia
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werd mas saal en ong estraft af ge ge ven op de wei ge raars, de wap -
pies, de an ti vax xers en de wetenschappers die hen gelijk gaven. 
De cen suur bleef, art sen moe ten zich hou den aan wat de over heid
be paalt, de mon stre ren mag al leen tot steun van het re gi me, fees ten
en F-1 ra cen mocht wel. Voet bal leek tot de match te gen Tsjechië
een leu ke af lei ding van de po li tie ke pat stel ling. De Olym pi sche
Spe len ble ken nut tig als af lei ding maar wa ren ook een Co ro na-
 sprei der event, Zand voort was de acid-test en gaf geen stijging!
Zo als al tijd schrij ven de over win naars de his to rie en ko men er prij -
zen, pen ning en, rid der schap pen voor de gro te lei ders van OMT,
RIVM, voor al len die het oprech te lei der schap van onze Mark heb -
ben ge diend. Het gro te af dek ken be gon, want nie mand is schul dig;
in dien no dig zijn we toe val lig ver ge ten hoe het ging of zijn de pa -
pie ren of sms-jes zoek. Het leek er zelfs op dat ex tra ge werkt werd
aan het ver klei nen van de groep niet ge vac ci neer den om te voor ko -
men dat nare bij wer king en op ter mijn te be wij zen zou den zijn, het
bijl tjes dag-in dek fe no meen. Dwang en drang moest, want de twij fel 
groei de en de cij fers klop pen niet, vaccin-vrij blijven als beste
keuze kreeg aanhang.
Het eind spel leek zo mer 2021 be gon nen, als er maar geen nieu we
va ri an ten op do ken (het geen dus ge beur de). Het werd, met mis -
schien nog een paar pa niek mo men ten, tijd voor te rug blik ken en de
po li tiek ging al het gro te the a ter stuk der we der op bouw op voe ren
en in de ach ter ka mer tjes de oude wijn in nieu we zak ken pro be ren
te ver pak ken. We zul len weer sa men moe ten le ven, de vax xers en
de anti-vaxx ers, de BOA’s en de de mon stran ten, de ka pot ge maak -
te mid den stan ders en ZZP-ers, Ver zoe ning of is het de doof pot,
werd een the ma, na tuur lijk on der lei ding van veel te laat een
(nieuw) ka bi net met al leen min der heids steun in de se naat maar met 
de zelf de men sen. Die fout jes, ach er ging wel eens wat mis, de
druk was groot, on we tend heid valt nie mand te ver wij ten. De me dia
en WOB-bers zul len nog wel wat mis sers en fuck-ups bo ven wa ter
ha len maar te veel klok ken lui ders; dat moet ont moe digd wor den.
23 mil joen voor de fei te lijk mis luk te CoronaMelder App, dat was
toch verantwoord, of niet? En er zijn ook nog wat miljarden zoek! 

Het was in 2020 en be gin 2021 een ing rij pen de pe ri o de ge weest en
we wa ren er nog niet uit, de vier de golf kwam in vol le sterk te on -
danks de vac ci na tie en oMi cron raast in 2022 rond. Het was twij fe -
lach tig of de vac ci na tie wer ke lijk zo veel ef fect had ge had en of
boos ters wel wer ken, mis schien was de al ge he le im mu ni teit van ge -
vac ci neer den af ge no men. Dat zou de zoveelste Corona-misser zijn.
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Er is be ter in zicht no dig in de on der lig gen de cij fers, en open baar -
ma king daar van. Het on der scheid tus sen hen die de ziek te door -
maak ten (al dan niet met ernsti ge ver schijn se len), niet-ge vac ci neer -
den, niet ge slaagd ge vac ci neer den (im mu no-com pro mi sed dus on -
be schermd), deels ge slaagd ge vac ci neer den en vol le dig ge slaag de
(dus in the o rie be scherm de, maar blijk baar toch vi rus-ge voe li ge)
ge vac ci neer den zien we niet goed te rug in de cij fers. Pas in 2022
werd toe ge ge ven dat ook ge vac ci neer den veel in het zie ken huis be -
land den, daar bed den be zet ten en be smet te lijk kun nen zijn, maar
binnen 2 weken na de prik als niet-gevaccineerd zijn geboekstaafd.
Waar om we ten we zo wei nig over kwets ba re groe pen, on der lig gen -
de ziek tes die Co ro na ex tra ge vaar lijk ma ken, de licha me lij ke con -
di ties, ziek te his to ries, ge bruik an ti bi o ti ca, dieet, gees te lij ke in stel -
ling, PTSS pro ble men, darm-bi oom en vi room ge bre ken, ge ne ti -
sche ge voe lig heid (zo als het Ne an dert hal LZTFL1 gen), etc. etc.?
Na twee jaar zou dat toch eens be ke ken moet en wor den en ge zocht 
moe ten word en naar bi o mar kers (sig na len) die ge voe lig heid voor
de ziek te (en mis schien ook voor vac ci na tie, boos ter-ef fec ti vi teit
ook voor oMi cron en voor door braak-in fec ties) aang even. Ook in
de even zeer for se over sterf te (1100 in week 46, af ge vlakt in de -
cem ber, on der sterf te in ja nu a ri 2022, daar na con ti nu weer over -
sterf te) is ook geen on der scheid tus sen wel en niet ge prikt in al ge -
me ne sterf te te ma ken, de sta tis ti ci staan met lege han den. De oor -
zaak zou naast vac ci na tie sterf te kunnen liggen in slechte batches
van het vaccin, en uitgestelde zorg, al is dat niet waarschijnlijk.
De LAREB cij fers (de in stan tie die de klach ten over bij wer king en
en sterf te na, bij en door vac ci na tie re gis treert maar niet na trekt)
zijn ui ter ma te vaag. De Pfi zer ont hul ling en in de VS over hoe men
daar de bij wer king en (VAERS) ook al leen maar no teer de zijn il lu -
stra tief. Het duidt er wel op dat vac ci ne ren, boos te ren en ze ker zon -
der as pi ra tie (dus niet in een ader) helemaal niet ongevaarlijk is.

We rel dwijs
Het was niet he le maal on ver wacht. Bij de mil len ni um-wen de zag
het er al naar uit dat de een en twin tig ste eeuw geen rus ti ge tijd zou
wor den. Er wa ren drei gen de wol ken. De twin tig ste eeuw had ons
veel moois en nieuws ge bracht maar het was dui de lijk dat de ont -
wik ke ling en in de tech no lo gie, de schaal ver gro ting, de be vol kings -
ex plo sie en de glo ba li se ring een prijs had den. Daar was geen
profetisch inzicht voor nodig.
De gro te klap per, so far, is het Co ro na-vi rus in 2020. Er war en
wel is waar aan wij zing en dat er een gro te pan de mie aan zat te ko -
men maar nie mand was er echt op voor be reid dat een op zich las ti -
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ge en niet on schuld i ge griep vi rus-uit braak in de stad Wu han in
Chi na snel een pan de mie werd of zo door de WHO werd be ti teld.
Er brak een mon di a le pa niek uit waar bij de re ac ties van met name
de me di sche we reld en de over heid de zaak ei gen lijk voor al er ger
maak ten. De ne ven scha de op men se lijk en so ci aal-eco no misch ter -
rein is enorm en groeit nog steeds, we zijn er nog niet!

Long Co ro na /Post-Co vid werd eerst niet (h)er kend
De hele ont wik ke ling was voor mij een uit ver gro ting van mijn per -
soon lij ke Co ro na ver haal. Want hoe wel dat in het be gin voor mij
niet dui de lijk was, had ik in 2018 op een in ter na ti o na le con fe ren tie
een voor lo per en soort ge noot van Co ro na, na me lijk het SARS-vi -
rus op ge lo pen (an de re soor ten co ro na-griep zijn er al veel lang er).
Ik ben er toen mee naar de dok ter ge stapt, die con sta teer de te recht 
dat m’n long en niet in orde wa ren en ver wees me door. Er wer den
bij het AMC in Amster dam al ler lei tests ge daan, foto’s en een scan
ge maakt. Co ro na was toen nog niet in beeld, nie mand stel de een
an de re di ag no se dan dat het rest ver schijn se len wa ren van een eer -
de re ope ra tie; er was wat lit te ken weef sel maar het ging wel over,
ge duld. Toen de klach ten aan hiel den en er oe deem bij kwam (vocht 
in de be nen en ach ter de long en) kreeg ik weer onderzoek en weer
scans en foto’s met dezelfde diagnose en medicatie.
Het werd niet echt be ter, ik bleef moe, af en toe de pres sief, had
geen smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik
speur de het in ter net af en kreeg door dat ik de symp to men van het
Post-SARS Syn droom ver toon de. Daar was in Azië veel over be -
kend want SARS had daar al eer der be hoor lijk huis ge hou den.
Maar hier wist en de huis arts en de art sen van het AMC niks van en 
ook het Long fonds wist van niks. Dat syn droom ken den ze (nog)
niet, ik beeld de me mis schien maar wat in. Kwa lijk, maar zo gaat
dat on der me di ci. Dat was de si tu a tie tot de zo mer van 2020, toen
de eer ste ver ha len be gon nen op te dui ken over wat lang Long Co -
ro na/CoVid heet te en fei te lijk Post-SARS/CoVid Syn droom was en 
ui tein de lijk nu ook Post-Co vid ge noemd wordt. Er werd toen wel
een goed on der zoek (door prof. Mar tijn Spruit van het CIRO) ge -
daan. Onder tus sen is dui de lijk dat Long Co ro na som mi gen, mis -
schien wel 3% (waar on der ik zelf), tot half-ge hand i cap ten maakt en
er is tot dusver alleen maar wat symptomatische verlichting.

Het fou te batch ver haal klopt toch
Eind 2021 was er eni ge op win ding toen er op ba sis van Ame ri kaan -
se VAERS cij fers werd aang etoond, dat in be paal de ge bie den en bij 
be paal de bat ches (pro duc tie-een he den) van het Pfi zer vac cin ver -
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schil len ble ken te zijn in sterf te. Er kwa men al ler lei be schuld i ging -
en, Pfi zer zou ex pe ri men te ren met de vac cins, be paal de (re pu bli -
kein se) sta ten zou den meer dan nor maal ge trof fen zijn, de con spi ra -
cy-aan hang ers do ken er dik op. Je kon via zelfs na gaan of je toe -
val lig een “slech te” batch prik had ge had, om dat die batch stond
aang ege ven op je vac ci na tie-ver kla ring. Die op win ding ebde weer
weg, er wa ren toch al ler lei in stan ties die de kwa li teit van ge nees -
mid de len in de ga ten moes ten hou den, de in ter pre ta tie van de data
bleek niet he le maal be trouw baar en al leen een paar die hards zo als
Wil lem Engel ble ven (te recht) ge lo ven in de batch-ver schil len.
Onder zoe kers van over sterf te bij het RIVM en CBS negeerden dat
dit in ons land mogelijk een rol speelde in de najaars-piek 2021. 
Maar toen wer den er ge hei me e-mails, pre sen ta ties en een in tern
Pfi zer rap port ge lekt en kwam naar vo ren wat er wer ke lijk aan de
hand was en hoe de in stan ties, on der druk van de po li tiek en mo ge -
lijk markt par tij en, de hele toe la tings pro ce du re had den ver sneld,
nor ma le con tro le-stap pen had den weg ge la ten en ernsti ge be zwa ren
en waar schu wing en, ook uit ei gen kring en zelfs door Pfi zer men -
sen, had den ge ne geerd en weg ge poetst. Be lang rij ke be leids be pa lers 
zo als Von der Ley en en in de VS Se cre ta ry of He alth and Hu man
Ser vi ces Alex Azar zet ten de toe la tings in stan ties zo als de Eu ro pe se
EMA en de MHRA in de VS on der druk en te ken den voor aank oop.
De ge lek te e-mails wa ren van men sen zo als Noel Wat hi on, des tijds
EMA’s de pu ty exe cu ti ve di rec tor, Mar co Ca va le ri; EMA’s Head of
Bi o lo gi cal He alth Thre ats and Vac ci nes Stra te gy en la ten zien, hoe
men pro tes teer de, waar schuw de te gen over haas te goed keu ring en
ook aang af wat de be zwa ren en zor gen wa ren. In het pro duk tie-pro -
ces van de vac cins ontstaan dus naast de be doel de mRNA se quen ce
(code die moest zor gen voor het aan ma ken van de ei wit ten die het vi -
rus aan pak ten) ook an de re se quen ces dan de be oog de code. Die zijn
klei ner, maar vin den mak ke lij ker aank no pings pun ten om an de re ei -
wit ten te ge ne re ren, die al dan niet schadelijk zijn. 
Die te kort ko ming en in de pro duk tie wa ren be kend, Pfi zer geeft dat
ook toe, maar het idee was dat als dat een min der heid was en de
“goe de” se quen ce meer dan 70% was, het geen pro ble men zou
ople ve ren. Maar dat is een aan na me, dat is niet goed on der zocht. In 
de test fa se ge bruik te Pfi zer ma te ri aal van 78% maar in de pro duk -
tie-bat ches haal de men in eer ste in stan tie de 50% niet eens, en
kwam men met een li miet van 52% als on der grens om en vac cin
nog te kun nen uit zet ten (in jec te ren). Dus 48% “an de re” mRNA!
Wat doet die, want juist op ge bro ken stuk ken van een “goe de” se -
quen ce zul len zeker “matches” vinden en eiwitten gaan genereren.
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Uit de emails en het rap port blijkt, dat al ler lei men sen zich daar
ernsti ge zor gen over maak ten, maar dat het hele pro bleem ui tein de -
lijk werd ge ne geerd en in de cem ber 2021 keur den de in stan ties de
vac cins goed als ex pe ri men teel (FDA) of “con di ti o nal” (EMA)
zon der dat het pro bleem was op ge lost of zelfs maar erkend. 
Dit houdt dus in, dat er be hoor lij ke ver schil len kun nen zit ten tus sen 
de bat ches, dat zelfs in het op ti ma le ge val van 70% ong ebro ken
mRNA code er nog steeds “fou te” se quen ces mee ko men, maar dat
bij 52% bat ches de kans dat daar nare con se quen ties aan vast zit ten
veel gro ter is. Er is wel ge steld, dat de mRNA code maar kort in het 
lichaam blijft, en dan wordt af ge bro ken, maar de ge ge ne reer de ac -
tie ve ei wit ten doen dan het werk. Dat geldt dus ook voor mo ge lijk
scha de lij ke ei wit ten. Het is dui de lijk dat de in stan ties, die de kwa li -
teit van ge nees mid de len in de ga ten moe ten hou den, zo als het Col -
le ge Be oor de ling Ge nees mid de len (CBG), heb ben ge faald. Is er
wel ge ke ken naar het per cen ta ge ong ebro ken mRNA code (dat gaat 
om laag bij ou de re (over de da tum) vac cins) of zat men te slapen?
Als er daardoor mensen gestorven zijn, wie is verantwoordelijk?
Dit hele ver haal is weg ge drukt, ont kend, maar komt nu naar vo ren
en staat in schril con trast met wat door de me dia en RIVM naar
bui ten werd ge bracht, na me lijk dat je door een prik nooit dood gaat. 
Er blijkt een hele or ga ni sa tie, olv de NCTB te zijn op ge zet, die de
be richt ge ving heeft ge ma ni pu leerd, en waar in mi nis te ries, me dia en 
so ci al media platforms samenwerkten.

Jo lan de Sap3, de ex cuus truus van het MIT
Het OMT was te een zij dig, te veel me di ci en vi ro lo gen, dat be greep 
men ook in Den Haag, dus werd er een Maat schap pe lijk Impact
Team op ge steld, naast het OMT. Die zou den kij ken naar de ef fec -
ten van lock down en vac ci na tie, in een bre der so ci aal-eco no misch
per spec tief. Groen-links er Jo lan de sap, die na de TK ver kie zing en
van 2012 werd af ge voerd, ze haal de maar 4 ze tels bin nen. Ook
heeft ze een rol ge speeld in de verhoging van de AOW leeftijd.
Maar nu werd ze van stal ge haald om het MIT kleur te ge ven, maar 
dat valt nog al te gen. Mau ri ce de Hond noem de haar de Echo put
van het OMT. Ze mag vast nog eens mi nis ter of staats raad wor den,
ten zij GL haar om haar on zin de sa vou reert.

Waar om dit boek?
In de ti tel ge bruik ik het woord fuck up. Dat trekt de aan dacht en ik 
denk in der daad dat er veel fout is ge gaan. Daar gaat het eer ste deel
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van dit boek over maar dat im pli ceert niet dat er geen goed werk is
ge le verd en zin ni ge be slis sing en zijn ge no men. Heel veel men sen
heb ben meer dan hun best ge daan, le vens ge red, en ze verd ie nen
ook meer dan klap pen, een schou der klopje en ‘n fooi. 
Waar om wil ik al les nog een keer opra ke len? Ei gen lijk voor al om
dat ik steeds min der ver trou wen heb in het “sys teem” en de over -
heid. Het werd gaan de weg een on li ne kro niek, steeds met up da tes,
met als rode draad mijn groei en de wantrouwen.
Co ro na was en is voor ve len na tuur lijk een ramp; het was en is al le -
maal zeer be per kend en ernstig ge weest. Dat werd ge voed door
con ti nu bang ma kend nieuws in de me dia en die bi zar re pers con fe -
ren ties. Er kwa men naar mijn me ning overd re ven maat re ge len op
ba sis van vage aan na mes maar over weer stand op bou wen en im mu -
ni teit ver be te ren hoor de je nie mand. Al die maat re ge len wer den,
vaak vrij plot se ling en van bo ven af op ge legd. Het par le ment mocht 
ach ter af soms nog een stem pel tje zet ten maar ech te twij fel kreeg
geen kans. We moes ten het voor al ‘samen’ oplos sen. Bur gers en
eerstelijns gezond heidszorg werden niet ge raadpleegd.

Hoop en ver trou wen
Dit boek biedt voor al een kri tisch per spec tief. Het is in ze ke re zin
ook een oproep: bur ger, denk voor je zelf, ga niet mee met wat wie
dan ook je op dringt, kijk door de plau si bi li se rings-ver ha len heen en 
be slis zelf. Niet al leen in het stem hok je maar ie de re dag; wij zijn
het die de bank en, de over heid, de me di sche we reld, de mar ke ting
ex perts, de so ci a le me dia plat forms en de in sti tu ties fei te lijk be ta len 
en al dan niet hun gang hebben laten gaan.
Dat is wat ik wil la ten zien en dat mag best wat an ders uit pak ken
dan wat u denkt of de des kun di gen vin den. Ik word (nog) niet ge -
con tro leerd door de “in spec tie”, mis schien wel door ge hei me dien -
sten en de po li tie, ik zie wel. Wat ik deel is hier en daar be hoor lijk
al ter na tief, spe cu la tief en zelfs wat op stan dig. Maar dat maakt niet
uit, het is ook een oproep om uw ei gen ge luid, uw (on der buik) ge -
voel en uw ervaringen te delen!
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� 2 De Gor di aan se Co ro na knoop

Waar komt het vi rus van daan? Een vraag waar veel van af hangt, en 
waar ook heel gro te po li tie ke be lang en spe len. Is het toe val lig over -
ge waaid uit de die ren we reld of is het `ge maakt`en ont snapt uit een
la bo ra to ri um in Wu han, de lab fout hy po the se? Dat laat ste wordt
steeds waar schijn lij ker, on danks po ging en van de groep rond Fau ci 

en Ma ri on Koop mans via een vaag ar ti kel
in “Scien ce” nog steun te krij gen voor de
zgn."zoon otic" (vleer muis) oor zaak van
Co ro na. Wel geeft die groep nu toe, dat er
min stens twee mu ta ties no dig zijn om van
bat-vi rus naar CoVid te ko men, maar die
zijn nooit ge von den. Men heeft ook niet
meer ar gu men ten dan dat de eer ste ge val -
len rond die Wu han markt wa ren. Dat be -

wijst niet dat het daar ook ont stond. Als bij voor beeld de eerst ge -
ïnfecteerde een me de wer ker was van het vrij ma tig be vei lig de lab
er dicht bij (zie kaart) die daar vaak ging ink open, dan is dat con sis -
tent met het lab fout ver haal. Dat is ook op ba sis van DNA on der -
zoek (de fu rin cle a va ge die men se lijk ing rij pen ver raadt) veel waar -
schijn lij ker. Ik denk, en ve len met mij, on der meer Jef frey Sachs
van The Lan cet on der zoeks com mis sie die dat on der zocht en met
fei ten on der bouwt, dat nu met man en macht wordt ge pro beerd de
lab fout weg te poet sen, om dat het de waar heid dat het al le maal om
bi o lo gi sche wa pens ging, aan het licht brengt. Ook de se naat in de
VS ziet een lab fout nu als meest waar schijn lijk.1 Dat het al le maal al 
eer der be gon blijkt on der meer uit Co vid an ti bo dies in bloed sam -
ples bij het Mi lan Insti tu te for Tu mour Di se a ses,, Sep tem ber, 2019, 
waarmee ook de hele poppenkast rond Event 201 op 18 okt. 2019
mogelijk meer een realiteit dan een speculatie was.2 

Het is nog te vroeg om een com pleet beeld te krij gen van wat zich
on der de op per vlak te van de Co ro na-cri sis heeft af ge speeld. Dat er
spra ke is van in der daad een com plot van juist de ge nen die zo ge -
naam de voch ten te gen de sin for ma tie, na me lijk de on der zoe kers er
ach ter, de over heid, de me dia zo als de Volks krant en al len die er
van pro fi teer den, wordt lang za mer hand dui de lijk. De knoop moet
nog ont ward wor den, maar de om trek ken zijn dui de lijk, door klok -
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ken lui ders, WOB/WOO on der zoe ken, da ta dra gers met ge hei me in -
for ma tie, maar ook doord at de sta tis ti ci ver ban den aan to nen die
niet stroken met het “narratief” van overheid en de “wetenschap”. 
Ana ly se van de WOB en FOI (USA) ge ge vens, de vrij ge ko men in -
for ma tie van de fa bri kan ten als Pfi zer, de Fau ci mails, de info over
NIH on der zoeks pro jec ten sinds 2014, de in con sis ten ties in wat de
hoofd rol spe lers zeg gen en blijkt uit stuk ken of ge tui gen ver kla ring -
en le vert een ver ont rus tend beeld op. Som mi gen spre ken over cor -
rupt, bloed aan de han den, al blijft de goe ge meen te en de po li tiek
gro ten deels nog ge lo ven in de sprook jes. De beer put gaat open, er
gaan meer za ken lo pen, waar bij de ook nog al slaafs gebleken
rechterlijke macht met de billen bloot moet. 



Is Co ro na uit de hand ge lo pen bi o lo gi sche oor logs voe ring?
Bi o lo gi sche wa pens ge brui ken ziek te ver wek kers als mid del om de
“vij and” aan te val len en daar toe vi rus sen ge ne tisch be wer ken en
in zet ten om ze “hef ti ger” te la ten wer ken is een lo gi sche, als de fen -
sie stra te gie, maar gevaarlijke en illegale stap.
Steeds meer rijst de verd enk ing dat het Wu han lab WIV een rol
speel de in het uit bre ken van de pan de mie en dat het idee dat het vi -
rus over ge sprong en is uit de die ren we reld niet meer is dan een
rook gor dijn om de zeer kwa lij ke waar heid te ver hul len, dat “Bi o de -
fen se” on der zoek tot mil joe nen doden heeft geleid. 
Maar wie zit ten er ach ter dat lab? Wat deed bij voor beeld Ma ri on
Koop mans (CDC in USA tot 1994, van af 1994 tot 2014 hoofd van
het la bo ra to ri um in fec tie ziek ten bij het RIVM en in 2006 ook pro -
fes sor Eras mus MC), die nu zo fer vent de bat-the o rie verd edigt,
aan on der zoek in dit kader? 
Heeft Ne der land, naast NIH Bi o de fen se pro jec ten in de VS aan de
UNC en ge steund door de on der tus sen zeer verd ach te EcoHe alth
Alli an ce, en dan met name het Eras mus MC een rol ge speeld in de
hele “gain of func ti on” en “Fu rin Cle a va ge3” ont wik ke ling, die
neer komt op de ont wik ke ling van bi o lo gi sche wa pens en min stens
6,5 en mo ge lijk 18 mil joen do den heeft ge kost? Een in te res san te
vraag, gaan we daar in zicht in krij gen? Lees of be kijk het ont hul -
len de “the real Antho ny Fau ci”.4

De on der zoe kers op dat ge bied heb ben al le maal bo ter op hun
hoofd. RIVM, CBS, Ni vel, ZonMW, al leen maar in si ders, niks on -
af hank elijk, meest met aca de mi sche pet ten en wei nig voe ling met
de ech te we reld. Bij voor beeld het over sterf te ver haal kwam niet uit 
de we ten schap pe lij ke hoek. Het wa ren men sen als Ab Gie te ling
(an de re krant) en Anton Theu nis sen (Vi rus va ria) die de over sterf te
al in sep tem ber 2021 op de agen da pro beer den te krij gen, met de
Omzigt mo tie als veel la ter ge volg. Inter na ti o naal zet de ge zag heb -
ben de Jef frey Sachs5 vraag te kens, die veel op hef ver oor za ken6.

3 https://www.thelancet.com/jour nals/lanmic/ar ti -
cle/PIIS2666-5247(21)00174-9/fulltext

4 https://www.therealanthonyfaucimovie.com/trailer/
5 youtube.com/watch?v=vtfIIG8iYIk&t=39s
6 N. L. Har ri son, J. D. Sachs, A call for an in de pend ent in quiry into

the or i gin of the SARS-CoV-2 vi rus. Proc. N. Acad. Sci. 
e2202769119 (2022).



De Klank bord groep van ZonMW die zo ge naamd on af hank elijk zou 
zijn, maar ook OMT-le den telt, is een groep die eerst braaf de ver -
ha len van RIVM en CBS slik te, maar nu steeds meer dwars ligt en
niet ac cep teert dat bij voor beeld de sterf te bin nen enk ele we ken na
vac ci na tie niet aang etoond kan wor den om dat de pri va cy in het
spel is. Maar ze dring en nog niet aan op echt diep gaand on der zoek, 
zo als het kij ken naar de te lo meer-de gra da tie na door ma ken, vac ci -
ne ren, me di ca tie. Daar mee zou een aan tas ting van de le vens duur
(en dat kan vele ja ren be lo pen) eenvoudig bewezen of ontkend
kunnen worden. 

Het gro te weg druk ken en ont ken nen
De zo ge naam de we ten schap ne geer de men sen die ach ter af ge lijk
kre gen, Mau ri ce de Hond, de art sen met HCQ en Iver mec ti ne (ver -
bo den) ter wijl on der zoek naar pro fy laxe met Ente ro coc cus fae ci um 
pro bi o ti ca al he le maal niet is ge beurd. Ook de Post-Co vid ver ha len
van een Long fonds, dat al leen maar om do na ties zeurt, slaan ner -
gens op, waar om wordt Ashwa gand ha ge ne geerd of is Sil de na fil 20 
mg voor adem ha lings pro ble men (bij Post-CoVid) al leen te gen be -
ta ling voor ge schre ven te krij gen? Waar om zijn de al topla no
(Peru/Ethi o pië) zuur stof-en han cers op ba sis van Kath of Coca niet
on der zocht of CBD? Waar om is er niet ge ke ken naar wat de Oos -
ter se en ay ur ve di sche art sen ge brui ken? Dat er nu geen mas sa le
sterf te in Noord-Korea blijkt te ontstaan, ook zonder vaccinatie,
wordt weggehouden uit het nieuws. 

De hele oor zaak van Co ro na-cri sis wordt nu snel weg ge poetst, Oe -
kra ïne en nu Monk ey pox zijn af lei dings ma noe u vres en een nieu we
golf wordt a pri o ri af ge schil derd als ramp die vraagt om vaccinatie.
Maar de beer put gaat wel steeds meer open. Het CDC en WHO
wor den nu toch ook in de me dia ge brand merkt als pa niek zaai ers
(en het WHO is af ge straft voor haar Tre a ty-plan nen) en zelf Da -
vos/WEF gooit het nu op CO2-foot print om par ti cu lie re data te ver -
ga ren, en po gen hun links met WHO te verbloemen. 
In de po li tiek en bij het volk neemt de twij fel over het “nar ra tief”
van de over he den steeds meer toe. Als de hier op ge stel de hy po the -
se klopt wordt de vraag naar de ach ter grond van de vrij on zin ni ge
Monk ey pox pa niek (ook on der zocht door Eras mus en in Whu han)
en de A-sta tus die Kui pers er aan gaf wel actueel.

Het “gain of func ti on” on der zoek naar vo gel griep ver ster king door
Ron Fouchier van het Eras mus MC al in eer ste ja ren van deze eeuw 
werd door Ame ri ka be taald, maar werd na pu bli ca tie in 2010 ver -
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bo den in 2014 in de VS. Dus ging men on der gronds, zo als in Wu -
han, met men sen als Fau ci als back ers en Koop mans als on der zoe -
ker. Men moest wel zo wel een vi rus als een vac cin ma ken, an ders
zou men de ei gen men sen niet kun nen be scher men. Wil je “ver -
sterk te vi rus sen” (gain of func ti on) gaan ge brui ken als wa pen, dan
moet je ook een “ge ne zing”, vac cin of pro fy laxe hebben, anders
gaan je eigen mensen er ook aan. 

Wa pen ont wik ke ling, “gain of func ti on”
Het “gain of func ti on” op pep pen van vi rus sen is wat de Ame ri ka -
nen sinds 2014 op ei gen grond ge bied of fi cieel niet meer moch ten
on der zoe ken na een rel over een pu bli ca tie in 2010 van het werk
van Ron Fouchier van Eras mus MC (die werd be taald door de
Ame ri kaan se over heid NIH) over vo gel griep ver ster king. In de VS
werd  het voor eerst per wet in 2014 ver bo den.7 
Dus heb ben Fau ci c.s. met on der meer steun van de Bill&Me lin da
Foun da ti on, de EcoHe alth Alli an ce8 en het Brit se Wellco me Trust,
maar ook ge hei me over heids gel den el ders il le gaal ope re ren de (niet
bin nen de NIH gui de li nes wer ken de met zwaar on vol doen de DHL2 
stan daards) la bo ra to ria op ge zet (zo als in Wu han, maar la ter ook in
Oe kra ïne en el ders). Ma ri on Koop mans, een van de sleu tel fi gu ren
in het “gain of func ti on” ver haal pro beert nu de hei li ge uit te hang -
en, maar  is mo ge lijk een van de  schuldigen.9 
Aller lei men sen wa ren van dit hele ver haal op de hoog te, in ons
land met een sleu tel rol voor het Eras mus MC met Ab Oster haus,
Fouchier en en Koop mans (eer der RIVM), mo ge lijk Kui pers, maar
ook Sig rid Kaag moet via haar rol in de in ter na ti o na le vac ci na -
tie-clubs op de hoog te zijn ge weest.10 
Het on der zoek naar bi o lo gi sche wa pens gaat dus al tijd ge paard met 
on der zoek naar vac cins, en toen het uit de hand liep, was men dus
al ja ren be zig ge weest om die te ont wik ke len. He laas is het re sul -
taat dat vol gens Pfi zer 95% ef fec tief was, een te gen val ler ge ble ken, 
men knoei de met de tests en de bij wer king en val len te gen, van ech -
te im mu ni teit bleek geen spra ke, en de ef fec ti vi teit loopt snel te rug. 
De vac cins heb ben op z’n best een beet je ge werkt, maar de over -
sterf te geeft wel aan, dat er meer aan de hand is, Maar dat vac cin
(dat snel uit de hoge hoed werd ge to verd) of de voor lo per er van
kon na tuur lijk niet uit de mi li tai re en il le ga le lab hoek ko men, dus

37

7 www.erasmusmagazine.nl/2011/11/25
8 https://www.youtube.com/watch?v=6NoCwQqqh44
9 https://www.youtube.com/watch?v=D6febQENlYU
10 https://indepen.nl/wat-weet-sigrid-kaag-van -het-lablek-in-wuhan 



kwam er sa men wer king op gang met re la tief on ver dach te par tij en
zo als voor het Oxford vac cin, maar kre gen de gro te phar ma-be drij -
ven ook een rol en uit zicht op mega-verd ien sten. Die wa ren mo ge -
lijk ook al eerder betrokken bij de hele “gain of function” research,
maar dan in het geheim.

Big Phar ma doet na tuur lijk mee, het verd ient toch
Het was dus dui de lijk, de far ma ceu ti sche in dus trie moest met een
oplos sing ko men voor een door de Ame ri kaan se over heid (en het
com plex daar ach ter waar in al ler lei eli tai re clubs zo als WEF hun
kans za gen) ver oor zaak te pan de mie. Vac ci na tie was het to ver -
woord, pro fy laxe en be han de ling wer den ge ne geerd, naar al ter na -
tie ve be han del met ho des werd niet echt ge ke ken, en zelf per ge heim 
con tract ge blok keerd want dat zou de ex pe ri men te le sta tus van de
vac cin aan tas ten. In de vac cin ont wik ke ling op ba sis van ge ne ti -
sche ma ni pu la tie zat de ex per ti se en als ze een vac cin zou den vin -
den (of aang ereikt kre gen), moes ten die be drij ven het ook snel ma -
ken, in aan tal len. maar de toe stem mings pro ce du re moest eerst wel
even door ge drukt wor den, op ba sis van du bieu ze on der zoe ken (zo -
als uit de Pfi zer do cu men ten steeds meer blijkt). Expe ri men ten op
dat ge bied wer den op ba sis van dat nu uit ge lek te con tract af ge ra den 
of zelfs ver bo den, want ex pe ri men te le me di cij nen mo gen niet als er 
alternatieven zijn. Verboden, zelfs als ze bewezen nuttig zijn, in
ons land zijn er hoge boetes voor uitgedeeld aan artsen.  

Su per ge vaar lij ke bi o lo gi cal war fa re re search gaat
ge woon door
Het mi li tair in dus trieel com plex (meest VS, maar over al is wa pen -
in dus trie) zoekt al tijd naar nieu we mid de len en keek al lang er naar
che mi sche en bi o lo gi sche wa pens. Fau ci was al van af 1985 aan het
rom me len, ook met het HIV vac cin AZT11. Dat ex pe ri men te ren
mag niet, maar het werd toch door ge zet, er is al tijd het ex cuus van
een wa pen wed loop, dan noemt men het gewoon Biodefense. 
Het gaat ge woon door, de Ame ri kaan se NIH (Fau ci c.s.) be taald
nog steeds om steeds ge vaar lij ker vi rus sen te ont wik ke len. In ok to -
ber 2022 werd be kend12 dat de Bos ton Uni ver si ty zgn. Chi me ric re -
com bi nant SARS-CoV-2 heeft ge naakt, dat 80% do de lijk zou zijn,
veel er ger dan Ebo la. En dat in la bo ra to ria, die een on vol doen de
vei lig heids ni veau heb ben, dat was ook het probleem bij de Wuhan
labs.
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zou de hele samenleving op losse schroeven kunnen zetten, en wie wil
dat? Het eindspel komt wel in beeld, de vaccinatie heeft, zelfs volgens
het CBS, niet echt gewerkt, maar durven we verder kijken? Te veel
feiten komen boven wa ter, de in-effectiviteit van de vaccins en de
booster wordt nu steeds duidelijker, oMi cron valt mee, de als onzinnig
ervaren lockdowns ruïneerden de economie en allerlei berichten duiken
op die illustreren dat het allemaal niet klopt.Er komen verkiezingen aan,
wat gaan die brengen? Het volk en met name de ondernemers, ZZP-ers
en MKB-er beginnen in opstand te komen, chaos dreigt. 

Daarmee komt een kantelpunt in zicht, en voor ons land is het Mark
Rutte die daar een sleutelrol in speelt.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in de persoon van Mark Rutte,
hoe zou hij de hele situatie nu zien, wat is zijn perspectief? Hij is
historicus, wat slim mer dan z’n eerdere paljas secondant die met oog- en 
oorkleppen op doordenderde maar nu een vrij onschuldig ministerie mag 
teisteren. Want bouwen, stikstof, het lijkt een probleem maar even
afgezien van de nieuwe vluchtelingenstromen komen er demografisch
gezien en omdat de koopmarkt inzakt, veel huizen vrij dus is de druk
wat van de bouwketel.

Mark voelt ondertussen echt wel aan, dat de mooie perspectieven van
het World Eco nomic Fo rum waar hij stilletjes toch veel mee van doen
had, zijn gaan rammelen. Hun plannetjes komen niet uit, hun idee van
een redding van de neo-liberale elite en de grootgeld belangen zakt door 
het ijs. De vaccins werken niet goed en te kort, er is een tweedeling
gegroeid die dreigende proporties begint aan te nemen, onverklaarbare
oversterfte wijst op vaccinatieschade, het leunen op de wetenschap en
zorg-hysterie van het OMT begint zich tegen hem te keren, en de steun
van het volk is vrijwel opgedroogd. Wat moet onze Mark doen?
Luisteren naar Kuipers en Koopmans, die boter op hun hoofd hebben, of 
gewoon eens gaan nadenken?

Hij is nog liberaal genoeg om te beseffen dat de economie kapot draaitt,
maar hij moet, wil hij nog enigermate controle houden, meegaan met de
coalitiepartners, met name D66. Die sturen  onder brekebeen Kaag aan
op het verdedigen van de positie van de have’s, de elite, de 
oorlogshitsers, de grachtengordeldieren, de boeren. Fuck het MKB, de
ZZP-ers, de horeca, de boeren, de armen en de zorgbehoevenden,
vermijdt vooral kamer- verkiezingen en dram nog 2 jaar door.
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� 3 Baat of baar: kie zen voor nog ‘n
prik?

Wil je nog een boos ter/her -
ha ler in de na jaars cam pag -
ne  dan zul je het over lij -
dens ri si co (de baar) moe ten 
af we gen te gen de baat, na -
me lijk ver min dert dat ri si co 
door een her haal prik?
Wordt je weer stand even
op ge pept maar op den duur 
steeds zwak ker? Nu stel len
de anti-vax xers dat je het
voor al niet moet doen,
maar de over heid en de me -
dia  roe pen dat je mis schien qua be smet ting (de VE is maar 30%
voor oMi cron) mis schien niet veel wint, maar er qua IC op na me en
over lij den wel baat hebt. Dat is niet hard ge maakt, maar de over -
sterf te na prik ken blijkt bij na even hoog als de hele Corona sterfte,
we gaan naar 1 op de 1000!
Ik pro beer een ge nu an ceerd beeld te vor men, uit enor me ber gen cij -
fers die ik door spit (na ti o naal en in ter na ti o naal) is ge voels ma tig
een soort in schat ting ont staan, dat ik hier deel. Ik doe dat, om dat de 
over sterf te maar blijft toe ne men maar de cij fers die we no dig heb -
ben om te ana ly se ren hoe dat komt niet be schik baar zijn, weg ge -
hou den wor den.Ze ker in de me dia wordt dit on der werp ge ne geerd
en is men vol op ach ter de nieu we prik plan nen gaan hang en. We
zou den veel be ter moe ten kun nen in schat ten, wie bij een ex tra prik
baat kan heb ben en wie niet, en ik denk dat als we zou den kij ken
naar an ti bi o ti ca his to rie, stress en de pres sie we daar on no di ge over -
lij dens kun nen voor ko men. Indi vi du eel kan men door een ex tra
prik dan misschien baat hebben, maar de cijfers die we nu hebben
maken dat niet erg hard. 
Het al ge he le over lij dens ri si co (op de baar) is nu met 15% over -
sterf te en oplo pend met de boos ter, nu weer on rust ba rend hoog. In
Enge land ge ven ONS cij fers, dat de zaak be ter rap por teert dan
RIVM, nu aan (zie Expo se-news.com) dat in de eer ste maand na
een prik het ri si co op over lij den tot 3 keer hoger is dan normaal.
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Inschat ting VE
Mijn idee is, dat de
Vac cin-Effec ti vi teit
(VE) qua be smet ting
rond de 20-25% ligt,
maar qua sterf te ri si co
1op 1400 als we uit gaan 
van de sterf te twee we -
ken na de prik. Daar zit
de pijn en ik denk ook
75% van de over sterf te,
de an de re 25% zijn
lang ere ter mijn bij ef fec ten, uit ge stel de zorg en al ge he le ma lai se.
Dat het sterf te ri si co na die eer ste we ken af neemt be ves tigt ei gen lijk 
wat de in stan ties be we ren en ook sta tis tisch wel on der bou wen, ze
zijn natuurlijk niet helemaal gek. 

Ook moe ten we er wel re ke ning mee hou den, dat de in stan ties
voor al 2021 cij fers ge bruik ten voor VE en dat was del ta, niet
oMi cron en die zijn dus ach ter haald, en in die zin mis lei dend,
maar niet fun da men teel on juist.
De over heid hier, en naar ik aan neem el ders, gaat ech ter uit van een 
pe ri o de van 2 we ken (of soms 1 week) na de prik waar in je nog als
ong evac ci neer de blijft ge re gis treerd. Neem je men sen die vrij kort
na de prik over lij den, en dus niet in de sta tis tiek wor den mee ge no -
men wel mee, dan is het sterf te ri si co naar mijn ge voel 150% van de 
sterf te kans van niet ge vac ci neer den en vol gens de Engel se cijfers
nog veel hoger, wel 300%.

Prik-drang
Eind juli be gon de over heid al weer met het op star ten van de Co ro -
na-vac ci na tie mo tor met plan nen voor het groot scha lig her haal prik -
ken (9 mil joen vac cin be steld van aang epas te vac cins ) in sep tem -
ber, ook van af 12 jaar. Dat laat ste lijkt me vrij ab surd, die groep
loopt nau we lijks ri si co, ook als ze Co ro na krij gen, maar ze kun nen
wel bij-ef fec ten krij gen. Dat men in de VS zelfs nog jong er aan het
prik ken is ge sla gen, is to taal on ve rant woord. Er is nau we lijks on -
der zoek ge daan in deze groep, de autoriteiten daar (FDA) druk ken
het gewoon door.

Nu de reis ver plich ting en weg be gin nen te val len (en de no di ge
PCR test kon al leen nog bij dure com mer ci ële bu reaus, veel al ge -
rund door de me di sche slim merds) gaat de pu bli ci teits mo len weer
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vol op draai en. Men draaft weer leuk door, geen har de cij fers en
niks echt hard over de nieu we en aang epas te vac cins, we gaan de
ouwe troep waar schijn lijk weer op ma ken (ter wijl Pfi zer zelf aang -
eeft dat die steeds min der goed werkt en zelfs ge vaar lijk wordt). De 
over heid zelf stelt eind juli 2022 in een volstrekt dubbelzinnige
tekst:

We weten inmiddels dat je ook mét een vaccinatie nog co rona
kunt krijgen. Het vaccin beschermt ongeveer tot 4 weken tegen
besmetting. Dus ook met een herhaalprik kan je nog ziek worden. 
Maar, het vaccin voorkomt wél dat je ernstig ziek wordt. Je ziet
dit ook aan de opnamecijfers van ziekenhuizen. Bij 60-plussers is 
3 maanden na de laatste vaccinatie een afname van de
bescherming te zien. Daarom is de herhaalprik juist voor deze
groep mensen zo belangrijk.

Met an de re woor den, je hebt er wei nig aan en men laat wat nare
fei ten maar weg, zo als dat je de eer ste twee we ken na de prik juist

ex tra kwets baar bent (en daar ligt dus mo ge lijk ook de pe ri o de
waar in de over sterf te zo aan tikt) en dat de bij-ef fec ten in ie der ge -
val qua mel ding en (LAREB) on rust ba rend zijn.
In een aan tal re cen te blogs1 van Her man Steig stra en com pa nen2,
die al lang er nauw ge zet de sta tis tie ken ont le den en dan met heel
an de re con clu sies dan RIVM en OMT ko men, wordt nog eens
door ge re kend wat al ler lei, ook ex tre me aan na mes, zo als 100% vac -
cin-ef fec ti vi teit VE, maar dan ook alle over sterf te toe re ke nen aan
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vac ci na tie scha de zou den be te ke nen. Ik ben het niet he le maal eens
met de met ho diek (zo als het ver min de ren van de over sterf te met de
CoVid-ge re la teer de sterf te cij fers van het RIVM) en de aan na mes 
en hun con clu sies zijn in het ex tre me ge trok ken maar je schrikt wel 
even. Ze gaan ove ri gens dus net als het OMT en nu MIT wel uit
van vrij veel op zich on be we zen aan na mes en ei gen lijk vrij klei ne
sets ge ge vens qua sterf te in 2022 en vac ci na tie, daar om zijn de cij -
fers die ze ge ven mis schien niet meer dan een alarm bel. Ga je uit
van 40% VE qua sterf te en 75% van de oversterfte als
vaccinatieschade dan komt er een ander plaatjes uit,  denk ik.

De les is wel dat de over heid moet veel meer ge ge vens vrij ge ven,
wil dit echt uit ge zocht wor den en bij voor beeld een te lo me re de gra -
da tie moet be kij ken bij CoVid en vac ci na tie. Als we ook de ech te
cij fers over sterf te bin nen 2 we ken na prik ken zou den heb ben, kan
het qua vac cin-ef fec ti vi teit (VE) en vac cin scha de nog veel slech ter
uit pak ken, maar CBS, GGD, RIVM en VWS hou den dat lek angst -
val lig dicht, en blij ven vaag doen over de ech te oor za ken van de
over sterf te. Ook denk ik dat nieu we va ri an ten, waar men op an ti ci -
peert, waar schijn lijk min der hef tig zijn dan de hui di ge BA.4/5 en
BA2.75., maar BA 2.75,2  is weer nieuw en meer vaccinbestendig.   

De over heid (en de me dia gaan er in mee) stelt, zon der dat te on -
der steu nen met cij fers, dat het vac ci ne ren “Vei lig en ef fec tief” is en 
gaat voor bij aan de enor me berg (deels ge lek te) cij fers (ook van
Pfi zer zelf) en on der zoe ken die dat juist aan vech ten. Het OMT en

RIVM doen aan na mes,
maar ge ven ook hier geen
goe de on der bou wing.3 Er is 
haast ge bo den, want de na -
jaars golf komt!!!  Wat als
die uit blijft en de over sterf -
te na bre de her haal prik
ernstig toe neemt? He laas
gaat 50% toch voor de prik, 
peil de Mau ri ce eerst, maar
de campagne komt
moeizaam op gang.
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� 4 So ci aal-eco no mi sche im pact; het
gaat uit de hand lo pen, ar moe de

De sei nen staan op rood, de  eco no mie en de beurs kan verd er zak -
ken, mede door oplo pen de ren te, in fla tie, ener gie, in zak ken hui zen -
markt, op ge bla zen pijplij nen en Oe kra ïne ont wik ke ling en. De eu fo -
rie zakt weg, de el len de wordt zicht baar, de ar moe de groeit.  De di -
gi ta le euro of Cen tral Bank Di gi tal Cur ren cy (CBDC) wordt te gen
de wens van het par le ment door ge drukt, con tact geld verdwijnt,
Big Brother wil alles weten.
De len te en vroe ge zo mer van 2022 bracht wel een dui de lijk her stel 
van de eco no mie, over al po si tie ve sig na len, ie der een zocht naar
me de wer kers, de be drijfs win sten groei den, de beurs her stel de en de 
over heid liet voor al po si tie ve ge lui den ho ren. Co ro na was uit de
lucht, men haal de op ge lucht adem zon der mas ker tjes en boek te leu -
ke va kan ties, ging weer uit eten en naar fes ti vals. Maar toen lang -
zaam de ef fec ten van de oor log in de Oe kra ïne dui de lijk wer den,
ener gie steeds duur der werd en de in fla tie naar 10% en meer steeg
was dat een te gen val ler. En het is niet al leen die in fla tie, de ren te
gaat om hoog, de hui zen markt staat op in stor ten, de euro zakt weg,
de lange ter mijn ef fec ten van Co ro na zoals Post-Covid en
vaccinatie schade komen steeds duidelijker naar voren. 
Na de va kan tie be gon de he do nis ti sche bub bel, de sfeer van lek ker
uit ge ven en op ma ken van wat mis schien in de lock downs was be -
spaard, te bar sten. Leuk, die reis jes, lek ker ge nie ten, maar dan is er
de ont nuch te ren de wer ke lijk heid als je te rug komt. Ja, er is nog
werk, maar hoe veel daar van komt door de overd re ven bes te ding en
dit voor jaar? Hoe veel men sen wor den “on no dig” ing ezet om de on -
waar schijn lij ke na jaars golf te pa re ren? Hoe veel re ser ves heeft men
nog, ook in de ho re ca waar toch enor me klap pen zijn gevallen en
men overoptimistisch aan een herstart begon?
Men zag na de zo mer de ener gie re ke ning, de prij zen in de wink els,
de pa niek be gon te groei en, er komt een ar moe de-golf en daar valt
wei nig aan te doen, de re ser ves zijn op. De re ge ring, met haar uit -
stel- en weg kijk be leid, weet het ook niet meer, zit met een reeks
bij na on over ko me lijk pro ble men, stik stof, kli maat, ener gie, gas, in -
fla tie, zorg kos ten. De ge brui ke lij ke aan pak, een nieu we “vij and”
vin den, gaat niet wer ken, de angst voor CoVid wordt nog wel
aang ejaagd, maar er is te veel wan trou wen ge groeid, de mas sa (en
de se naat) pikt het niet meer. Dat de boel op in stor ten staat komt
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niet al leen door die oor log, die door som mi gen ook wel als rook -
gor dijn werd ge zien om de el len de en fou ten van de Co ro na-cri sis
te mas ke ren, maar ook doord at die lock downs, en de Co ro na maat -
re ge len voor de over heid, het on der wijs, be paal de bran ches en veel
par ti cu lie ren nog al ne ga tief heb ben uit ge pakt. Niet al leen qua kos -
ten, hon der den mil jar den wer den be steed aan maat re ge len die ui -
tein de lijk wei nig re sul taat had den. Veel be drij ven en par ti cu lie ren
moes ten in te ren op hun re ser ves,  de lage ren te hield de hui zen prij -
zen nog hoog en de kos ten van de lock downs op lange ter mijn wer -
den ge ne geerd, maar het heeft for se scha de ver oor zaakt. Niet al leen 
fi nan cieel en eco no misch, de so ci a le struc tuur is aang etast, ook
door de aang ezweng el de po la ri sa tie, het ver trou wen in el kaar, de
me dia, in sti tu ties en de over heid ging ver lo ren. De de mo cra tie
werd een scherts ver to ning, de steun voor het be leid ging zwaar on -
der uit. Een generatie scholieren leverde niet alleen sociale
vaardigheden en ervaringen, maar ook jaren onderwijs en
emotionele ontwikkeling in, dat gaan we niet meer inhalen. 

Sla ver nij ver le den, maar di gi ta le sla ver nij toe komst
De sa men le ving is af ge gle den en glijdt steeds verd er af naar een
bij na dic ta to ri aal aang estuur de di gi ta le ge vang enis, waar bur ger -
rech ten en pri va cy nau we lijks meer be staan. Dat gaat psycho-so ci a -
le ge vol gen heb ben, niet al leen meer men ta le pro ble men zo als de -
pres sie, maar ver lies van ini ti a tief, in no va tie, on der ne mings zin. We 
heb ben vrij heid ing ele verd, en krij gen er geen vei lig heid voor te -
rug, maar be per king en, een vir tu e le ge vang enis, “so ci al cre dit” in -
per king en die ons fei te lijk tot sla ven van het sys teem maakt. De te -
kort ko ming en van het neo-li be ra le denk en, die al voor Co ro na dui -
de lijk be gon nen te wor den, zo als de toe ne men de kloof tus sen rijk
en arm en de eco lo gi sche uit put ting, zijn al leen maar dui de lij ker
ge wor den. De ech te be doe ling ach ter de mooie plan nen van het
World Eco no mic Fo rum zijn on der tus sen wel dui de lijk, dat gaat
om di gi ta le mas sa-ma ni pu la tie. De weerstand daartegen neemt toe,
en er blijken sterke sentimenten los te komen, zoals de boeren-op -
stand vanwege de stikstof. 
De over heid vreest, en te recht, dat het wel eens he le maal mis kan
gaan. Niet al leen qua eco no mie en ar moe de, maar om dat het “volk” 
in op stand komt, bij de ko men de ver kie zing en haar tan den laat zien 
of er ger. Men pro beert dat door vage be lof tes, hand outs en
BTW-maat re ge len, de kne vel, de cen suur en de ma ni pu la tie van de
in for ma tie stroom nog wat te gen te gaan, maar de zaak kan mak ke -
lijk uit de hand lo pen, als er een paar mil joen mensen onder de
armoedegrens komen. 
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∴ 5 Oe kra ïne als af lei den de fac tor

De oorlog in de Oekraïne begon op de 24e febr. 2022 met de
aankondiging van militaire actie, maar was niet onverwacht. Dat is
ondertussen een zgn. proxy-oorlog tussen NATO en Rusland met heel
veel Amerikaanse openlijke en co vert hulp, wapens en desinformatie
van beide kanten. Nederland is volgens Rutte ook deel van die oorlog,
die “we” gingen winnen, maar nu blijkt Rusland in 2023 toch de
Donbass in handen te houden en verliest Oekraïne veel terrein, ondanks
zware wapenhulp, opleidingen en feitelijk betrokkenheid van de Nato en 
de VS op grote schaal. De oorlog werd, zeker door Biden met erg vuile
handen in de Oekraïne (de lap top kwestie en nu de Northstream sab o -
tage) gebruikt om de aandacht van de Co rona-misleiding af te dekken.

Oekraïne en de kosten van die oorlog voor Europa, de inflatie en energie 
blijft nieuws, met Poetin als de boeman en Oekraïne als slachtoffer en
met Zelensky als de nieuwe heilige (met een heftige corruptie
achtergrond en steeds meer interne vijanden, maar toegejuicht en
gesteund in de Tweede Kamer, WEF en Nato). We gaan steeds meer
heel zware wapens sturen, mischien zelfs vliegtuigen en lange
afstandsraketten die Poetin dan weer inpikt of weghoudt door de
weg/trein verbindingen te blokkeren, energiecentrales aan te vallen en
Kiev te bombarderen. Ook de ha vens worden stilgelegd, wat vervoer
van graan tegengaat en dus wereldwijde hongersnood en gebrek aan
dieselolie. Het einde is in zicht, denk ik steeds, Poetin gaat dat middels
een zwaar lente-offensief afdwingen, Nato en EU overspeelden hun
hand. 

Kern drei ging
Dat past niet in de opstelling van Amerika, van de WEF, de Nato,
verliezen is geen optie. Dus wordt het kernwapen verhaal opgespeeld en 
ge-ensceneerd. Poetin en Rusland beloofden geen First-strike, Nato en
Amerika sluiten dat niet uit. Nu wordt dat omgedraaid, men blaast de
dreiging van Poetin op, en dan zou een preventieve First-strike door
Nato verantwoord zijn. Totale manipulatie van de situatie, maar de me -
dia en de EU-naties slikken het. Een kernoorlog is dus niet denkbeeldig,
maar de bevolking daarop voorbereiden, schuilkelders openen etc. dat
gebeurt niet.
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De me dia gingen in het be gin totaal voor de oorlog, haakten toen af,
maar nu is het weer helemaal hot, nu Rusland weer wat wint. Ander
internationaal nieuws is er niet meer, het meeste is overigens getint of
vals. Ogenschijnlijk had het allemaal niets meer met Co rona te maken,
maar overeenkomsten in de hele ontwikkeling zijn te duidelijk om te
kunnen negeren. De nare onthullingen over Co rona-cri sis worden zo
sneller vergeten en dan kan nare informatie zoals over vaccinatie-schade 
stil worden gehouden; dat komt wel goed uit. Wat er met Co rona
gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de berichtgeving
en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar doorgaat. Mis -
informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de schuldvraag
manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging) opblazen en
de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te bekend op me
over als rook gordijn om de echte ellend te dekken.

Dat overigens de afloop en oplossing van het con flict neerkomt op een
Nash-evenwicht (iets uit de speltheorie) valt niemand op.

Oekraïne werd als zelfstandige natie door Rusland in 1991 opgezet,
samen met een hele reeks vazal/grensstaten, waarmee de voormalige
USSR zichzelf min of meer omringde. Kiev was wel een oude kern, ooit 
belangrijker dan Moskou, maar in de tsarentijd waren St. Peterbrug en
Moskou de grote centra. In de nieuwe staat was er wel een wat
ongelukkige combinatie van Russisch en Oekraïens sprekenden. Maar in 
zekere zin is het land dus een schepping van Rusland, en dat wil haar
invloed niet zien afkalven. Dat was wat gebeurde, de oude afspraken dat 
het Westen zich terughoudend zou opstellen werden, in de visie van
Rusland, sinds 1990 met voeten getreden. Pas sinds 2014 kan Rusland
weer een (gas-)vuist maken, een belangrijk wapen waar ze ook rijk van
worden.

Poetin eiste ook dat het Westen zelf de situatie oplost, zij zijn begonnen
in 2008 en eerder zegt hij, hij schiet het land langzaam maar zeker aan
puin, maar zou als compromis een Donbass staten accepteren. Wat er
met Co rona gebeurde zien we nog een fac tor versneld opduiken in de
berichtgeving en opinie-vorming rond de oorlog, die ondertussen maar
doorgaat. Mis informatie, polarisatie, censuur, politiek de rijen sluiten, de 
schuldvraag manipuleren, paniekreacties, het ergste (nucleaire dreiging)
opblazen en de gevolgen bagatelliseren, het komt allemaal net iets te
bekend op me over.
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Net als bij de pandemie waren de waarschuwingen er wel, maar dacht
niemand dat er echt iets zou gebeuren, het zou wel opgelost worden. Dat 
voor wat betreft Rusland de beloftes uit 1990 dat het “Westen” haar
invloedssfeer niet naar het Oosten zou uitbreiden niet werden
gehonoreerd, kan niemand ontkennen. Er werd geknabbeld aan de
bufferzone en ook niet in het geheim. Dat de Bal kan, Mid den-Europa en 
de Baltische staten tot EU, NATO-lid en deels Euro-zone (€) werden
gemaakt kon het verzwakte Rusland in het be gin niet tegenhouden.
Tijdens een conferentie in Parijs in sep tem ber 2008 is begonnen met
onderhandelingen over EU-Oekraïne deelgenootschap en werd
gesproken over een associatieverdrag. Toen in 2014 de EU dat
associatieverdrag met Oekraïne ook echt sloot was dat een stap te ver. 

Dat associatie-verdrag werd doorgezet ondanks een negatieve ref er en -
dum-uitslag in ons land, toen georganiseerd door Thierry Baudet, die
toen terecht waarschuwde voor een cri sis, die ook gekomen is met de
Oekraïne oorlog die eigenlijk al in 2014 of eerder begon. Dat werd
weggemoffeld door Rutte, die in 2016 nog wel wat aanpassingen be -
reikte. Afgesproken is toen dat het verdrag voor Oekraïne niet
automatisch een opstapje is naar lidmaatschap van de Europese Unie en
er geen sprake is van militaire samenwerking. Achteraf nogal een
leugen!! Tegelijk met Oekraïne zijn associatieverdragen gesloten met
Georgië en Moldavië, ook bufferstaten van Rusland. De
niet-ondertekening van het associatie-verdrag door de Rusland gezinde
politieke top in no vem ber 2013 leidde tot de EuroMaidan, de “Revolutie 
van de Waardigheid” en een re gime- wisseling, Viktor Yanukovych
vluchtte naar Rusland. 

Oekraïne is in tern zwaar verdeeld, de oostelijke helft spreekt Russisch
en voelt zich ook veel meer verbonden met Rusland. Zij worden
duidelijk gediscrimineerd en zelfs vervolgd, zoals in Odessa in 2014 en
bij de binnenlandse strijd om de Donbass regio, waar de campagne ook
nu om draait. In 2014 werd Poroshenko pres i dent, met als slo gan “mil i -
tary, lan guage, faith” en werd de verdeeldheid tussen de Russisch
sprekende minderheid en de Oekraïens sprekenden aangewakkerd tot
min of meer een burgeroorlog, met allerlei corruptie, oorlogsmisdaden,
discriminatie en liet het Westen ruimhartig investeren in GMO-
 landbouw, biologische laboratoria en delfstofwinning. Poroshenko werd
in 2019 verslagen door de huidige pres i dent Volo dymyr Zelensky, maar
ondertussen was in 2014 Rusland ook in actie gekomen, het strategisch
belangrijke schier- eiland de Krim werd door Rusland in februari-maart
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2014 geannexeerd en opstandige bewegingen in het Russisch sprekende
deel van Oekraïne werden gesteund (Donetsk en Luhansk). Het Westen
protesteerde, maar deed dus feitelijk niets, behalve investeren in vooral
het westelijk deel en verwesterlijking en Euro-gevoelens promoten. Het
parlement (de Verchovna Rada) heeft de weg naar lidmaatschap van de
NAVO en de EU in de grondwet opgenomen. 

Het po wer-mo del van Poe tin; va zal staat er tus sen
De toch heel rationele “bal ance of power” argumenten van anti-denkers
zoals Kissinger, Ste phen Co hen & John Mearsheimer zijn tot “verraad”
bestempeld, “con tain ment” is wat de VS nu voorstaan. Net als bij Co -
rona komen er paniek-reacties die escalerend en contraproductief
werken.Dde hele EU schaart zich min of meer achter het idee, dat Poetin 
de grote boef is. 

Naarmate de economische positie van Rusland verbeterde werd de druk
van Poetin om het land uit wat men zag als de klauwen van het Westen
terug te halen steeds groter. Hij eiste dus dat men de positie als
bufferstaat respecteerde en ratificeerde en ophield met de verwester -
lijking. Dat werd genegeerd, Poetin werd kwaad hetgeen uit ein delijk
resulteerde in de militaire acties vanag 24 februari 2022. Dat lijkt een
lokale oorlog, maar heeft veel bredere consequenties, ook voor de
economie van Rusland zelf. De gasprijs is enorm gestegen, en Europa en 
Turkije zijn er erg afhankelijk van en de tarwe is een verhaal apart. De
sancties lijken nogal bedreigend maar zijn grotendeels nogal naïef, zoals 
superjachten aan de ketting leggen.

Rusland wordt ook rijk van deze oorlog, De eigen industrie krijgt een
impuls door de sancties, de te machtig geworden Russische plutocraten
komen in het nauw.

Vluch te ling en, duur deel van het spel
Europa kreeg de vluchtelingen, misschien wel meer dan 2 miljoen, en
wie gaat dat betalen? Nederland heeft er nu 90.000 en zal er nog 50.000
of meer opnemen, dat gaat miljarden kosten, zelfs als ze na de oorlog
weer naar huis gaan. Lukt dat niet, dan zijn de totale kosten van een
vluchteling (tot en met AOW) al gauw 500.000, dus 70 miljard. Dat is
de stille prijs van de oorlog, die Poetin misschien wel besefte, maar de
politiek hier niet of niet deelde. In Europa wordt dat een molensteen om
de nek, terwijl Amerika er rijk van wordt, door wapens, LNG gas en big 
pharma winsten.
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∴ 6 Kan tel punt be reikt? Vac ci na tie in
bre de zin ter dis cus sie.

Zijn we er nu doorheen? Iedere keer lijkt het dat het einde nu echt
bereikt is. De stapels rapporten die aangeven dat vaccinatie niet zo
onschuldig is, zijn leLente 2023 zijn we maatregelvrij, maar blijft men
hameren op vaccineren en ontkent vaccinatieschade. Ik krijg de indruk,
ook op ba sis van wat er door R. Ken nedy allemaal wordt opgerakeld
over de rol van Fauci (en bij ons Ab Osterhaus) bij eerdere vaccinaties,
dat er nog een hele nare olifant rondspookt. Namelijk dat veel meer
zogenaamde vaccinatiecampagnes helemaal niet hebben gewerkt, en
eerder slachtoffers maakten dan hielpen. Er is nooit gekeken of
bijvoorbeeld het griepvaccin in al die jaren nu werkelijk heeft geholpen,
of misschien juist zij die een prik kregen ex tra risico liepen. 

Bij oversterfte cijfers zien we eind 2022 plotseling een onverwachte
piek, dat zou in flu enza zijn, maar is er ooit gekeken naar de griepdoden
en hun vaccinatie-historie? Het patroon komt al jaren terug, een piek na
de griepvaccinatie, maar er is geen helder onderzoek, terwijl de
oversterfte statistiek decennia teruggaat.. 

Cor re la tie is wel de ge lijk een in di ca tie van cau sa li teit
Correlatie, als die maar steeds terugkomt, duidt wel degelijk op
groeiende causaliteit, al roept men steeds dat dat niet zo is. Maar iedere
statisticus weet dat, alleen niemand protesteert en de politici weten dus
niet beter.

Twijfel aan vaccinatie is niet nieuw, en vaccinatieschade ook niet, de
missers van Bill Gates zijn breed beschreven, en ook in ons land zijn de
schandalen wel uitgemeten. Vaccinatie is big busi ness en er wordt
allerwegen aan verdiend, het is een bedrijfstak van honderden miljarden, 
waar hele medische wereld goud aan verdiend. Artsen en instituties,
verzekeraars, verhuurders, en de hordes hulpkrachten die worden
ingezet profiteren ook, dus de neiging om fundamenteel te twijfelen aan
vaccins is gering.

Eind spel
Nu is dit een hele gevraalijke vraag en hypothese, want dat roept
schuldvragen op, die op bewuste geno cide zouden kunnen wijzen. Dat
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MKB, de ZZP-ers, de ho re ca, de boe ren, de ar men en de zorg be -
hoe ven den, ver mijdt voor al verkiezingen en dram nog 3 jaar door.
Nee, Mark moest voe len dat het mis be gint te gaan, dat de me dia
be gin nen te draai en, de el len de en fou ten ko men naar vo ren, dat de
de mon stra ties niet meer be staan uit hool igans, maar uit wat ou de re
men sen uit de mid deng roe pen, de moe ders, groot moe ders, de ve te -
ra nen, de in tel lec tu e len. Hij heeft lang ge pro beerd het al le maal on -
der de pet te hou den, de cij fers en on der zoe ken van CBS, RIVM
wat ge ma ni pu leerd of al leen la ten weg hou den, maar er wordt nu
steeds meer door heen ge prikt. Cen suur en het de schuld ge ven aan
die laat ste paar hon derd dui zen den vac cin-vrij en werkt niet meer,
ie der een weet on der tus sen van vac ci na tie scha de, kent men sen die
zwaar ziek wer den of er ger na een prik, weet van be smet ting door
gevaccineerden, van lange termijn vermindering van de weerstand.

Hij is lang mee ge gaan met de hard li ners, maar hun maat re ge len,
vac ci na tie dwang en boos ter cam pag nes ver pie ter den, hun doem -
denk prog no ses kwa men zel den uit. Het wordt tijd voor een Rut ti -
aan se om po ling, sor ry zeg gen, veel ver ge ten of wis sen en het er net 
als Bo ris Johnson op wa gen en zo nog een tijd je de zaak rus tig
hou den. Want er dreigt echt een cha o ti sche si tu a tie, een op stand
van de tot di gi taal QR-ho ri gen ge maak ten die het niet meer pik ken
en de straat op gaan, of er ger, de on rust kan zo maar over wai en uit
Frank rijk waar Ma cron ver loor. De sa men le ving is ex treem kwets -
baar ge wor den, in ter net is hack baar, de fi nan ci ële sta bi li teit, de
inflatie, het kan allemaal in elkaar donderen, als dominostenen.
Daar ligt, te recht, de zorg van ie mand die het toch als zijn taak ziet
dit land te lei den. Hij be seft vast wel mee ge zo gen te zijn in de mas -
sa-hys te rie, weet dat hij zelf schul dig is aan het op bou wen en in
stand hou den van de hyp no ti sche tran ce, het lem ming ge drag van
de mas sa, maar wat te doen? 
Na denk en over een exit-stra te gie, hoe kan de op ge bouw de span -
ning ont la den wor den, maar wel ke we ten schap per of fi lo soof wil
hem daar bij nog hel pen? Iso le ment, los ge zong en zijn van de main -
stre am, ach ter af de schuld krij gen, dat is wat Rut te vreest, maar hoe 
krijgt hij het Schip van Staat op een an de re koers, één die wel aan -
stuurt op een ge lei de lij ke af bouw en col lec tief “ver ge ten”, met zo’n 
hor de in com pe ten te mi nis ters en ka mer le den en ge schaap te me dia.
Geen mak ke lij ke op ga ve, maar mis schien komt “won der boy” nog
wel met een nieuw ko nijn uit de hoge hoed. De Oe kra ïne cri sis is
een mooie af lei ding, maar on der tus sen komt er WOB vuil los. Ver -
trou wen is er niet veel meer, daar maakt hij zich ook kwaad over,
maar kijkt niet in de spiegel.
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� 7 De VE en boos ter-mis lei ding

Waar om een boos ter, werkt het wel, is boos te ren tij dens een piek
wel ver stan dig, al le maal vra gen die ze ker bij de na jaars cam pag ne
naar vo ren ko men. Er zijn on der tus sen uit ge brei de stu dies en ook
har de ge ge vens, die het hele boos ter be leid nog al on der uit ha len en
doen twij fe len aan het nut, maar ook de ar gu men ta tie dat de vac cin
ef fi ca cy (VE=vac ci na tie-ef fec ti vi teit) zo hoog is wordt on der uit ge -
haald. In Enge land is dat zelfs een heel schan daal aan het wor den,
om dat de ONS cij fers qua niet-ge vac ci neer den niet 8% zijn, maar
eerder 20% en daarmee de hele argumentatie onderuit gaat. 
De rap por ta ges zo als van het UK He alth Se cu ri ty Agen cy
(UKHSA) die vol gens hen aan to nen dat boos ters het sterf te ri si co
van oMi cron be per ken met 95% en hos pi ta li sa tie met 75% na
10-14 we ken klop pen niet om dat het ONS (CBS daar) een te be -
perk te groep on der zocht, en bij voor beeld men sen die geen huis arts
had den en im mi gran ten na 2011 niet mee nam, ter wijl daar juist
veel ong evac ci neer den in voor ko men. Dan blijkt ook nog dat hun
VE con clu sies erg be perkt en ge flat teerd zijn doord at ze de
geboosterden pas na 2 weken meetellen?
In de UK is re cent  meer dui de lijk heid waar om dat mis ging, hier
hou den CBS en RIVM de ge le de ren ge slo ten. Er lig gen ten slot te 9
mil joen nieu we prik ken op de plank, die moe ten op, want er ko men 
nu ook vra gen hoe veel mil joe ne nen prik ken van eer de re be stel ling -
en zijn weg ge gooid, maar wel be taald, het gaat om mil jar den
euro’s. Pfi zer gaat nu in de VS 110-130 $ per prik re ke nen, vier
keer zo veel als tot dus ver en ook daar gaan de prij zen dus fors
omhoog, zeker energiekosten (?). 
Het RIVM en VWS verd edi gen hun hele prik be leid be leid nog
steeds met cij fers die eer der op del ta dan op oMi cron sloe gen, tel de 
her stel den niet mee, re ken de niet met ef fec tie ve vac ci na tie (want na 
6 maan den ben je toch niet meer ge vac ci neerd!) en dat ver troe belt
het beeld. Ook praat nie mand over hoe steeds meer jong eren on ver -
wacht over le ij den, de over sterf te in de VS is de 0-24 jaar groep is
sterk ges te gen naar rond de 17.000. Hier mo gen jong eren ge woon
een prik ha len en wordt dat zelf ge sti mu leerd, hoe wel ze nau we -
lijks ri si co lo pen bij het door ma ken van de ziek te. Elders in Eu ro pa 
zo als in Zwe den wor den al leen ou de ren nog ge boos terd. Het vac ci -
ne ren van jonge kin de ren in de VS is al leen toe ge staan om dat men
daar mee de wet te lij ke aansprakelijkheid van leveranciers en
overheid omzeilt en ernstig beperkt.
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De ma ni pu la tie van de vac ci ne-ef fi ca cy (Vac ci na -
tie-ef fec ti vi teit)
Er wordt ge scherm met enorm hoge ef fec ti vi teit van het vac cin,
qua zie ken hui sop na me en IC en claimt to meer dan 90%, maar dat
is vrij dis cu ta bel. Men gaat uit van de ver hou ding tus sen ge vac ci -
neer den en niet ge vac ci neer den, die ze ker in ons land, zeer ge flat -
teerd is en ook geen re ke ning houdt met het feit dat er een ver schil
is tus sen met en door CoVid opnames. 
Wat ech ter om te be gin nen al be drieg lijk is dat  men dus de ge prik -
ten pas na 2 we ken mee telt (boos ters hier na 1 week) en dus de re -
cent 3e keer ge prik ten de groe ne cij fers ver te ke nen. Het lijkt er op,
dat de boos ter zelf meer kwaad doet dan de dub be le prik, ze ker ver -
ge le ken met de ong evac ci neer den. Zie voor het ef fect van het niet
re gis tre ren deze vi deo.1 Dit hele be leid rond de VE cij fers komt
neer op angst zaai en met zo ge naamd we ten schap pe lij ke verhalen,
die nergens op slaan.
Als dan ook nog de aan tal len ge vac ci neer den in het zie ken huis
door slech te re gis tra tie en slecht on der scheid tus sen met en door
CoVid wor den on der schat, zijn de VE-be re ke ning en he le maal on -
zin nig, en ko men neer op sta tis ti sche leu gens, maar wel met hele
nare con se quen tie om dat de ge wo ne man er in ge looft en zich laat
prik ken, met nu al een sterf te kans die naar de 1 op 1000 gaat.
Na tuur lijk, dat zul len voor al ou de ren zijn met co mor bi di tei ten,
maar het aan tal jong eren dat plot se ling over lijdt is op val lend en de
cij fers ge ven ook steeds ho ge re over sterf te in de 65-80 groep en de
0-65 groep aan.
In hoe ver re de ef fec ti vi teit van een prik af neemt na een tijd je blijkt
uit de vol gen de gra fiek. Die geeft aan dat de be scher ming te gen
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hos pi ta li sa tie ge lei de lijk af neemt, maar de laat ste we ken snel af valt 
voor de dubbel geprikten.

Ver der is het ook dui de lijk ge wor den, dat di rect na de boos ter er 
juist min der be scher ming is, het duurt 2 we ken voord at de be scher -
ming op peil is. Naar mijn me ning is het juist de sterf te in die eer ste 
we ken, die we te rug zien in de over sterf te. Die gaat ge lijk op met de 
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vac ci na ties. Die ver min der de be scher ming di rect na vac ci na tie is
ove ri gens ook een re den waar om vac ci ne ren tij dens een piek nu
wordt af ge ra den, iets wat in Ne der land in de cem ber 2021 juist wel
ge beur de. Omdat de ge boos ter den dan be vat te lij ker zijn, verspreidt
het virus zich dan juist sneller.
Het tes ten en de boos ter vac ci na tie is bij tij den een over vol le si tu a -
tie ge weest, met (veel al zie ke) men sen in de rij en te recht werd op -
ge merkt dat je die test/vac cin lo ca ties dan best su pers re a der plek -
ken/events kunt noe men. Zie ken hui zen en test lo ca ties zijn bron nen
van be smet ting. SAGE in Enge land rap por teer de al dat 40,5% van
de be smet ting en in zie ken hui zen ont ston den, in Schot land in de -
cem ber 2020 zelfs 60%. De haast om te boos te ren in 2021 was
misschien niet zo verstandig?

Ie der een een boos ter, dat is ook in 2022 het de vies, zet de druk er
nog even op, ook zon der goed in zicht in de over sterf te gaat men
fors door. Ook al aar ze len steeds meer men sen en is he le maal niet
dui de lijk dat het erg helpt te gen oMi cron of zelfs ne ga tief uit pakt
(maar voor del ta wel ef fec tief was). Het RIVM komt steeds met
drei gen de voor spel ling en, en be lache lijk pro jec ties maar geeft toe
dat het al le maal af hangt van de aan na mes (men kiest al tijd voor de
slecht ste). De ge zond heids raad  zegt nu zelfs dat de ge zond heids -
winst voor 12-17 ja ri gen on vol doen de is. Dat kun je ook an ders
stel len, na me lijk dat de negatieve bij-effecten groter zijn dan de
voordelen.
De over heid werkt dus met vage aan na mes, die men her en der op -
duikt, uit nog al wil le keu ri ge bron nen en soms zelfs ing aand te gen
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WHO cij fers, maar dat be te kent dus go kwerk, spe cu la tie, met ge -
vaar lij ke con se quen ties. Dat geeft ook van Dis sel toe, er zijn geen
har de fei ten en dus komen ze overal mee weg. 
Hal ver we ge 2021 werd al dui de lijk, dat de ge brui ke lij ke vac ci na tie
met twee shots na een tijd je min der ef fec tief werd. Dat viel als eer -
ste op in Israel, waar men snel be gon nen was met vac ci na tie en be -
gon te mer ken, dat ook ge vac ci neer den weer ge ïnfecteerd wer den.
Dat werd ook wel ing ezien, en als oplos sing kwam de boos ter. Nog 
een spuit je met het zelf de vac cin zou de im mu ni teit, met name te gen 
del ta, weer op peil breng en. En dat heeft ook wel ge werkt, ze ker
voor het be teu ge len van de del ta-golf in het na jaar, die erg hard
door zet te (met die vreem de over sterf te piek in ons land) en toch
wel vra gen deed op ko men of dat hele vac ci ne ren nou wel zo’n
goed idee was ge weest. Ten slot te stierven in 2021 bijna evenveel
mensen als in 2020. 
Alge meen werd toch wel aan vaard, dat boos te ren voor del ta zin
had, na een aan tal maan den en men ging voort va rend aan de slag.
Er was na tuur lijk het bij ko mend voord eel, dat daard oor de vac ci na -
tie dwang weer een zet je kreeg, en men ging de boos ter dan ook
snel kop pe len aan vac ci na tie pas sen, reis con di ties en in ons land
kwam er zelf een uniek zware lockdown. 

Ne der land was laat met boos te ren, som mi gen clai men te laat, het
boos te ren kwam pas in de cem ber 2021 op gang, de gro te piek was
toen al bij na ge weest. Toen eind de cem ber de sterf te snel af nam,
werd ge sug ge reerd dat dat kwam door die boos ter. Maar bij een re -
la tief nog ge ringe boos ter dek king in de cem ber (wel veel ou de ren in 
de ri si co groep) is dat een min der waar schijn lij ke en nog al braaf
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ma ni pu la tie ve ver kla ring. Mo ge lijk ver er ger de de boos ter juist de
piek, om dat de be scher ming de eer ste 2 we ken juist veel min der is,
ook voor an de re in fec ties. Door het WHO wordt dan ook af ge ra den 
bij een piek breed te gaan vac ci ne ren. Het lijkt er meer op, dat de
op komst van de oMi cron va ri ant die sterf te deed af ne men. De oMi -
crom va ri ant is min der hef tig en verd reef de meer do de lij ke del ta.
De neer gaan de trend zet te (an ders dan het RIVM mo del leer de)
door, de ziekenhuisopnames en IC-bezet ting namen zienderogen af, 
er kwam ondersterfte. 
Het RIVM en het OMT ble ven on der tus sen de re ge ring en de me -
dia voe ren met soms wan stal ti ge en to taal on re a lis ti sche pro jec ties
over enor me aan tal len be smet ting en en gro te ram pen. Hun gra fie -
ken ble ken in de loop van ja nu a ri 
gro tes ke overd rij ving en, sloe gen
ner gens op en be we zen voor al
dat de mo del len en aan na mes die
men ge bruik te geen wortels
hadden in wat er echt gebeurde. 
Maar pas te men het be leid aan?
Op 13 ja nu a ri kwam er een beet je 
ver lich ting, maar het doem sce na -
rio bleef en werd voor uit ge scho -
ven naar eind ja nu a ri, het zou al -
le maal nog uit de hand gaan lo -
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QR-code met her steld hebben.Dat wordt stelselmatig uit de
statistiek weggehouden.
De ver ha len over aan tal len vac cin-vrij en in de zie ken hui zen il lus -
treert men met cij fers, die zo ong eloof waar dig zijn, dat hier van be -
drieg lij ke mis lei ding ge spro ken kan wor den. Men wil de on der lig -
gen de met ho diek niet vrij ge ven, maar het zijn heel rare cij fers, ge -
ge ven het feit dat er mis schien nog maar 600-800 ech te vac cin wei -
ge raars zijn, waar van een groot deel wel de ziek te heeft door lo pen
maar nooit ge tests is. En die zou den nu de meer der heid van de be -
smet ten in de zie ken hui zen vor men, ter wijl dat in het buitenland
duidelijk anders ligt?

Bes met tings oor den
De maat re ge len be per ken deel na me aan al ler lei ac ti vi tei ten, en ze -
ker de ho re ca wordt er ernstig door be na deeld, maar ook de bur ger
lijdt on der al die re pres sie. Dan vraag je je af, waar men sen dan de
be smet ting oplo pen en daar geeft het RIVM een mooi staat je van.
Maar wat blijkt, thuis gaat het voor al mis. In het ver le den was het
ook niet de ho re ca, die voor de mees te be smet ting en zorg de. Maar
daar houdt men dus bij de maat re ge len, die ei gen lijk al leen maar
die nen om prik ken op te dring en, geen re ke ning mee. De maat re ge -
len zijn dus in ze ke re zin con tra pro duc tief en dat wordt ook dui de -
lijk als we naar de cij fers over qua ran tai ne kij ken. Als de oMi cron
golf nog even door zet moe ten we al le maal in qua ran tai ne, dat slaat
dus ner gens meer op. En de ech te cij fers ga ven van Dissel ook
ongelijk, er kwam geen piek, die was toen al geweest.

De cij fers leuk ge ma ni pu leerd
Van Dis sel is een mees ter in vage leu ter koek, in niet ant woor den
op vra gen met veel om haal van zin lo ze uit wei ding en. De Tech ni -
sche brief ings zijn erg il lu stra tief. Op 16 fe bru a ri ging hij be wij zen
dat de boos ter zo maar het aan tal zie ken hui sop na mes had ge hal -
veerd, nou ja dat was een schat ting, maar wel de gro te kop van z’n
sli de. Bij gaand waar om ook z’n cij fer op stel ling niet he le maal ok
was, met wat nieu we in schat ting en van mijn kant wordt het beeld
juist dat voor al ge boos ter den de bed den be zet hou den. Na tuur lijk is 
de aang ege ven verdubbeling wat dramatisch, maar het beeld is
duidelijk. 
De boos ter be schermt wel te gen ernsti ge vor men van de in fec tie en
IC-op na mes, maar voor niet kwets ba ren helpt het dus nau we lijks,
je kunt be ter „nor ma le“ im mu ni teit op bou wen, en voor kin de ren is
het dus ge woon ge vaar lijk, dat boos te ren (en ei gen lijk vac ci ne ren
al he le maal), het le vert ze niks op behalve een zeker risico.
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pen. Ver de re ver soe pe ling uit ge slo ten, eerst maar weer af wach ten
en hou de ho re ca dicht, men sen zou den eens met el kaar gaan pra -
ten. De on der lig gen de pro jec ties, die door van Dis sel van het
RIVM wer den aang edra gen om het ka bi nets be sluit te on der bou -
wen, blij ken bij na de re be stu de ring de meest ab sur de en doem denk -
eri ge scenario’s te schet sen. Weer gra fie ken en aan na mes en cij fers 
die zelfs voor een leek als zwaar overd re ven over ko men, weer ver -
wij zing en naar mo del le ring die zo als eer der bleek ner gens op ge ba -
seerd is, weer sprook je en ge se lec teer de data die voor al het voort -
du ren van de re pres sie en de lock down be o gen. Weer geen hel der
in zicht in hoe veel ge vac ci neer den (en her stel den) in zie ken hui zen
la gen en hoe dat be paald werd. Ie der een be greep dat oMi cron om
zich heen greep en veel besmettingen zou brengen, maar dat is voor 
even, dan is iedereen wel besmet en uitgeziekt. 
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Het is al le maal te door zich tig, zo als ik zal la ten zien aan de hand
van de plaat jes van Van Dis sel, die dus ten grond slag la gen aan het
OMT ad vies en de ka bi nets be slis sing en van 13 ja nu a ri 2022. Bang -
ma ke rij, als ex cuus voor ver le ning van de maat re ge len en om 2G
toch maar be spreek baar te hou den. Dat wordt moei lijk, of fi cieel
on der zoek door uni ver si tei ten (TU Delft) toont aan dat al die maat -
re ge len be hal ve 1G (al les tes ten) niet zo veel uit ha len, maar ook
daar toon de Mau ri ce al aan dat men rom mel de met de cij fers. Het
parlement maakte er dan ook korte metten mee.
In de sli des van de pre sen ta tie van Van Dis sel wordt wel steeds ge -
zegd, dat al les on ze ker is, dat men niet weet wat oMi cron gaat
doen, maar even la ten zien dat het bij voor beeld in Zuid-Afri ka en
in Lon den al over het hoog te punt heen is, die plaat jes liet men niet
zien. 
Wel ang sti ge pro jec ties en scenario’s.Daar in wordt de trend, dat
bij voor beeld zie ken hui sop na mes, be zet ting van de IC in ons land
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steeds verd er te rug lo pen, plot se ling voor zien van een te ver wach ten 
piek, van ong eken de om vang. En niet eens eind ja nu a ri, nee dat
zou snel ge beu ren als men de maatregelen los zou laten.
Dit soort plaat jes en ver ha len zijn zo in strijd met wat men el ders
ziet, dat hier niet meer ge spro ken kan wor den van voor zicht i ge pro -
jec ties, maar van dui de lij ke en op zet te lijk misinformatie. 
En met welk doel? De eco no mie verd er ka pot ma ken, het ver trou -
wen in de over heid ver min de ren, een re vo lu tie uit lok ken zo dat we
ie der een die an ders denkt kun nen op pak ken. De Jonge zei het al,
we we ten waar je woont! Fas cis ti sche dreig taal, zou men vroe ger
ge zegd heb ben. Of wil men de con tro le groep uit dun nen, zo dat de
ge maak te fou ten verd oe zeld kun nen wor den. Op 13 ja nu a ri en
daar na op 20 januari kwam het RIVM met deze plaatjes.
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Dat ziet er al drei gend uit, maar het vol gen de plaat je is he le maal
on rust ba rend, maar doet ook denk en aan wat de cem ber werd ge -
toond om de lock down te recht vaar di gen en waar he le maal niets
van bleek uit te ko men. Excu ses daar voor, wel nee, fou ten zijn er
nooit ge maakt, voort schrij dend in zicht is er. Alleen ge bruikt men
de zelf de mo del len en ach ter haal de gegevens en aannames.
Maar er is meer, er wer den ook plaat jes ge toond over hoe de ver -
hou ding en qua be smet ting en, op na mes en IC lig gen, en daar komt
plot se ling thuis zuur stof ge ven in beeld. Dat zou van af het be gin
zin vol zijn ge weest, maar de huis art sen moch ten dat niet voor -
schrij ven of aan ra den, net zo min als wat nu wel ef fec tie ve mid de -
len blij ken zo als Inver mec ti ne en HCQ, daar stond een boete op.
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Boos ter on zin
De boos ter of her haal prik is (tot de bi va len te vac cins ko men) niks
an ders dan de „oude“ vac ci na tie, pas over een paar maan den komt
er een aang epas te ver sie. Maar men blijft gooi en met ef fec ti vi teits -
cij fers die een roos kleu rig beeld ge ven, als of de boos ter ook echt
ef fec tief is te gen oMi cron. Maar waar om neemt het aan tal be smet -
ting en dan zo toe, nu meer dan de helft een boos ter heeft ge had? Ja, 
er staan wat vraag te kens bij, ze we ten het niet pre cies, maar ba se -
ren hun voor spel ling en dus wel op vage aannames, niet op feiten.
Neem de cij fers over de vac ci na tie sta tus, dat zou be wij zen dat de
vac cin-vrij en nog steeds een groot aan deel heb ben. Maar let op,
van 62% in de on der zoch te groep is de vac ci na tie sta tus on be kend.
Ze we ten dus ei gen lijk niet veel, want het lijkt er steeds meer op,
dat die sta tus niet goed wordt bij ge hou den. Dus men gaat met een
klein deel van de data op de loop, en zet er ook nog wat pijl tjes bij,
maar dat kan de trend niet ver hul len, steeds meer ge vac ci neer den
ra ken be smet. Dat is ook in het bui ten land overd ui de lijk, hier krij -
gen de vac cin vrij en nog steeds de schuld en laat men de „ge ne ze -
nen“ mooi weg uit de sta tis tiek. Die zou den, zei van Dis sel op 20
ja nu a ri, niet uit de be schik ba re data ge haald kun nen wor den. Maar
dat is on waar schijn lijk, er is toch be kend hoe veel men sen een
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  De onderste lijn is een hypothese die misschien de oversterfte piek kan verklaren, 
(of juist niet) indien de gegevens boven water komen. (tijdlijn niet lineair!)



Vier de prik en vijf de her haal prik
In Israel is men voort va rend aan de slag ge gaan met een vier de
prik, maar liep de on ver klaar ba re over sterf te dar toen enorm op. De 
sterf te is  niet di rect  Co vid-ge re la teerd, maar is juist al ge me ne
over sterf te qua ge ne rie ke oorzaken. 
Een re cent on der zoek (15 febr. 2022)2 werpt nog geen echt licht op 
die zaak. De con clu sie daar in is dat een vier de prik (Pfi zer of Mo -
der na, niet de nieu we vac cin-ver sie) de IgG en an ti bo dy tel ling te -
rug brengt naar het ni veau van na de der de prik, maar wei nig ef fec -
tief is in het voor ko men van mil de of asymp to ma ti sche oMi cron
be smet ting. Het werkt dus wel te gen ernsti ge vor men en dood, dus
lijkt zin vol voor ri si co groe pen. De zo ge naam de „door braak“ in fec -
ties wor den niet min der en kwam in 25% van de ge val len voor, en
was dan zeer be smet te lijk (hoge vi ral load) en heeft de be per king
van de ver sprei ding van het vi rus dus NIET ge hol pen. OMi cron be -
scher ming was 4,7 keer min der dan te gen del ta. Er wer den wei nig
se rieu ze bij wer king en ge con sta teerd, maar wel had de meer der heid
voor bij gaan de mil de klach ten na de prik. Er was wel meer weer -
stand te gen het oplo pen van de ziek te door voc (Vo la ti le Orga nic

Com pounds) con tact, dus ae ro so len. De vac ci na tie ef fec ti vi teit was
voor Mo der na dui de lijk min der (11%) dan Pfi zer (30%). Heel wat
an ders dan wat van Dis sel de bi teer de op 16 febr. en toen slim niets
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zei over Moderna, dat wel gebruikt wordt. Maar wel in lijn met
eerdere observaties. 

Boos ter-mor ta li ty
Gaan we verd er kij ken naar wat er in Isra\’ebl ge beur de, na dat daar 
al in de cem ber be gon nen was met een zeer bre de 4e prik. Het land
loopt al een tijd je voor op in pre ven tief vac ci ne ren en ver plicht dat
ook op bre de schaal, de 2de boos ter of 4e prik was dus pas send in
het be leid. Er ge beur de ech ter iets on ver wachts, de over sterf te cij -
fers ging en plot se ling zeer sterk om hoog. Men is on der tus sen wat
ge stopt met die boos ter 4e prik, men wil niet meer, en de over sterf -
te nam weer af. Daar zit dus een ver band tus sen. De re so nan tie tus -
sen boos te ren en over sterf te was ook in ons land dui de lijk, maar uit 
de cij fers uit Israel zou je kun nen af lei den dat er spra ke is van sub -
stan tie boos ter-mor ta li ty. Geen sterf te als ge volg van een Co vid in -
fec tie, die ne men juist door de boos ter wel af, maar ge ne rie ke sterf -
te. In De ne mar ken is een ver ge lijk baar ef fect te con sta te ren, ook
daar ging de sterf te om hoog na een nog al ste vi ge boos ter-ac tie. Om 
dit ook voor ons land te on der zoe ken zou den de ge ne rie ke sterf -
te-data ge kop peld moe ten wor den aan de vac ci na tie-ge ge vens. Dat
zou licht kunnen werpen op de hele oversterfte kwestie, die in een
later hoofdstuk nog aan de orde komt.

Absur de scenario’s
Het hele ver haal dat het RIM ons voor houdt wordt nog mooi er en

on waar schijn lij ker als de scenario’s voor de lang ere ter mijn aan
bod ko men. Wat gaat er ge beu ren als deze golf voor bij is, blij ven
we boos ters en vac ci na ties krij gen? Wordt de over sterf te weg ge -
mof feld, is boos ter-mor ta li ty het nieu we ta boe? Men heeft, mede
door de oor log en de drei gen de de pres sie even de tijd om al les
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weer op nieuw op te zet ten en een pan de mie-drei ging is zo ge von -
den! En on der tus sen boos te ren we door, steeds jong ere kin de ren en 
twij fel daar aan mag nog steeds niet. De boos ter moet en er is vast
al voor be taald! Kui pers geeft niet toe, on der zoe ken steu nen hem
toch,  in zijn per spec tief is 3G en zelfs 2G nog aan te ra den en dat
gaan we in de herfst vast weer zien. De ka mer riep hem te rug, maar 
al les staat nog in de ijskast, en er ligt een nieuw wetsvoorstel.

Wat ech ter veel er ger is in de sce na rio-aan pak is dat men al leen
kijkt naar be smet ting en en de im pact op de zorg. Dat in de sa men -
le ving al les met al les sa men hangt, dat volks ge zond heid, eco no mie,
de beurs, de de mo cra tie, de hui zen markt, on der wijs, kli maat en wat 
al niet re a ge ren op pie ken en da len in wel ke sec tor dan ook. Alles
is ver knoopt, al les re a geert op el kaar, dat be sef ont breekt in de op -
stel ling van OMT, RIVM en het mi nis te rie van VWS. Wel zijn is
een com plex, geen cij fer tje of gra fiek je, en on der tus sen betalen we
met z’n allen de prijs voor dat kokerdenken.
Men schijnt niet te be sef fen, dat et hele kaar ten huis al een tijd je op
in stor ten staat en de Oe kra ïne oor log al leen de zaak maar op de
spits drijft. In ons land denk en we dat al heel erg is, met de toe sla -
gen-af fai re, de be las ting dienst-el len de, het stik stof en Gro ning en.
We rel dwijd staat de zaak ech ter ook op spring en, daar helpt geen
NATO her be wa pe ning of Da vos-ge ïnspireerde leu ter praat aan,
want de schul den last, de toe ge no men glo ba le span ning en en de
ener gie- en kli maat pro ble ma tiek kan snel uit de hand lo pen. Als de
voed sel voor zie ning door bij voor beeld de Oe kra ïne si tu a tie of een
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kou de len te te rug loopt en pro tec ti o nis me opbloeit kunnen toe -
standen ontstaan waarbij Corona verbleekt.
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� 8 Wat is Co ro na nu ei gen lijk?

We zijn over voerd met ech te of fake in for ma tie over Co ro na, Co -
Vid-19, Sars/CoVid-2 of hoe het verd er ook ge noemd wordt en de
va ri an ten er van. In dit boek hou ik het ge maks hal ve maar bij de
aan dui ding Co ro na, want mor gen heet het weer an ders. Een kor te
schets van wat dit vi rus is en wat het feitelijk aanricht.

Het gaat om een vi rus dat zich ma ni fes teert met ver schijn se len die
aan griep doen denk en en dat een spe ci fie ke vorm heeft, met uit -
steek sels die op kroon tjes lij ken, van daar de naam Co ro na. Er zijn
ook an de re Co ro na-acht i ge vi rus sen, die bij voor beeld bij die ren al
veel langer bekend zijn.
Het vi rus dat COVID-19 ver oor zaakt, wordt voor na me lijk ver -
spreid via vi ri o nen in vocht drup pel tjes die vrij ko men als een be -
smet te per soon hoest, niest of uit ademt. Vi rus deel tjes via aan ra -
king, om dat ze er gens op zit ten, is veel min der be lang rijk. De uit -
ge hoes te drup pels zijn te zwaar om in de lucht te blij ven hang en en
da len snel neer op de grond of an de re op per vlak ken. Heel klei ne
drup pels (ae ro so len) blij ven wel hang en en daar voor is goe de ven -
ti la tie no dig. Ae ro so len zijn de ge vaar lijk ste ver sprei ders van vi rus -
deel tjes, iets waar Mau ri ce de Hond heel dui de lijk in was. Ande re
trans mis sie is mo ge lijk, maar on waar schijn lijk, handenwassen is
dus ook volgens het RIVM niet zinvol geweest.
De meest voor ko men de symp to men van Co ro na zijn koorts, dro ge
hoest, ver moeid heid. Min der vaak voor ko men de symp to men zijn
pijn in het lichaam, keel pijn, di ar ree, bind vlies ont ste king, hoofd -
pijn, aang etast smaak- of reuk ver mo gen, huid uit slag of ver kleu ring 
van de vingers of tenen.

Co ro na, de naam wordt steeds aang epast en ging via COVID-19
naar SARS/CoVid-2 be reikt ver schil len de men sen op ver schil len de 
ma nie ren, maar meest al door de lucht. De mees te men sen die be -
smet ra ken, heb ben lich te tot ma ti ge symp to men en her stel len zon -
der op ge no men te hoe ven wor den. De sterf te kans (CFR) is ho ger
dan bij ‘normale’ griep maar niet alar me rend, ong eveer 0,11% bij
nu bij na 18.000 slacht of fers in ons land, elders soms 0,3 of hoger.
Het vi rus is erg be smet te lijk en kan zich ex po nen tieel snel ver sprei -
den, de re pro duc tie fac tor R geeft aan hoe snel dat gaat in een be -
paal de groep (po pu la tie). Het vi rus greep om zich heen, van uit Chi -
na be reik te het, met be smet te men sen mee rei zend, ui tein de lijk vrij -
wel de hele we reld. Al snel be noem de de WHO (World He alth
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Orga ni za ti on) de Co ro na uit braak tot een pan de mie. In veel lan den
ging het ra zend snel, was er ex po nen ti ële groei van de be smet ting en 
en wer den mil joe nen men sen po si tief ge test en deels ziek. In som -
mi ge lan den zoals de VS of Brazilië zelfs tientallen miljoenen
mensen.
Er is van veel kan ten kri tiek ge weest, ze ker op de aan pak in het be -
gin. Onder meer is er een rap port van uit de WHO1 dat aang eeft dat
men de pan de mie niet erg goed heeft aang epakt, en er ernsti ge fou -
ten zijn ge maakt. De on der zoe kers zijn dui de lijk in het rap port. Re -
ge ring en wa ren on vol doen de voor be reid en re a geer den te traag en
te rug hou dend. De WHO kon geen vuist ma ken, po li tiek lei der -
schap ont brak en lan den die de ernst van het vi rus on der schat ten,
wer den daar niet of onvoldoende op aangesproken.

Bes met tings ge vaar, asymp to ma tisch
Bes met ting be te kent dat je Co ro na-vi ri o nen overd raagt aan een an -
der, die dan ook dra ger wordt en af hank elijk van het im mu ni teits ni -
veau al dan niet ziek te ver schijn se len ver toont. Bij symp to ma ti sche
in fec ties, dus met dui de lij ke ziek te-symp to men, be gint vol gens het
RIVM de be smet te lij ke pe ri o de 2 da gen voor de start van de klach -
ten, en ein digt als de per soon 24 uur klach ten vrij is en mi ni maal 7
da gen na start van de symp to men. Het sig na le ren van be smet ting
(trans mis sie) en het na gaan van de con tac ten (con tac ton der zoek)
door een ‘besmetter’ was een (mislukt) kern punt van de strategie.
Asymp to ma tisch is een be grip dat steeds weer op duikt, maar niet
erg goed is ge de fi nieerd. Het al ge me ne idee is dat je asymp to ma ti -
sche Co ro na-pa ti ënt kunt zijn en dan geen dui de lij ke symp to men

als koorts,
hoes ten,
smaak ver lies
en der ge lij ke
hebt. Er wordt 
ech ter vaak
geen on der -
scheid ge -
maakt tus sen
pre-symp to -
ma ti sche en
asymptomatis
ch patiënten. 

68

1 Rap port van onafhankelijk comite(11 mei 2021) in opdracht van
WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus,



Ziek wor den is ook een kwes tie van de vi ri o nen be las ting. Een
klein beet je kun nen we aan en bouwt im mu ni teit op, te veel in -
eens maakt je ziek. De pre-symp to ma ti sche epi so de bij men sen
die la ter echt ziek wor den kan 1-5 da gen du ren. Asymp to ma ti sche
in fec tie be te kent dat je wel vi ri o nen draagt, maar geen ziek te ver -
schijn se len ver toont. Omdat vrij wel ie der een on der tus sen (juli
2021) wel wat vi ri o nen heeft bin neng ekre gen maar qua af weer of
door vac ci na tie daar goed mee om gaat, zou je kun nen zeg gen dat
bij na ie der een nu asymp to ma tisch is. Bij wat min der goe de af weer
zou je dan wel be smet te lijk kunnen zijn, volgens de GGD wel veel
minder besmettelijk.

Be han de ling, thuis zorg ach ter ge ble ven
Te gen een vi rus hel pen geen ge nees mid de len, je kunt hoog stens
pro be ren de con di tie en weer stand van een pa ti ënt te on der steu nen,
zuur stof toe die nen, zor gen voor de vocht ba lans en be lem me ring en
zo als ver stop ping van de long en te geng aan. Als het Co ro na vi rus
de weer stand van een pa ti ënt al zo da nig heeft aang etast dat er an de -
re kwa len een be drei ging gaan vor men zo als long ont ste king, dan
kan an ti bi o ti ca hel pen. Soms is het no dig de long en kunst ma tig te
be a de men en op de buik lig gen heeft dan zin. Echte be han de ling en, 
voor al in de beginfase, zijn weggehouden maar blijken achteraf
toch wel te werken. 
Het gro te be zwaar te gen de hele aan pak is dat de eer ste lijns ge -
zond heids zorg bui ten spel werd ge zet. Effec tie ve be han de ling daar
en thuis, met name de sti mu le ring van de weer stand had veel op na -
mes kun nen voor ko men. De heel be faam de Ame ri kaan se arts Pe ter
McCul lough2 heeft daar voor ge pleit maar werd weg ge cen su reerd.
Zijn ar ti ke len zijn zeer de moei te waard. Zijn aan pak werd ech ter
niet ge ho no reerd; in Ne der land wer den huis art sen zelfs ver volgd
voor het ge bruik van ach ter af ef fec tie ve (off-label) middelen. Een
enorme en verwijtbare misser!
Er zijn wel stap pen ge maakt in de be han del plan nen in het zie ken -
huis. De sterf te kans daar is aan zien lijk af ge no men. De na druk bij
han de ling (in zie ken huis) ligt niet meer zo op het be strij den van
long ont ste king maar op toe die nen van zuur stof en het voor ko men
van bloed stol sels (mi cro-clots) in de bloed va ten van de long en, die
de zuur stof op na me be per ken. Bloed ver dun ners zo als Aspi ri ne en
He pa rin kun nen hier bij helpen, maar er zijn nu meerdere middelen. 
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De IC zorg om vat nu zuur stof the ra pie, be a de ming, maar ook an ti -
vi ra le mid de len zo als cor ti cos te ro ïden. 
Het hele pro bleem van de mank eren de zuur stof ver za di ging (Oxy -
gen Sa tu ra ti on) waard oor men sen voor tij dig over le den, is be ter in
beeld. Nor maal moet die OS bo ven de 95% lig gen. Als dat daalt tot 
min der dan 70% (hy poxia) gaat het mis maar bij Co ro na merk je
dat niet of niet snel ge noeg (hap py of si lent hy poxia heet dat). Ge -
luk kig is dat vrij een vou dig te me ten met goed ko pe oxi me ters. Die
zuur stof pro ble ma tiek, de hy poxia, is waar om veel Co ro na pa ti ënten 
over le den. Daar zijn an ti vi ra le mid de len zo als Fa vi pi ra vir en Rem -
de si vir voor ing ezet. Over de wer king van Rem de si vir is wel twij -
fel, de WHO raadt het af, hier is het goed ge keurd en wordt wel
voor ge schre ven. Ook wordt nu wel Col chi ci ne ge bruikt, een mid -
del te gen jicht en Iver mec ti ne wor den voor ge schre ven, maar dat
mag (nog) niet. Merck komt met een nieuw middel, Molnupiravir.
Een an der symp toom is de Cy to ki ne Storm, die ont staat als het ei -
gen im muun sys teem overd re ven gaat re a ge ren. Daar werd on der
meer bij Do nald Trump een cor ti cos te ro ïde voor ing ezet, Dexa me -
tha son, een bij nier schors hor moon maar ook dat is niet he le maal ze -
ker, al is de WHO er wat po si tie ver over. Over Iver mec ti ne de den
al ler lei be rich ten de ron de, er zijn be ves ti gen de gro te on der zoe ken
ge weest, in som mi ge lan den ge bruik te men het met suc ces, maar
het is hier nog niet toegestaan en met boetes bestraft. 
Ook blijkt the ra pie met ge fil terd bloed plas ma van her stel de men sen 
met an ti stof fen ef fec tief te zijn, de an ti lichaam the ra pie. Ook wordt 
ge bruik ge maakt van zo ge naam de “mo no clo nal an ti bo dies” dat zijn 
“na tuur lij ke” an ti licha men die ex tern ge pro du ceerd wordn (in een
la bo ra to ri um), ze wor den ook wel designer antibodies’ genoemd.
De hele me di sche aan pak, hoe het vi rus werkt, zich ver me nig vul -
digt, het wer ken met zuur stof, me di cij nen of be a de ming, dat laat ik
verd er maar aan de art sen en de me di sche literatuur over.

Ver zet te gen al ter na tie ve pro fy laxe/ge nees mid de len
Het ge brek aan echt goed wer ken de ge nees mid de len was na tuur lijk 
be drei gend, ze ker in het be gin. En dat had wel een an der ef fect,
men ging op zoek naar al ter na tie ven. Er kwa men al ler lei sug ges -
ties, zo als dat hy droxychlo ro qui ne HCQ sa men met zink en azit ro -
my ci ne ver lich ting zou kun nen be te ke nen, mits snel na de be smet -
ting toe ge diend. Maar der ge lij ke be rich ten wer den snel door de
Inspec tie Ge zond heids zorg, de apo the kers ve re ni ging KNMP en het 
huis art seng enoot schap NHG aang epakt, dat mocht niet en kon niet, 
was ge vaar lijk en ver bo den. Ta me lijk overd re ven, die re ac ties en
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ach ter af soms on juist. Het anti-ma la ria mid del en reu ma me di cijn
HCQ werd al lang voor ge schre ven en bij wer king en wa ren mi ni -
maal. La ter bleek dat het toch werkt, net zoals Ivermectine dat in
veel landen de pandemie bleek in te dammen.
Ook kwam het al ter na tie ve cir cuit met aan be ve ling en, be paal de
sup ple men ten en vi ta mi nes zou den de weer baar heid verhogen. 

Geen on re de lij ke ge dach te, wat ex tra vi ta mi ne C, D3, K2, Ome ga
3, zink, pro bi o ti ca. Het kan niet veel kwaad en mis schien helpt het
in der daad. Ook uit de ho me o pa ti sche hoek wer den re me dies ge sug -
ge reerd en ay ur ve di sche ge ne zers kwamen met kruiden en stoffen, 
De ge ves tig de orde kwam ech ter in het ge weer, het was al le maal
kwak zal ve rij, het werd op één lijn ge steld met to verd rank jes uit het 
oer woud, le vens ge vaar lijk. Artsen moch ten al leen het ad vies van
de WHO (World He alth Orga ni za ti on) en het RIVM vol gen, an ders 
grijpt de in spec tie in (ook met boe tes), die blijk baar een mo no po lie
heeft op het bepalen wat “goede”wetenschap is.

Vac ci na tie; de hei li ge graal
Een van de kern pun ten in de hele dis cus sie is de vac ci na tie. Ik ga
eerst maar in op dit hei ke le punt, om dat het zo cen traal staat in hoe
de me dia, de over heid en de de mon stran ten er over denken.
Werkt het, wat kost het, moet het ver plicht wor den, mag er of moet
er in di rec te druk wor den uit ge oe fend, zit ten we vast aan steeds
meer vac ci na ties als het vi rus mu teert? Vra gen ge noeg maar ech te
har de fei ten en ze ker heid over de ef fec ten van de vac cins en de mu -
ta ties zijn er eigenlijk niet. 
Hoe het zo ver heeft kun nen ko men is me een raad sel maar van af
het be gin was vac ci na tie de eni ge stra te gie die werd ge pro pa geerd,
een soort mas sa-hys te ri sche re so nan tie. Be han de ling, pre ven tie, er
wa ren wat pro to col len waar men angst val lig aan vast hield maar
voor al de vac ci na tie-vlag werd steeds har der ge zwaaid, dat moest
de oplos sing breng en. Dus werd er haast ge maakt, mil joe nen en
mil jar den al vast over ge maakt naar de ont wik ke laars, deals ge maakt 
over aan tal len en men keek niet erg kri tisch naar de rand voor waar -
den, naar hoe de test-po pu la ties wa ren sa meng esteld, naar lange
ter mijn ef fec ten, naar on der lig gen de kwa len als pro bleem. En toen
er dan eind 2020 ein de lijk vac cins wa ren, strui kel de men over el -
kaar om de vac ci na tie machi ne rie op gang te breng en en kwam er in 
een aan tal lan den zelfs ge dwong en vac ci na tie en prik te men maar
raak. De dub bel blin de con tro le groep van de fa bri kan ten werd ook
maar na ge prikt, we ten schap pe lijk een dood zon de maar be hal ve wat 
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verontruste deskundigen viel dat niemand op; de politiek had het te
druk met het pronken met de vaccinatie-veren!
Er wordt wel ge sug ge reerd, dat dit al le maal door de far ma ceu ti sche 
in dus trie (Big Phar ma) werd ge ma ni pu leerd, er zou den im mers
gro te win sten in het ver schiet lig gen. Dat klonk me overd re ven in
de oren, want als meer dan 70 be drij ven pro beer den een vac cin te
ont wik ke len dus is er ze ker spra ke van con cur ren tie en na tuur lijk
zou de eer ste met een wer kend vac cin (dat bleek Pfi zer te zijn) de
hoofd prijs bin nen sle pen maar zo wordt het neo-li be ra le vrij e -
markt- spel nu een maal ge speeld.Ik moet er vaak op wij zen, dat we
als con su men ten me de schul dig zijn want het zijn onze pen si oen -
fond sen die veel geld ste ken in die far ma ceu ti sche industrie, omdat
daar zulke enorme winsten gemaakt kunnen worden. 

Vac ci na tie plicht, vac ci na tie pas poort
Er is veel ge schre ven en ge zegd over vac ci na tie, over de wer king,
de ef fec ti vi teit, de bij ver schijn se len, de ar gu men ten pro en con tra.
Voor lo pig blijft het nog een in di vi du e le keus maar ook een splijt -
zwam in de sa men le ving. Je bent vóór en staat in de rij, of je bent
te gen en gaat de straat op. Zelfs bin nen fa mi lies is dit een hei kel
punt ge wor den; la ten mer ken dat je tegen bent valt niet altijd goed. 
De psycho lo gi sche scha de, de angst, de druk op men sen is enorm,
men wordt daard oor snel ler ziek, de on der lig gen de over sterf te kan
daar deels mee ver klaard worden.

De in te gri teit van ons lichaam is in de grond wet en in de men sen -
rech ten-verd ra gen en af spra ken zo als die van Hel sinki en Neu ren -
berg ge ga ran deerd. Vac ci na tie plicht ligt hier erg ge voe lig, daar in
wijkt ons land nog al af van an de re lan den in Eu ro pa, daar voert
men ver plich te vac ci na tie voor hele groe pen soms ge woon in. De
voor zit ter van de Eu ro pe se com mis sie staat daar ach ter, Hugo de
Jonge vond het (dec. 2021) ook nood za ke lijk, maar het is wel on -
recht ma tig geeft hij toe. Een uit spraak die echt ner gens op slaat en
aan zal zet ten tot bur ger lij ke ong ehoor zaam heid met hetzelfde
argument. Mag niet, moet wel. 
In Isra ël is dat ver plicht prik ken (nu al met de 4e shot) ge woon
door ge voerd (met een uit zon de ring voor de or tho doxen) en ook in
Oos ten rijk was het al ge re geld maar is te rug ge draaid, in Grie ken -
land krijg je boe te als je niet geprikt bent. 
Ver plicht vac ci ne ren kan di rect of in di rect, bij voor beeld door voor
rei zen wel vac ci na tie te ei sen. Er is sinds eind april in Eu ro pa een
vac ci na tie-pas poort ( EU COVID-19-cer ti fi caat met al ler lei na men
met smartpho ne QR-code) waar mee men be wijst dat men te gen
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COVID-19 is ing e ënt, re cent ne ga tief is ge test op het co ro na vi rus,
of is her steld van COVID-19 en vol doen de an ti licha men heeft. Met 
het be wijs moest vrij rei zen bin nen Eu ro pa in co ro na tijd ge mak ke -
lij ker wor den, maar lo ka le re gels, de del ta-va ri ant en oMi cron com -
pli ce ren dat, er zijn weer qua ran tai ne ei sen. Rei zen en toe ris me toe -
staan, maar on der voor waar den, is ook be grij pe lijk. Lan den die van 
het toerisme moeten leven zijn voor de regels die reizen toestaan.

De anti-vax xers zijn te gen om dat ze het niet ver trou wen, ze wil len
af wach ten of er bij wer king en ko men of ze wil len het ge woon niet.
In het al ge meen zijn er va li de re de nen waar om een in di vi du geen
vac ci na tie wil. Het kan ge zond heid zijn, al ler gi sche ge voe lig heid,
men kan twij fe len aan de wer king of angst heb ben voor de bij wer -
king en. Men kan en mag zich af vra gen of spe ci fie ke vac ci na tie op
zich mis schien wel werkt maar wat doet het met je al ge he le im mu -
ni teit? Spe ci fie ke im mu ni teit gaat ten kos ten van bre de al ge me ne
im mu ni teit, bij nieuwe mutaties zoals delta blijkt dat gevaarlijk. 
Men aar zelt mis schien om dat men niet goed is ge ïnformeerd, lid is
of zich aan sluit bij een be paal de groep of nare er va ring en heeft met 
an de re vac cins. Er zijn ook re li gieu ze ar gu men ten. Wel ke maakt
prin ci pieel niet uit, ie der mens heeft recht op z’n ei gen me ning en
op zeg gen schap over z’n lijf. 
Een di rec te ver plich ting zat er eerst po li tiek niet in maar werd be -
spreek baar na een mo tie in de 2e Ka mer. Er kwam steeds meer in -
di rec te druk (zon der tes ten uit slui ting, QR Co ro na pas) en dui de lij -
ke ma ni pu la tie, daar zijn nog al wat par tij en en mi nis ters niet vies
van. Er wer den al ler lei du bieu ze sug ges ties ge daan. Werk ge vers
werd aang e ra den na te denken over vax-verplichting op het werk. 
Het blijkt, dat ui tein de lijk ong eveer 10% tot 15% van de be vol king
niet wil en de hak ken in het zand zet, en ook ge vac ci neer den nu
meer en va ker spijt heb ben en bv. geen boos ter wil len, de na jaars -
cam pa gen valt te gen. Het is een steeds gro te re groep, die kun je
niet ne ge ren, dat blijkt wel uit de pro tes ten en de mon stra ties. De
dwang-fo cus is ver scho ven naar hameren op de booster.

Argu men ten pro-vac ci na tie
Bij alle kri tiek op de vac ci na tie-druk is het mis schien goed om te
be s ef fen dat ma cro-eco no misch en so ci aal ge zien die bre de vac ci -
na tie en daar mee snel ler be rei ken van de groeps-im mu ni teit geen
on zin is. Je zou kun nen zeg gen dat daar mee een col lec tief voor d eel
(na me lijk het be strij den van het vi rus voor de hele sa men le ving)
be haald kan wor den dat zo groot is dat de in di vi du e le risico’s daar -
te gen weg val len. Men stelt dat de risico’s niet groot en bij na ver -
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waar loos baar zijn, maar ze zijn er na tuur lijk wel, er gaan vol gens
LAREB hon der den men sen dood (600) na en mis schien ge re la teerd 
aan die vac ci na tie. Maar dan speelt ook mee, dat ziek wor den niet
on g e vaar lijk is, er gaan nog steeds men sen dood en het aantal
mensen met ‘long Corona’ loopt in de tienduizenden.

Dat is nu het pro bleem, we we ten niet pre cies wat die in di vi du e le
risico’s zijn. Er zou den spe ci fie ke ri si co fac to ren kun nen zijn zo als
on der lig gen de ziek tes of con di ties, die het voor een spe ci fiek in di -
vi du ge vaar lij ker ma ken. Het in per ken van de groe pen bij het
AstraZe ne ca vac cin maak te dui de lijk dat de des kun di gen daar soms 
ver schil lend over denk en. De hele vac cin test pro ce du re is erg ver -
sneld, de haast om met een vac cin te ko men heeft de nor ma le, lang -
ja ri ge test-tra jec ten voor ge nees mid de len om zeild; in we zen zijn de 
vac cins nog steeds ex pe ri men teel en heb ben de fa bri kan ten heel
slim de risico’s voor zich zelf af ge dekt en die aan re ge ring en over -
ge dra gen. Die heb ben vac ci na tie slim vrij wil lig ge la ten en zul len
hun han den in on schuld was sen. Als vac ci na tie ver plicht wordt,
draait dat weer te rug en kan men de re ge ring wel aan spre ken voor
vac ci na tie scha de.- In de VS is die aansprakelijkheid weer afgedekt
door de vaccins voor kinderen goed te keuren.

Het is ui tein de lijk een af we ging, het in di vi du e le be lang en de in di -
vi du e le rech ten of het al ge meen be lang. In een to ta li tai re staat kan
de over heid vac ci na tie ge woon ver plich ten maar moet dan re ke nen
met mis schien heel ster ke weer stand en bur ger lij ke ong ehoor zaam -
heid van de anti-vax xers. Er zijn ge noeg pro tes ten en de mon stra -
ties! Het fa na tis me ligt op de loer, men sen kun nen de mon stre ren
maar ook naar verzet of regelrecht geweld neigen.

Co ro na sei zoens vi rus sen
Er zijn ook an de re Co ro na-vi rus sen dan Co vid-Sars 2. Van vier an -
de re co ro na vi rus sen is be kend dat ze voor al in de win ter op tre den
en re la tief on schuld i ge ver koud heid ver oor za ken. Men rang schikt
ze als in flu en za/griep ty pes. Een van de pro ble men in de Co ro na
kwes tie is dat griep en Co vid erg op el kaar lij ken en mo ge lijk di ag -
no ses en tests het ver schil niet aang even. Bij bij voor beeld over -
sterf te is wel re ke ning ge hou den met griep gol ven in de win ter,
maar als daar Co vid cij fers door heen lo pen en al dan niet mee ge re -
kend wor den is het al le maal wat min der hel der. Griep was in de
laat ste maan den van 2021 ong eveer 1/3e van de ge tes te Co vid be -
smet ting en per 100.000. Het bij de al ge me ne over sterf te toevoegen
van wat men Covid oversterfte noemt is wat dat betreft een
denkfout.
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� 9 De pa niek, de eer ste golf

Er was in fe bru a ri 2020, toen van uit Chi na de be rich ten over het
Co ro na vi rus en de eer ste slacht of fers en foto’s uit b.v. Ita lië bin -
nenk wa men, in eer ste in stan tie pa niek. De over heid schrok wak ker, 
de me di sche we reld werd ver rast en er wer den in de haast en soms
een beet je on doord acht maat re gelen voor ge steld en snel ing evoerd,
die soms te wei nig maar soms ook te veel wa ren. De WHO meld de
in maart een IFR (sterf te on der ge ïnfecteerden) van 3,4%, dat bleek 
la ter min stens 10 keer te hoog, maar joeg ie der een in de gor dij nen.
Be rich ten uit China en Italië (Bergama) waren onrustbarend.
Er wer den fou ten ge maakt, er vie len ga ten in de af scher ming, er
werd ge blun derd, men (mi nis ter Bruins) dacht het wel te kun nen
re ge len, zag het als in di vi du e le zorg be hoef te, niet als pan de mie.
Door de win ter sport en la ter car na val kwa men er in maart al ex po -
nen tieel meer patiënten. 
Men moest wat doen en dat ging niet al tijd goed. Qua voor lich ting
niet, qua voor zie ning en niet en de maat re ge len kwa men vrij laat. In 
het be gin ont brak de co ördinatie, mi nis te ries, werk ge vers en in sti -
tu ties had den hun ei gen plan ne tjes, maar het ka bi net luis ter de voor -
al naar VWS (Bruins, die af haak te, De Jonge en in val ler Van Rijn
(met een PvdA sig na tuur toch even mi nis ter). Qua po li tiek viel het
stil want de 2e Ka mer werd door voor zit ter Arib, die de on der ko -
ning in uit hing, min of meer mond dood ge maakt, de com mu ni ca tie
on der ling werd lam ge legd. Ver ga de ren werd ernstig be perkt, met
vreemde argumenten, maar vanwege Corona kon het allemaal.

Me disch ge zien was er ook pa niek. Er was geen be han del plan,
geen pro to col, dus ging men aan de slag zo als ge brui ke lijk bij zwa -
re griep en long ont ste king en. Er wer den soms ver keer de be han de -
ling en voor ge schre ven, men schreef ruim har tig an ti bi o ti ca voor en
gaf zuur stof sup ple tie en zwa re be a de ming met coma die tot veel
on no di ge sterf te leid den, maar ech te ge nees mid de len wa ren er
(nog) niet of wer den ge ne geerd. De maat re ge len zo als de
‘intelligente’ en la ter meer strik te lock downs wer den ing evoerd en
fei te lijk op ge legd door het ka bi net in lijn met de “wit te jas sen”
zon der dat men pre cies wist wat de ge vol gen zou den zijn. Mo ge lijk 
zijn daard oor on no dig slacht of fers ge val len en scha de aange richt,
maar het was in het begin duidelijk een kwestie van proberen en
leren. 
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De druk op de zorg
Er werd een Out break Ma na ge ment Team (OMT) ge vormd, lek ker
mo dieu ze kreet, men had het ook Co ro na Ram pen Over leg kun nen
noe men en daar za ten voor eerst voor al me di ci in, vi ro lo gen, epi de -
mi o lo gen, men sen uit de we ten schap en zie ken huis bobo’s. Het
gro te aan dachts punt voor het OMT en de re ge ring is steeds de druk 
op de zorg ge weest. Te wei nig bed den, te wei nig per so neel, niet
ge noeg be a de mings ap pa ra tuur, de angst voor moei lij ke keu zes qua
be han del voor keur. Men wil de voor ko men dat er ge ko zen moest
wor den wie behandeld zou worden en dus mensen daarom zouden
sterven.
De na druk op Co ro na, dat in fei te in de zie ken hui zen en bij de
GGD’s een pri o ri teit werd, had na tuur lijk in vloed op de be schik -
baar heid van fa ci li tei ten voor an de re aan doe ning en, ope ra ties en
be han de ling en. Dat werd steeds op ge ra keld maar zel den met ra ti o -
ne le en har de cij fers on der bouwd, het voel de soms als stem ming -
ma ke rij. De me di sche we reld kon toch zelf be slis sen waar de pri o -
ri tei ten la gen, alle ca pa ci teit over he ve len naar Co ro na leek te veel
op pa niek. Men sprak drei gend over het zwar te sce na rio, tri a ge
voor wie bij te kort aan IC-bed den wel of niet be han deld zou wor -
den, de po li tiek wil de een leef tijds grens, de me di ci wil den per ge -
val be slis sen. Maar de be vol king kreeg het allemaal mee, de media
voedden de angst en dachten daar ook nog goed aan te doen.
Die stem ming had niet al leen in vloed op de zie ken huis ca pa ci teit
voor an de re be han de ling en, de bur gers zelf ging en min der snel
naar de dok ter en de eer ste lijns zorg ver wees ook minder snel.

Iso la tie, qua ran tai ne, 1,5 me ter sa men le ving
Het idee kwam uit Chi na over waai en, waar men de bur gers soms
ge woon weg sloot. Iso leer de be smet te bur gers, zorg dat be smet te
per so nen de an de ren niet kun nen be smet ten, sluit even tu eel maar
ie der een op en ac cep teer maar dat de eco no mie plat komt te lig gen.
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Niet goed schiks dan maar kwaad schiks, de te le vi sie beel den uit
Wuhan waren duidelijk.
In ons land maar ook verd er in de wes ter se we reld wist men in het
be gin niet wat te doen en deed maar na, wat met in Chi na blijk baar
ver stan dig vond. Eerst nog be perk te maat re ge len maar ge lei de lijk
aan steeds meer be per king en. Dat daar voor al ler lei bur ger rech ten
even in de ijs kast moes ten, daar werd over heen ge stapt; de ur gen tie 
was toch dui de lijk. Luis te ren naar kri tiek of ex ter ne vi sies zo als die 
van Mau ri ce de Hond over aerosolen, dat gebeurde gewoon niet.
De me di ci wa ren de pleit be zor gers van de be per king en. Ze vrees -
den voor al over be zet ting van hun fa ci li tei ten en za gen aank omen
dat er hele nare keu zes ge maakt zou den kun nen ko men, na me lijk
wie wel en wie niet te be han de len. Der ge lij ke keu zes zijn ove ri gens 
niet nieuw, voor be paal de be han de ling en en ge nees mid de len of or -
gaan trans plan ta ties moet men der ge lij ke keu zes ma ken maar nu
werd die ang sti ge mo ge lijk heid van ‘zwarte triage’ wel erg op ge -
speeld. Maar was dat niet een beetje voor de Bühne, zeker bij de
tweede en derde golf? 
De ca pa ci teit qua bed den was be perkt maar dat kwam niet uit de
lucht val len. Ja ren be zui ni gen door de ka bi net ten Rut te (en dat gaat 
door in Rut te IV) had ge vol gen ge had, in aan tal len bed den en in -
ten si ve care (IC) fa ci li tei ten. En toen na de eer ste golf lo gi scher -
wijs ge ïnvesteerd moest wor den in meer bed den en in oplei ding
van IC-per so neel werd dat blijk baar niet ge daan, met als ge volg pa -
niek toen het toch weer dreig de mis te lo pen qua aan tal ge val len.
Kro ko dil len tra nen, weg ge poetst ei gen be lang van zie ken huis di rec -
ties die hun vol be zet te lo ca ties leuk za gen draai en en dus he le maal
niet wil den in ves te ren in nieu we ca pa ci teit. Er zou ach ter af eens
ge turfd moe ten wor den, hoe veel verd ien den de me disch spe ci a lis -
ten, maat schap pen, etc. in 2020 en 2021, wel ke re ser ves van de zie -
ken hui zen werden opgebouwd of gingen teniet, hoeveel winsten
(of verliezen) werden er weggestopt?
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Maar had de re ge ring (en het OMT) dat dan na of zelfs tij dens de
eer ste golf niet moe ten con sta te ren en wel moe ten zor gen voor ca -
pa ci teit en flexi bi li teit? Niet wach ten tot het weer te laat was en
dan pa niek zaai en, dra ma tisch wij zen op hoe ‘normale pa ti ënten"
niet ge hol pen kon den wor den. Mis schien de ve rant woor de lijk heid
meer leg gen bij de eer ste lijns zorg. Pas laat in 2021 moch ten huis -
art sen zuur stof gaan voor schrij ven, iets wat he le maal niet zo ing rij -
pend is en met re la tief goed ko pe ap pa ra tuur kan. Ik heb, als par ti -
cu lier be taald, al lang er een zuur stof ding naast m’n bed staan, dat
kost te 500 euro twee de hands en het helpt me echt bij m’n ‘Long
Corona’ (nu Post-CoVid) klach ten. Maar m’n zorg ver le ner wil de
daar niets van we ten, het stond niet in het pro to col! Dat nu heel
veel men sen er aan lij den (in Enge land 1,7 mil joen =2,75% van de
be vol king!) en het on der scheid tus sen Post-Co vid zon der en na
vac ci na tie niet ge maakt wordt, is een economische ramp, die men
niet serieus nam en eigenlijk in 2022 nog niet neemt.

De ver keer de maat re ge len, te laat, con tra pro duc tief
De zorg moest het oplos sen, vac ci na tie was de won der olie, maar
het liep al le maal niet lek ker. We zit ten dus met scheef groei, uit ge -
stel de in ves te ring en in de zorg, het be knib be len op de be lo ning van 
het me di sche per so neel (wat je het voet volk zou kun nen noe men,
de men sen die met enor me in zet en lief de op de werk vloer de pan -
de mie te lijf ging en) en er ko men geen IC plek ken bij. De ba zen
wor den rijk, want Corona is een echte business geworden,
Er valt de re ge ring en de me di sche es ta blish ment wel de ge lijk wat
te ver wij ten, zo als dat men een te be perk te groep raad pleeg de. Het
Out break Ma na ge ment Team zat vol me di ci, epi de mi o lo gen, vi ro -
lo gen maar ge woon ge zond ver stand en eens na denk en over de
maat schap pe lij ke ge vol gen van iso la tie en lock down ont brak een
beet je. La ter raad pleeg de de re ge ring de planbureau’s en de Ne der -
land se Bank maar kri ti sche men sen zijn nooit eens uit ge no digd op
het to ren tje, die zoch ten en von den al ter na tie ve me dia voor hun
ver haal. De mid den stand, de on der ne mers, de eco no men maar ook
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psycho lo gen en so ci aal we ten schap pers had den veel kun nen bij dra -
gen aan een even wicht i ger be leid. Ze hadden kunnen zorgen voor
meer steun voor de maatregelen maar ze kregen geen gehoor.

Ge le gen heids wet ge ving, noo dwet
Ons land kent, nog uit de Duit se tijd, noo dwet ten, Die zijn be doeld
om maat re ge len mo ge lijk te ma ken die echt ur gent zijn. In eer ste
in stan tie werd daar te recht een be roep op ge daan, er moest snel wat 
ge beu ren. Maar gaan de weg wer den maat re ge len ge no men die he le -
maal niet zo ur gent wa ren, die best eerst door het par le ment be ke -
ken zou den kun nen wor den, met raad ple ging van be trok ke nen en
bij voor beeld de ju ri di sche ex perts, de Raad van Sta te, etc. De wet -
te lij ke ba sis was zwak en werd steeds zwak ker, dus moes ten er ge -
le gen heids wet ten ge maakt wor den die men dan maar weer (tij de lij -
ke) Noo dwet noem de en waar het par le ment in ok to ber 2020 en
vele ke ren daar na mee in stem de. De se naat stop te het spel le tje in
mei 2022, maar er wordt ge werkt aan een nieu we ver sie. Zo ging
dat ook met de la te re aan pas sing en, de eer ste ver sie ram mel de nog -
al. Ju ri disch ge zien en qua ba sis rech ten was het al le maal nog al
vaag en er kwam een storm van pro test maar het par le ment stem -
pel de braaf af met wat klei ne aan pas sing en. Het zelf de ge beur de
met de test-wet. Nood breekt wet en het doel heiligt de middelen;
zo oefenen dictators altijd hun macht uit!

De rol van de me dia en ge drags be ïnvloeding
De eer ste maan den was het zoe ken, maar ook in de ach ter ka mer tjes 
en in ter na ti o naal lij nen uit zet ten. Daar bij wer den de me dia enorm
ge ma ni pu leerd, maar lie ten zich ook muil kor ven. Want een dracht
en daad kracht (werk ge vers top man Hans de Boer be dacht die kreet)
vroeg om be per king en in rap por ta ge, in niet te las tig zijn, mee gaan
met de steeds ster ke re re gie van het ka bi net en de Mi nis te ri ële
Com mis sie Cri sis be heer sing (MCCb) dat zelfs ging be pa len wel ke
mi nis ter in de talk show aan scho ven. Dat de me dia het over zicht
ver lo ren wordt ook dui de lijk uit het boek je “Stil te op het Bin nen -
hof”1. Nog al een be perk te po ging tot goed pra ten ach ter af door al -
ler lei spe lers in po li tiek en me dia, maar voor al een be wijs dat de
stil te op het Bin nen hof voor al de me dia be trof, die niet door prik ten. 
De WOB ont hul ling en over het eer ste half jaar Co ro na, waar dat
boek je over gaat, la ten zien hoe on be nul lig de BNR re dac teu ren
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wa ren en feitelijk een soort excuusdocument achteraf
produceerden, maar belangrijke ontwikkelingen totaal misten.
Dat pas te wel in de hele aan pak, ma ni pu leer de me dia en de be vol -
king, met de hele pers con fe ren tie-pop penk ast en maat re ge len die
niet ef fec tief wa ren in het be per ken van de pan de mie, maar voor al
ge drags be ïnvloeden wa rem. Psycho lo gi sche oor logs voe ring en de -
ma go gie, iets wat he le maal niet mag, maar daar werd de hand mee
ge licht, het kwam neer op mas sa le mind-con trol door in stan ties en
op ma nie ren, die door de WOB-ont hul ling en naar bui ten kwa men.
De ba sis voor de la te re twee de ling werd toen ge legd, de vol gers
(scha pen) en de vrij denk ers kwa men ge lei de lijk te ge on over el kaar
te staan Dat was geen toe val, de ver kie zing en van 2021 speel den al
mee, de VVD ver za mel de de scha pen en dat gaf vertrouwen in een
gunstige uitslag voor Rutte, die er ook kwam.
Dus werd de ma ni pu la tie niet echt breed aang ekaart, en dat de Rut -
te doc tri ne (ach ter ka mer tjes zijn nut tig, niks vast leg gen, laat geen
spo ren na, wis je sms-jes) ei gen lijk de me dia en deels de Ka mer
bui ten spel zet te ac cep teer de de toen ma le co a li tie. Die be paal den in
hun co a li tie-over leg veel ding en, maar hiel den de pers en de
oppositie er mooi buiten.

Lock downs
Men kwam met maat ere ge len, thuis blij ven, iso le ren, qua ran tai ne,
boe tes, in zet van BOA’s, niet al tijd ju ri disch goed af ge dekt. Het
was een soort acht baan, al die maat re ge len, soms wat ver soe pe ling
maar meest al nog meer, nog meer be per kend, sluit je maar op, werk 
thuis, geen gas ten
ont vang en, mond -
kapjes, de an der hal ve 
me ter sa men le ving,
avond klok, han den -
was sen tot het pijn
doet (ach ter af dus
on zin) etc. Het werd
al le maal per de creet
en zon der in spraak
op ge legd of zo da nig
zwaar ge maakt dat je
er niet aan kon ont -
ko men. Dat be stuur -
lij ke dwang mid de len
als er geen echt gro te 
haast is niet zon der
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dui de lij ke mo ti va tie en ook met nor ma le in voe ring ster mij nen en
be kend ma king mo gen wor den ing evoerd, dat tel de niet meer. Daar
was nog een rech ter lij ke uit spraak over die dan weer met een nieu -
we gelegenheidswet, een aangepaste versie van de Noodwet
onschadelijk werd gemaakt. 
De pers con fe ren tie werd ook de pu blie ke open baar ma king. Hoe zo
Staat scou rant, aank on di ging en in pa pie ren me dia, Rut te en de
Jonge spra ken en hun woord was op eens wet. En als dat niet zo
was, werd er wel even een wet je door de Kamer gedrukt.
Er kwa men pro tes ten, soms ge weld da dig, plun de ring en en dat ging
mis schien om in ci den ten en rad draai ers maar verd eel de ook de pu -
blie ke opi nie, er kwa men voor- en te gen stan ders van de maat re ge -
len, een schei ding der gees ten die soms heel naar uit pak te. De sfeer 
raak te be dor ven, wie zon der mond kapje wink el de, om soms heel
goe de re de nen, werd uit ge schol den, je was een ver ra der, ter ro rist,
aso ci aal. De over heid deed er niet veel te gen, be ti tel de de mon stran -
ten con se quent als rad draai ers, ar res teer de wil le keu rig, cen su reer de 
en er kwa men be stan den van te gen stre vers, in het geheim en
onwettig maar het doel heiligde de middelen. 

Qu a ran tai ne
Je zelf iso le ren, als je be smet bent of denkt be smet et zijn, of zelfs
maar in con tact bent ge weest met be smet te men sen is op zich een
goed ad vies. Het heeft ech ter enor me con se quen tie, bij voor beeld
voor wie af hank elijk is van een ink omen dat draait om uren draai -
en. Dan is qua ran tai ne een eco no mi sche straf. Er was wel een
dring end ad vies en door de nieu we mu ta ties is qua ran tai ne bij in -
rei zers wel een punt maar het is niet een vou dig te re ge len en als je
het ver plicht, wie moet het dan be ta len? Wie zorgt er dan voor je,
hoe krijg je voed sel, slaan de ver een za ming en de de pres sie niet ex -
tra toe, wel ke scha de ver oor zaakt qua ran tai ne? Het is in ons land
niet zo ver ge ko men dat er een qua ran tai ne-plicht kwam en die zo -
als in buur lan den ook werd ge hand haafd en ge con tro leerd. Maar
dat kan nog ko men! Het is ook qua men sen rech ten een moei lijk
punt, want het is zeer ing rij pend en komt ei gen lijk neer op ge vang -
en zet ten en dan nog in iso la tie ook. De re gels voor qua ran tai ne
zijn ook com plex en on dui de lijk, toen een staats se cre ta ris co ro na
kreeg en een mi nis ter po si tief test te was qua ran tai ne niet no dig,
men was toch uit el kaars buurt ge ble ven! Voor de burger onbe -
grijpelijk, dergelijke ver fijningen van het quarantaine advies waren
gewoon niet aangekomen.
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Co ro na-mel der app
Bes met tings ge vaar, con tac ton der zoek, in het be gin dacht men dat
door be smet tings haar den en su per-spre a ders (men sen en eve ne -
men ten) te de tec te ren de pan de mie wat be perkt zou kun nen wor -
den. Daar moest ook een app voor ko men, via je smartpho ne door -
ge ven wie be smet was en uit de buurt kun nen blij ven van be smet te
per so nen. De vraag is na tuur lijk, wie dat soort ge ge vens ook mag
en kan ge brui ken. Op zich was het een mooi idee maar het heeft
maar be perkt ge werkt en ha per de nog al eens, bij voor beeld om dat
de pri va cy in het ge ding was en de app dan en paar da gen uit de
lucht ging. Op 9 mei had den 4.850.545 men sen de app ge down lo ad 
maar breed ge bruikt wordt hij niet en het aan tal groeit ook niet erg.
Leuk bedoeld dus, niet echt effectief zoals zo veel maatregelen.
Ook de Co ro naCheck app, waar mee men zou kun nen aan to nen dat
men ge test of ge vac ci neerd is lijkt geen groot suc ces te wor den, de
on der lig gen de be stan den zijn niet com pleet en dekkend.

Steun maat re ge len
De eco no mi sche im pact van de maat re ge len kon na tuur lijk niet ont -
kend wor den. Onder ne mers, ZZP-ers en be drij ven ging en on der uit
of raak ten in de pro ble men. De over heid moest bij spring en en
kwam met een reeks steun maat re ge len, zo als TOZO uit ke ring en,
kre diet fa ci li tei ten, uit ge stel de nel as ting hef fing, NOW, TVL. Dat
werd erg snel door het par le ment ge jast, maar ging om tien tal len
mil jar den aan steun. Steun voor het be drijfs le ven, dat zich al met
al ler lei pro to col len had ing edkt (zo als in de ho re ca) maar die
werden niet gehonoreerd, veel ging gewoon dicht.
De uit voe ring van de steun ging na tuur lijk niet echt soe pel, zo als
ge brui ke lijk ging het weer mis, was er geen goe de ad mi ni stra tie,
men deed maar wat. Dat wek te ir ri ta tie, gro te be drij ven kre gen
soms enor me steun ter wijl ze wel win sten weg werk ten naar het bui -
ten land. Er wa ren ook groe pen die net weer bui ten de steun maat re -
ge len vie len, zo als de seks wer kers, die had den wel een aparte
VOZO regeling mogen krijgen.

BOA’s
De mees te men sen had den nog nooit van Bui teng ewoon Opspo -
rings Ambte na ren ge hoord. We wis ten wel dat er ge üniformeerde
ge meen te lij ke hand ha vers en par keer wach ters wa ren, jacht op zie -
ners, mi lieu-in spec teurs, leer plicht ambtena ren en so ci aal recher -
cheurs maar BOA’s, dat was een ver ras sing. De Bui teng ewoon
Opspo rings Ambte na ren spo ren be paal de straf ba re fei ten op en vul -
len zo de po li tie aan bij het hand ha ven van de open ba re orde en
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vei lig heid. BOA’s mo gen men sen fouil le ren of be paal de ge welds -
mid de len ge brui ken, zo als hand boei en, wa pen stok, pep per spray of
zelfs vuur wa pens, al was dat bij de Co ro na-hand ha ving niet aan de
orde. Ze heb ben of fi ci ële op spo rings be voegd he den die sa men hang -
en met hun func tie maar die zijn al tijd be perkt zijn tot één be paald
werk ter rein. Ze wer den steeds meer ing ezet om de Co ro na maat re -
ge len te hand ha ven en kon den boe tes uit de len. Dat de den ze, en ze
tra den vaak niet al te tac tisch op, wa ren ook niet op ge leid als or de -
hand ha vers. Ze wer den door wink els ing ezet om het dra gen van de
mond kapjes te con tro le ren maar na al ler lei vecht par tij en werd het
al snel prak tijk om bij pro ble men maar snel de po li tie er bij te ha len. 
Voor al de ge nen die al die be per ken de maat re ge len niet za gen zit -
ten, schil der den de BOA’s graag af als klei ne machts wel lus te ling en 
en dat ima go was moei lijk af te schud den. De hele voor lich ting,
aan pu bliek en or de hand ha vers was ook zo war rig, bij voor beeld
was niet dui de lijk wie nou ont hef fing had den van die draag plicht,
dat er mak ke lijk con flic ten ont ston den, die dan ook weer snel als
video’s op in ter net ver sche nen. Er is zelfs spra ke van ge weest om
fil men van or de hand ha ving te ver bie den, in Frank rijk leidde een
wetsvoorstel in die richting tot brede protesten en werd
ingetrokken. BOA zijn was dus geen pretje, zeker als je het ook
zelf niet helemaal eens was met bijvoorbeeld de boete-aanpak. 

De mon stre ren en pro tes te ren
De men sen, die het niet eens wa ren met de maat re ge len en dat wa -
ren er nog al wat, in het be gin mis schien een pro cent of 15, la ter
meer, ging en soms de straat op. Vreed zaam pro tes te ren was het
doel, men kwam sa men op plei nen en plek ken die tra di ti o neel ge -
bruikt wa ren voor der ge lij ke ma ni fes ta ties. Maar nu kon dat niet
meer want er was be smet tings ge vaar. De bur ge mees ters ver bo den
bij eenk om sten he le maal of eis ten zul ke be per king en, dat fei te lijk
het recht op de mon stra tie z’n in houd ver loor. Maar men liet zich
niet te gen hou den, de plaat se lij ke over heid kwam met ver bo den, de
po li tie en de Mo bie le Een heid (ME) werd ing ezet en de zaak ging
ont spo ren. In de me dia werd het eerst af ge daan als dat wat wap pies 
en oproer kraai ers rot zooi wil den trap pen maar de pro tes ten wer den
steeds bre der. Het po li tie op tre den ver hard de, er werd ge sla gen, wa -
ter ka non nen en hon den wer den ing ezet, het werd echt se rieus. Na -
dat de beel den over het ge weld ook het gro te pu bliek be reik ten,
werd het echt een kwes tie. Waar om wer den zul ke zwa re mid de len
ing ezet te gen op zich vreed za me de mon stran ten, waar om wer den
men sen ge sla gen, ge ar res teerd, met heel koud wa ter be spo ten in
wat ging om ge zond heid? De beel den van wat er op het Ma lie veld
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ge beur de, de to ta li tai re uit stra ling van de po li tie, het heeft veel
kwaad bloed ge zet. Het slaan, zeg maar neer knup pe len, plat rij den,
hon den ex pres la ten door bij ten, waar schu wings scho ten in een gro te 
mas sa, dat was toch al le maal ge recht vaar digd ver weer te gen drei -
gen de rad draai ers, of niet? Klach ten haal den niets uit, over wat er
aan ex ces sief ge weld op het Ma lie veld, Mu seum plein en el ders ge -
beur de (en goed op foto en vi deo is op ge no men); 2 agen ten maar
aang epakt. Lo gisch, po li tie klach ten wor den in tern be han deld, daar
komt nooit veel uit. Dat weet ik nog uit mijn tijd als ca me ra man en
stads jour na list, de doof pot is er goed voor. Mein edi ge ver kla ring en 
door ambte na ren zijn vol strekt stan daard, ik heb map pen vol met
derge lijke gevallen liggen. De top van de politie is er net zo goed
schul dig aan. Ons orde-apparaat is racistisch, oneerlijk en in zekere 
zin corrupt maar dat is, zeker in Amsterdam, al sinds de oorlog zo.

Rou te kaart
De re ge ring kwam met een rou te kaart, dat zou dui de lijk heid breng -
en. Men gaf ri si co-ni veaus aan met grens waar den en dat be paalt de
maat re ge len. De rou te kaart be vat 4 ri si co ni veaus maar in de prak -
tijk be land den we al snel op ri si co ni veau 4 (zeer ernstig), het
zwaar ste ni veau. Per ri si co ni veau toont de rou te kaart de maat re ge -
len die bij voor beeld gel den voor thuis be zoek, werk, hu we lij ken,
be gra fe nis sen en cre ma ties. Maar ook voor bij voor beeld horeca,
onderwijs, kinderopvang en contactberoepen.
Zo als ge brui ke lijk bleek het niet erg doord acht en moest bin nen de
kort ste ke ren de kaart weer wor den aang epast. 

Werk te het al le maal wel?
Ge lei de lijk kwam er meer in zicht maar za ken als dat in de bui ten -
lucht be smet ting on waar schijn lij ker is, om dat kruis-overd racht
voor na me lijk via uit ge hoes te drup pel tjes en ae ro so len plaats vindt,
was nog een brug te ver. Mau ri ce de Hond moest erg veel moei te
doen om dat dui de lijk te ma ken, deed dat mis schien ook niet erg
tac tisch en iets te com mer cieel maar hij had wel een punt.
Het is ach ter af ook lo gisch. In be perk te ruim tes met slech te ven ti la -
tie sa menk omen is veel ge vaar lij ker dan el kaar bui ten ont moe ten.
De so ci aal-psycho lo gi sche ge vol gen van de lock down en het ver -
plich te thuis zit ten wer den ook on der schat. Men sen wor den daar
ong eluk kig van, de pres sief en dus meer vat baar voor in fec ties. Het
iso le ren van ou de ren en ri si co groe pen tast de weer baar heid aan,
on vol doen de be scher ming voor per so neel en cli ënten was in het
begin al heel duidelijk, de prioriteiten lagen elders.
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De be zoek-re stric ties wer den als on men se lijk er va ren, met name in
in rich ting en, be jaar den- en ver zor gings hui zen werd dat door be wo -
ners en hun naas ten als zeer zwaar er va ren en heeft ze ker tot veel
on no di ge “har ves ting”ge leid, snij den in het dor re hout. Dat men sen 
al leen moes ten ster ven, zon der hun naas ten of fa mi lie en dat die re -
gels strak wer den ge hand haafd heeft veel kwaad bloed gezet. 

Een pu blie ke cri sis en col lec tie ve verd wa zing
Het me ren deel van de be vol king ging na tuur lijk wel mee met de
be richt ge ving en de ad vie zen uit de ko ker van het RIVM (Rijk sin -
sti tuut voor Volks ge zond heid en Mi lieu), de zie ken hui zen en het
OMT, met Rut te als de smaak ma ker en gro te lei der, die ie der een
ge rust pro beer de te stel len. Hij kwam erg sym pa thiek over, dat is
zijn ta lent, hij waar schuw de, dreig de, trok de teu gels steeds verd er
aan maar deed dat op een over tui gen de ma nier. Alleen jam mer dat
we ach ter af wel in de ga ten kre gen dat veel van de praat jes niet
meer dan dat wa ren, niet ge steund door een bre de ori ëntatie maar
de opi nie van een klei ne groep me di sche spe ci a lis ten, die hun ego
konden doen opzwellen in de praatprogramma’s en interviews.

Er was dui de lijk spra ke van een pro pa gan da of fen sief, van bij na
hyp no ti sche be ïnvloeding van de pu blie ke opi nie. Mis schien was
dat ook wel om dat Do nald Trump in de USA zo on zin nig uit de
band sprong, rare tweets rond stuur de en in de me dia hier werd af -
ge schil derd als half ga re en nar cis ti sche egot rip per. Dan was Rut te
toch een bra ve borst, veel ge loof waar di ger! En hij werd ge steund,
de polls ga ven aan dat hij het goed deed, een verd ere ze ge tocht en
toe kom sti ge Rut te-ka bi net ten wa ren een ze ker heid. Zelfs na de
Omtzigt el len de wist hij weer he le maal in beeld te ko men, al leen
kwam er toen in juni weer een nare CDA- memo van Omtzigt de
hele zaak opnieuw omgooien. Maar Mark triomfeerde, Rutte IV!

Na tuur lijk was er een on der lig gen de angst, Co ro na was geen spel -
le tje, je kon er aan dood gaan, ernstig ziek wor den en daar moest
toch wat aan ge daan wor den. Er was be hoef te aan een ster ke lei der, 
dat is heel lo gisch in zulk soort si tu a ties, en de ‘chef’ zou het wel
regelen. 
Kri tiek kon niet, dan was je af val li ge, ie der een moest ach ter de
man staan die ons zou red den, dat we ge woon ‘geschaapt’ wer den,
tot ja knik kers ge maakt, bra ve vol ge ling en die ge lo ven in wat hen
wordt voor ge kauwd. Wat ont stond heet met een moei lijk woord
col lec tie ve re so nan tie; al le maal min of meer hetzelfde denken.
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Re so nan tie, mas sa vor ming
Het wordt wel lem ming ge drag ge noemd. Het is ook niet nieuw,
hool igans in een voet bal sta di um, de juichen de me nig te bij po li tie ke 
ma ni fes ta ties, het groeps ge voel bij de mon stra ties, er blijkt wel de -
ge lijk iets te zijn als een groeps ge voel, een ‘group mind’. Psycho -
loog Mat thi as Des met heeft hier een woord voor: mas sa vor ming als 
ge volg van angst en frus tra tie. Er treedt dan af stem ming op, men
geeft de ei gen me ning op en gaat ach ter de vlag aan, het is een
soort col lec tie ve hypnose, een resonantieverschijnsel. 
Tril ling en, waar in en waar van ook, kun nen door de bron nen er van
naar de zelf de fre quen tie ge bracht wor den als ze heel dicht bij el kaar 
zit ten. Dat heet af stem ming, zo als in een koor de zang ers zich af -
stem men op de stem vork van de di ri gent. Pre cies op el kaar af ge -
stem de fre quen ties ver ster ken el kaar krach tig en er gaat geen ener -
gie meer ver lo ren door in ter fe ren tie (‘vals zingen‘). Re so nan tie of
in een ex treem ge val op sling ering komt niet al leen voor bij mu ziek, 
het is de ba sis van veel tech no lo gi sche sys te men. Op een ra dio kan
je een sta ti on ont vang en als je de af stem knop pre cies op de uit -
zend fre quen tie van de zen der zet. Net zo als bij Wifi, GSM, de gol -
ven van de zee, de mo to ren van een vlieg tuig. Col lec tie ve re so nan -
tie is op zich niet ne ga tief, sa men pret ma ken, juichen in een sta di -
um, sa men bid den in de kerk, het heeft vaak heel po si tie ve ef fec ten. 
Een mie ren hoop, vo gel zwerm vis school, kud de ge drag komt over al
voor. Maar de we ten schap en de over heid vond het meestal maar
angstig, want het is moeilijk te controleren, men dacht snel aan
revoluties, opstootjes. 

Let wel, ik praat hier niet over mas sa-hyp no se, want dat zou be te -
ke nen dat het ex tern, door be paal de par tij en is ge ïnitieerd. Het is
eer der een heel men se lij ke be hoef te, een evo lu ti o nai re nood zaak
om een “nar ra ti ve” te omar men dat nog wat uit zicht biedt. Dat de
over heid en al ler lei or ga ni sa ties dat dan gaat ver ster ken en uit bui -
ten is ook vrij nor maal, zo werkt ook de po li tiek. Wat Des met in
mijn per spec tief over het hoofd ziet is de Bay e si an waar schijn lijk -
heid dat men el kaar na praat, het door sud de ref fect waard oor er kud -
de ge drag ont staat. Ook ont kent hij de te le pa ti sche com po nent en
ESP-ef fec ten, en wil al les ra ti o neel ver kla ren. Het hele idee van
een “group mind” als een be wust zijns laag ziet Des met niet. Hij
denkt in ter men van mir ror neu ro nen, na doen en vooral aansturing
naar collectief slaafs gedrag zoals in een totalitaire staat. 
Dat group mind of groeps be wust zijn fe no meen, dat veel te wei nig
is on der zocht om dat het zo ge naamd niet we ten schap pe lijk is, kan
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ver schil len de vor men aan ne men, emo ties ver oor za ken en ge voe -
lens, as so ci a ties oproe pen, het komt naar bo ven uit die pe re la gen
van ons be wust zijn, Carl Jung noem de dat het col lec tie ve on der be -
wust zijn. Het heeft de nei ging zich te ma ni fes te ren of meer be wust
te wor den als iets wat we al ken nen, als ar che ty pes of als ge drag
dat valt in de sfeer van fight, flight, freeze. Dezelfde impuls kan
dus verschillend uitpakken.

Vech ten, weg lo pen, be vrie zen
Dat kan dui de lijk wor den als we kij ken naar de Co ro na cri sis. Het
lijkt als of men sen heel ver schil lend re a geer den op een drei ging
maar blijk baar doen ze dat wel vol gens die in de ling in vech ten (de
con spi ra cy ver ha len, de anti-vax xers), weg lo pen (ik wil het niet
we ten, ik sluit me aan bij de meer der heid) en zij die ver stij ven van
de angst. Het zijn al le maal na tuur lij ke re ac ties. We zoe ken braaf
naar ze ker heid en vei lig heid bui ten ons zelf, ge ven graag de schuld
aan een an der en ver mij den voor al zelf eens te kij ken wat er aan de
hand is, of we wel ge zond eten, ge noeg be we gen, goede contacten
met ons netwerk onderhouden. 

De fuc kups
Het is een beet je een naar woord en je mag het ook dom me fou ten
of ‘n ong eluk ki ge sa men loop van om stan dig he den noe men, maar
wat ging er veel fout. In het be gin wil de het mi nis te rie van VWS
niet ge noeg test ca pa ci teit in hu ren of test spul len ink open en ge brek
aan mas kers etc. kon het zorg per so neel on vol doen de be scher ming
bie den. Ook wer den in het voor jaar van 2020 even de be jaar den -
hui zen en in rich ting en vergeten, met  onnodige slachtoffers. 
De com pu ters van RIVM en GGD om de ha ver klap ka pot, be stan -
den met pri va cy ge voe li ge ge ge vens op straat, kop pe ling en met
DigID die niet werk ten, af spra ken si tes uit de lucht, dien sten die de
druk te niet aank on den. Toen we de eer ste vac cins bin nenk re gen,
kon den ze al leen naar mas sa le prik pun ten want per ver pak king wa -
ren het er te veel voor klei ne in rich ting en. De koel ca pa ci teit was er
ook niet dus ge bruik te men maar even koel wa gens van kro ket ten -
ver voer ders. Veel mis sers haal den de me dia maar ong etwij feld veel 
ook niet, er moeten zich heel wat ambtenaren rot geschaamd
hebben.

Zijn de uit voe ren de dien sten van de over heid wel ca pa bel, moet
daar niet eens goed naar ge ke ken wor den, mis schien zit ten de ver -
keer de men sen aan de knop pen? In het za ken le ven loos je in ca pa -
be le lie den, in de ambte na rij en de po li tiek mag men maar blij ven
aank lo ten of krijg je ‘functie elders’. Een man als Eric Wie bes had
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in Amster dam als wet hou der al een his to rie maar mocht het in Den
Haag nog een paar keer pro be ren, met niet veel betere resultaten. 

Er wa ren reek sen ink oop fou ten, de Re kenk amer maak te er ge hakt
van in mei 2021. Je kunt er wel om lachen, vol gens de Volks krant
blun der de het mi nis te rie van Volks ge zond heid (VWS) in 2021 echt 
enorm. Ergens lig gen, ing ekocht te gen het ad vies van pro fes si o ne le 
ink oper, ruim 2 mil jard mond kapjes te wach ten, dat zijn er 150
voor ie de re Ne der lan der die kan lo pen. En een deel daar van is van
be denk elij ke kwa li teit, veel te duur ing ekocht van een snel le re gel -
neef, die er flink wat aan over hield (Volks krant 15 mei 2022). Men 
gaf 2 mil jard euro uit, zo ge naamd uit voor zorg en zit nu met ma ga -
zij nen vol be scher mings mid de len, er zou maar 15% van uit ge le -
verd zijn. Dat komt neer op 300 euro per huis gezin, kassa! En de
burger gaat dit natuurlijk betalen!
Vol gens RTL nieuws (19 mei 2022) is zelfs 5,1 mil jard niet goed
ve rant woord, in clu sief de be faam de mond kapjes deal. Ook is er
veel te veel be steld qua vac cins, waar ble ven die? De kos ten daar -
van zijn ook niet dui de lijk. Het WSV mi nis te rie van De Jonge en
nu Kui pers is ad mi ni stra tief al lang er een puin hoop, zegt ook de
Algemene Rekenkamer.
Alle maal leuk voor een par le men tai re en quête maar moet er geen
tri bu naal ko men en zou den dan de ech te mis kleu nen, mis sers, mil -
jar den fout jes niet be straft moe ten wor den? Een schand paal op de
Dam is toch wel het min ste maar het wor den vast bur ge mees ters be -
noe ming en en ere baan tjes voor de schuldigen.

Maar se rieus, er moet een echt on af hank elijk Co ro na Tri bu naal ko -
men, voor bij de ge plan de par le men tai re en que te of al ler lei lap mid -
del tjes zo als de tan de lo ze OVV rap por ten. Dat heeft als taak te on -
der zoe ken of het be leid, de maat re ge len, de hand ha ving, de con -
trac ten en de com mu ni ca tie ge zien kun nen wor den als over schrij -
ding van de gel den de wet ten en verd ra gen en de Eu ro pe se uit -
gangs pun ten qua ef fi cien cy, pro por ti o na li teit en sub si di a ri teit.
Daar toe kan het tri bu naal stu dies ver rich ten, ge ge vens op vra gen,
ge tui gen on der ede ho ren en dient men te ko men tot dui de lijk uit -
spra ken over wel ke or ga nen, in stan ties en per so nen aan die over -
schrij ding en schul dig wa ren. Misschien is dit ook internationaal
wel nodig, in Den Haag hebben we er de infrastructuur voor. 
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� 10 De om vang, golf na golf

Na de eer ste be rich ten en de eer ste ver ha len over de gro te uit braak
in Chi na ging het snel. Even leek het mee te val len en maak te men
zich ook niet zo druk, de win ter sport en Car na val wa ren toch be -
lang rij ker, wie be sef te nou dat sa men scho ling en en ge zel lig in de
kroeg hang en zul ke ex po nen ti ële groei van die rare Chi ne se griep
zou ver oor za ken. De ex perts waar schuw den wel maar het vi rus
greep ei gen lijk vrij ong ehin derd om zich heen en zou 2 jaar blij ven
rond zing en voor het endemisch wordt, is nu de hoop. 
Toen ech ter de beel den uit Chi na en Ber ga mo op do ken en schat -
ting en wer den ge maakt over de sterf te kans, die wa ren in het be gin
nog al fors over trok ken (3,4% toen door het WHO), schrok men.
Dit was geen ge wo ne griep, hier zou den veel men sen aan kun nen
ster ven, de doem denk eri ge rap por ten bevestigden dat.
Er kwa men maat re ge len maar dat wat we nu de eer ste golf noe men
zet te be hoor lijk door. In be paal de pro vin cies meer maar de maat re -
ge len moest voor het hele land gel den, werd be paald. Be per king en,
in stap pen naar een ‘intelligente’ lock down en de cij fers ble ven be -
ang sti gend. Er werd in ons land ook niet zo veel ge test in het be gin,
er was een be perk te test-po li tiek waard oor we van de le ve ran ciers
ook niet veel testmateriaal kregen.
Het was gok ken met mo del le ring en die bij na nooit uit kwa men en
voor al ho pen dat het mee viel. Voor al de zorg, dat de zie ken hui zen
het niet aan zou den kun nen, speel de mee in de be richt ge ving en bij
de men sen die moes ten be slis sen. Die zie ken hui zen lie pen vol, de
in ten si ve care (IC) was de plek waar de zwa re ge val len dan be a -
demd wer den, we ken lang en in coma, maar de ca pa ci teit was be -
perkt, ook qua har dwa re (be a de ming). Er wer den oplos sing en ge -
zocht en be dacht, er wer den ex tra bed den ge re geld, nood-IC’s, in -
ta ke ten ten bij zie ken hui zen en nood voor zie ning en, men deed z’n
best en de capaciteit bleek uiteindelijk toch wel voldoende. Goed
werk dus.
De ac cen ten ver scho ven na de eer ste golf wel iets, de grens waar den 
wer den aang epast maar de angst voor het vol lo pen van de zie ken -
hui zen bleef in de lucht. Dat in de eer ste golf er heel veel meer ca -
pa ci teit werd ge von den en op ge tuigd, die la ter inde twee de, der de
en 4e golf er niet meer was, blijft een vreem de zaak. Inves te ring en
in bed den en per so neel wa ren toch een logische stap geweest? 
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De cij fers over Co ro na zijn een moe ras, in ons land maar ook we -
reld wijd. Want hoe tel je be smet ting en, op ba sis van wel ke tests (de 
PCR- test aan pak is breed be kri ti seerd) en door wel ke in stan ties uit -
ge voerd? Hoe maak je on der scheid tus sen ie mand met een hart aan -
val die het zie ken huis wordt bin neng edra gen en dan ook po si tief
test op Co ro na en ie mand die door de Co ro na hart pro ble men
kreeg? Er werd ge teld en op ge teld, met po pu la ties en de fi ni ties ge -
goocheld, re sul ta ten te rug ge draaid, de ene in stan tie kwam met an -
de re cij fers als de an de re, de voor lich ters se lec teer den de gra fie ken
en cij fers die naar bui ten wer den ge bracht, er was cen suur als je
aan de ‘officiële’ cij fers twij fel de maar ei gen lijk was het een war -
boel. Een goe de ana ly se van het be schik ba re cij fer ma te ri aal was
dan erg moei lijk, je kon er po si tief of ne ga tief naar kij ken, de heer -
sen de trend was voor al de dreiging opblazen, goed nieuws zou de
mensen maar slordig maken in het navolgen van de maatregelen. 

De des kun do lo gie re geert
De mond kapjes kwes tie, waar bij eerst van Dis sel van het RIVM
riep dat ze niet werk ten en ui tein de lijk toch ver plicht wer den, is
een mooi voor beeld van des kun do lo gi sche fijn slij pe rij. Te gen stan -
ders we zen op zuur stof te kort door zo’n kapje, en dat vi rus deel tjes
niet ge fil terd werd (die zijn veel te klein) maar ze be scher men dus
wel iets te gen uit ge hoes te drup pel tjes door be smet te (symp to ma -
tisch zie ke) per so nen. Voor ge zon de men sen zijn ze ta me lijk zin -
loos, maar de signaalwerking werd als belangrijk gezien.
Er speel den be lang en, per ver se be lang en zelfs om dat de on af hank -
elijk heid van de des kun di gen niet al tijd hel der was, men be lang had 
bij be paal de uit kom sten maar dat werd dan weer net zo hard ont -
kend. Het mooie ver haal van een OMT-lid, die met wat collega’s
een leu ke test fa ci li teit had op ge zet en daar 30 mil joen aan tes tink -
om sten scoor de maar la ter braaf zei dat ie zich zelf geen ho ger sa la -
ris zou toe ken nen als het jaar er voor, dat is een lacher tje. Een winst 
van 30 mil joen hoef je niet uit te ke ren maar kun je niet verd onk e -
re ma nen en blijft op de ba lans en wordt ooit echt wel uit ge keerd.
Of Ab Oster haus, de die ren arts die zich zelf tot top-com men ta tor in
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de me dia pro mo veer de maar een be hoor lijk du bieus ver le den heeft
in de vi rus-bran che met gro ve mis sers. Hij in cas seer de een zeer
for se koers winst op in ves te ring en in een far ma-be drijf maar kwam
weg met het verhaal dat hij die winst in zijn Duitse research-
 laboratorium zou steken.

Er heers te en dat is
de ge wo ne bur ger
niet ont gaan, een
sfeer tje waar bij de
me di ci de zaak be -
hoor lijk naar zich
toe trok ken en ook
ma ni pu leer den. De
po li ti ci, mis schien
uit onk un de of
angst voor kri tiek,
lie ten hun hun oren 
naar hen hang en en 
de bi teer den het al -
le maal als on aan -
tast ba re waar heid. maar vaak ging het fout, moest men te rug ko men
op uit spre ken, de mis sers met een lach je af doen. De kwaad heid
over Rut tes char man te ont wij king en en leu gent jes ging niet al leen
over Omtzigt en macht-te gen macht; heel veel men sen ge loof den al
lang niet meer in de ‘persconferences’ van de twee Co ro na ac teurs.
De spot pren ten wa ren dui de lijk, Pi nok kio, de te flon-man. Alleen
moest het tot de be scha men de si tu a tie rond Omtzigt du ren voor
Rut te c.s. op 1 april 2021 echt van hun stoel vielen, maar er leuk
weer wisten op te stappen.
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Cij fers of schat ting en en aan na mes
In het be gin leek Co ro na een las ti ge ziek te, met soms do de lij ke
slacht of fers maar dat was dan voor al bij men sen die on der lig gen de
ziek ten (co mor bi di ty, chro ni sche aan doe ning en) had den en in het
al ge meen kwets ba re groe pen als ou de ren. Voor de rest viel het wel
mee, na de eer ste ver ont rus ten de sterf te kans-cij fers bleek het aan tal 
slacht of fers be perkt, ze ker in ver ge lij king met eer de re griep-ja ren
zo als 2018. Er wordt nu door het RIVM door ge teld en men spreekt
over meer dan 22.782 slacht of fers maar dat gaat dan over meer dan 
twee jaren. 
Het si al le maal nog al ver war rend, het CBS ge bruikt steeds an de re
pe ri o des en maakt ver ge lij ken dus moei lijk. Vol gens het CBS stier -
ven tij dens het eer ste jaar van de co ro na-epi de mie (tot maart 2021)
in to taal 28.000 in wo ners van Ne der land met vast ge stel de of ver -
moe de lij ke COVID-19 als dood soor zaak, maar vol gens het RIVM
maar 22.100, nogal een verschil.
De RIVM tel ling van 22.783 zou me dio oct 2022 neer ko men op
een sterf te ri si co van 0,13%, dus iets meer dan een per dui zend,
voor de hele be vol king. Vol gens het CBS stier ven er ech ter 39.552
of wel 0,22% tot 1 jan 2022. Dat komt me dio oct, met de sterf te in
2022 die qua dood soor zaak echt niet veel kan af wij ken uit op plm
43.700 of meer Co ro na slacht of fers, waar mee we 0,27% sco ren,
ver ge lijk baar met de 0,27% van de VS of 0,24 van het UK. We de -
den het dus helemaal niet zo goed! 
De hele op stel ling qua sterf te is dus ge kan teld door de laat ste CBS
aan pas sing en van 16 febr. 2022, toen men de over sterf te piek in
2021 ging weg ver kla ren, zon der echt on der zoek te doen naar cor re -
la ties tus sen bij voor beeld vac ci na tie en sterfte. 
Dat was no dig om de po si tie van de over heid over eind te hou den,
het CBS deed braaf, maar dus ta me lijk cor rupt en ge zien de im pli -
ca ties mis da dig te noe men, wat ver wacht werd. De cij fers van het

CBS in
maart en
april 2022
be gon nen
na me lijk
dui de lijk te
ma ken, dat
er in 2021,
met alle
vac ci na ties
vrij wel net
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zo veel sterf te was als als in 2020. Maar dat klopt niet met het “nar -
ra tief” zo als dat in de WOB/WOO do cu men ten blijkt te wor den ge -
noemd. Dus wer den eer de re cij fers uit 2020 aang epast, men spreekt 
nu over Co vid-sterf te in 2020 van rond 20.173 (17.495 vast ge stel de 
en 2.678 ver moe de lij ke) dan blijft voor 2021 iets van 19.382 over,
maar dat wordt niet gespecificeerd en onder overige weggezet. 
Tot/met juli 2021 gaf men wel Co vid cij fers (11.435 do den) daar na 
al leen ove ri ge incl. CoVid, ver ge lij ken is (be wust) moei lij ker ge -
maakt. Eer der kwam men voor 2020 op 34.581 als ove ri ge + co vid, 
maar nu is dat dus 54.395. In 2021 tot juli eerst 25.875, nu dus op -
ge hoogd tot 30.025. 
Hoe ze de zo ge naamd har de over lij dens ver kla ring en uit 2020 nog
heb ben kun nen aan pas sen is dan de vraag. Dat men ook de
door/met kwes tie ne geer de (30% in ons land 58% in UK). 
Sa men is de hele Co vid sterf te dus flink op ge hoogd met plm.
25.000 en is nu de ruwe sterf te van 0,24 of 0,25% ver ge lijk baar
met die in de VS en gaat het ook sinds half 2021 om in meer der -
heid ge vac ci neer den, al wordt dat niet dui de lijk gemeld.

Het ef fect van de aan pas sing en? De in vloed van vac ci na tie is po si -
tief ge wor den, door de sterf te cij fers aan te pas sen. Men kan verd er
dis cus sie ren over het exac te aan tal men sen dat be smet raak te en
stierf aan Co vid of aan vac ci na tie bij-ef fec ten en of de cij fers van
het RIVM of de GGD wel klop ten maar dat het in ons land om mil -
joe nen be smet te (en ge ne zen) men sen en tien dui zen den doden gaat
is duidelijk. 

De bo ven staan de cij fers zijn de re la tie ve ruwe sterf te, niet de vaak
ge noem de CFT (Case Fa ta li ty Rate)
Omdat na me lijk on dui de lijk is over hoe veel men sen nu Co ro na
door maak ten is een sterf te per cen ta ge per ziek te ge val moei lijk te
be pa len. Het sterf te cij fer bij be ves tig de Co ro na pa ti ënten va rieert
we reld wijd tus sen de 0,06 % en 12,2% (in het epi cen trum, Wu han)
maar is door oMi cron wel enorm (re la tief) aan het af ne men. Dat
sterf te cij fer per be smet ting is zeer va ri a bel, om dat het af hangt van
de ge bruik te be re ke nings met ho de, de be schik baar heid van me di -
sche zorg en de soms erg ver schil len de richt lij nen voor tes ten op de 
ziek te. De CFTsterf te is ze ker niet ver waar loos baar en in som mi ge
lan den dra ma tisch zo als in de VS en Bra zi lië maar niet te
vergelijken met wat bijvoorbeeld Ebola en AIDS in het begin aan
risico inhielden.
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Er was vol gens het CBS een ho ger maar geen ab nor maal (er is he -
laas een ge zond heids kloof tus sen rijk en arm) sterf te ri si co voor in -
wo ners uit de la ge re ink omens groe pen die geen zorg (thuis of in sti -
tu ti o neel) ont vang en en er zijn ook dui de lij ke ver schil len in sterf te -
ri si co naar mi gra tie ach ter grond, met name een ho ger ri si co bij Ma -
rok kaan se, Turk se en Su ri naam se ach ter grond en ook, iets minder,
voor Indonesische achtergrond.
Tij dens de twee de golf van de co ro na pan de mie zijn de be ken de
ver schil len in sterf te kan sen voor COVID-19 tus sen de ink omens -
groe pen verd er toe ge no men. Het aan tal over lij dens aan COVID-19
in het eer ste jaar valt dui de lijk ho ger uit dan de over sterf te in die -
zelf de pe ri o de (18,5 dui zend op ba sis van de met ho de die het CBS
han teert). Dit komt vol gens het CBS1 doord at een deel van de men -
sen die nor maal ge zien zou zijn over le den aan an de re dood soor za -
ken (zo als hart- en vaat ziek ten en adem ha lings ziek ten), nu zijn
over le den aan COVID-19. Ook kun nen de ge no men co ro na maat re -
ge len ge leid hebben tot minder overlijden aan bijvoorbeeld andere
infectieziekten. 
Op de sta tis tiek en de rom me li ge en ge kleur de pre sen ta tie van de
cij fers kom ik nog terug.

Er was een eer ste golf, die hard aank wam maar toen het aan tal be -
smet ting en te gen de zo mer 2020 wat te rug liep, wer den de teu gels
weer wat ge vierd. Dat was pret tig, men sen kon den weer wat meer
naar bui ten, wink els en res tau rant kon den een beet je draai en maar
het bleek al snel, dat de ver soe pe ling wat al te voorbarig was
geweest. 

De twee de golf; voor spel baar ef fect van lock down 
Co ro na kwam in 2020 na de eer ste golf ste vig te rug met waar -
schijn lijk in to taal meer be smet ting en en ziek te ge val len. En met
nog meer ont wrich ting, want de be smet ting en wer den nu veel al ge -
me ner en in di vi du e le ge val len wa ren niet meer te tra ce ren, de Co -
ro na-app bleek wat dat be treft ach ter haald. Maar was dat niet te
ver wach ten? Als je uit gaat van een mo del met bre de pre-co ro na im -
mu ni teit on der de be vol king dan was het hele lock-down ge doe de
op maat voor die twee de golf en een nieu we lock-down ook leid de
tot een der de golf en vier de en nu vijf de etc. golf, ong e acht de vac -
ci na tie, als we niet gaan be grij pen hoe het al le maal komt en daar -
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voor kij ken naar wat het meng en van meer im mu ne men sen met
min der im mu ne mensen teweeg brengt qua uitdo ving (de
herd-immunity) en R-factor. 

Het is een meng ver schijn sel. Het draait om de im mu ni teit. Ie der een 
is een beet je im muun (na tuur lij ke im mu ni teit of ver wor ven in eer -
de re griep) maar slechts een deel van ons is im muun ge noeg (door
oude an ti ge nen in ons sys teem, ge ne ti sche im mu ni teit, een goe de
con di tie of door het al door ma ken van de ziek te) om bo ven de uit -
doof drem pel heen te ko men. Als we be gin nen (febr/maart 2020)
met een po pu la tie die dicht te gen maar nog dui de lijk on der de uit -
doof drem pel ligt (of die nu 75% of 80% is maakt niet veel uit) en
de R (het RIVM re pro duc tie cij fer) dus bo ven de 1 ligt dan komt er 
een snelle exponentiële besmetting op gang. 

Pa niek bij de au to ri tei ten, het RIVM en een cri sis team (OMT) gaan 
aan de slag en er lijkt al snel een oplos sing; we gaan naar een lock -
down, ho re ca en scho len dicht, thuis wer ken en iso le ren van ri si co -
groe pen en al le maal han den was sen en 1,5 me ter af stand. Het werd
in tel li gent ge noemd, was wat ge ma tig der dan el ders maar hak te er
toch flink in. De eco no mi sche en so ci a le ge vol gen zijn on der tus sen 
dui de lijk, cha os, el len de, een zaam heid, de pres sie maar de uit braak
lijkt ge stopt. Dat is lo gisch, want de nog ac tie ve po pu la tie (de ge nen 
die nog wer ken en con tact heb ben met an de ren) had al een ho ge re
weer stand dan de ri si co groe pen en de R (re pro duc tie fac tor, hoe veel 
men sen be smet een be smet te) daalt on der de 1, uit do ving lijkt door
te zet ten. En die paar pro cent die Corona hebben gehad, helpen de
weerstand van de actieve groep ook wat vooruit. 

Dan komt de ver soe pe ling, de ac tie ve po pu la tie wordt gro ter, men -
sen uit de zwak ke re groe pen met lage im mu ni teit ko men in beeld
en de to ta le ge mid del de weer stand (im mu ni teit) zak te weer weg,
ergo de twee de golf kick te in, zelfs ex po nen tieel. Met meer men sen 
die mo ge lijk be smet wa ren, een bre de re groep met meer kwets ba -
ren die bloot ge steld zijn, dus die twee de golf kon ook hard aank -
omen en dat heeft het beeld tot maart 2021 be paald. De ont meng ing 
door de eer ste lock down en de ver meng ing na de ver soe pe ling zo -
mer 2020 is dus een lo gi sche voe dings bo dem ge weest voor de
twee de golf, die dus ver wacht had kun nen wor den, iets wat de
RIVM en OMT ont ken den. Het is pro ces tech no lo gie die hier de
verklaring geeft, mengen en roeren van virusdragers.

De twee de golf kwam er, piek te, dip te even tjes (die is nooit ver -
klaard), zwol weer aan en nie mand wist echt een oplos sing, be hal -
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ve dan weer een hal ve en la ter steeds strik te re lock down met nog
dra ma ti scher ge vol gen voor de eco no mie en het psycho so ci a le wel -
be vin den. Ook stak de over heid geld in de vac ci na tie-op zet van be -
paal de firma’s en kwa men steun maat re ge len en testfaciliteiten tot
stand.

Der de golf, Brit se va ri ant, Del ta, oMi cron
De twee de golf bleek ui tein de lijk, net als in 2018 met de Spaan se
Griep ge beur de, ook nog erg hef tig uit te pak ken en de der de golf,
die wat vaart kreeg door de nieu we (Brit se) alp ha mu ta tie, is ook
wel te her ken nen. Maar het maar heeft meer te ma ken met een vrij -
wel al ge me ne be smet ting (bij na ie der een is wel in con tact ge weest
met vi rus deel tjes) en in eer ste in stan tie voor al ziek te ver schijn se len
naar bo ven kwa men bij hen die te wei nig weer stand heb ben of on -
der lig gen de ziek tes (co mor bi di teit). In de len te van 2021 ble ken
voor al meer jong eren en 30-50 ja ri gen be smet te ra ken en op ge no -
men te moe ten wor den, die veel min der vaak on der lig gen de aan -
doe ning heb ben, een verontrustende trend en een belasting voor de
zieken<->huizen.

Vier de Golf
Na de der de golf met alp ha kwam er nog een dis co golf je, toen de
QR code werd ing evoerd en na de vrij rus ti ge en wat vrij e re zo mer
van 2021 kwam de 4e golf. Men had ge hoopt dat de vac ci na tie dat
zou voor ko men, maar het bleek dat ook ge vac ci neer den het vi rus
weer kon den krij gen en ver sprei den, al werd dat voor eerst ont kend. 
Gaan de weg werd dui de lijk dat vac cins maar be perkt wer ken, kwam 
de boos ter in beeld om dat te “re pa re ren” en ging men denk en over
ger geld vac ci ne ren, eens per jaar, half jaar of zelfs kor ter. WE zijn
nog lang niet van die Co ro na af, was de bood schap naar de bur ger
en on der ne mer, die ook nog eens steeds meer be per king en kre gen
op ge legd in die vier de golf. Toen dat be gin te hel pen (of mis schien
was de golf ge woon over aan het gaan) kwam oMi cron aan waai en,
uit Zuid-Afri ka en schrok men enorm, met een pa nie kre ac tie om de 
laat ste stuk jes vrij heid ook nog af te pak ken en er een “kerst kne -
vel”van te ma ken. Moei lijk te com mu ni ce ren als men al moest toe -
ge ven dat oMi cron maar voor 30% ge voe lig was voor vac ci na tie.
Maar een boos ter zou hel pen en vier tot vijf maal meer be scher -
ming bie den. Onge loof waar dig, slecht ge com mu ni ceerd, maar
daar mee kreeg de boos ter cam pag ne wel vaart, want er kwa men
ook weer reis be per king en alom en sommige landen kwamen al met
een algemene vaccinatieplicht, die echter niet werd doorgezet.
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Een vac cin is ze ker zin vol voor hen met een lage im mu ni teit en ri -
si co groe pen, voor an de ren is het in ze ke re zin over bo dig en twij fe -
lach tig om dat door een spe ci fiek vac cin heel breed in te zet ten de
al ge me ne im mu ni teit ver min dert en an de re ziek tes dus meer kans
krij gen en er door de bre de vac ci na tie ook nog een kans is op verd -
ere mu ta ties zo als oMi cron en nog on be ken de lange ter mijn bij wer -
king en. Bre de of zelfs al ge me ne vac ci na tie, zelfs al is die on recht -
ma tig zo als de Jonge op 20 de cem ber toe gaf maar vol gens hem wel 
nood za ke lijk, is een slech te op tie, want dat sti mu leert mu ta ties en
tast de al ge he le weer stand aan. Ook blijf je dan be zig, iedere paar
maanden een nieuwe prik, booster, herhaalprik, ga maar door.

De oplos sing op ter mijn om verd ere gol ven te voor ko men of af te
zwak ken is naast een vac cin of een reeks vac ci na ties voor al te kij -
ken naar hoe weer baar heid (im mu ni teit) kan wor den ver be terd, wie 
a pri o ri vat baar zijn op ba sis van bio-mar kers en het ont wik ke len
van een stra te gie om men sen ge zond te hou den. De al ter na tie ve
met ho den zo als met Hy droxychlo ro qui ne, Iver mec ti ne, vi ta mi nes
(C, B3 en K2), zink, pro bi o ti ca en wat er al le maal nog meer is uit -
ge pro beerd met soms goe de en ook be ves tig de re sul ta ten, krij gen
geen steun. Het werkt niet echt goed, vol gens de Jonge en de au to -
ri tei ten, ze ver bo den het zelfs, ter wijl alle on der zoe ken aang even
dat het el ders en ook hier wel helpt en nu mag het (soms). Maar
Merck en Pfizer komen nu met iets nieuws, dat werkt hopelijk!(en
kost veel meer).

Op ter mijn moe ten we juist kij ken hoe we de im mu ni teit op bre de re 
schaal kun nen be vor de ren en pro be ren bi o mar kers te vin den die
lage im mu ni teit aang even. Dus niet tes ten op Co ro na maar op Co -
ro na be vat te lijk heid en im mu ni teit. Dat vraagt on der zoek, ook on -
der de niet-be smet ten, met een bre de data ana ly se, en ook kij ken
naar bloe dwaar den, maat schap pe lij ke en et ni sche ach ter gron den,
darm flo ra, eet pa tro nen, bewegingspatronen, anti biotica historie,
etc. 

Ver der vraagt ons im mu ni teit-sys teem net als onze spie ren en al ge -
he le ge zond heids sta tus om on der houd. Dat wil zeg gen het sys teem
moet ge re geld ge ac ti veerd wor den, dan blijft het zeg maar in staat
van pa raat heid. Het is nu wel be kend dat kin de ren die je he le maal
bui ten ie de re in fec tie of be smet ting houdt, geen ge zon de im mu ni -
teit op bou wen. Door over ma tig han den was sen en ie de re be smet ting 
van wat dan ook uit de weg te gaan, suk kelt onze im mu ni teit in
slaap, wordt min der alert, wordt niet meer “ge traind”. Dan be te kent 
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ook weer dat b.v. Co ro na maar ook an de re ziek tes meer kans
krijgen en de generieke sterfte kan toenemen. 
Dat is ook het pro bleem met vac ci na tie. Je legt je im mu ni teit-sys -
teem ge deel te lijk plat en wordt dus ook be vat te lij ker voor aan doe -
ning en die niets met het vac cin te ma ken heb ben. Dat wordt zicht -
baar in de over sterf te cij fers, waar in ook Del ta mee speelt maar ook
vac ci na tie scha de. Ik maak daar bij on der scheid tus sen on der lig gen -
de en blij ven de over sterf te en wijs op de piek eind 2021 die meer te 
ma ken had met mo ge lijk een kor te ter mijn ne ga tief ef fect van boos -
te ring of zelfs van eerdere vaccinatie daarvoor.
Zelf-iso la tie en han den was sen, qua ran tai ne, ven ti le ren etc. zijn dus
keu zes die je kunt ma ken om de be smet tings kans te ver klei nen
maar er was ook kri tiek op. Het RIVM gaf toe dat han den was sen
ei gen lijk niet helpt.Voor zich tig zijn is, ze ker voor ri si co groe pen,
na tuur lijk best ver stan dig maar het in di vi du e le mi cro-be lang en het
ma cro-be lang (dus de im mu ni teit op na ti o na le schaal, die dus wel
ge hol pen wordt door brede vaccinatie) lopen niet altijd parallel.

Voor je zelf kan gel den dat als je de voord eur dicht doet, de ach ter -
deur mis schien meer openg aat, of wel dat de spe ci fie ke im mu ni teit
voor Co ro na ook de al ge he le im mu ni teit voor an de re in fec ties en
ziek ten wat aan tast, en je dus snel ler en er ger ziek kunt worden of
zelfs sterven. 
De over sterf te kwes tie be gint op te val len, waar om stier ven er we -
reld wijd, maar niet over al in ge lij ke mate zo veel men sen (ge schat te 
over sterf te eind de cem ber 20 mil joen we reld wijd, vier keer zo veel
als di rec te Co ro na sterf te) en waar om liep Ne der land daar in voor -
op? Heeft dat te ma ken met ver schil len in de bat ches van de vac -
cins, zo als nu wel be weerd wordt in het al ter na tie ve cir cuit. Zijn
niet over al de zelf de vac cins ge prikt, wel ke ver schil len zijn er dan.
Is dat de oor zaak van de ver min der de weer stand die eind 2021
zoveel slachtoffers maakte? Relevante vragen!
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� 11 Cij fers en Sta tis tiek, ge goochel

We wor den dood ge gooid met cij fers maar vrij wel ie der een heeft
on der tus sen wel in de ga ten dat daar soms niet veel van klopt. Niet
al leen web si tes en so ci a le me dia ver sprei den al ler lei cij fers waar -
van de be trouw baar heid niet te con tro le ren is, ook de over heid
strooit met mis lei den de, vage en lang za mer hand struc tu reel on be -
trouw ba re ge ge vens. Dat geldt voor RIVM, OMT en mi nis ter De
Jonge en met hen de reeks medi-bobo’s die de buis bevolken. 
En het zijn geen fei ten, maar vaak aan na mes en mo del len die we
krij gen op ge diend, op ge steld door klung els die van sta tis tiek al
niets be grij pen, maar ef fec ten als feed back en dy na mi sche pro ces -
sen he le maal niets begrijpen.

Dy na miek en on be grip
Er is een se rieus pro bleem met de hele aan pak van niet al leen het
RIVM, maar van het CBS en ei gen lijk alle planbureau’s en men sen 
die met sta tis tiek be zig zijn in de “ech te”we reld. Want daar werkt
het ex-post op stel len van cij fers, tij dreek sen en ge ge vens niet op
ba sis van po ly no men en ex po nen ti ële cur ves. In de na tuur en bij
vrij wel alle so ci a le en eco no mi sche pro ces sen gaat het na me lijk
niet om sim pe le pro ces sen, maar om stochas ti sche en dy na mi sche
pro ces sen, waar bij feed back en feed for ward een rol spe len. Die zijn 
te be schrij ven in ter men van dif fe ren ti aal ver ge lij king en en al leen
op te los sen met met ho des als dy na mic pro ces sing en vaak al leen
via ap proxi ma ties, dus be na de ring en en geen ‘harde’ oplos sing en.
Der ge lij ke pro ces sen zijn meest al niet sym me trisch in de tijd, er
kun nen sing ula ri tei ten op tre den en dit hele vak ge bied is meer iets
voor cy ber ne ti ca (stuur kun di gen) dan sta tis ti ci. Wan neer je een su -
per tank er wil be stu ren of een kern cen tra le of een ra ket naar de
maan ge bruik je der ge lij ke wis kun di ge tech nie ken, maar in de sta -
tis tiek van CBS etc. houdt men het bij over ge sim pli fi ceer de ver -
ban den en de mo del len waar we in de Co ro na-cri sis op wer den ge -
trak teerd en die dan ook zel den ook maar bij be na de ring goe de
voor spel ling en de den. Dan gaf men de schuld aan de aan na mes,
maar twijfelen aan de kunde van de professorale modelleurs, dat
kon toch niet. Ik denk daar anders over, maar ik studeerde dan ook
procestechniek aan de TH Delft..

Onge kwa li fi ceer de ama teurs
Het is ei gen lijk on voor stel baar, dat in zo’n cri sis de hele cij fer pre -
sen ta tie, in ter pre ta tie en com mu ni ca tie wordt over ge la ten aan men -
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Het drijf zand van de cij fer tjes
Sta tis tiek is in deze Co ro na-cri sis ver wor den tot ma ni pu la tie ve her -
sen spoe ling, al leen de cij fer tjes spre ken nog en ge zond ver stand, in -
tu ïtie en zelfs de wel re le van te we ten schap pe lij ke pro ces dy na mi ca
del ven het on der spit. Waar om sta tis tiek zo mis bruikt is in de Co ro na 
benadering is makkelijk te illustreren.

La ten we eens de oor spronk elij ke aan na me be kij ken van bv. Pfi zer,
dat vac ci na tie 95% be schermt te gen ziek wor den, 19/20% van de be -
vol king zou dan be schermd zijn bij 100% vac ci na tie. Dus ie der een
een of meer prik ken, dat was de oplos sing. Maar draai dat eens om,
als in een land geen vac ci na tie is, dan moe ten er in dat per spec tief
toch 20 keer zo veel men sen Co ro na oplo pen? Er is geen land ter we -
reld met der ge lij ke cij fers, dat zou vol gens de sta tis tiek al weg ge -
vaagd moe ten zijn. Er zijn wel wat su per spre ad events, maar dat is
nor maal, zelfs in een saus je kun je zelfs bij goed roeren altijd een
klontje verwachten.

Nog een voor beeld, niet ge vac ci neer den lo pen vol gens Hugo de
Jonge 33 keer meer kans om in het zie ken huis te ko men (RIVM ove -
ri gens maar over 17 keer). Weer kij ken naar een land waar men niet
of nau we lijks vac ci neer de, ligt daar de hele be vol king in het zie ken -
huis en zijn de sterf te cij fers tien tal len ke ren ho ger dan el ders? Nee
dus, en daar mee valt het mooie ver haal over die zo ge naam de be -
scher ming door de mand. Het is eer der zo, dat je 40 of meer men sen
moet vac ci ne ren (wat men nu bij het WHO aan neemt voor oMi cron
be scher ming) om één zie ken hui sop na me te voor ko men en eni ge
hon der den om een sterf te ge val te voor ko men. Weer even om re ke -
nen, 12,7 mil joen ge prik ten zou den dus tus sen de 50- en 100.000
do den heb ben be spaard. Maar dat be te kent ook dat niet vac ci ne ren
dus tot de hui di ge 19,800 plus die ex tra do den ge leid zou heb ben en
daar mee ons land tot ab so lu te sterf te top per, 3 keer zo veel als in de
VS.  (12,7 mil joen 2keer ge prik ten, 2,77 mil joen be smet ting en
(RIVM), 19.800 doden in bijna 2 jaar (RIVM), per jaar niet veel
meer dan wat de griep in 2018 veroorzaakte). 

Met wat we on der tus sen we ten over im mu ni teits ver lies, vac ci na tie -
scha de en over sterf te waar van een deel di rect Co vid ge re la teerd
(RIVM) maar een deel ook vac ci na tie scha de is het dus hele spel ei -
gen lijk to ta le on zin ge weest, met enor me kos ten, eco no mi sche en
so ci a le ont wrich ting, om meer dan de ech te ri si co groe pen te vac ci -
ne ren. Uit vrij ge ge ven do cu men ten van Pfi zer in de VS blijkt zelfs
bij de heel be perk te mo ni to ring (al leen klach ten re gis tre ren door Pfi -
fer, geen on der zoek) dat al in het be gin (febr. 2021) bij hen be kend
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was dat de bij ef fec ten veel erger kunnen zijn dan werd gemeld, maar 
dat meldde men niet.

We wor den doord ge gooid met cij fers, gra fie ken en mo del len als jus -
ti fi ca tie voor al ler lei maat re ge len, maar is ex-post sta tis tiek en ex tra -
po la tie met re la tief sim pe le po ly no men als mo del wel ge schikt voor
wat toch dy na mi sche pro ces sen zijn? Nee dus, de mo der ne tech niek
en wis kun de is echt wel wat verd er, werkt voor dy na mi sche en va ri -
a be le pro ces sen met stochas ti sche (niet de ter mi nis tisch, toe vals toe -
stan den) ken mer ken, en dus ook bi o lo gi sche pro ces sen. Su per tank -
ers, ener gie cen tra les, wa pen sys te men, raf fi na de rij en, daar werkt
men met ing ewik kel de dif fe ren ti aal ver ge lij king en, dy na mic pro -
gram ming, si mu la tie mo del len, Fou rier-ana ly se van tijds reek sen,
feed for ward en feed back pro ces lus sen en blijkt de no di ge aan stu ring 
soms con tra-in tu ïtief. Mijn af stu deer rich ting aan de TH Delft was
stochas ti sche pro ces be heer sing, dit is dus mijn vak ge bied, maar bij
het RIVM hebben ze niet meer dan prutscomputertjes die iedere keer 
uitvallen en maken ze enorme missers in hun voorspellingen. 
Ik heb van de trend set ten de epi de mi o lo gen nooit meer dan lul li ge
gra fiek jes en voor spel ling ge zien die niet uit gaan bo ven het be grips -
ver mo gen van onze bo ven mees ter de Jonge en een co a li tie in het
par le ment dat er al he le maal niks van be grijpt. In het OMT of bij
WVS ook ze ker geen pro ces tech no lo gen die enig in zicht heb ben in
cy ber ne ti ca of stuur kun de (Nor bert Wie ner). Daar komt dan nog bij
dat men steeds praat over mu ta ties in een vol strekt ach ter haal de
neo-Dar wi ni aan se op tiek, ter wijl dui de lijk is dat evo lu tie, ook van
virussen, eerder teleologisch (doelgericht) werkt.
Men wekt de in druk dat men werkt met ac tu e le ge ge vens, maar ge -
bruikt bij voor keur pe ri o des die te ver te rug gaan in de tijd, zo als met
het aan deel niet-ge vac ci neer den op de IC, die ve rou der de data lij ken 
dan de stem ming ma ke rij te valideren.

Re ke ning hou den met de re ac tie van het pu bliek op maat re ge len ont -
breekt, feed back kent men men blijk baar niet. De “Dan sen met Jans -
sen” fla ter was daar een voor beeld van, maar nu rap por teert het
RIVM ver baasd dat van de po si tief ge tes ten in de cem ber maar van
63% de vac ci na tie sta tus be kend is, ter wijl dat eer der veel ho ger lag.
Van de rest, die het wel mel den, is ong eveer de helft niet ge vac ci -
neerd, maar dat ge vac ci neer den wel op pas sen om hun sta tus en
vink je in ge vaar te breng en ont gaat het RIVM. En dat alle niet-ge -
vac ci neer den graag een her stel co de wil len wordt blijk baar ook niet
op ge merkt. De 37% zul len dus voor al ge vac ci neer den zijn en dan is
dus meer dan 70% van de ge tes ten ge vac ci neerd. Maar dat komt het
RIVM na tuur lijk niet uit, want dan zou vac ci na tie dus ei gen lijk niet



sen die daar gro ten deels niet voor zijn op ge leid of ver stand van
heb ben en op ge hang en aan mo del len die zel den of nooit tot goe de
voor spel ling en lei den. Clubs zo als het RIVM en de di ver se in stan -
ties doen pers be rich ten en nota’s uit gaan die statistisch
communicatief broddelwerk zijn. 
Het is voer voor en van we ten schap pers maar ab so luut ong eschikt
om met het gro te pu bliek of le ken te com mu ni ce ren. Instan ties die

qua sta tis tiek ge woon dood zon den be gaan, rom me len met po pu la -
ties, steek proef groot tes, cor re la ties tot cau sa le ver ban den op pimpt,
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veel hel pen.En even na gaan hoe veel her stel-be wij zen zijn op ge vraagd
gaat na tuur lijk te ver, die groep blijft so wie so uit de hele rap por ta ge,
maar moet de afgelopen maanden dus meer dan 800.000 bedragen, die
worden nergens genoemd.
Sa men vat tend, we wor den met al die sta tis tiek op het ver keer de been
ge zet, en mis schien is dat niet op zet te lijk, maar uit dom heid en ko ker -
denk en. Jam mer dat het zo veel le vens en el len de kost, en de veel te be -
perk te “of fi ci ële” waar heid nu voor al ten kos te van al les verd edigd en
op ge legd moet wor den, want an ders gaan de machthebbers onderuit.



zo als Mau ri ce de Hond keer op keer heel hel der aan toont. Waar om
zijn er geen ech te sta tis ti ci ing ezet, met com mu ni ca tie des kun di gen 
om hun con clu sies naar bui ten te breng en, maar heb ben we ama -
teurs op dat ge bied de pu blie ke opi nie la ten vor men. En het was die 
pu blie ke opi nie die dan weer de po li tiek aan zet te tot maat re ge len,
een cir kel tje dat niet al leen per vers is, maar echt tot meer slacht of -
fers heeft ge leid. De ra ma dan/avondklok misser wordt wel wegge -
poetst en verzwegen maar illustreert dat wel. 

Een dra ma tisch voor beeld, vac ci na tie-ef fec ti vi teit
In de zo mer van 2021 werd al dui de lijk, met name door de ont wik -
ke ling en in Isra ël, die eer der wa ren be gon nen met bre de vac ci na tie, 
dat na plm 6 maan den de be scher ming van de vac cins aan zien lijk af 
was ge no men. Daar be dacht men toen een ex tra do sis voor, de
boos ter, het zelf de vac cin maar soms een wat an de re hoe veel heid.
Dat werk te, maar ook maar voor
een be perk te tijd, na zes maan -
den dus weer een vier de prik.
Ook kwam men er ach ter, dat de
eer ste paar we ken na een prik de
be scher ming ook min der was, ei -
gen lijk was men dan ex tra kwets -
baar (en breed vac ci ne ren tij dens 
een piek werd dan ook door de
WHO af ge ra den, maar de Jonge
leg de dat naast zich neer). Alle -
maal geen ge heim en breed ge ac -
cep teerd, in bijgaande grafiek is
dat voor delta weergegeven.
Dat was al le maal be kend, maar be te ken de ook dat de vac ci na tie cij -
fers die wer den voor ge scho teld sinds de zo mer van 2021 dus he le -
maal niet de zo ge naam de ef fec tie ve be scher ming aang aven, maar
slechts het aan tal prik ken en ge prik ten. Dat steeg naar 86 pro cent,
ver klaar de men trots, we wa ren in ter na ti o naal ge zien goed be zig.
Dat in fei te de be scher ming voor de in het be gin ge prik ten al lang
verd we nen was werd niet ver zwe gen, maar werd niet ge meld. Ook
in de ber ke ning en over de ef fec ti vi teit van de prik ken, het aan tal
wel of niet ge vac ci neer den in zie ken huizne of op de IC kwam dat
niet aan de or den. Pas in fe bru a ri 2022, dus 8 maan den na dat dit fe -
no meen voor de in si ders dui de lijk was, ging men in sa men hang met 
de be per king van de gel dig heids duur van de QR-code plot se ling in -
ter na ti o naal wel be ter rap por te ren en zakte de vaccinatiegraan naar
70,8 en 51% geboosterden (24 febr World in Data).
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Dit hele
pro bleem
was on der
meer door
“mo reel
Kom -
pas”al aan
de orde
ge steld en
die za gen
nog veel
min der ef -
fec tie ve
be scher -
ming dan
in bo ven -
staand

gra fiek, maar nie mand pik te het op, ook niet in de pers door de zo -
ge naam de we ten schaps jour na lis ten, die zo ge lou werd wer den. Een
grof schan daal, ook al om dat het par le ment het al le maal kreeg op -
ge diend door Prof. Van Dis sel met weid se ver ha len en in dru kwek -
ken de gra fie ken, die dus op z’n minst misleidend waren.

De cij fer brei is cha o tisch, niet con sis tent te ge brui ken en te ver ge -
lij ken met si tu a ties el ders of eer der of la ter, er zijn geen hel de re de -
fi ni ties, de tests zijn niet erg be trouw baar, de po pu la ties die men
ge bruikt ve ran de ren steeds, men pu bli ceert kern cij fers die dat niet
zijn en ook vaak niet echt ac tu eel zijn, ze lo pen een paar da gen ach -
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ter, gaan over de af ge lo -
pen maand of maan den
(en zijn dus niet ac tu eel)
of er is weer een com pu -
ter ka pot. Dat ge beurt wel 
erg vaak, dan gaat men la -
ter weer aan pas sen of cor -
ri ge ren maar het maakt
geen erg betrouwbare
indruk.

Ook in ter na ti o naal is het
een war boel, clubs zo als
de WHO (World He alth
Orga ni za ti on), de EMA
en het Johns Hop kins hos -
pi taal dat we reld wijd cij -
fers ver za melt, dwar re len
nog al, ve ran de ren ook de fi ni ties en maat sta ven en gooi en on ver ge -
lijk ba re groot he den op één hoop. Wan neer is ie mand bij voor beeld
echt een Co ro na-dode, of al leen maar zo ge re gis treerd. Het ge volg
is, dat ie der een maar raak in ter pre teert. Er valt aan de des kun dig -
heid op sta tis tisch ge bied van bij voor beeld de OMT le den zo als (nu 
min.) Kui pers nog al wat af te doen; soms kwamen die met
grafieken die echt nergens op sloegen.

Wat wil ik we ten?
Je denkt, als de po li tiek of de pers je spe ci fiek aang eeft wat je wilt
we ten, zou er toch meer hel der heid kun nen ko men. Bij voor beeld:
| Niet hoe veel prik ken er ge zet zijn, maar hoe veel men sen daar -

mee eni ger ma te be schermd zijn. Hoe wor den boos ters mee ge teld 
en na hoe veel we ken, hoe geef je wel ge vac ci neer den die te lang
heb ben ge wacht en geen QR-code meer heb ben aan en de ge ne -
ze nen, die noemt men niet?

| Wat is de ech te ef fec ti vi teit, voor ver schil len de groe pen (leef tijd, 
on der lig gen de klach ten, obe si tas, et ni sche ach ter grond, ac -
tief/niet ac tief, spor ter of bank zit ter, di a be tes, hartklachten,
COPD, PTSS.

| Hoe veel men sen be lan den na vac ci na tie toch in het zie ken huis of 
op de IC of ster ven, dat blijft on dui de lijk, het is een soort gis -
werk en com bi na tie van bron nen, hel der on der zoek is er niet of
wil men niet vrijgeven.
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| Bij ge ne rie ke sterf te zo als bij de over sterf te piek zou je wil len
we ten hoe en wan neer die men sen ge vac ci nerd zijn. Die ge gevsn 
zijn er gens, maar moe ten ge com bi neerd wor den, het CBS heeft
dat nog niet gedaan..

| Hoe lang ge le den kre gen de po si tief ge tes ten een vac cin?
| Hoe veel men sen ac cep teer den een vac cin om dat ze wil len rei zen, 

of voor hun werk, of on der druk van de fa mi lie, maar zou den an -
ders weigeren?

| Wat is de toe na me in de pres sie, zelf moord, men ta le aan doe ning -
en, etc. sinds het be gin van de cri sis? Het over sterf te probleem.

| Is er iets be kend over hoe vac ci na tie in vloed heeft op be val ling -
en, lange ter mijn vrucht baar heid, men stru a tie? Er zijn wel pa -
niek ver ha len over niet ge vac ci neer den, maar dat 2/3 van de ge -
rap por teer de ernsti ge bij ef fec ten (door Pfi zer zelf) vrou wen be -
treft valt nie mand op. De geboorten blijven in NL op peil.

Dash board
De over heid be greep wel dat ze met cij fers moes ten ko men. Er
kwam een soort sa men vat ting en toe gangs por taal naar de cij fers,
het Co ro na Dash board van de over heid, met cij fers van RIVM en
GGD. Nu klinkt dat hip, leu ke kreet en in prin ci pe zie je op het
dash board van je auto alle be lang rij ke ding en bij el kaar. Alleen
jam mer, dat men het hier zo knul lig in el kaar stak. La ter pro beer de
men het te ver be te ren maar dat luk te niet echt. In het bui ten land
zijn de dashboards veel helderder. 
En wat krijg je dan in beeld? Onzin cij fers zo als het aan tal ge prik te
vac cins. Wat in te res seert dat nou ie mand, be hal ve de men sen die
het spul le ve ren en dis tri bu e ren en de prik kers. Wat de bur ger wil
we ten is hoe veel men sen er be schermd zijn, niet hoeveel prikken.
En wat le ren we bij voor beeld van het aan tal po si tief ge tes te be -
smet ting en per dag? Ie de re dag gaan er niet al leen an de re aan tal len
maar ook an de re groe pen naar de test-stra ten. De waan van de dag
richt zich dan weer op kin de ren, dan op be paal de leef tijds groe pen,
dan op men sen uit in rich ting en, zorg ver le ners, men sen die wil len
rei zen, etc. Men geeft wel leef tij den aan maar of dat men sen zijn
met eer de re Co ro na in fec ties, al ge vac ci neer den, uit wel ke so ci a le
stra ta, al les op de gro te hoop en de ene dag om hoog en dan weer
om laag, na het weekend altijd wat lager, wat heb je er aan? 

Welk deel van die men sen be lan den in het zie ken huis of zijn dat
men sen die he le maal niet ge test zijn door de GGD? Heel glo baal is
er mis schien op te stu ren, het per cen ta ge be smet ting en is wat hel -
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der der maar cij fers als het re pro duc tie ge tal lo pen we ken ach ter en
zijn dus niet goed te ge brui ken voor ac tu e le bij stu ring. Zelfs het
aan tal do den is niet be trouw baar, want wie wordt als Co ro na-dode
ge zien en wie als over le den aan een on der lig gen de kwaal? De ver -
ge lij king met de CBS over sterf te data, (die ook al niet dui de lijk in
con sis ten te gra fie ken wor den weer ge ge ven en zelfs in tern ver schil -
len) ver sterkt het ge voel, dat er wei nig con sis ten tie zit in wat men
nu pre cies als ‘n Co ro na- dode ziet. Men geeft bij voor beeld wel aan 
hoe veel sterfte er is tehuizen en inrichtingen, maar niet in
ziekenhuizen zelf.

Ook de zie ken hui sop na me cij fers op het dash board zijn vaag, wat
men wil we ten is of de ca pa ci teit vol loopt, ook van de IC. Altijd
zijn er te wei nig, pa niek bij 620 IC bed den en zelfs 200 is al te
veel, ooit sprak men over 2500, maar de sa la ris sen van IC-staf eens 
ste vig ver ho gen deed men niet, dus lo pen die weg. Ze wer ken vre -
se lijk hard, hun ba zen wor den er na me lijk rijk van, zij niet. En wil -
len we niet we ten hoe veel vac cin wei ge raars er zijn on der die weg -
lo pers. Dat soort in for ma tie wordt erg ma ni pu la tief naar bui ten ge -
bracht, maar je hoort wel eens van klok ken lui ders. Men wil de vac -
ci na tie be reid heid aan ja gen, be grij pe lijk en de hoop was, en dat
klopt wel, dat de va kan tie en het wil len reizen en uitgaan meer
mensen vaccinatie doet accepteren.

Se lec tie ve be kend ma king
We krij gen na tuur lijk wel wat cij fers op ge le peld, nou ja maar
wordt er niet se lec tief uit ge zocht wat de po si tie van OMT, RIVM
en re ge ring on der steunt, de rest kan een vlij ti ge speur der wel ach -
ter ha len maar komt niet in de krant of op de buis. Voor al vac ci na -
tie twij fel mag niet ge voed wor den, dat eist het al ge meen be lang.
Op zich waar maar dan wel ten kos te van de in di vi du e le vrij heid en 
ge zond heid en je voedt met vage cij fers de ontevredenheid en het
wantrouwen.

De ef fec ti vi teit werd ge re la teerd aan aan tal prik ken
Ik kijk naar de cij fers, speur wat die per op de RIVM, GGD, CBS
en si tes van de over heid en dan krijg ik over de ef fec ti vi teit van de
vac cins en de bij wer king en nog al te gen strij di ge be rich ten. Pfi zer
claimt dat de boos ter werkt te gen oMi cron, el ders twij felt men daar 
aan of ziet ge ringe ef fec ti vi teit, de besmettingen stegen enorm..
De po si tie ve tes ten zijn, dat geeft ook RIVM wel toe, een slech te
in di ca tor. Wat is het ef fect van die snel tests, kleurt dat de ver hou -
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ding en niet dras tisch? Zijn er geen men sen die ge woon wil len we -
ten, of het vac cin wel gewerkt heeft? 
Dat cor re le ren met an de re data? He laas, het RIVM en de GGD we -
ten niet meer he le maal pre cies wie nou ge vac ci neerd is en of ie -
mand zich al eer der heeft la ten tes ten en van her-be smet ting spra ke
is, dat kun nen we dus zo ge naamd ook niet na gaan. Slor di ge re gis -
tra tie en pri va cy ex cu ses maar hoe kun je dan tot zin vol le be slis -
sing en over maat re ge len of ver soe pe ling ko men? Of gooi en ze ge -
woon wat I-Ching munt jes op daar in dat Torentje (consent noemen 
ze dat)?

Ik zou ook wel eens wil len we ten, in hoe ver re de vac cin-vrij en, de
ge vac ci neer den of nu als po si tief be smet te per so nen qua ge drag en
in stel ling af wij ken van de to ta le be vol king, dus voor bij ac cep ta tie
van maat re ge len, bij voor beeld ziek te ver zuim. Wor den er meer an ti -
de pres si va voor ge schre ven, zelf moor den, school ver zuim, OV-ki lo -
me ters, spaar te goe den, etc. Wel ke rol speelt de angst? Je zou toch,
al is het steek proefs ge wij ze, kun nen vra gen of ze zich wel braaf
aan de maat re ge len hiel den, of ze vac cin-twij fe laars zijn, mis schien 
wel op wie ze ge stemd hebben, kortom proberen te bepalen in
hoeverre angst een factor is. 

Zelfs het woord ef fec ti vi teit is al bij na niet meer bruik baar, want
gaat het om men sen die NIET ziek kun nen wor den of pra ten we
over ver min derd ri si co op ernsti ge aan doe ning en? Ooit be te ken de
vac ci na tie ech te vei lig heid, nu ben je een risicofactor. 
Dat ef fec tie ve be scher ming iets an ders is dan het ana tal his to ri sche
ge zet te prik ken en de vac ci na tie graad dus te rug loopt wordt min of
meer ver zwe gen, maar de QR-ter mij nen werden wel bekort.

Wat zegt het RIVM? De of fi ci ële be richt ge ving per 21 mei 2021
was:

De huidige vaccins zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen
van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep
gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten
krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet
gevaccineerd is. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een
vaccinatie toch co rona kregen, minder ernstig ziek werden. 

Onder tus sen wel wat ach ter haald, ge vac ci neer den wor den ook ziek
en gaan ook dood. Hier werd het woord ef fec ti vi teit dus zo wel ge -
zien als ver min derd ri si co, maar ook als het voor ko men (van klach -
ten, asymp to ma ti sche be smet ting en telt men dus niet mee). Dan
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zou den dus men sen die na vac ci na tie po si tief tes ten of in het zie -
ken huis be lan den dus in die 10% val len of al be smet ge weest zijn
voor de vac ci na tie. De exacte cijfers zijn niet te vinden. 
Voor het vac cin van AstraZe ne ca (nu uit ge rang eerd) stel de men; 

Het vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door
coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde
mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in
een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Het
vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte. Onder
gevaccineerde mensen zijn er 90% minder ziekenhuisopnames
dan onder niet gevaccineerde mensen.

Ook stelt het RIVM in mei over de be scher mings duur na vac ci na -
tie. Hier over wa ren zo ge naamd nog wei nig ge ge vens be kend om dat 
het nieu we vac cins zijn. Nou, we we ten wel be ter nu, 6 maan de nis
het op en dan een booster!

Ik kijk even verd er. Er blijkt in april uit een groot scheeps on der -
zoek maar een 85% ef fec ti vi teit van het Pfi zer vac cin te gen symp -
to ma ti sche en asymp to ma ti sche in fec ties bij (meest vrou we lij ke)
zorg me de wer kers in Enge land (The Lan cet 23 april 2021 met
23.324 deel ne mers). Dat zijn dus re la tief ge zon de men sen zon der
on der lig gen de kwa len, bij de hele be vol king zou die ef fec ti vi teit
dus la ger kun nen uit val len. Ik denk dat een 80% ef fec ti vi teit voor
de bre de be vol king een heel re de lij ke schat ting is. Indi vi du eel lo -
pen er dan dus mis schien wel 20% van de men sen rond met een
vac ci na tie be wijs zonder beschermd te zijn en anderen te bes -
chermen. 
Er is dus een be hoor lij ke groep waar bij het niet aan slaat en of die
groep nu 5% is, zo als de le ve ran ciers be weer den, 10 tot 15% zo als
de des kun di gen nu voor Pfi zer aan ne men of zelfs 30 tot 50% bij
AstraZe ne ca en bij een eer ste prik nog veel min der (50-60% ) en
del ta en ze ker oMi cron (30%) maakt dat niet be ter. Het be te kent
ge woon dat men sen met een vac ci na tie be wijs toch ziek kun nen
wor den en an de ren be smet ten en dat dat geen uitzonderingen zijn. 

Je zult maar in een vlieg tuig zit ten, als er dan toch ie mand tus sen
zit waar bij de vac ci na tie niet aan sloeg en die dra ger is, dan kan ie -
der een (weer) be smet ra ken. In een vlieg tuig met 200 men sen (met
cer ti fi caat) kun nen dan zo maar 30 of 80 men sen zit ten die denk en
vei lig te zijn, maar be smet kun nen zijn of wor den. Als tus sen die
men sen maar 1 dra ger zit kan het al goed fout gaan. 
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Zo’n vac ci na tie pas poort en QR-code blijkt dus steeds min der ze ker 
en de ‘genezen’ ca te go rie in ons land is mis schien flink gro ter dan
uit de test re sul ta ten blijkt en moet wel eni ge hon derd dui zen den
om vat ten, die ner gens op dui ken in de statistiek. 
Er zal in de prak tijk bij voor beeld voor crui ses en vlie gen naast een
vac ci na tie be wijs ook steeds va ker een test-eis ko men, de 1G aan -
pak, ie der een tes ten. Ook is dui de lijk dat vac ci na tie geen van zelf -
spre ken de ste rie le im mu ni teit mee brengt, je kunt an de ren nog
steeds be smet ten, al is die kans klein. En hoe lang je be schermd
door ‘n vac cin bent en een QR-code houdt blijkt steeds korter.

Vac ci na tie-be reid heid
Dit is wel een van de meest ver war ren de di men sies van de be richt -
ge ving, zo wel van de kant van de an ti vax xers en alternativo’s als
van de in stan ties, hier en el ders. De be ïnvloeding van die vac ci na -
tie be reid heid werd al snel een kern punt in de com mu ni ca tie stra te -
gie. Vac ci na tie moest, dat was eni ge weg, en ver zet daar te gen was
mis daad, aso ci aal, en dat doel hei lig de de mid de len, val se
voorlichting, verzwijgen en manipuleren. 
Er werd met heel be perk te on der zoe ken ge werkt, niet meer dan
6000 on der vraag den, met wei nig ge ge vens over hoe die wa ren be -
na derd, blijk baar werk te het RIVM met men sen die vrij wil lig mee -
de den en dus al voo ring eno men wa ren, maar werd dat niet dui de -
lijk ge meld of ge do cu men teerd. Een kwes tie waar ik op te rug kom,
want daar mee werd bij voor beeld draag vlak ge sug ge reerd die er
niet echt was als men bre der had ge son deerd, niet alleen brave
respondenten .

De vac ci na tie be reid heid ging door da len en pie ken, maar hoe dan
ook moes ten de twij fe laars over de streep ge haald wor den, en dat
werd steeds hef ti ger, met nau we ver ho len be drei ging en over vac ci -
na tie ver plich ting in de me dia te gen eind 2021 en rond de boosters.

Een ty pisch voor beeld van se lec tie ve in for ma tie en cij fer-ver war -
ring is deze quo te uit een RIVM pu bli ca tie (9 april 2021).

Hoe denken mensen over vaccinatie tegen het coronavirus

Aan de deelnemers zijn zeven verschillende stellingen over de
vaccinatie voorgelegd. Wanneer we de antwoorden uitsplitsen
naar de bereidheid om zich te vaccineren, laat dit het volgende
beeld zien. Van degenen die niet bereid zijn om zich te laten
vaccineren gelooft maar 14% dat het vaccin hen beschermt tegen 
het vi rus. 10% van deze groep denkt dat het veilig is wanneer het 
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goedgekeurd is voor de Nederlandse markt. 12% ziet vaccinatie
als een uitweg uit de coronacrisis voor Nederland. Slechts 10%
gelooft dat zij anderen tegen het coronavirus beschermen als zij
gevaccineerd zijn. Daarbovenop is 72% van deze groep bang
voor bijwerkingen van het vaccin en 84% is bang voor eventuele
onbekende langetermijngevolgen. Van deze groep geeft 26% aan
dat de meeste van hun vrienden en familie zich hebben laten
vaccineren, of dat van plan zijn.

Ook van de deelnemers die nog twijfelen over vaccinatie geeft
een aanzienlijk deel aan bang te zijn voor bijwerkingen (70%) of
onbekende langetermijngevolgen (79%). 29% gelooft dat
vaccinatie hen beschermt tegen het vi rus en 17 % gelooft dat een
vaccin veilig is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse
markt. Van deze groep gelooft 45% dat vaccinatie bijdraagt aan
een uitweg uit de cri sis en 32% denkt dat ze anderen beschermen 
door zich te laten vaccineren. Daarnaast geeft 51% aan dat de
meeste van hun vrienden en familie zich hebben laten vaccineren, 
of dat van plan zijn.

De deelnemers die bereid zijn zich te vaccineren zijn het veel
vaker eens met de stelling dat het vaccin ze zal beschermen, dat
het veilig is na goedkeuring, dat ze hiermee bijdragen aan een
uitweg uit de cri sis en dat zij anderen ermee beschermen
(respectievelijk 73%, 81%, 96% en 75%). Van deze groep is 17% 
bang voor mogelijke bijwerkingen en 18% is bang voor
onbekende langetermijngevolgen. 89% geeft aan dat de meeste
van hun vrienden en familie zich hebben laten vaccineren, of dat
van plan zijn.

Kan ie mand hier nou wijs uit, staat er er gens heel dui de lijk hoe veel 
men sen te gen vac ci na tie zijn? Nee en de gra fiek is he le maal vaag,
ze ker als we die ver ge lij ken met eer de re gra fie ken van het RIVM.
Daar uit blijkt, dat op een ge ge ven mo ment die vac ci na tie be reid heid 
nog maar 62% was en nog in maart kwa men er cij fers over 76%
maar blijk baar is er een enor me toe na me ge weest, ook we gens de
be rich ten uit het bui ten land over AstraZe ne ca en Jans sen, die el -
ders soms niet meer ge bruikt wor den en hier eerst voor een be perk -
te groep en toen ook niet meer (te veel bij wer king en). Moei lijk om
hier consistentie en eer lijkheid in aan te nemen.

Er wa ren wel twij fels, in an de re me dia. RTL nieuws be richt te dat
de gro te voor lich tings cam pag ne die het mi nis te rie van Volks ge -
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zond heid die in 2021 werd ge start om men sen warm te ma ken voor
een co ro na vac cin werpt nog geen vruch ten af. Geen van de hoofd -
doe len wordt ge haald. Ster ker nog: het ver trou wen in de vei lig heid
van vac cins neemt juist af. Ook de vaccinatiebereidheid stijgt niet.
Het blijkt dat an de re de len van de over heid dat ook wel in zien, zo -
als in de hoofd con clu sie van een on der zoek naar het ef fect van de
voor lich tings cam pag ne (kos ten 6 mil joen) dat het mi nis te rie van
Volks ge zond heid zelf heeft laten uitvoeren.

„Het vertrouwen in de veiligheid van het vaccin en de aanpak
van het vaccinatieprogramma, dalen beide ten opzichte van het
niveau in de cem ber 2020".

Ik denk dat on der tus sen, zelfs met de reis druk en de hele angst sfeer 
in de 4e golf, de vac ci na tie be reid heid toch is af ge no men, en nu met 
de boos ter even een zet je krijgt. Ik wil voor al aan to nen hoe de cij -
fers ge ma ni pu leerd wer den; wie moet je nou geloven?

Onze ker heid als in stru ment voor in di rec te druk
Vac ci na tie be reid heid kan ge ma ni pu leerd wor den en de re ge ring
doet haar best het te be vor de ren want bre de vac ci na tie is na tuur lijk
van uit een col lec tief per spec tief wel ge wenst. Maar ge beurt dat wel 
op een eer lij ke ma nier; ge bruikt men de angst voor maat schap pe lij -
ke uit slui ting en het niet mo gen deel ne men aan fes ti vals etc. niet
als in di rec te druk. Wie geen prik heeft, QR code en test be wijs en
geen Co ro na App mag niet meer mee doen, niet rei zen, niet naar
eve ne men ten maar wat pre cies de re gels zijn of wor den, dat hangt
(be wust) nog in de lucht, zo ge naamd door Eu ro pe se af stem ming.
De boos ter is de vol gen de stap in het spel, ie der een nog maar een
prik, die te gen oMi cron mis schien nau we lijks helpt. Ver plicht vac -
ci ne ren voor rei zen naar bui ten land blijft een dui de lij ke sti mu lans
om toch maar een prik te ha len. Over risico’s, vaccinatieschade aan 
algehele weerstand of tegen vallende effectiviteit geen woord.

Er heers te, ze ker tot de gro te ver soe pe ling van 28 mei 2021 en dat
duur de de hele zo mer, tot de 4e golf dui de lijk werd, breed on be grip 
over wat voor ei sen ge steld zou den wor den qua vac ci na tie be wijs of 
test be wijs voor deel na me aan con cer ten, toe gang tot pu blie ke ruim -
tes, mu seum, het eten in res tau rants, etc. Moest je een vac cin pas -
poort of vac ci na tie be wijs (waar om geen stem pel in gele boek je)
heb ben (en veel ge vac ci neer den zijn niet cen traal ge re gis treerd) of
moet je toch (en waar dan) een re cent test be wijs heb ben, om dat
vac ci na tie geen 100% be scher ming biedt? Ondertussen weten we
dat het allemaal nog erger kon.
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De voor lich ting over de mid del lange ter mijn mank eert of laat men
dat maar in de lucht hang en om dat dan meer men sen toch maar een
prik gaan ha len. Dat een vac ci na tie-pas poort of cer ti fi caat in de zo -
mer niet re a lis tisch is hoor je niet dui de lijk uit de mond van de Co -
ro na-pre di kan ten zo als De Jonge. Dat werd nog ge re geld en we
we ten on der tus sen dat de over heid haar vrij heid om maat re ge len te
ne men nog al ruim nam, dus onnodige onzekerheid. 

Ge drags toets
Maat re ge len voor schrij ven is één ding maar wor den ze ook na ge -
ko men? Daar kun je boa’s en po li tie op af stu ren maar het gaat er
ui tein de lijk om of de men sen de voor schrif ten en sug ges ties ook uit 
zichzelf opvolgen. 
De GGD keek er naar en de Co ro na Ge drags unit van het RIVM
ging dat pei len via en quêtes die de zelf de zelf be ves ti gen de ten dens
ver toon den en uit een vrij wil lig deel ne men de en in ter net kun di ge
po pu la tie voort kwam die al po si tief stond te gen over het be leid. De
wap pies doen niet mee aan dat soort on der zoe ken. Het RIVM deel -
de wel braaf de re sul ta ten van een ge drags toets, nu al in de zes de
edi tie. Men ging daar bij uit van ver schil len de scenario’s, de jong ste 
opsomming (april 2021) bevatte vragen over:
| Voort zet ting (even tu eel in aang epas te vorm) of la ten ver val len

avond klok
| Con ti nu e ring hui di ge maat re ge len pak ket, met mo ge lij ke opties:

≡ Thuis be zoe kad vies ver soe pe len
≡ Groeps vor ming ver soe pe len
≡ (Ge deel te lijk) fy siek on der wijs HB en WO
≡ Ope nen van wink els en wa ren mark ten
≡ Ope nen van ho re ca bui ten (ter ras sen)
≡ Ope nen Bui ten school se op vang (BSO)
≡ Ver soe pe ling en t.a.v. bui te nac ti vi tei ten, zo als bui ten sport, die -

ren par ken, open lucht mu sea, bui ten speel tui nen, etc.
≡ Aan tal per so nen bij uit vaar ten ver ho gen (nu max. 50)
≡ Aan tal per so nen bij hu we lij ken ver ho gen (nu max. 30)
≡ Max. aan tal per so nen per ruim te ver ho gen (voor lo ca ties die

ge o pend zijn)
≡ Ver leng en ne ga tief reis ad vies en ver leng en vlieg ver bo den
≡ Toe staan the o rie exa mens auto, mo tor, brom fiets en re cre a tie -

vaart voor par ti cu lie ren.

en daar kwa men in de 4e golf nog vra gen bij. Men rap por teert hier
wel over, maar diep weg ge stopt in de da ta fi les.
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Het klinkt als een bre de pei ling maar men haalt al leen de kren ten
uit de pap en gaat voor bij aan wat er echt leeft, de woe de over het
po li tie op tre den, de scha de aan cul tuur en uit gaan sle ven, het af ne -
men de ver trou wen in po li ti ci, het al leen la ten ster ven van ge lief den 
en fa mi lie, daar is toch ook kwestie over het draagvlak? 
Een paar op val len de ding en mis sen, zo als vra gen over de test-sa -
men le ving, twee de ling, zelf tes ten, QR-code, vac ci na tie-er va ring en
(vac ci na tie be reid heid wordt el ders wel ge me ten en geeft aan dat
eerst plm 25% en la ter weer 15% van de Ne der lan ders er niet aan
wil, die be reid heid is met het oog op reis be per king en wel toe ge no -
men). Voor de booster is er ook grote weerstand.
De re sul ta ten van de ge drags pei ling zijn niet ver ras send, maar men
kijkt niet in hoe ver re feed back en angst ni veau dat al le maal be -
ïnvloedt. Zo daalt het ver trou wen in het be leid al ge rui me tijd, net
als de be le ving van recht vaar dig be leid. Het is in te res sant dat het
RIVM toe geeft dat er nog wei nig evi den tie be schik baar is over de
re la tie tus sen het af bou wen van maat re ge len en de ge vol gen voor
na le ving en draag vlak. Men geeft toe dat de data ook geen hel der
uit sluit sel ge ven en dat men daar om ex pert-opi nies en con sen sus
(van wie dan?) mee neemt (met an de re woor den, men roept maar
wat). Blijkbaar blijft het bij aannames en dus giswerk.

Ram me len de Sta tis tiek 
Onder tus sen is veel meer be kend over wat het vi rus aan richt, hoe
het wordt over ge dra gen maar is er ook ge re de twij fel aan de of fi ci -
ële cij fer brij. Die twij fel is in Ne der land via al ter na tie ve ka na len en 
men sen als Wil lem Engel en Mau ri ce de Hond ook wel breed ge -
ven ti leerd en op ge pikt. Ze ker Mau ri ce, die de ae ro so len en ven ti la -
tie pro ble ma tiek op de kaart zet te, maar verd er ge ne geerd wordt,
heeft er qua sta tis tiek geen goed woord voor over en maakt dat ook
ge re geld heel goed dui de lijk. Toch blijft de over heid en het RIVM
vast hou den aan haar be leid en ma ni pu leert op gro te schaal de be -
richt ge ving, via cen suur en me di am acht. Zo werd het be staan van
een Post Co ro na Syn droom (be ter Post SARS syn droom) eerst ont -
kend om dat men zo ge naam de de mas sa niet bang wil ma ken maar
ui tein de lijk zal blij ken dat de blij ven de scha de bij zwa re Co ro na
pa ti ënten en Post-CoVid tot in va li di teit voor dui zen den men sen, de 
mees ten van hen ge vac ci neerd, zal lei den (2% noemt men al). Met
hui ve ring wek ken de kos ten en veel men se lijk leed maar dat durft
men niet goed toe te geven. Echte maatregelen en behandeling
blijft uit, men weet er geen raad mee.

114



De cij fers zijn, ook we reld wijd, niet meer dan een in di ca tie, men
meet ver schil len de ding en, de fi nieert die niet dui de lijk, er is be -
ïnvloeding, er spe len be lang en mee, per ver se te rug kop pe ling en de
po li tiek is voor al bang om fou ten te ma ken. Onaf hank elij ke in -
schat ting ont breekt, de me di sche cijfertjes zijn toonaangevend. 

Dis cri mi na tie
De hele cri sis is ook een les in goed om gaan met et ni sche ach ter -
gron den, ink omens groe pen en het ge vaar van dis cri mi na tie. In het
late voor jaar van 2021 blijkt na me lijk dat een re la tief groot deel
van de zie ken huis- en IC-pa ti ënten een mi gra tie-ach ter grond heeft.
Men heeft dat bui ten de pu bli ci teit ge hou den uit angst dat an ders
die groe pen mo ge lijk ge me den zou den wor den en als meer be smet -
te lijk ge zien zou den wor den. Men wil de een der ge lij ke dis cri mi na -
tie ver mij den. Daar mee werd dus niet dui de lijk dat de cij fers hierd -
oor scheef ge trok ken wer den en dat bij voor beeld het aan tal op na -
mes bij men sen zon der mi gra tie-ach ter grond veel snel ler ge daald
was. Het is zelfs mo ge lijk dat de 2 we ken over lap tus sen Ra ma dan
en avond klok voor meer zie ken ge zorgd heeft. Dan heeft dat voor
die groep dus contraproductief gewerkt en juist slachtoffers
gemaakt.
Uit het on der zoek ‘Covid-19 en etniciteit’ van 20 mei 2021 op ba -
sis van de He li us stu die blijkt dat Amster dam mers met een mi gra -
tie ach ter grond zwaar der zijn ge trof fen door het co ro na vi rus. Zij
wer den re la tief va ker op ge no men in het zie ken huis als ge volg van
Co vid-19 en heb ben 2 tot 4 maal va ker een in fec tie met het co ro na -
vi rus door ge maakt. Ook ligt het sterf te cij fer bij na 1,5 keer ho ger.
Ver kla ring en hier voor kun nen slech te re woon- en werk om stan dig -
he den zijn, on der lig gen de aan doe ning en als di a be tes en over ge -
wicht, ta boe en angst rond om het heb ben van een in fec tie. Daar bij
kun nen taal bar rières lei den tot een in for ma tie ach ter stand, wat in -
vloed kan heb ben op het wel of niet laten testen of vaccineren. Hier 
is dus sprake van een gezondheidskloof.

Ver schil len per land
Ter wijl in be paal de lan den de SARS/CoV-2 si tu a tie lang zaam ver -
be tert en er spra ke is van het uit blij ven van een epi de mie of zelfs
uit do ving op veel plaat sen, slaat het vi rus in an de re de len van de
we reld nog bij na vers toe. Het lij ken bij na nieu we uit bra ken, nieu -
we gol ven van ge mu teer de Co ro na va ri an ten, soms met dra ma ti -
sche cij fers zo als in Bra zi lië of India. Soms zijn dat in haal sla gen,
zit men ei gen lijk nog in de eer ste golf en met ex po nen ti ële groei,
soms is het be leid ter plek ke ook dui de lijk in ge bre ke ge ble ven en
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is er zo veel angst ge zaaid, dat de al ge me ne im mu ni teit is te rug ge lo -
pen, met groei cij fers qua ziek te en sterf te als ge volg. De ver schil -
lend in le vens ver wach ting zijn dra ma tisch, nu blijkt bij voor beeld
dat lan den die min der vac ci neer den, min der te rug loop heb ben en
zwa re pri klan den juist jaren inleveren (in de VS nu 3 jaar)1.

Meer vac ci na tie, meer sterf te en be smet ting en
Er zijn on der tus sen ge noeg on der zoe ken, die aang even dat vac ci na -
tie niet echt werkt, zie de gra fie ken. Min der vac ci ne ren zou op ter -
mijn de be te re keu ze heb ben kun nen zijn, en al leen ri si co groe pen
dus wel be scher men. In de der de wereld viel het daarom mee.
Er is veel ge spe cu leerd over de ver schil len bin nen Eu ro pa, waar om 
zijn be paal de lan den zo veel ernsti ger ge trof fen, waar om zijn wij
ei gen lijk re la tief goed ge va ren, waar om zijn er lan den waar de cij -
fers dui de lijk om laag zijn ge gaan. Waar om ke ren lan den als De ne -
mar ken, Enge land, Zwe den naar veel vrij ge ven nu in de 4e golf
toch te rug naar be per king en? Wel ke po li tie ke druk wordt er uit ge -
oe fend en door wie? Dat de hele el len de voors hands ge we ten wordt 
aan de vac ci na tie-graad niet meer houd baar. Speelt bij voor beeld
een af ge no men weer stand door een te vrij ge vig an ti bi o ti ca be leid
een rol, het dieet, de psycho lo gi sche ef fec ten van de di ver se lock -
down va ri an ten, de angst-effecten, de volgzaamheid en
afgedwongen gehoor zaamheid van de bevolking?

Wat ook op valt is dat in de be richt ge ving de slacht of fers als ge volg 
van de eco no mi sche dip, de string en te lock downs, het te rug lo pen
van de we reld han del, het toe ris me en de con su men ten aank open
nau we lijks ge noemd wor den. In lan den als India ster ven meer men -
sen van de hong er dan door Co ro na, hun ink om sten droog den op,
fa brie ken slo ten, af zet van pro duc ten werd on mo ge lijk, daar vie len
al mil joe nen slacht of fers en dat is nog niet voor bij en door de
Oekraïne situatie alleen nog maar erger. 

Onder zoek naar de oor za ken en ge vol gen pri mi tief
De cij fers die naar bui ten ko men over Co ro na zijn naar mijn me -
ning be perkt. Dat is we ten schap pe lijk te kort schie ten (maar de toch 
ta me lijk cor rupt ge or ga ni seer de KNAW gaf van Dis sel er wel een
prijs voor) maar zijn ook deel van de ma ni pu la tie-tech nie ken van
de over heid en de be trok ken in stan ties en be drij ven. Het niet goed
on der zoe ken en die per kij ken naar ge dif fe ren tieer de po pu la ties en
on der lig gen de con di ties il lus treert ook de ver ko ke ring en de be per -
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king en van de we ten schap en de me di sche we reld. Maar mis schien
ge beurt dat ook niet om dat dan wel eens zou kun nen blij ken dat het 
hele be leid luchtfietserij was, en dat kost reputaties en
schadevergoedingen!

Want is het niet ver wijt baar als maan den na dat de vac cins zijn
goed ge keurd blijkt dat de far ma ceu ti sche be drij ven wel tien dui zen -
den men sen (maar nooit kin de ren waar bij het nu wel vei lig zou
zijn) als proef ko nijn heb ben ge bruikt maar dat daar nau we lijks re -
le van te cij fers an ders dan de sterf te kans van de hele po pu la tie zijn
op ge te kend en be ke ken. Geen on der ver de ling naar me di sche ach -
ter grond, ziek tes, an ti bi o ti ca his to rie, niks daar van en men heeft
ge maks hal ve de con tro le groep (de dub bel blin de men sen die eerst
een pla ce bo kre gen) toch maar ge prikt. zo is lange termijn
onderzoek naar bij-effecten onmogelijk gemaakt.

Het is on voor stel baar maar toch echt een feit dat de men sen die
voor de mil joe nen en mil jar den voor de vac cins heb ben ge te kend,
niet heb ben door ge vraagd over de test-po pu la ties en voor wat be -
treft zwang eren en kin de ren ak koord zijn ge gaan met zeer be perk te 
toet sing. Men is ge woon mee ge gaan met de ver ha len van de le ve -
ran ciers, de in ter na ti o na le or ga nen zo als de EMA wa ren ook al niet 
erg kri tisch, want er was haast en pa niek. Eerst maar een vac cin,
dan zien we wel weer. En ach ter af toch de nor ma le toe la tings pro ce -
du re vol gen, wie vraagt daar om? Lie ver ge woon dat ex pe ri men te le 
la bel er snel af, zo als in de VS. Alleen dan ver valt ook het ont wij -
ken van de aan spra ke lijk heid, die men on der druk aan de le ve ran -
ciers gunde en claimt voor de hele prikkerij, want dat doet men
toch vrijwillig!

De door/aan dis cus sie
Van af het be gin is er kri tiek ge weest op hoe men ziek te ge val len en
sterf te kwa li fi ceer de. Wa ren dat ge val len door of met Co ro na. Ging 
ie mand dood aan aan de on der lig gen de kwa len (co mor bi di teit) of
echt aan Co ro na. Dat te be pa len werd over ge la ten aan de art sen en
zie ken hui zen, maar er wa ren geen dui de lij ke re gels voor. Men deed 
maar wat, in ver schil len de zie ken hui zen op een ei gen wij ze, in ter -
na ti o naal ook niet af ge stemd, de cij fers wa ren dan ook vrij on be -
trouw baar. Maar het wa ren de cij fers waar op het be leid werd ge ba -
seerd, zo ge naamd we ten schap pe lijk ve rant woord maar met zulke
marges en onzekerheden, dat het feitelijk gewoon gokwerk werd.
Pas be gin 2022 kwam er wat dui de lijk heid in de door/aan kwes tie
toen in de me dia kwam dat wel 30% van de zie ken huis-pa ti ënten
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ei gen lijk voor iets an ders kwa men, ge test wer den en dan ge rang -
schikt als Co vid-ge val len. Dat kwam ook om dat de ver goe ding
voor zie ken hui zen af hank elijk was van de in di ca tie en er meer
verd iend werd aan Co ro na pa ti ënten. In de VS wa ren er enor me bo -
nus sen voor, en dat heeft tot veel over be han de ling en
mis-diagnoses geleid, met slachtoffers. 
Er kwam ook een Engels on der zoek bo ven wa ter (door speur werk
van dr. John Camp bell, een van de be kend ste Co ro na-vol gers)
waar uit bleek dat maar 12% van alle do den toe te schrij ven was aan 
men sen die al leen maar Co ro na had den en geen on der lig gen de
ziek tes, dus dui de lij ke “door”ge val len. Ontnuch te rend, de sterf te -
cij fers zijn dus zwaar ver te kend, net als de zie ken hui sop na mes, de
met/door Co ro na-pro ble ma tiek. Daar bleek ook 30% of meer van
de op na mes he le maal niet van we ge Co ro na was, maar dat men toe -
val lig ook be smet bleek en werd, ziekenhuizen zijn gevaarlijke
besmettingshaarden.
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� 12 De po li tie ke slang enk uil

Het wan trou wen in de po li tiek is door de pan de mie be paald niet af -
ge no men. Men ziet, ook door alle schan da len, steeds meer in wat
voor rom mel tje het daar in Den Haag is. De Afgha nis tan kwes tie en 
het ver trek van Kaag als mi nis ter, Mona Keijzer’s ver trek, de te -
rug keer van Omtzigt, de steeds drei gen der twee de ling, de WOB
ont hul ling en, de oor log, de toe la ge kwes tie, het Arib on der zoek; het 
is cha os. Niet al leen ambte na ren die maar wat aan mod de ren en hun 
fa len pro be ren te ver bloe men, maar in com pe ten te mi nis ters zo als
Kaag en in het par le ment steeds meer spel le tjes en voor ge kookt
the a ter. Met toch weer een Rut te IV ka bi net, maar in 2022 drei gen -
de Sta ten ver kie zing en die alles kunnen omgooien als de coalitie
zoals verwacht verliest.

In de Co ro na-cri sis heeft de re ge ring steeds de touw tjes in han den
ge hou den, er werd min of meer per de creet ge re geerd en het par le -
ment mocht er soms een stem pel tje op zet ten. De co a li tie was braaf
en in de Eer ste Ka mer was er al tijd wel wat steun te vin den. Kri tiek 
werd weg ge wuifd. Het OMT en de me di sche ex perts moch ten
meepra ten maar het ka bi net be slis te. Mee stal het ad vies vol gend
maar soms recht te gen het ad vies in, zo als bij de ver soe pe ling en
sinds eind april. Het to ren tje was een pa leis ge wor den, een ves ting
waar pro tes ten wel door klonken maar niet gehoord werden. 

To ren tje, hou het stil
De Rut te doc tri ne is dui de lijk, hou het volk en de ka mer bui -
ten.Infor ma tie, wan neer ka mer le den en me dia daar in rech te om
vroe gen, werd weg ge hou den of weg ge lakt en ambte na ren mocht
niets ge vraagd wor den, dat was de doc tri ne. Daar is nog wei nig ve -
ran de ring in ge ko men, de ver soe pe ling en een de mis si o nair ka bi net 
maakt niet veel uit. Ty pe rend was dat bij voor beeld mi nis ter De
Jonge in juni op vra gen van ka mer lid van Haga, die ge woon in ter -
pel la tie recht heeft, ant woord de dat het al le maal op in ter net te vin -
den was, zoek het zelf maar uit. De Ka mer zelf cen su reert, zo als
het steeds schor sen van Gi de on van Me ij e ren (FVD) toen hij wees
op over eenk om sten van de Co ro na be per king en met die uit 1933.
Woorden als tribunaal en vaccinatie-schade worden stelselmatig
weggepoetst.

Het ka bi net en ze ker het To ren tje was en is nog een ves ting, waar
men zich ach ter dik ke cen suur mu ren weg school voor las ti ge vra -
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gen stel lers. Bes tu ren ging per edict, van uit doc tri nes die de bur ger
a pri o ri als frau du leus, las tig en onk un dig weg zet ten. Wat Rut te
wel in ere hield, wa ren z’n nar ren, met de nu af ge ser veer de De
Jonge en eer der Dijk hoff als praal zie ke pal jas sen in mooie pak ken
en met steeds an de re schoe nen. Kui pers doet het niet veel beter,
wordt al Voldemort genoemd.
Ook wat be treft over leg met an de re EU-lid sta ten hield Rut te de
kaar ten dicht. De af stem ming met de Eu ro pe se part ners was be -
lang rijk maar werd niet open baar. Er was in Eu ro pa dui de lijk geen
een dui di ge aan pak maar dat we als klein buur land je van Duits land
soms erg re ke ning hou den met wat daar ge beur de is op zich lo -
gisch, maar werd niet ge com mu ni ceerd. Heel vaak le ken de maat re -
ge len die wer den ge no men, dan ook voor al be doeld om bij voor -
beeld grens ver keer met Duits land te voor ko men. Hier wel kun nen
winkelen, terwijl dat daar niet mocht, of omgekeerd. 

Eu ro pa; vac ci na tie plicht en di gi taal pas poort
Ook de hele kwes tie van een vac ci na tie-pas poort had zo’n in ter na -
ti o na le com po nent en dat blijft een hei kel punt. De rest van Eu ro pa
was daar gro ten deel wel voor, dat kon Ne der land niet te gen hou den. 
Maar toe ge ven dat er in 2021 wel de ge lijk ge werkt werd aan een
vac ci na tie pas poort, dat kon na tuur lijk niet. Mark Rut te had te vaak 
ge zegd, dat hij daar niet voor was en de Ka mer was dat aan vank -
elijk ook breed van me ning. Maar de druk was er wel en bij toe ris -
me en rei zen is zo’n do cu ment niet ong ebrui ke lijk, dus he le maal
dwars lig gen kon ook niet. Rut te ging er zo als ge brui ke lijk mee om, 
lachen en ver trou wen wek kend kij ken maar niet echt di rect op de
zaak ing aan. En het gaat er ko men, dat is dui de lijk, sluik dwang en
al, via gele boekjes, certifi caten, apps en uitsluiting van weigeraars.
De tij den le ken even te ve ran de ren, de machts ver hou ding en be gon -
nen be gin april 2021 te ver schui ven. Niet di rect van we ge Co ro na
maar om dat Rut te c.s. de zaak steeds maar weer blij ken te be don de -
ren en dat ook snel ‘vergeten’ en om dat ook co a li tie par tij CDA
nog al met dubbele petten opereert. 
Het ‘Omtzigt’ de bat op 1 april 2021 in de Twee de Ka mer leek een
kan tel punt voor het de mo cra tisch stel sel maar voor al voor het ver -
trou wen daar in bij de be vol king. In eer ste in stan tie zag men voor al
hoe de uit voe ren de macht on der Rut te in de fout was ge gaan en
nam het ver trou wen in de ‘regering’ aan zien lijk af. Maar na een
paar da gen draai de dat ge voel en ve ran der de ook de toon van de
me dia. Men zag in dat de Twee de Ka mer en dat kwam ze ker door
het op tre den van de nieuw ko mers ook een ech te te gen macht kon
zijn. Het vertrouwen in de democratie was gestegen. 
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Dat had ge vol gen. Om met een prak tisch punt te be gin nen, Rut te
ging daar na ver soe pe len en de angst ge voe lens on der de be vol king
zijn veel min der ge wor den en dat be te kent dat Co ro na min der kans
maakt, want angst is de gro te be drei ger van im mu ni teit. In de loop
van de len te en ook in de na zo mer is dat dui de lijk wor den, de cij -
fers daal den snel. Ze ker ook door de toe ge no men vac ci na tie, maar
dat is niet de eni ge fac tor, ook in 2020 was er een len te dip met
min der angst en mo ge lijk ook een ste vig sei zoens ef fect. Neemt de
groeps im mu ni teit na de ver soe pe ling verd er toe en dooft de epi de -
mie hier uit en droogt ook de vac ci na tie splijt zwam op? Het is te ho -
pen, maar na de pa niek rond de Co ro na pas geen ze ker heid. In een
aan tal lan den met hoge vac ci na tie graad is de angst min der ge wor -
den en gaat het de goe de kant op, ter wijl waar die angst nog extra
wordt gevoed, de ziekte nog in volle kracht slachtoffers maakt.

Ver kie zing en 2e Ka mer 2021 als peil mo ment
En toen moch ten we in maart 2021 ook nog gaan stem men. Het
leek een mo ment van de waar heid, te wor den, want er was keus.
Ging en we mee met de ge dood verf de red der des va der lands, of
juist met een te gen stre ver, een klok ken lui der, een anti-vax xer. De
toe sla gen-af fai re had het ka bi net al doen te rug tre den en de mis si o -
nair wor den, hoe zou de bur ger dat in het stem hok je af we gen? Zou -
den de anti’s door bre ken of bleef de zwij gen de meerderheid toch
achter het beleid staan?
Het bleek dat men toch vrij breed Mark Rut te bleef steu nen maar
ook Sig rid Kaag won en Fo rum voor De mo cra tie (dat op 13 mei
weer op split ste) kon de mees te winst in ze tels no te ren. Er kwa men
klei ne par tij en bij maar van een breed pro test was nog geen sprake.
Vrij kort na die ver kie zing en bleek dat al le maal niet zo re le vant, de 
gro te red der bleek niet he le maal de waar heid te heb ben ont hou den
maar weg stu ren, dat dorsten de ‘geschaapte’ par le men ta ri ërs toch
niet, de co a li tie bleef de op 1 april ge val len held toch steu nen. De
(in)for ma tie moest op nieuw maar liep dan ook weer te gen an de re
con flic ten op, met name de no tu len van de mi nis ter raad en de hele
Omtzigt kwes tie die mid den juni weer piek te na de CDA-memo.
Ka mer lid Omtzigt is te rug als las ti ge on af hank elij ke en werd
alweer belemmerd in z’n onderzoekswerk (door D66).

Toch wa ren die de bat ten in Den Haag in april 2021 ze ker hoop ge -
vend, er woei een an de re wind, te gen macht kon weer, Omtzigt en
de toe sla gen-af fai re was het be gin van een nieu we len te, een nieuw 
be gin met weer iets van even wicht in de machts ver hou ding en. Dat
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is niet al leen in de po li tiek van be lang, de hele sa men le ving staat
voor keu zes, voor be slis sing en die we niet aan de ‘experts’ en
hoog ge leer den, de lob by is ten, de talk show hosts en de ver com mer -
ci a li seer de influencers mogen overlaten.
Het ver trou wen in het sys teem is aang etast, maar veer de weer wat
te rug door de time-out van de in for ma teurs. Rut te kwam met wat
loze praat jes over ve ran de ring, maar blijkt dat niet echt te wil len in -
vul len. De ver soe pe ling is ech ter een duw tje in zijn rug, we heb ben 
het toch maar ge klaard, de re ge ring, OMT en de ex perts clai men et
suc ces en dat wordt ook wel ge ac cep teerd. Het is nu de vraag of het 
zo ge naam de her stel van het ver trou wen in Rut te bij de naar ‘nor -
maal’ snak ken de en feest vie ren de mas sa gaat door zet ten. Na de
angst het he do nis me, ge za pig heid, snel de el len de wil len ver ge ten
en dan is de lachen de lei der toch meer ver trouwd dan de zwenk en -
de link er vleu gel en een zeer aang esla gen CDA. Maar op po si tie
zoals de BBB beweging en PvdD winnen aanhang, FvD niet erg,
JA21 wel.
De in for ma tie po ging van Rem kes, de rust pe ri o de on der Tjeenk
Wil link als in for ma teur en de bab be la rij met Ma ri ëtte Ha mers heeft 
toen even de oude co a li tie weer in beeld ge bracht. Rem kes en
Kool haas moch ten pro be ren nog te lij men en een ka bi net te vor -
men, maar het was even de vraag of zo’n op tie met twee be scha dig -
de top pers, Rut te en ook Kaag als weg ge stuur de BZ-vrouw, zou
wer ken. Maar het luk te en een nieu we ka bi net Rut te kwam er, na -
dat D66 toch weer de CU om arm de en het af stem pel-the a ter dreigt
dus nog even door te gaan, ik denk tot het eind van 2022 of na de
maart 2023 verkiezingen, dan klapt het een keer..

De pat stel ling die door CDA-gate, de eu tha na sie kwes tie en het af -
brok ke len van de po si tie van Kaag is ont staan maakt een echt sta -
biel ka bi net dat blijft zit ten ech ter weer min der waar schijn lijk. Ook 
de pei ling en ge ven aan, dat men ei gen lijk moet op stap pen, maar
men zal pro be ren eerst de Sta ten ver kie zing en van 2023 af te wach -
ten. Dan kan telt het hele po li tie ke beeld, als bij voor beeld BBB of
Omtzigt zo zwaar gaan winnen als de peilingen voorspellen.

Po li tie ke her-ij king is be loofd, maar blijkt il lu sie
We kun nen er ook po si tief naar kij ken. Een ge volg van de Co ro na
cri sis was ho pe lijk dat de de mo cra tie weer gaat func ti o ne ren als be -
doeld, in de ech te geest van de Tri as Po li ti ca. Het is aan de Twee de 
ka mer om te stre ven naar meer in vloed van de kie zer, meer te rug te 
kop pe len en ook qua wet ge ving (con sti tu ti o neel hof, re fe ren da,
klach ten pro ce du res, be scher ming klok ken lui ders, in ere her stel len
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van bur ger rech ten) ruim te te ge ven aan feed back (te rug kop pe ling).
Van be lang is om er naar te stre ven dat de Twee de en Eer ste Ka mer
hun le den weer zien als volks ver te gen woor di gers, hun taak als een
man daat van de kie zer, niet symp to ma tisch maar in te graal. He laas
blijkt dit voorlopig een illusie, de beloftes van Kaag en Rutte
blijken loos.

De eco no mie, de over heids fi nan ci ën, de beurs, de hui zen prij zen, de 
koop kracht, stik stof, kli maat, zorg-ex plo sie; dit ka bi net kan het niet 
aan, dat is dui de lijk. Men moet steeds met een paar stem men ver -
schil ding en doord ruk ken. Dan zijn nieu we 2e Ka mer ver kie zing en
een op tie of ei gen lijk een nood zaak, maar men zal pro be ren dat uit
te stel len en eerst de ver kie zing en (Sta ten, 1e Ka mer) in maart af -
wach ten. Tot dan zul len de co a li tie  par tij en dus ver kie zing en met
alle macht wil len voorkomen. Uitstellen, pappen, Remkes inzetten!

Het uit stel len en ex -
cu se ren is be leid ge -
wor den. Ook daar om 
stond er na bij na een
jaar for me ren in ja -
nu a ri 2022 toch een
nieu we club van de
oude stem pel op het
bor des en durft men
zelfs na alle schan da -
len en mo ties geen
verkiezingen aan.

Stik stof, oor log,
over sterf te, de boe -
ren, kli maat,toe sla -
gen, in fla tie, ener gie -
prij zen, de el len de
sta pelt zich op! Hoe
lang zit Rutte er nog?
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miskramen zijn er nu precies?



� 13 De mo cra tie, ex perts ver sus
alternativo’s, anti-vax xers, wap pies

Er staat mo ge lijk en for se om wen te ling voor de deur, als bij de sta -
ten ver kie zing en van maart 2023 de op po si tie (met name BBB) een
hele dui de lij ke meer der heid krijgt en de co a li tie geen steun meer
vindt.
Dan gaat in fei te de macht van Twee de Ka mer on der uit, om dat de
se naat al les kan te gen hou den. Dat zou ei ge lijk nieu we ver kie ing en
moe ten in hou den, maar ook eens goed kij ken naar wat de mo cra tie
dan precies inhoudt.

In de po li tiek is het al tijd de emo tie die be paalt hoe de ha zen lo pen. 
Niet de eco no mie, niet de fei ten, niet de lo gi ca, maar hoe dat wordt
op ge vat; de waan van de dag speelt al tijd mee. Een mo tie van wan -
trou wen is emo ti o neel, de on der lig gen de fei ten hoe ven niet spijker -
hard te zijn.
De mo cra tie is wat ons ver kocht wordt als het minst slech te al ter na -
tief om de re la tie tus sen bur ger en over heid, tus sen in di vi du en col -
lec tief, te re ge len. Dat ver on der stelt wel een ge deeld ‘sociaal
contract’, ie der een moet zich wel aan de re gels hou den en ac cep te -
ren dat wie dat niet doet, daar de ge vol gen van moet dra gen. De
min der heid ook res pec te ren, dat is wel het ide aal, in de prak tijk re -
geert de meer der heid, meest al met een kleine marge en is de
oppositie machteloos.
De mo cra tie is in prin ci pe be doeld om ook de min der heid een stem
te ge ven, maar bij onze ge trap te (ver te gen woor di gen de) de mo cra tie 
is dat steeds meer dic ta tuur van de meer der heid aan het wor den. In
de hui di ge si tu a tie wel een meer der heid van 75+2 in de 2e ka mer,
niet inde se naat, maar bij de be vol king nau we lijks steun. De co a li -
tie steunt de uit voe ren de macht, die ook de wet ge ven de taak min of 
meer heeft over ge no men. Dat daar bij mi nis ter De Jonge in 2021
pu blie ke lijk kon stel len dat zijn voor stel len on recht ma tig zijn, maar 
nood za ke lijk in zijn vi sie, is een got spe. De op po si tie geeft in deze
si tu a tie wat kleur, maar heeft fei te lijk niks in te breng en, ook de
ko men de 2 jaar niet. De be vol king mist he laas de le ga le machts -
mid de len om nieuwe ver kiezingen af te dwingen, dus marcheert de
controle-staat nog verder.
In het twee de deel over Post-Co ro na ga ik in op de rol van de angst 
en de kwaad heid,en op de ma nier hoe be drei ging en van de in di vi -
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du e le en col lec tie ve iden ti teit
een rol spe len, maar hier wil ik
ook de po la ri sa tie en twee de ling 
aan tip pen, die gaan de weg de
cri sis zo ma ni fest werd. Bij gro -
te ge va ren wor den de pri mai re
emo ties uit ver groot, gaan ex tre -
me no ties zo als het com plot -
denk en steun krij gen en zien we
vreem de com bi na ties, zo als de
be zorg de hel pers en de pie ke -
ren de en wan trou wi ge con -
trol-freaks die el kaar vin den op ex treem rechts. De fight, flight en
free ze re ac ties wor den dui de lij ker. Men vlucht in con for mis me of
in ont ken ning of in ge la ten heid; la ten we maar ‘braaf’ zijn. En ge -
nie ten van wat er is, een dui de lijk he do nis ti sche tendens, zeker in
het zicht van een broeiende oorlog. Na ons de zondvloed!

Is het ge vaar ge we ken of denk en we dat, dan zwakt het ex tre mis me 
snel af, zoe ken we naar nieuw ver maak, he do nis me, op va kan tie
gaan, fes ti vals, de spaar cen ten uit ge ven en neemt de in te res se in de
po li tiek af. Ze doen maar, ik ga lek ker ....... Dan wordt je geen lid
meer van een po li tie ke par tij, ga je niet meer de straat op, het zal
wel! De pop pe tjes wor den nog be lang rij ker, te le vi sie op tre dens
min der in hou de lijk, de vo la ti li teit in stemgedrag neemt af, het
conservatisme groeit.

Te gen macht
Bij alle el len de van po li tiek ge har re war en scha de en schan de rond
Co ro na is één ding wel po si tief. Er wordt, ten min ste in par le men t -
ai re op po si tie kring en, weer na ge dacht over de mo cra tie, over de rol 
van de me dia en de po li tiek, over wie nu ei gen lijk de ex perts zijn
en waar om de bur ger zo weinig te zeggen heeft. 

Het is ook hoog no dig, al zal dat ge lock dow ned Ne der land nog niet
be zig hou den, men wordt pas wak ker als de eco no mi sche scha de
echt gaat door tik ken, de in fla tie en de staats schuld niet meer te ont -
ken nen valt. Dan wordt die oplo pen de schuld van te gen die tijd
mis schien wel een paar hon derd mil jard ex tra niet meer ge dekt met
nieuw geld, maar ver taald in be las ting maat re ge len, in hef fing en en
kor ting en, dan komt de pijn echt in beeld. 
De ma nier waar op de Co ro na be drei ging hier en el ders ge bruikt
werd om fei te lijk dis cu ta be le (en dus on recht ma ti ge, geeft men toe) 
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po li tie ke doel stel ling en na te stre ven is geen toe val lig heid. Als
trend zat dat al lang er inde lucht, ze ker sinds 9/11. Dat za gen we
over al, ge zond heid en ze ker heid als ar gu ment voor be per king van
de mo cra ti sche grond rech ten. Onze be we gings vrij heid werd fors
aang etast en we moes ten de be stuur lij ke aan wij zing en (edic ten)
door de macht heb bers van de uit voe ren de over heid maar slik ken.
Die dek ten zich in door al ler lei lie den tot ex pert te ver hef fen, want
als je bij voor beeld OMT-lid (Out break Ma na ge ment Team) bent,
dan heb je meer dan een streepje voor, ook in de talk-shows.

Het komt neer op dic ta to ri aal be stu ren in plaats van op ba sis van
wet ten en de mo cra ti sche be sluit vor ming en con tro le door par le -
ment en de mo cra ti sche or ga nen. Die mo gen ach ter af wat brom men
en dan met el ders be kok stoof de wet ten de zaak met een ma ge re co -
a li tie meer der heid en soms link se steun sanc ti o ne ren; de maat -
regelen zijn dan al ingevoerd. 
De pers, de vier de macht die als ex tra be scher ming van de be lang en 
van het volk kri tisch de gang van za ken zou moe ten ver slaan en be -
com men ta ri ëren, werd meer een roep toe ter van de macht. Onder
het mom van voor lich ting was het eer der in doc tri na tie, en vrij wil li -
ge cen suur. De mon stran ten en vac cin vrij en af fiche ren als wap pies,
als ge vaar lij ke rel schop pers, als po ten ti ële ter ro ris ten was nor maal.
Dat so ci a le me dia daar een te gen wicht voor bo den en nu de ech te
vierde macht vormen is duidelijk en wordt onderdrukt.
Dat is het plat form waar de an ti vax xers, wap pies, con spi ra cy-ge lo -
vi gen en ook heel veel des kun di gen uit de me di sche we reld hun al -
ter na tie ve idee ën en re search re sul ta ten we reld kun dig kon den ma -
ken. Vrij heid van me nings ui ting is een groot goed, het is de min -
der heid die zo nog aan het woord komt met mis schien veel on zin,
veel ge pro jec teer de angst en kwaad heid en ook mis da dig ‘fake
news’ maar dat hoort er nu eenmaal bij. 

Macht en te gen macht zijn nu de kern woor den.
De schei ding der mach ten wordt door dit al les aang etast; het volk
en par le ment na mens hen krijgt steeds min der te zeg gen. Bes lis -
sing en wor den bui ten de de mo cra ti sche ka ders ge hou den, de trend
die al dui de lijk was met de kli maat ta fels. Alleen is Rut te met z’n
OMT cri sis ta fel nog wat een zij di ger met voor na me lijk de me di sche 
ex perts en RIVM bobo’s die het ook niet blijken te weten. 
Het neigt al le maal naar een au to cra tie of zelfs een dic ta tuur van de
uit voe ren de over heid en po li ti ci die toe val lig aan de macht zijn. De
hele si tu a tie is zelfs ge le ga li seerd via een Co ro na Noo dwet, waar
vrij wel ie der een zo ge naamd te gen is maar die werd doorgedrukt. 
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Het pro bleem is niet nieuw, er is al lang er naar ge ke ken en ge -
vraagd om een kri ti sche eva lu a tie van het par le men tai re en de mo -
cra ti sche stel sel zo als we dat nu heb ben. De voor stel len van de
com mis sie Rem kes over de mo ge lij ke ver be te ring en van de de mo -
cra tie wor den ech ter met voe ten ge tre den. Dat rap port heeft niet tot 
dras ti sche aan pas sing en ge leid, het is min of meer in de la verd we -
nen ter wijl fei te lijk de in vloed en de macht van de bur ger steeds
verd er wor den uit ge hold. De ong elijk heid in de ver hou ding tus sen
bur ger en overheid neemt toe, en daarmee ook het verzet ertegen. 
Het is ei gen lijk vrij dui de lijk, we moe ten de de mo cra tie her-ij ken.
De af stand tus sen de bur ger en het sys teem is te groot ge wor den.
Men ge looft er niet meer in. 

MIT, de ex cuus truus Jo lan de Sap
Men heeft ge pro beerd door het in stel len van een MIT (Maat schap -
pe lijk Impact Team) naast het OMT de ge moe de ren wat te sus sen.
We kij ken niet meer al leen naar de me di sche in steek, maar ook
naar de maat schap pe lij ke ge vol gen. Jo lan de Sap ging dat lei den,
maar wat blijkt, ze blijkt het ach ter haal de be leid he le maal te blij ven 
steu nen, Mau ri ce de Hond noem de haar de Echoput van het OMT.
Op 27 ock to ber, in een in ter view in Trouw:

“Maar let op, waarschuwen deskundigen: het vi rus is niet weg
kan muteren en dan alsnog hard toeslaan. We staan bovendien
nog aan het be gin van de herfst, de win ter moet nog komen. Ook
daarom was Sap vorige maand zo bezorgd in de Tweede Kamer,
tijdens het technische overleg. Het kabinet is volgens haar
onvoldoende voorbereid op de zware sce nario’s. ‘De
gereedschapskist is nog lang niet op orde’  zegt ze ook nu.
‘Bijvoorbeeld omdat een helder plan ontbreekt voor de invoering 
van de politiek zo omstreden coronapas. Die pas is voor een
groot deel van de cultuursector essentieel om sluitingen te
voorkomen als het aantal besmettingen oploopt”. 
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� 14 Bes met ting en, angst als fac tor

Nu het Co ro na-vi rus al meer dan twee-en een-half jaar rond waart,
is het geen al te ge durf de ge dach te om te ver moe den, dat vrij wel ie -
der een wel in con tact is ge weest met wat vi rus deel tjes (vi ri o nen)
van de ver schil len de va ri an ten, in clu sief del ta. Bij oMi cron ging
dat nog snel ler, vrij wel ie der een raak te be smet, maar niet erg ziek
en bouw de wat im mu ni teit op. Dat zou je for meel kun nen zien als
be smet ting maar dan voor de mees ten een on op ge merk te en be -
perk te in fec tie die keu rig in toom wordt ge hou den door het ei gen
im muun-sys teem. De vi ri o nen wor den dan door T-cel len en an de re
verd edi gings sys te men zo als ver wor ven an ti bo dies in de voor -
hoofds hol te aang eval len en ko men niet verd er. Er is vaak bij bloot -
stel ling aan vi ri o nen en af hank elijk van de in ten si teit daar van een
ge ringe tem pe ra tuur ver ho ging in die voor hoofds hol te (si nus) maar
daar heb je wei nig last van. Ge beurt dat wel en ko men de vi ri o nen
door de eer ste verd edi gings li nie heen wor den de keel, de bronchiën 
en later de longen het strijdtoneel, dan zijn er symptomen en is er
sprake van een ziekte.

Eén van de fac to ren, waar niet of nau we lijks naar ge ke ken is (naast 
de sei zoen in vloed en de (in-)ef fec ti vi teit en ge va ren van al dat
prik ken) is angst als be per ken de fac tor in de weer stand. Psycho lo -
gi sche im mu ni teit is dui de lijk een fac tor, de geest is dan be pa lend,
dat ken nen we van pla ce bo on der zoek. Der ge lij ke ef fec ten op het
Co ro na-ver loop zou je kun nen on der zoe ken, door en quêtes of door
naar de sta tis tiek te kij ken. Wat was het ef fect van de pers con fe ren -
ties, hoe re a geer de de be vol king, waar kwa men de pie ken door? Er
is veel op af te ding en op de stort vloed aan ge ge vens maar wer den
die ook juist ge ïnterpreteerd Mau ri ce de Hond en anderen haalden
de RIVM sprookjes geregeld onderuit. 
Naar angst of het ne ga tie ve ef fect van lock downs werd niet ge ke -
ken. Dat er in no vem ber 2020 een dip in de twee de golf zat en
waar om dat zou ko men is nooit goed ge a na ly seerd. Men weet de
op ve ring wel aan de komst van de win ter, men ging toen weer meer 
bin nen wo nen, met min der ven ti la tie maar mis schien is er ook een
andere verklaring.
Hoe weer stand re a geert op stress en angst, daar is al heel lang on -
der zoek naar ge daan (ook bij die ren) en het ver band is evi dent.
Angst ver zuurt, zorgt voor stress, tast je im mu ni teit aan, je wordt
snel ler ziek. maar dat is in de hele Co ro na-dis cus sie bij na nooit ge -
noemd,want je kunt het moei lijk me ten. Oor zaak en ge volg wer den
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vaak om ge -
draaid, het zou -
den gro te de -
mon stra ties of
eve ne men ten
zijn die de be -
smet ting opjoe -
gen, al leen
bleek dat ach -
ter af niet het ge -
val. Alleen de
Ame ri kaan se
epi ge ne ti cus1

Bru ce Lip ton zag al vroeg in dat angst een be lang rij ke, mis schien
wel de be lang rijk ste fac tor was in het voorkomen en de
verspreiding van het virus.
En wat cre ëerde dan bij de bur ger dat zwal ken de en doem denk eri ge 
com mu ni ca tie be leid van RIVM, het ka bi net en de zo ge naam de ex -
perts aan de talk show ta fels? Voor al angst, ong erust heid, on ze ker -
heid, so ci a le on rust, men sen iso leer den zich (ook al geen goe de
ma nier om im mu ni teit op te bou wen) of ging en de mon stre ren (zon -
der veel ex tra be smet ting en maar wel met een se rieus ge welds pro -
bleem bij po li tie en over heid). Het was ie de re keer raak, men sta -
pel de de drei ging en op tot ang stwek ken de pro por ties, trok krik ke -
mik kig ge mo del leer de en zelfs apert mis lei den de gra fie ken door tot 
dui ze ling wek ken de hoog ten en kwam dan weer met nieu we be per -
king en. Steeds min der men sen ge loof den in die ver ha len, ver trouw -
den de re ge ring steeds min der. Het ver trou wen in het be leid daal de
en daal de, maar toch komt er een ka bi net, hoe kan dat. Is 75+2 een
democratische knevel, terwijl het volk duidelijk geen vertrouwen
heeft in de oude wijn in oude zakken?
Maar, roe pen de po li ti ci en de pers; het werk te toch, ach ter af had -
den de maat re ge len toch ef fect? Hoe zo, de cri sis was in 2021 die -
per dan in 2020, met al die vac ci na tie meer men sen ziek, enor me
over sterf te, de vac ci na ties blij ken niet goed te wer ken, met boos ters 
moet het wor den op ge pept maar is dan te gen oMi cron min der ef -
fec tief. De mees te maat re ge len wa ren ge ba seerd op aan na mes en
mo del le ring en van een ama teur ni veau sta tis tiek, die zel den uit kwa -
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men. Maar als je be weert dat iets 20% gaat ver be te ren en er ge beurt 
niets, dan komt dat na tuur lijk om dat an ders de cij fers met 20% ges -
te gen zou den zijn. Het was al le maal een soort sprook je van zo ge -
naamd wij ze man nen met ernsti ge ge zich ten, die angst zaaiden,
maar nooit echt bewezen dat hun adviezen en maatregelen werkten. 

Zo wa ren er nau we lijks aan wij zing en dat de avond klok iets heeft
uit ge haald. Zelfs Ernst Kui pers, van het Eras mus MD, toen de
voor zit ter van het Lan de lijk Net werk Acu te Zorg, OMT lid en nu
mi nis ter, zag ach ter af, na dat hij de cij fers be stu deer de, in dat de in -
voe ring van de avond klok geen ef fect heeft ge had. Als het be doeld
was om de jeugd in hun hok te hou den dan heeft het mis schien
zelfs ave rechts ge werkt, juist daar ging en de be smet ting en om hoog. 
Maar ook veel an de re maat re ge len wer den in een soort jojo op ge -
legd en aang epre zen, of weer niet en dan wel. Han den was sen, zelfs 
mond kapjes dra gen is dis cu ta bel, werd door het RIVM ook zo be -
noemd, maar bleef toch het voor schrift, de mi nis ter (de Jonge)
druk te het door, ook al om in ter na ti o naal mee te tel len. De ho re ca
dicht, weer open zon der dui de lij ke ge vol gen, en toen weer op slot,
want o-Micron dreigt, een onnodige winter-lockdown met veel
onnodige schade.

De maat re ge len wa ren voor al als psycho lo gi sche oor logs voe ring
be doeld, hou ze bang dan la ten ze zich wel prik ken. Stan daard pro -
ce du res als as pi re ren (ooit voor ge schre ven door de WHO) ging en
over boord, even ob ser ve ren na vac ci na tie duurde al te lang. 
De ef fi cien cy stond voor op, al les moest snel en snel ler, per de creet
en TV-pers con fe ren tie liefst nog di rect gel dend. Vac ci na tie zon der
de ach ter af nood za ke lij ke as pi ra tie, dus het voor ko men dat men di -
rect in de bloed baan vac ci neert. Dat geeft ernsti ge com pli ca ties, is
nu be we zen en as pi re ren was iets wat al tijd deel was van vac ci na -
tie voor schrif ten maar nu niet meer hoeft. 
In het rijks vac ci nat jepro gram ma richt lij nen staat in dec. 2021 nog
let ter lijk
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Aspireren: Controle op het aanprikken van een bloedvat
voorafgaand aan het inspuiten van het vaccin is niet noodzakelijk

In De ne mar ken, waar men dat as pi re ren wel deed, zijn de com pli -
ca ties zo als hart klach ten en hart scha de aan zien lijk min der. Hier
was het mak ke lij ker het niet te doen, dan kon je ong etrain de prik -
kers in zet ten, die sta ken de naald er wel zo in. Schan da lig, ge vaar -
lijk, en met slacht of fers! De 15 mi nu ten af wach ten na vac ci na tie
wordt ook ge schrapt, te gen alle in ter na ti o na le voor schrif ten in.
Angst als fac tor in de im mu ni teit en dus de be smet tings kans voor
Co ro na is tot dus ver zel den ge noemd maar is naar mijn me ning
juist erg be lang rijk. Angst is ove ri gens een emo tie, die we ook bij
die ren kun nen on der zoe ken en daar blijkt angst en stress heel
duidelijk effect te hebben op de gezondheid en het gedrag. 
Nu zijn emo ties rare ding en, de psycho lo gen heb ben er de vo ri ge
eeuw al ler lei on der zoe ken naar ge daan maar veel daar van ging on -
langs de prul len bak in. In Rut ger Bregman’s boek ‘Alle men sen
deugen’ gaat hij daar uit ge breid op in. Wel is dui de lijk, dat de
mens een goed zelf her stel lend ver mo gen heeft en nor maal ge spro -
ken ook zwa re trau ma ti se ren de in ci den ten wel kan ver wer ken, na
een paar we ken verd wij nen de trau ma symp to men. Als dat niet ge -
beurt spre ken we van PTSS of wel post-trau ma tisch stress syn -
droom en dat wordt een van de gro te post-Co ro na ge zond heids pro -
ble men. We mo gen aan ne men, dat na de duis te re en ang staan ja gen -
de pers con fe ren ties de mees te men sen na een paar we ken wel wat
bij trek ken, maar de lock down, de iso la tie, het ge brek aan fy siek
con tact, te wei nig be we ging, dat geeft stress en ver zu ring en daar
wordt je ziek van en de weerstand neemt af. De mensen in de IC
krijgen nu al vaak PTSS. 
De angst wordt in de zo mer min der en dat houdt ook in dat de im -
mu ni teit be ter wordt. Ergo, er wor den min der men sen ziek. In
Nieuw Zee land, waar ze ge lijk de gren zen dicht gooi den, wa ren er
nau we lijks slacht of fers. Maar ook bij ons zijn in di ca ties dat min der 
angst min der be smet ting en be te kent. Is dat wat in no vem ber 2020
ge beur de? Er was wat ver soe pe ling, we wa ren weer even wat bij -
ge ko men, de be smet ting en lie pen te rug! Maar toen kwa men het
RIVM en Rut te met toch weer verd ere be per king en, er zou een der -
de golf kun nen ko men, mu ta ties, en de angst sloeg weer toe, en dus 
ook de besmettingen. 
De re la tie tus sen angst en im mu ni teit is een goed on der zoek waard. 
Ik heb de pers con fe ren ties van het af ge lo pen jaar maar eens uit ge -
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zet naar po si tie ve tes ten maar laat het aan de sta tis ti ci over om dat
in de tail uit te wer ken en conclusies te trekken.

Koop mans c.s. de sin for ma tie
De de sin for ma tie kliek (op ge zet door de over heid) doet haar werk
en jaagt de angst aan. Wie daar in zit ten is niet dui de lijk, maar kop -
stuk ken zo als Ma ri on Koop mans be spe len de de me dia, on der meer
om de lab-fout te ont ze nu wen, maar steu nen ook de na jaars cam pa -
gi ne 2022. Zok ge bruik te in sept. 2022 het zwit ser se kaas mo del
om dui de lijk te ma ken, dat je voor al maat re ge len moet sta pe len.
Ge luk kig is er een wat humoristische tegenhanger.

Nu is dit al le maal maar een on der buik ge voel van mij maar ik be stu -
deer al wat lang er trau ma, trau ma-im mu ni teit, PTSD en iden ti teits -
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con flic ten, dus mis schien zit ik niet he le maal op het fou te spoor
met mijn aan na me dat de angst fac tor erg bepalend is. 

Angst is be smet te lijk en tast im mu ni teit aan
De angst kan ‘om zich heen grijpen’, een col lec tief ge voel wor den,
we ne men het ge mak ke lijk over, niet al leen door di rect con tact
maar ook wel door zo iets ong rijp baars als een ‘group mind’. 
Dat is vaak een on be stem de vage angst maar het kan ook heel spe -
ci fiek zijn. Zo als de angst om door een on be ken de an der op een
wil le keu rig mo ment en ong emerkt be smet te wor den met een vi rus
waar aan al veel men sen dood zijn ge gaan. Die angst is net als het
vi rus ook be smet te lijk en is de hele we reld over ge gaan in een on -
waar schijn lijk kort tijdbestek. 

Na tuur lijk is ook het in ter net en de we reld om span nen de nieuws -
voor zie ning een aan ja ger ge weest: de beel den uit Chi na, de da ge -
lijk se cij fers op het jour naal, de pers con fe ren ties, de mond kapjes
om je heen. Ach, de men sen zijn da ge lijk se el len de toch wel ge -
wend, zou je zeg gen. Maar tot nu toe had die el len de al tijd an de ren
ge trof fen. Nu zaai de die be smet ting zich uit – van uit tel kens nieu -
we ‘hotspots’ – tot in Nederland! Tot in onze straat!!
Er werd, door hen die zoch ten naar vei lig heid, ste vig ing rij pen door 
de over heid ge ëist en die ging daar ook in mee. Niet van we ge een
of an de re ge hei me agen da maar om dat de col lec tie ve re so nan tie erg 
sterk was. Heel hard, met maat re ge len waar van niet dui de lijk was
of ze zou den hel pen, ge ko pieerd van de Chi ne zen, soms con tra pro -
duc tief maar er werden in ieder geval daden gesteld.

Als snel bleek dat de do den voor al on der oude men sen met een
zwak ke ge zond heid vie len. Die en an de re ri si co groe pen wer den ge -
ïsoleerd door de lock down en hoe ra, het werk te, riep men. De snel -
le ex po nen ti ële groei zwak te af en het aan tal ge val len liep te rug.
Maar el ders blijkt na snel le groei ook snel le te rug val, ook zon der
maat re ge len! Men her adem de en toen de IC’s in de zie ken hui zen
le ger en le ger raak ten ging de ho re ca weer open en kon men weer
voor zich tig aan cul tuur snui ven en op va kan tie gaan. Met als ge -
volg dat de zwak ke ren ook weer naar bui ten kwa men en die wa ren
nu juist ex tra kwets baar, met een lage weer stand. Het vi rus kreeg
weer de ruim te, ook al om dat aan ver ho gen van de weer stand niets
werd ge daan en al ter na tie ve pre ven tie en be han de ling werd on derd -
rukt, dat pas te niet in het RIVM denk en. Daar en in het cri sis team
van Rut te za ten de ge ne raals en de ge nen die wis ten wat er echt
speel de zo als Koop mans, die angst val lig ble ven vast hou den aan het 
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idee van op ge drong en maar illusoire veiligheid; de burger, de
artsen, de afwijkende expert-meningen, niks daarvan! 

Toen kwam de twee de golf. Veel min der do den maar veel meer
angst en ri gou reu zer maat re ge len, maar het liep qua cij fers al af
toen de vac ci na tie ein de lijk kwam (mid-ja nu a ri 2021). Tot in huis:
de pos ters met ‘Ik hou ook thuis 1,5m af stand van jou’ kun nen ge -
zien wor den als een nieu we, veel verd er gaan de in breuk op de privé 
le vens sfeer van men sen. De grond wet te lijk vast ge leg de rech ten en
al ge me ne men sen rech ten wer den on der uit gehaald, de politiestaat
opgetuigd. 
De greep van de over heid op de sa men le ving is in mid dels verd er
ver sterkt, voor al via di gi ta le be stan den die zo ge naamd vei lig hied
bie den, maar fei te lijk de con tro lem acht over ons le ven, ons geld,
onze ge zond heid en mo bi li teit enorm ver ster ken. Onder meer is er
nu de QR-code, er is in for ma tie ver ga ring door af de ling en van de
po li tie, het lijkt wel ge hei me staats po li tie en ‘n mi li tai re af de ling
((zou men die na de kri tiek echt op ge doekt heb ben?) voor af wij -
ken de ui ting en op so ci a le me dia. Men cen su reert (of laat cen su re -
ren zo als door de KPN, What’sAp, Fa ce book en YouTu be die wor -
den aang estuurd door ambte lij ke spi on nen) de ge vaar lij ke scheef -
denk ers daar en in de an de re me dia. Er ko men zelfs po li tie a gen ten
aan je deur als je op een of an de re ma nier stand pun ten inneemt die
morrelen aan de officiële be richtgeving. Vrijheid van
meningsuiting, ho maar!
Je wordt be ti teld als een an ders denk en de (ja echt, dat is een term
van de po li tie). Je bent mis schien wel een alien of mis schien wel
een ter ro rist. En niet ge hoord wor den doet je vaak weg zak ken, in
een de pres sie, of erger.

Pro tes ten on der stre pen de col lec tie ve angst
De men sen die zich la ten vac ci ne ren en de pro tes te ren den age ren
al le bei van uit angst. De laat sten zijn wat dui de lij ker en mis schien
ge vaar lij ker. De over heid en zelfs de Na ti o naal Co ördinator Ter ro -
ris me be strij ding en Vei lig heid (NCTV)  waar schu wen er voor, de
weer stand en het ver zet ne men toe, men is zelfs bang voor ter ro ris -
ti sche aan sla gen en dat de men sen met zul ke ge dach ten zich bij de
politieke partijen inwerken.
Ik kan me daar iets bij voor stel len. Er is zich – af gaan de op snip -
pers in for ma tie – net als tij dens de Duit se be zet ting een on der -
gronds ver zet aan het ont wik ke len. De be je ge ning door de over he -
den van dis si den ten jaagt veel lijd zaam ver zet in een ac tie ve mo dus 
én on der gronds. Daar zijn die over he den grim mig bang voor en re -
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a ge ren hard. Er is nog nie mand voor zijn me ning dood ge scho ten
maar dat kan zo maar gaan ge beu ren. En als je dat wilt fil men dan
is dat een mis daad, wet ten daar te gen wa ren in de maak, zo als in
Frank rijk. Is dat te geng as door de macht heb bers ook een te ken van
angst? Nee, L’histoire se répète, meer is het niet. Elke historisch
bewuste en belezen persoon kan dat bevestigen.

Intus sen zijn de fi nan ci ële beur zen weer op een all-time high be -
land (maar be gin nen te kan te len). De vir tu e le geld per sen draai en,
men schept geld om alle steun te be kos ti gen en de in fla tie ligt op de 
loer en steeg al enorm. Er wor den weer druk aan de len ge kocht,
geld in hui zen en bit coins ge stopt, goud ge ham sterd. Men zoekt ze -
ker heid want er is twij fel aan de stabiliteit van het systeem.
Maar wat ge beurt er met de klei ne man en vrouw, ook el ders? Al
die men sen die al bij na een jaar zon der ink om sten zit ten om dat de
toe ris ten in dus trie (als eer ste) plat is ge gaan? Er heerst bij voor beeld 
gro te hong ers nood in Bali on der de werk lo ze be vol king (info uit de 
eer ste hand). Zien we dat in het nieuws? Wel nee, we heb ben
genoeg aan onze eigen sores.

Er is moei lijk een beeld te krij gen van de mon di a le si tu a tie, om dat
de nieuws voor zie ning te kort schiet en al leen over de drei ging van
uit bra ken en nieu we mu ta ties be richt. Het is ech ter wel dui de lijk
dat de ang stre so nan tie de we reld in haar greep heeft. Dat is zo’n
ster ke kracht, daar leg gen alle com plot the o rie ën het te gen af. Ie der -
een is in de greep van de angst: bur ger en over heid even zeer. Er
zijn maar wei ni gen die be grij pen wat er aan de hand is en die zich
niet la ten ring el oren door de collectieve emotie en massa-hypnose.

Is er wat te gen angst te doen? Ja ze ker, ga naar een psycho loog,
neem een pil, of ga in qua ran tai ne dan ziet nie mand je! Het aan tal
zelf moor den neemt ech ter toe, ook on der jong eren en on der ne mers, 
men zou eens moe ten on der zoe ken hoe veel meer anti-de pres si va er
ge bruikt wor den, of es ca pe-type le ga le en il le ga le drugs? De jeugd
kan en mag niet meer uit, el kaar ont moe ten, vrien den zien, mag
min der naar school of zich uit le ven en dat heeft ge vol gen, voor
leer pres ta ties, stabiliteit, groei naar volwassenheid.

Van ouds zijn er ook vei li ge tech nie ken om je angst wat te be heer -
sen: bid den, me di ta tie en zing en. En als je dat sa men doet, werkt
het nog be ter. Ga naar de kerk, me di teer, doe yoga, ga lek ker sa -
men zing en op het Mu seum plein, mis schien wordt je er wel beter
van!
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� 8 Mis com mu ni ca tie en nar ra tief

Er is een vreem de pa ra dox. De over heids com mu ni ca tie in ons land
kwam deels niet bo ven het ni veau van de dorps om roe per uit, maar
te ge lijk bleek het nar ra tief van vac ci na tie en maat re ge len wel steun
te krij gen van een over gro te meer der heid. Met me de wer king van de 
main stre am me dia, de cen suur van de so ci al me dia plat forms en de
te le vi sie-talk shows met voor al pro-vax xers ont stond er wat men sen 
als Mat ti as Des met1 en Ro bert Ken ne dy (The real Fau ci) mas -
sa-vor ming en mas sa-hyp no se ging en noe men, of zelfs mas sa-hys -
te rie. Des met waar schuwt voor een to ta li tair re gi me op ba sis van
het ge loof dat we op ba sis van de ra tio en van de the o rie ën van
experts een utopische maatschappij kunnen creëren. Zie hfdst. 7.

Een deel van die pa ra dox, de vreem de si tu a tie dat er enor me fou ten 
zijn ge maakt met de voor lich ting  maar te ge lijk toch een meer der -
heid zich ach ter het nar ra tief op stel de is te ver kla ren door te be sef -
fen dat het hele “spiel” in ter na ti o naal werd aang estuurd en al was
voor be reid in Event 201 door WHO en WEF op 18 ok to ber 2019.
Er was we reld wijd een be wust be leid, op ba sis van wat nu blijkt
mis lei den de be rich ten en on der zoe ken, maar die kre gen ge loof -
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waar dig heid door door an ders denk en den van de sin for ma tie te be -
schuld i gen. En dat heeft ge werkt, ten min ste in de Wes ter se we reld,
daar werd vol op ge prikt, en kwa men er lock downs en mond kapjes
en Co ro na-pasp por ten. De der de we reld, met uit zon de ring van Chi -
na zelf, pak te het meer re laxed aan, gebruikte Ivermectine of
andere middelen en daar viel de sterfte dan ook erg mee.

Vac ci na tie was in het Wes ten hei lig, zelfs als steeds meer blijkt dat
het nau we lijks heeft ge werkt, en zelfs ex tra risico’s met zich
brengt. Dat mag niet, en het be leid werd ge ba seerd op be smet ting en 
(met een PCR-tests die daar niet voor be doeld is en veel fou ten
geeft) en de zorg, de be zet ting van zie ken hui zen en IC’s. Wie niet
ge looft dat de druk op de zorg komt van de ong evac ci neer den is
een wappie. 
De me dia druk ken de ge ma ni pu leer de cij fers van de over heid over
aan tal len ge vac ci neer de slacht of fers en in zie ken hui zen en op de IC 
ge woon door en dat wordt ge slikt als waar heid (en dus mag je de
anti-vax xers uit ma ken voor aso ci aal en cri mi neel, we we ten waar
jul lie wo nen, dreig de de Jonge). Dat om lig gen de lan den zo als Bel -
gië in hun hos pi ta len eind 2021 en in 2022 wel voor na me lijk ge -
vac ci neer den had den, wordt ge ne geerd. Het RIVM kwam hier met
zeer dis cu ta be le pei ling en die liefst over lange en dus niet ac tu e le
pe ri o den gaan en een to taal verkeerd beeld geven, maar het valt de
columnisten niet op. 
Op de pers con fe ren ties is het woord over sterf te of vac ci na tie scha de 
nog nooit ge val len, al zijn er nu wat sig na len dat die pers con fe ren -
ties toch wel als mis lei dend ge zien wer den. De bur ger ge looft er
niks meer van. Slechts 3 op de 10 Ne der lan ders was het eens met
de nieu we co ro na maat re ge len eind de cem ber 2021. Meer dan de
helft vindt het te zwaar dat het land op nieuw op slot gaat. Dat bleek 
uit pa nel-on der zoek van SBS on der ruim 2200 deel ne mers. Nog
maar 16 pro cent van de be vol king had ver trou wen in het Ne der -
land se co ro na be leid en min der dan 30% in dit ka bi net. Kre to lo gie
als “de na ti o na le dok ter” van Dis sel, de ein de lo ze reeks me ta fo ren
van de Jonge, de vaag heid van z’n op vol ger Kui pers, het ont ken nen 
van fou ten, de bur ger is het zat en zit ei gen lijk te wach ten op ver -
kie zing en, maar dat houdt de oude en nieu we co a li tie te gen, want
die gaan dan on der uit. De mo cra tie met een fas cis tisch trek je, want
een min der heid bepaalt nu het beleid, omdat ze toevallig 75+1 zetel 
hebben. De senaat is minder gezeglijk.

Ik ge loof ech ter niet dat er in de toe komst over de hele com mu ni ca -
tie rond de Co ro na-cri sis an ders dan mis prij zend ge spro ken zal
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wor den. Het wordt vast een voor beeld over hoe het niet moet in de
leer boe ken over PR. Van de blun ders wordt niet veel ge leerd. Er
wor den bak ken geld ge stopt in voor lich tings cam pag nes maar die
blij ken dan nau we lijks ef fec tief. Sluik ver plich ting tot vac ci na tie
blijkt de meest ef fec tie ve com mu ni ca tie-met ho diek, maar is niet
erg ethisch of legaal.
Na tuur lijk was er even pa niek, was er voort schrij dend in zicht, on -
ze ker heid en wa ren de be trok ke nen als mi nis ter De Jonge, Van Dis
en de mees te van die ex perts geen com mu ni ca tie ve top pers. Maar
had Mark Rut te, die toch ge pokt en ge ma zeld is in het be spe len van 
de pu blie ke opi nie en zo haas tig de lei ders rol (Chef sache, wat een
rot woord) naar zich toe trok, niet wat meer kunnen sturen? 
Hij liet z’n se con dan ten maar wat aan mod de ren, leu ke schoe nen
eta le ren en met gra fie ken wap pe ren en dan verd er veel te lang, on -
sa men hang end en ama teu ris tisch aan het woord blij ven. De groep
‘experts’ met een over heids-kroon tje wa ren ook com mu ni ca tief
geen uitblinkers. 
Dat Rut te na de ver kie zing en in 2021 zelf ‘brisant’ on der uit ging
en z’n ge loof waar dig heid ver speel de, had ei gen lijk niks met de Co -
ro na-cri sis te ma ken. Mark Rut te heeft als hij niet in het nauw
wordt ge bracht (dan maakt hij nare fou ten) een uit zon der lijk ta lent
om be trouw baar over te ko men, cri ses te be zwe ren en aan tij ging en
van zich af te la ten glij den, hij wordt ook wel het Tef lon-man ne tje
ge noemd. Veel vi sie heeft hij nooit la ten zien maar hij pas te re de -
lijk goed op de wink el en werd als pre mier dan ook wel ge waar -
deerd; hij was de vas te fac tor in het spel. En dat gaat door, met
Rutte IV.

Een slij tend ima go en val door de Omtzigt af fai re
Dat ima go heeft ie tij dens de Co ro na-cri sis goed kun nen vast hou -
den, bij alle uit glij ers, ver spre king en, hal ve en hele leu gens bleef
hij voor ve len de man, die de lei ding had, het schip van staat door
de bran ding stuur de en het be lang van de bur gers voor op stel de. Er
was kri tiek maar hij bleef in de pei ling en sterk sco ren. Bij na tot aan 
de ver kie zing en zat een hele for se stem bus ze ge er in maar de toe -
sla gen-af fai re, Omtzigt en de aan zwel len de Co ro na kri tiek, de el -
len de met de vac cins, de de mon stra ties en hoe daar te gen werd op -
ge tre den, het be gon een beet je te knij pen. De VVD kwam nog wel
met een klei ne plus maar het was geen ‘landslide’ over win ning en
men sen als Pie ter Omtzigt en Wy bren van Haga ble ken de ech te
win naars toen de stem men een maal ge teld wa ren en ook de gro te
zege van D66 met Kaag wat te gen bleek te val len. Omtzigt blijft
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van af de zij lijn ac tief en be pa lend voor de for ma tie, zoals met z’n
CDA-memo in juni. Van Haga heeft nu een eigen partij, BVNL.

Pap pen, zoet hou den, sprook jes, leu gens
Waar Rut te zelf dus re de lijk over eind bleef en weg kwam met fou te
in schat ting en, ver keer de her in ne ring en, be lof tes en her roe ping en,
ging het in het me dia-veld verd er be hoor lijk mis, de com mu ni ca tie
was ge brek kig en dat valt hem dus wel de ge lijk aan te re ke nen. Iets 
meer stu ring, iets meer struc tuur in wat er al le maal ge meld werd
door de in stan ties, de ex perts en me dia, dat zou veel on ze ker heid,
wan trou wen en op stan dig heid bij een deel van de be vol king heb ben 
weg ge no men. Het zal al le maal wel op de si tes ge staan heb ben maar 
wie ging dat al le maal be kij ken was niet di gi vaar dig en moest het
al leen heb ben van de te le vi sie. Min der he den ble ken de re le van te
in for ma tie niet mee te krij gen, de over lap tus sen ra ma dan en
avond klok heeft ex tra slacht of fers ge ëist en de voor jaars dip in
2021 vertraagd. Bij de RIVM communicatie houdt men nu etnische 
achtergrond zorgvuldig buiten beeld.

Een goed voor beeld is ook de ver war ring rond rei zen. De Ne der -
land se be per king en wij ken af van die van Eu ro pa, er zijn ver schil -
len de kaar ten, maar vrij wel nie mand be seft dat. Het plan nen van de 
va kan tie of win ter sport is dan ook een soort gok, dui de lij ke com -
mu ni ca tie ont breekt, ie de re dag veranderen de eisen. 
Het (op zet te lijk of door stu pi di teit) ach ter hou den van re le van te in -
for ma tie, bij voor beeld ver hoe veel ge vac ci neer den toch in het zie -
ken huis en de IC be lan den zet kwaad bloed. 
De mis sers sta pel den zich op waar d oor het ver trou wen af nam, de
op po si tie en po la ri sa tie toe nam en de com plot denk ers de wind mee
kre gen en ex tre mer wer den, Het was al le maal te een zij dig, er was
geen ruim te voor al ter na tie ven, voor te gen spraak, voor nor ma le
feed back, voor zin vol le vra gen na pers con fe ren ties die meer op een 
ge re gis seer de to neel stuk jes le ken. De me dia le ken blind voor de
ga ten in de ar gu men ta tie en faal den ei gen lijk nog er ger dan de au -
to ri tei ten. De op po si tie bin nen en bui ten het par le ment moest naar
an de re we gen zoe ken, ging deels on der gronds via de sociale media
en het internet stoken en verwarring zaaien. 
Dat houdt je niet te gen met cen suur en ont ken ning, dat maakt het
al leen maar gro ter. Toen dui de lijk werd dat niet de gro te plat forms
braaf de richt lij nen van WHO en de in ter na ti o na le ‘cabal’ van vi ro -
lo gen en epi de mi o lo gen volg den, maar ook wer den aang estuurd
door de over heid (via ma ni pu la tie en be vor de ren van het cen su re -
ren) had men dat niet mo gen ver goe lij ken of steu nen. Het mond -
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dood pro be ren te ma ken van op po si tie werkt niet en werkt ui tein de -
lijk ne ga tief, maar vrij wel iedereen in de media en de politiek deed
er aan mee. 

Be zorg de bur gers wer den anti-vax xers of wap pies ge noemd, de -
mon stran ten en ei gen wij ze art sen als ter ro ris ten ge brand merkt, de
pu blie ke opi nie be werkt om dat tuig voor al niet serieus te nemen. 
Maar hoe ver kun je gaan? Toen bleek dat er zelfs ge hei me mi li tai -
re een he den wa ren op ge zet om die drei ging in kaart te breng en,
voor bij gaand aan bur ger rech ten en pri va cy over we ging en, deed dat 
ook heel re de lij ke men sen twij fe len. Men wil geen con tro les, geen
Big Brot her, geen stie ke me aan tas ting van de pri va cy, geen cen -
suur. Onder tus sen is dui de lijk, dat die cen suur ook op an de re
niveau’s ge woon werd ing evoerd zo als door de KPN via spam fil te -
ring. Nie mand deed er iets tegen, ook de politiek negeerde dat. 

Toen on langs bleek dat Rut te als staats se cre ta ris al frau de rond de
Bij stand via on con tro leer ba re be stan den en zoek met ho des liet aan -
pak ken, kwam er nog meer in zicht in de kwa lij ke Rut te-doc tri ne,
die de bur ger als dom, frau du leus en in aan leg schul dig acht en de
ambte naar en de over heid af schermt van kri tie ke en de mo cra ti sche
con tro le. Het ar gu ment dat een ze ke re ge heim hou ding en pri va cy
ook voor de ambte na ren en po li ti ci moet gel den heeft ze ker waar de 
maar er zijn gren zen. Bij het open baar ma ken van de ka bi nets ver -
sla gen (over de toe sla gen) kwa men die gren zen goed in zicht. Maar 
bij de for ma tie ging al les weer in de ach ter ka mer tjes, de jongste
open baringen van Omtzigt werden met man en macht weggepoetst.

Het Co ro na-the a ter
Mark Rut te was hoofd ve rant woor de lij ke maar wat ont stond er een
com ple te the a ter-show cul tuur rond Co ro na. Ontken nen van vac ci -
na tie dwang werd ge lo gen straft door de reis be per king en en de test -
wet. Er kwa men cam pag nes die te ver ging en, zo als dat kin de ren
hun ou ders moes ten be scher men door af stand te hou den. Er wer den 
uit spra ken ge daan die ach ter af he le maal niet pas ten zo als dat be -
per king van fake-nieuws, an ti vac cin ver ha len en con spi ra cy ac cep -
ta bel was; dat moest maar fors wor den aang epakt. Aller lei men sen,
soms met heel laak ba re ver le dens en reputaties gingen in de media
de held of de expert uithangen.
Fou ten wer den ver ge ven of ver ge ten, men mocht de des kun di ge
uit hang en, op tre den in talk show na talk show, be schuld i ging en ui -
ten die ner gens op sloe gen; het was the a ter, de Co ro na Egot rip
Show. De me dia de den vol op mee, het jour naal was net een soort
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pro pa gan da-out let, de pers con fe ren ties wer den na ti o na le ge beur te -
nis sen en las ti ge vra gen wer den niet meer ge steld. Ook de po li tiek
speel de mee in het spel, niet al leen de zit ten de co a li tie maar ook de
link se par tij en die hoop had den op een plek in een nieuw Rut te ka -
bi net ging en mee in de al ge me ne roep om meer maat re ge len, meer
con tro le, meer vac ci na tie en af braak van bur ger rech ten. Alles om -
dat de vei lig heid daar mee ge diend zou zijn en er stem men te win -
nen wa ren. Op naar de test-sa men le ving of zelfs 2G zon der tests,
met zogenaamd tijde lijke werking maar tijdelijk blijkt in Corona
taal nogal eens erg rek kelijk. 

Kri ti sche ge lui den wa ren er ook, maar wer den af ge stem peld als
wap pie-praat. Het in ter net en de so ci a le me dia ston den er vol mee,
al ler lei des kun di gen met soms de raar ste vi sies, maar ook heel veel
ver ont rus te me di ci en on der zoe kers. Email, maar voor al Fa ce book,
What sapp en an de re so ci a le me dia ble ken een ach ter deur in het co -
mu ni ca tie veld, die men niet he le maal kon slui ten. Daar werd heel
wat ong enoe gen ge spuid en al dan niet nut ti ge in for ma tie ver -
spreid, dat leid de dan weer tot al ler lei on dui de lij ke cen suur, die
soms niet eens zicht baar werd om dat men ge woon posts niet door -
link te. In ons land kre gen die al ter na tie ve op vat ting en een plat form
via de ach ter ka mers van de me di a we reld zo als Cafe Welt schmerz,
BlkBx-tv, de shows van Mau ri ce de Hond en Vin cent Everts etc.
etc. Die kre gen aan hang ers en steun. De ‘Andere Krant’ werd
breed ver spreid en er on stond een heel anti-front dat het voor al van
conspiracy-gelovigen en anti-vaxxers moest hebben en pro beerde
via donaties de kosten te dekken.

Po li tiek ble ven ei gen lijk al leen de Par tij voor de Die ren, Denk, Fo -
rum voor De mo cra tie en vaak ook Wil ders nog wat te geng as ge -
ven. De rest ging mee met de symp to ma ti sche aan pak en wil de
voor al meer en dras ti sche maat re ge len, De Ka mer riep, als bui ging
naar de ang sti ge meer der heid, zelf om meer en maak te de weg vrij
voor on zin ni ge en fei te lijk on recht ma ti ge (in het ka der van de men -
sen rech ten en de Neu ren berg re gels voor me di sche ex pe ri men ten)
maat re ge len als de avond klok, vac ci na tie-pas poor ten, test dwang en 
on men se lij ke en ge dwong en iso la tie van men sen in te hui zen. Bij de 
ver kie zing en bleek men daar ove ri gens elec to raal voor be loond te
wor den, al was er dui de lij ke steun via voor keur- stemmen voor een
andere aanpak zoals het optreden van Wybren van Haga.
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Twij fels van bin nen uit
Dat de com mu ni ca tie pro ble ma tisch ver liep, wis ten ook de in si ders
wel. Het RIVM2 ver woord de heel dui de lijk waar het aan schort te,
ze noem den als aan dachts pun ten voor be leid en commu nicatie:
| Het schet sen van een hel der, toe gank elijk beeld van de epi de mi o -

lo gi sche bouw ste nen van de ko men de pe ri o de is van be lang.
Wel ke zijn dat en hoe be ïnvloeden die el kaar over tijd? Wel ke
on ze ker he den zijn er en hoe hou den we die in de ga ten/gaan we
daar mee om? Vi su e le mid de len kun nen hier bij hel pen. Ge bruik
dit als com mu ni ca tie-kap stok over de komende maanden/jaren.? 

| Het verd ui de lij ken wel ke cri te ria wor den ge bruikt voor ver soe -
pe len(trans mis sie ri si co ver sus maat schap pe lij ke im pact?) is voor 
bur gers re le vant om ge maak te keu zes be ter te be grij pen; en bij
ve ran de ring en/ver soe pe ling en ui ter aard trans pa rant toe lich ten
hoe die cri te ria zijn toe ge past en wel ke af we ging er is ge maakt.
Vaar op data (be smet ting en, zie ken huis cij fers en/of vac ci na tie -
graad) in plaats van datums om teleurstelling te voor komen.? 

| Het be trek ken van ver schil len de be stuurs la gen, bran ches en ex -
perts met di ver se re le van te dis ci pli nai re ach ter gron den bij het
op stel len van een plan voor ver soe pe len kan hel pend zijn aan het 
for mu le ren van een een dui di ge, haal ba re en zo recht vaar dig mo -
ge lijk stra te gie voor ver soe pe len te for mu le ren. En om dit ver -
vol gens ook van uit deze ver schil len de achtergronden toe te
kunnen lichten.

| Con sis ten te com mu ni ca tie: een cen tra le en ge plan de stra te gie
voor de over heids com mu ni ca tie van uit ver schil len de be stuurs la -
gen rond om de pan de mie en maat re ge len rich ting de bur ger kan
voor een een dui di ge re beeld vor ming en ver wach ting en zor gen.
Be lang rijk is om daar bij uit te leg gen dat het uit voe ren van deze
stra te gie vraagt om flexi be le tus sen stap pen die o.a. af hank elijk
zijn van de epi de mi o lo gi sche cij fers en de si tu a tie in de
ziekenhuizen (geen datums maar zinvolle gegevens).

| Hel pen de hand: Be na druk het be lang van blij ven na le ven van de
ba sis maat re ge len en de con se quen ties hier van. Biedt men sen
(bur gers & bran ches) hand vat ten om wel over wo gen keu zes te
kun nen ma ken in com plexer wor den de si tu a tie waar in zo wel
(zelf/snel) tes ten, oplo pen de vac ci na tie graad en na le ving van
basis maatregelen een rol spelen.
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Het staat er dui de lijk en zou voor alle over heids com mu ni ca tie moe -
ten gel den. Dat ver vol gens Rut te er niet veel mee deed en bij voor -
beeld eerst de 21e april noem de, toen de 28e, toen mei en ui tein de -
lijk toch te rug kwam op 28 april voor de ver soe pe ling is tekenend, 

Ook Pie ter Omtzigt3 wijst in zijn ver fris sen de boek ‘Een Nieuw
So ci aal Contract’ op on dui de lij ke com mu ni ca tie naar de bur ger toe
en wil bij voor beeld dat op ie de re brief van over heid en in sti tu ties
en uit voe rings or ga nen een con tact per soon genoemd wordt.

Alter na tie ve com mu ni ca tie; BPOC 2020
Bet rouw ba re in for ma tie komt meest al pas bo ven wa ter bij een Par -
le men tai re Enquête, maar het par le ment was daar eerst (mo tie Wil -
ders/van Haga febr. 2021) te gen, maar stemt er op 4 no vem ber mee 
in. Veel valt er niet te ver wach ten van dit zelfonderzoek.
De Bui ten par le men tai re Onder zoeks com mis sie 2020 is een com -
mis sie op ge zet door bur gers en staat vol le dig los van de over heid,
be drijfs le ven en po li tiek.De com mis sie on der zoekt mid dels ver ho -
ren en ver kla ring en van des kun di gen de pro por ti o na li teit van het
be leid en de maat re ge len t.a.v. CoVid-19 en on der zoekt te vens of
de over heid zich aan de wet houdt. Men stelt de volgende vraag:

‘Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende 
maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief 
en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte
die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 vi rus?’

De po la ri sa tie in de com mu ni ca tie, de be del ka na len
De be doe ling van de over heids com mu ni ca tie was in hoofd zaak het
ge ven van voor lich ting, het com mu ni ce ren van maat re ge len en het
op bou wen van ver trou wen in wat de over heid en de we ten schap te
bie den had den. Jam mer ge noeg werd dat op ge diend in een voor al
ang staan ja gen de op zet, met drei gen de woor den, schri kaan ja gen de
gra fie ken en wei nig ruim te voor an de re me ning en of feed back. De
re gu lie re me dia ging en hier in mee, pu bli ceer den de doem- scena -
rio’s en ga ven in de talk show de ruim te aan de ex perts en qua si-ex -
perts die voor al het be leid toe juich ten. Er was geen open lij ke cen -
suur, maar ie der een voel de wel aan, dat die ‘anderen’ fout waren,
wappies, vaccin-ontkenners of erger.
In zo’n si tu a tie en met de mo ge lijk he den die so ci a le me dia ka na len, 
ook al de den die mee in de cen suur, toch bo den aan al ter na tie ve vi -
sies kon een heel me di a veld van anti-ge lui den op bloei en. Er ont -
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stond een heel com plex van com plot denk ers, an ders denk en de me -
di sche ex perts, maar ook van se rieu ze ana lis ten zo als Mau ri ce de
Hond, die een ei gen pu bliek be dien den. Dat werd snel een war boel
van on li ne-TV met veel con spi ra cy, veel be schuld i ging en van wan -
be leid, veel kri tiek op de een zij di ge over heids-com mu ni ca tie, maar
ook zorgen van medici en onderzoekers met een andere visie.

Er ont stond wel een soort spie gel van wat ik dan maar de pro-op -
vat ting en noem. De anti’s de den in we zen het zelf de, na me lijk de
angst aan ja gen met soms du bieu ze in for ma tie en te gen stan ders ne -
ge ren en zwart ma ken. De anti’s cen su reer den net zo hard, wie niet
meel iep in hun parade werd geweerd. 
De fi nan cie ring van die anti-me dia was na tuur lijk een pro bleem,
men moest het heb ben van gif ten en abon ne men ten, en dat bracht
ook even flink geld in het la atje. Daar mee wer den de anti-ka na len
en de al ter na tie ve kran ten zo als “De Ande re krant” pro fes si o ne ler
en be reik ten meer men sen, maar moes ten ook steeds meer be de len
om bij dra gen. Een heel bre de krant (5,7 mil joen) exem pla ren “hoe
nu verd er” kwam net voor de lokale verkiezingen in maart 2022 uit.
Met de anti-vax xers als be lang rij ke steung roep liep dat al le maal
best goed, en de oor log is ook weer een leuk aank no pings punt voor 
an der nieuws. De ka na len zo als Welt schmerz- TV, Blkbx, de Nieu -
we We reld en de al ter na tie ve me dia  krij gen meer diep gang, gaan
ook wat bre der en meer jour na lis tiek aan de gang en gaan na de cri -
sis ze ker een be drei ging vor men voor de MSM (mainstream
media).
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� 16 Mijn per soon lij ke her in ne ring en

De Co ro na-cri sis zal niet snel ver ge ten wor den. We heb ben al le -
maal onze ei gen her in ne ring en aan de cri sis, aan de lock downs, aan 
de men sen die we ver lo ren heb ben, aan de el len de en mis schien
ook de leu ke ding en uit die pe ri o de. Er ko men ong etwij feld hele
reek sen boe ken, fo to boe ken en video’s over hoe het was of hoe we
het ervaren hebben. 
In onze her in ne ring en gaan we ook de ding en mooi er ma ken of
juist slech ter, ding en aan vul len en opleu ken; zo werkt de men se lij -
ke geest nu een maal. We zijn door fa ses ge gaan. Na pa niek, ong e -
loof en ont ken ning wer den we kwaad of ang stig, zoch ten naar zon -
de bok ken maar ging en ge lei de lijk aan de si tu a tie ook aan vaar den,
het maar uit zing en, ac cep te ren dat het nu een maal zo en niet an ders 
was. Het is een ver wer kings pro ces, we zul len pro be ren te ont ken -
nen dat dit echt een for se hob bel was in onze sa men le ving en per -
soon lijk le ven maar ui tein de lijk die ge voe lens ook los la ten, mis -
schien in ac tie ko men en er iets mee doen, betekenis zoeken en
uiteindelijk het allemaal een plek geven.
Ik wil mijn ei gen er va ring en en frus tra ties niet pro jec te ren in al ge -
meen he den maar hier weer ge ven wat ik me per soon lijk herinner. 
Toen de eer ste be rich ten me be reik ten, zag ik dat toch nog wel als
Ver weg gis tan, der ge lij ke ding en ge beu ren hier niet, de video’s
over de si tu a tie in Chi na raak ten me niet zo erg. Dat was het
nieuws, ie de re dag ge beu ren er vre se lij ke ding en over al in de we -
reld, waar om me druk ma ken over een uit braak in Wu han? Maar de 
stroom be rich ten hield aan en via Fa ce book kwa men er ook steeds
meer foto’s film pjes en on rust ba ren de sig na len door, dat was daar
in Chi na geen nor ma le ramp, er be gon zich in mij een on rus tig ge -
voel te ont wik ke len. Om me heen was er nog veel ont ken ning,
men sen ging en nog naar de win ter sport, waar om zou je je druk ma -
ken, er was toch ook vo gel griep, SARS en Ebo la ge weest. Onze su -
pe rieu re wes ter se ge zond heids-in fra struc tuur zou dat wel aank un -
nen. Toen ook de over heid be gon in te zien dat het wel eens veel
gro ter zou kun nen zijn dan een nare griep va ri ant be gon ik me meer
zor gen te ma ken; ik voel de de pa niek groei en. Ik zat ten slot te met
de rest ver schijn se len van een eerdere griep en ergerde me aan de
blije feestvierders en carnavalsgangers. 
De ang sti ge hou ding van de re ge ring met haar me di sche ex perts en
wat ik via so ci a le me dia en e-mails bin nenk reeg viel ech ter niet
meer te ont ken nen en kwa men sa men in een ge voel van on macht,
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meer nog dan angst. Wat ge beur de er al le maal, uit bra ken in Bra -
bant, steeds meer waar schu wing en en dat dit echt een pan de mie
zou zijn, toen maat re ge len, dit kon niet waar zijn, waar om kwam er 
nie mand met oplos sing en? De ex perts be gon nen over el kaar heen
te bui te len? Had den ze dit niet voor speld, het zat er aan te ko men.
Irri tant vond ik dat, dat wijs neu ze ri ge, ik heb het toch ge zegd! Ik
trok het me wel aan, ik wist ei gen lijk wel, uit ei gen er va ring, dat
die Chi ne se griep heel wat meer scha de kon be rok ke nen dan een
week je in bed. De zie ken hui zen be gon nen vol te lo pen, er ging en
men sen dood. Maar dat was niet voor mij! Ik viel wel in de ri si co -
groep maar was, voel de ik, be schermd doord at ik al SARS ge had
had. Ik was er vast van over tuigd was, dit over komt mij niet! Daar -
in stond ik niet al leen, om me heen wa ren veel men sen die bij na re -
li gieus ge loof den dat Co ro na iets voor an de ren was, niet voor ons.
In het be gin wa ren er ook geen slacht of fers die ik ken de. Dat kwam 
pas in de twee de golf, toen kwam het veel dichterbij, mensen om
me heen kregen Corona, er waren sterfte-gevallen in mijn netwerk.

De ong erust heid slaat toe
Toen de maat re ge len echt be per kend wer den, de stra ten le ger en de
af lei ding van er gens gaan eten of wink elen weg vie len, be gon ik me 
be nauwd te voe len. Niet zo zeer angst voor de ziek te en de ge vol -
gen, meer een diep soort on be ha gen. Ik ging veel naar een vrien din
in Zutphen, die goed voor me zorg de en waar ik min of meer bij in
iso la tie zat maar als ik in Amster dam was voor de post en zo voel de 
ik de ang sti ge sfeer daar. Niet al leen ong ezel lig, vreemd stil en leeg 
maar be drei gend. Ik was blij weer weg te kun nen uit de stad. En die 
iso la tie daar in een wat min der hec ti sche om ge ving, dat viel wel
mee, ook niet ong ezel lig, de NetFlix ver sla ving be gon in te kic ken
en als schrij ver en jour na list viel er ge noeg te speu ren en uit te vin -
den. Daar kon je dan ook weer over pra ten, met elkaar maar vooral
ook via de sociale media. 

Ik heb veel con tac ten in de VS, ook met me di sche pro fes si o nals en
daar com mu ni ceer de ik veel mee, hele sky pe en la ter zoom-nach -
ten. De hele ver kie zings-gek te daar en de uit bar sting en van Trump
hiel den me na tuur lijk ook be zig maar het viel me op, dat Co ro na er
in het be gin nog niet zo be drei gend werd ge zien als hier. Onder tus -
sen ont wik kel de ik m’n ei gen vi sie over hoe angst en je darm flo ra
(gut-bi o me) een rol spe len en zag ik aank omen, dat het in Ame ri ka
veel har der zou aank omen dan bij ons. Een ong ezon de le vens stijl,
meer an ti bi o ti ca in het voed sel, min der so ci a le ze ker heid, gro te
groe pen on der de ar moe de grens, de span ning en over wie de pre si -
dent zou wor den, dat zag er niet goed uit. Ik wist dat de darm flo ra
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van de ge mid del de Ame ri kaan be hoor lijk was uit ge put en er daar
waar schijn lijk veel meer slacht of fers zou den val len. Mijn ge sprek -
ken met vrien den daar wa ren dan ook frustrerend, het zou wel
loslopen dacht men daar. We kennen ondertussen de afloop.
In Ne der land be gon on der tus sen de hele si tu a tie tot ener zijds slaafs 
en braaf scha peng edrag en an der zijds tot weer stand, ver zet, op stan -
dig heid te lei den. De ma nier waar op door de over heid, de BOA’s
en de po li tie maar ook in de zorg de veel te strik te en overd re ven
re gels ook nog eens on men se lijk wer den na ge leefd en ge hand -
haafd, dat raak te veel men sen. Ook ik leef de mee met fa mi lie en
vrien den, die al leen ach ter glas of he le maal geen con tact moch ten
heb ben met wie in een zie ken huis of thuis zat. Maat re ge len als de
avond/nacht klok le ken me zwaar overd re ven en niks uit ha len. Niet
bui ten mo gen wan de len met een paar men sen, het leek me on zin -
nig. Ik keek naar de al ter na tie ve TV-shows via in ter net, pro gram -
ma’s als Weltschmerz, Blckbx of men sen als Mau ri ce de Hond, die 
vond ik soms wat egot rip pe rig maar ook in for ma tief en in ze ke re
zin hard no dig. Niet om dat ze ge lijk had den maar om dat er even -
wicht moest zijn in de informatie-voorziening. En je had weer wat
om samen over te praten, na zo’n uitzending.

Mond kapjes
Er wa ren al ler lei maat re ge len en na tuur lijk vond ik het jam mer dat
ik ner gens meer naar toe kon gaan, uit eten, mu sea, fes ti vals, maar
ik had goe de vrien den, m’n fa mi lie, het viel al le maal wel mee. Die
mond kapjes vond ik vre se lijk, ge mas ker de men sen, ook op straat
ter wijl dat he le maal niet hoef de. Ik had, van we ge m’n be nauwd -
heid wel een ont hef fing in m’n zak en me di ca tie-doos jes. In het be -
gin liep ik nog wel eens te gen nare BOA’s op, maar ge lei de lijk
wen den we er aan. Ik wil de men sen niet on no dig ir ri te ren of hun
af keu ring voe len, dus deed ik braaf een mond kapje (wel steeds de -
zelf de, merk te ik na maan den) op, maar niet over m’n neus. In de
rij voor de kas sa of als er veel men sen bij el kaar ston den deed ik
dat dan wel even goed. De hele tijd zo’n ding voor kon ik niet aan,
dan werd ik dui ze lig en ik had al last van draai dui ze lig heid door
Co ro na. La ter had ik zo’n plastic scherm, dat mocht officieel niet,
maar niemand deed moeilijk.
Van de avond klok had ik geen last, het leek me zwaar overd re ven,
maar ik ging toch niet uit en als ik gas ten kreeg ging en we ge woon
eer der eten. Ik heb wel wat ge ham sterd toen die rel len even erg be -
drei gen over kwa men bij de in voe ring van de avondklok.
Han den was sen was ook zo iets, m’n kleink in de ren braaf, met ka pot -
te hand jes. Achter af geeft het RIVM toe dat het niks uit maak te.
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Het kwam na tuur lijk al le maal wel bin nen. Aan de ene kant de pers -
con fe ren ties en de me di sche ja knik kers. Aan de an de re kant een
groei end ver zet en wer ke lijk een tsu na mi aan blogs, vlogs, film pjes 
en do cu men tai res van al dan niet des kun di gen en al dan niet ‘fake’
of ong eloof waar dig. Die ging en in te gen wat de ge ves tig de orde me 
wil de doen ge lo ven. Met fei ten, gra fie ken, de ene vi ro loog met
mooie ti tels en in dru kwek ken de po si ties na de an de re, echte experts 
of juist paniekzaaiers, of toch niet?

De ver kie zing en in maart wa ren span nend, ik was daar zij de lings
bij be trok ken en er wer den stel ling en ing eno men. Een op zich aar -
dig ini ti a tief als die par tij ‘Vrij en So ci aal Nederland’ ging daar d -
oor on der uit. Het werd een pro test par tij en ging stuk aan in ter ne
ruzie en egotripperij. 
Frus tre rend want ik ge loof de wel dat er iets moest ge beu ren. Het
hele po li tie ke sys teem was vast ge lo pen. Ik zat soms ook voor de
TV te schel den op wat Rut te en De Jonge de bi teer den. Nu deed ik
niet zelf mee met de de mon stra ties en rel len maar volg de het via
WhatsApp en so ci al me dia als of ik er bij was. Ik werd kwaad op
Hal sema en de ME, was in di rect con tact met de kof fie drink ers en
gele paraplu’s op het Mu seum plein maar dat wak ker de de frus tra tie 
al leen maar aan. Ik heb nog ge pro beerd via de lo ka le Amster dam se
zen der Sal to wat te or ga ni se ren maar de lock down maak te dat erg
moei lijk. Dan ga je toch iets doen. Ik ging veel pos ten op so ci a le
me dia (een deel daar van be land de in dit boek) en ging bij voor beeld 
een ver za me ling aan leg gen van spot pren ten en foto’s van po li tie ge -
weld, de veteranen op het Museum plein, de demonstraties, het
Malieveld slagveld. 

In het al ge meen werd ik wel kwa der, want ik kon niet meer zon der
tests rei zen en men sen ont moe ten. Ik hield me daar om echt niet
meer aan de re gels en no dig de meer men sen uit dan mocht om te
ko men eten (en mu ziek te ma ken, in je huis ka mer is live-mu ziek
toch wel een bij zon de re en vaak ont roe ren de er va ring). M’n woe de 
over de hele si tu a tie en dat zou best een ma nier kun nen zijn om
m’n angst ach ter te ver ber gen, zet te ik om in ac tie, in ex pres sie, ik
deed ten min ste wat. Ik was nog steeds niet ziek ge wor den en na
meer dan een jaar leek me dat ook verd er on waar schijn lijk. Ik was
ge noeg bloot ge steld ge weest aan de virusdeeltjes, blijkbaar was ik
redelijk immuun. 
Kwaad heid is voor mij een sig naal om in ac tie te ko men en toen het 
idee voor dit boek op kwam, na con tac ten met on der meer Wy bren
van Haga, was dat ook een ma nier om iets te doen. Ik wil niet aan
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m’n kleink in de ren hoe ven te ver tel len dat opa al leen maar was
weg ge kro pen en in qua ran tai ne was gegaan.

Me ta noia
Co ro na heeft voor mij ook po si tie ve kan ten ge had, ik heb meer ge -
leerd an ders te denk en, niet van uit angst en wan trou wen, maar van -
uit wat le o nard Co hen zong: ‘There is a crack in eve ryt hing, that’s
how the light gets in’. Dat om denk en leer je niet van de goe de tij -
den maar juist als het mis gaat ko men de goed ding en in ten ser aan., 
Ik ben dank baar voor wat ik ge leerd heb en mocht er va ren. Hef tig,
con fron te rend, maar ook een uit da ging om steeds weer een breder
perspectief te zoeken.
Ik heb veel ge huild, van woe de en frus tra tie, maar ook om dat ik
aang edaan was. Vrien den die mu ziek kwa men ma ken, me om hels -
den en zo uit druk ten dat ze me echt waar deer den en voor bij de re -
gels durf den te gaan, dat raak te me. Sa men lui ste ren naar oude
songs uit de 60-er ja ren pro test-tijd, sa men ko ken en eten. Mis -
schien ben ik ge woon een sen ti men te le oude man maar het deed me 
wat. Ik kreeg er een hob by bij, ging koken, kocht ook kook boeken. 
De ge sprek ken, via de oude te le foon of so ci al me dia, het kreeg
meer diep gang en in houd, werd in tie mer, ik kreeg waar de ring voor
de ge deel de in ti mi teit waar voor pri va cy zo es sen tieel en no dig is.
De len, zon der voor waar den, maar om dat je je dan be ter voelt, Co -
ro na maak te dat meer voel baar voor me. Bu ren die me hiel pen m’n
bood schap pen naar de der de verd ie ping te til len wer den vrien den,
dat is de winst van zo’n el len di ge tijd. De we reld werd in ze ke re
zin klei ner, maar in ten ser, meer be wust wor den van de na tuur, van
aan ra ken, con tact, van de ge wel di ge kracht die men sen zo vaak
ver ber gen maar nu naar bui ten kwam. Spi ri tu eel heb ik een paar
stap pen ge maakt, zo als beter accepteren wat is en daar de
schoonheid van zien en toelaten. 
De her in ne ring en zul len me bij blij ven. Die ve te ra nen op het Mu -
seum plein, men sen die op kwa men en stand hiel den voor het recht
van an de ren om te de mon stre ren, de mars op 5 sep tem ber, van mij
mo gen ze een stand beeld. Men sen die steeds maar weer de knop -
pen aan draai den en wrang en dwang in zet ten, verdienen dat niet.
Een van de mooie her in ne ring en is ook dat ik mee hielp om geld in
te za me len voor een vrien din die in India ge strand was en liet we -
ten dat de men sen daar ver hong er den. Door haar be sef te ik dat di -
rec te Co ro na-do den maar een klein deel uit ma ken van de slacht of -
fers. Elders in de we reld ging en men sen dood van de hong er, door
de lock downs en de in een stor ting van hun eco no mie. Toen die
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klein scha li ge maar heel di rec te ac tie aan sloeg, voel de ik dat ik ein -
de lijk wat prak tisch had ge daan. Toen la ter de Indi a se te le vi sie haar 
ac tie in beeld bracht en ik al leen maar veel ‘Holanda’ kon ver staan
was ik echt trots, we hadden een dorp echt geholpen.

Alle er va ring en, de ang sten, de kwaad heid, het ge voel meer ver -
bon den te zijn met m’n vrien den en het uni ver sum, de rouw om wie 
er niet meer is, het is nog al le maal niet op z’n plek maar ik heb wel
het ge voel dat de ver wer king een eind op streek is. De ont hul ling en 
over wat er mis ging hel pen een beet je, grim lachend lees ik de
kran ten met steeds meer ont hul ling en over in der daad, fuc kups. De
meer der heid zou ach ter het be leid staan, maar ge loof ik dat nog?
De meer der heid ge brui ken om een min der heid te dwing en, heet te
dat vroeger niet fascisme (Reich)? 
Sinds de zo mer van 2021 is met name het over heids be leid me zo
te geng eval len, zo schaam te loos ing aand te gen de grond wet en de
men sen rech ten, dat ik het op gaf om m’n emo ties vast te leg gen,
kwaad heid is geen ge zon de staat. Ik ging aan de slag met dit boek,
en re gis treer de eer der de emo ties om me heen dan van me zelf. Te
veel weg zink en in de kwaad heid en angst zou me maar depressief
maken.

Post Co ro na the ra pie
P.S. Le zers vroe gen me, wat ik heb ge daan en nog doe aan mijn
Long/Post Co ro na klach ten. Het Long fonds doet daar zo ge naamd
veel aan, maar komt niet veel verd er dan fy sio en vi ta mi nes. Dat is
jam mer, er is best wat te vin den wat je kunt pro be ren. Ik heb me -
zelf een aan tal van hun fy si ot he ra peu ti sche oe fe ning en aang eleerd
en doe die ook, ik moet wel. Ver der schaf te ik een twee de hands
zuur stof-in stal la tie aan. Ik merk te dat voor al stress slecht is. Ik pro -
beer de al ler lei al ter na tie ve mid de len, ook veel pro bi o ti ca en al ge -
he le rei ni ging zo als ap pel azijn ‘s mor gens. Het mid del Ashwa gand -
ha re gu leert de bij nie ren (je emo tie-oren) en helpt me daar bij maar
dat kan heel per soon lijk zijn, net als m’n gist in to le ran tie die merk -
baar werd. Bij post-Co vid is je al ge he le weer stand ver zwakt, ove ri -
gens net al na vaccinatie en daarom lijken de klachten ook op
elkaar en is er verwarring. 

Nog wat tips. Een raar blaas ding etje (Air Phy sio) hielp me be ter te
ade men en de be nauwd heid iets aan te pak ken. Be we gen en oe fe -
nen, en ook (zelf)-mas sa ge  is es sen tieel, voor bij fy si ot he ra pie die
wel helpt de long spie ren sterk te ma ken of te hou den. Ik pro beer de
ook an de re mid de len, zo als kath (cath) bla de ren uit Ethi o pië en dat
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hielp be hoor lijk, maar ik kan het niet meer krij gen; het is nu ver bo -
den. Ik denk dat mid de len om op gro te hoog te om de zuur stof-op -
na me te ver be te ren zo als ook coca bla de ren in Peru en Rho di o la
door de Ti be ta nen mis schien voor Long Co ro na iets kun nen zijn.
Zo iets zou se rieus on der zocht moe ten wor den. Ver der kreeg ik via
de dok ter lage do sis Sil de na fil (20mg) als long me di cijn en dat hielp 
af en toe om weer op gang te ko men. De bloed druk bleek de draai -
dui ze lig heid (erg ver ont rus tend, maar komt erg veel voor, ook na
vac ci na tie) te ver ster ken, dus goed let ten op stress en me di ta tie
hielp, ook neem ik een T-cell on der steu ner Vi taxyn met goed re sul -
taat. Toen ik nog een keer Corona kreeg (de oMicron in begin
2022, niet erg heftig) heb ik (illegaal) Ivermectine gebruikt. 



� 17 Mensenrechten, noodwet, edicten, 
vaccinatiedwang, demonstreren

De juiste rede is namelijk de ware wet, overeen stemmende met
de natuur, over allen verspreid, onveranderlijk, eeuwig, die tot
de plicht aanspoort door te bevelen, die door te verbieden
afschrikt van het bedrog, die toch niet tevergeefs aan de
waardigen appelleert of hen afschrikt, hoewel zij tevergeefs de
onwaardigen beweegt door haar geboden en verboden.

Cicero

In het twee de deel van dit boek ko men fun da men te le rechts vra gen
aan de orde maar in de ac tu a li teit moe ten toch een aan tal ju ri di sche
prin ci pes, die in de cri sis re le vant wa ren of die zijn ge ne geerd hier
al wor den ge noemd. Het gaat voor een deel om fun da men te le men -
sen rech ten zo als licha me lij ke in te gri teit die van we ge de haast en de 
‘noodzaak’ wer den aang epakt, ing eperkt, niet meer af dwing baar
wa ren bij een steeds mider onafhankelijke rechterlijke macht.

Expe ri men te le vac cins, Neu ren berg Code
De nu ge bruik te vac cins zijn nog steeds for meel ex pe ri men teel,
wer den echt in een nood vaart ont wik keld en heb ben niet de nor ma -
le test pro ce du res door gaan en blij ken ach ter af ook nare bij ef fec ten
te heb ben. Ener zijds be grij pe lijk, er was haast, er stier ven men sen,
dus werd dat ge ac cep teerd door de in stan ties. Men ac cep teer de
zelfs het blok ke ren van al ter na tie ve therapievormen en medicijnen
als conditie.
De oud ste in ter na ti o na le code voor ethisch kli nisch on der zoek bij
men sen werd naar aan lei ding van de af schu we lij ke me di sche ex pe -
ri men ten in con cen tra tie kam pen vast ge legd in de Code van Neu -
ren berg van 1947. In 1964 volg de de Ver kla ring van Hel sinki, dat
zou de vei lig heid van proef per so nen in me di sche ex pe ri men ten
moe ten waar bor gen. Helaas zijn die met voeten getreden!
Arti kel 1 van de Code van Neu ren berg zegt bij voor beeld: ‘De vrij -
wil li ge toe stem ming van de proef per soon is ab so luut noodzakelijk’
en ook ‘zonder tus senk omst van enig ele ment van ge weld, frau de,
be drog, pres sie, mis lei ding of eni ge an de re ver bor gen vorm van be -
per king of dwang’. Dat sluit ver plich te vac ci na tie dus uit! Ook al
zijn er lan den die dit ne ge ren, ui tein de lijk is dit een in ter na ti o na le
en bin den de code. Ook de Ne der land se grond wet ga ran deert fy sie -
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ke in te gri teit maar is niet zo ex pli ciet en laat wat ruimte voor zoge -
naamde medische noodzaak.

Eu ro pe se kern prin ci pes; sub si di a ri teit, Co ro na wet
Een an der fun da men teel punt dat in de hele cri sis op de ach ter -
grond mee speel de is dat de op zich heel hel de re en goe de Eu ro pe se
uit gangs pun ten voor wet ge ving en uit voe ring, na me lijk dat iets
pro por ti o neel, ef fec tief en sub si di air moet zijn, niet meer wer den
na ge leefd, in de re gels en de uit voe ring. De de mo cra tie werd ver -
vang en door een edicten-systeem, de overheid legt op!
Die Eu ro pe se uit gangs pun ten zijn vol strekt hel der maar wer den ge -
ne geerd. Zin vol le de mo cra tisch ge dra gen wet ten en breed ge dra gen 
nor men wer den ge lei de lijk (ook al voor de cri sis) steeds meer ing -
eruild voor dic ta ten, op ge leg de re gels, dis pro por ti o ne le maat re ge -
len, boe tes en machts wel lus tig ge drag van de zit ten de uit voe ren de
macht zonder veel verweer van tegenmachten. 
Tij dens de Co ro na cri sis werd dit op vrij wel ie der ter rein erg dui de -
lijk, al les werd en wordt cen traal ge re geld. Het be grip dat dit ver -
schijn sel het bes te om cir kelt is ge brek aan ‘subsidiariteit’ en dat is
een moei lijk maar es sen tieel be grip. Het gaat ove ri gens niet om
sub si dies maar om de ma nier waar op de rol van de over heid of
macht heb bers wordt ing evuld en op welk ni veau. Het staat voor de -
cen tra li sa tie en klein scha lig heid, het leg gen van de ve rant woor de -
lijk heid en de machts mid de len die daar bij ho ren op het juis te ni -
veau. Sub si di a ri teit be te kent dat je het minst ing rij pen de middel
moet inzetten om een bepaald doel te bereiken. 

De hele ju ri di sche aan pak in de cri sis ram melt, het was en is een
ga tenk aas van re ge ling en die niet klop ten en aang epast moes ten
wor den, met ook de in steek om al les dan maar on der éen pa ra plu te 
breng en, een tij de lij ke (en steeds ver leng de aang epas te) noo dwet
(Tij de lij ke Wet Maat re ge len COVID-19) per 1 de cem ber 2020. Het 
Co ro na be leid, zo als de re gels be tref fen de mond kapjes, 1,5 me ter,
avond klok etc. was al min of meer op ge legd via nood maat re ge len
en de re ge ring heeft dat rechts kracht ge ge ven door die noo dwet.
Die gaf de re ge ring de wet te lij ke ba sis voor de maat re ge len en
werd ook door de bei de Ka mers van het par le ment ver lengd en be -
krach tigd, wel met amendementen, Kathalijne Buitenweg (GL)
verdient hiervoor een pluim. 
Er spe len drie be lang rij ke kwes ties in de dis cus sie over nood maat -
re ge len en een wet te lij ke ba sis er voor.
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A: vrij heid en vei lig heid: 
Bei de spe len een rol maar lig gen niet op de zelf de as, in le ve ren van
vrij heid in ruil voor ze ker heid is een il lu sie, ze zijn al le bei no dig.
Het zijn twee di men sies, waar bij ook nog cul tuur/re li gie (voor bij
de rede en nuts vra gen) en con text een rol spe len. De twee ge vleu -
gel de paar den uit Plato’s Phe a drus zijn een goed beeld. Dat komt in 
het twee de deel uitgebreid aan de orde.

B; de taak van de over heid. 
De keu zes tus sen vrij heid en vei lig heid zijn in di vi du eel maar de
over heid (de wet) is er om gren zen en nor men te stel len en die te
waar bor gen. Wet ten moe ten dan wel over eenk omen met het rechts -
ge voel, dat is het fun da ment waar op de rechts or de rust, an ders is
na le ving pro ble ma tisch. Er dient ook een ba lans te zijn tussen
plichten en rechten. 

C: De taak van het par le ment
Het par le ment moet on der meer, na ad vies van de Raad van Sta te,
na gaan of een wet niet in strijd is met de grond wet, het Ko nink -
rijks-sta tuut en in ter na ti o na le verd ra gen zo als die over de uni ver se -
le rech ten van de mens. Daar is bij ve len, zo wel bur gers als ju ris -
ten, twij fel over. Ook moe ten de we ten aan de prin ci pes van pro -
por ti o na li teit, sub si di a ri teit en doel tref fend heid (die ook Eu ro pees
zijn vast ge legd) wor den ge toetst. Ver de re ei sen zijn re de lijk heid,
ro buust heid, uit voer baar heid, re ac tie- en gel dig heids pan ne, rechts -
ze ker heid en ge lijk heid voor de wet voor ie der een. Met name dat
laat ste, het ge vaar van dis cri mi na tie en pro fi ling, is niet denk beel -
dig. Di gi ta li se ring opent hier nieu we wegen en mogelijkheden tot
ge- en misbruik, ook in het kader van IoT, 5G, beeld herkenning.

Recht ma tig heid, recht vaar dig heid, de wet
Het Ro mein se recht ken de de lex (een ge for mu leer de wet), maar
ook het recht dat niet door de over heid ‘gegeven’ was maar zich
ba seert op recht vaar di ge hid; het ius. Een be lang rijk ver schil tus sen
de lex (een ge for mu leer de wet) en een edict was dat een edict al -
leen gel dig was tij dens de ambts ter mijn van de ge zags dra ger en
een lex gold eeu wig. De stap van edict naar lex, van maat re gel van
be stuur naar goe de wet te lij ke ver ank ering vraagt de mo cra ti sche in -
spraak en par le men tai re in stem ming voor bij een nor ma le meer der -
heid, als er grond rech ten in het ge ding zijn. Dan is ver trou wen op
de im pli cie te fair play ga ran tie van het Ro meins-Rijn land se mo del
en de mo cra ti sche in stem ming niet ge noeg. We ken nen he laas geen
be roep op zo iets als een Bun des verf as sungs-Hof of Constitutioneel
Hof. Dat constateerde ook Pieter Omtzigt al.

154



Heb ben we nog wel sub jec tie ve rech ten?
Kan de bur ger zich nog wel ver we ren te gen een staat, die steeds
macht i ger wordt en de in vloed van de bur ger be perkt. Waar blijft
de ze ker heid, de be scher ming via het de mo cra tisch sys teem maar
ook door wet ten en ju ri di sche in sti tu ties, zo als de rech ter lij ke
macht en het Open baar Mi nis te rie, op ba sis van wet ten die de po si -
tie van de bur ger waar bor gen en met zijn belangen rekening
houden. 
Het ver le nen van rechts be scher ming, on af hank elijk van de sta tus
van de ge lae deer de, staat aan de wieg van zo wel het mo der ne idee
van men sen rech ten als van het con cept van sub jec tie ve rech ten, dat 
ook een the o lo gi sche ach ter grond heeft, het idee van God de lij ke
recht vaar dig heid en ge we ten. De ont wik ke ling van de men sen rech -
te ni dee en het con cept van sub jec tie ve rech ten zijn ook his to risch
in nig ver bon den. Helaas zijn die rechten en principes, vastgelegd
in de Grond wet en in ter na ti o na le verd ra gen over men sen rech ten en
ook de Code van Neu ren berg en Hel sinki min of meer in de ijs kast
be land, men moest de pan de mie aan pak ken, prin ci pes le ken even
min der be lang rijk. Maar hei ligt het doel de middelen?

Pri va cy
Een van de pijn pun ten bij wat er al le maal ge re geld werd tij dens de
cri sis is de pri va cy. Ano ni mi teit en in ti mi teit, nood za ke lijk om ini -
ti a tie ven te ont wik ke len, te le ren en zich met an de ren te ver bin den,
zijn fun da men te le be hoef tes. Die opof fe ren en al les vast leg gen en
kop pe len is erg ge vaar lijk, Het in nood ge val len de len van ge voe li -
ge in for ma tie kan no dig zijn maar wordt snel een ge woon te. Di gi ta -
le tech niek maakt mis bruik (door be drij ven, cri mi ne len en over -
heid) ge mak ke lijk en ver gaand. De Co ro na nood was zo hoog en de 
over heid wil de zo veel van ie der een we ten, dat er al ler lei da ta be -
stan den, soms niet eens goed be vei ligd, wer den op ge tuigd. Maar
vaak op een knul li ge, slecht be vei lig de en on toe gank elij ke ma nier
en vaak zon der de es sen ti ële en re le van te in for ma tie. Bes tan den zo -
als wie waar en wan neer ge vac ci neerd wer den, wie po si tief test te,
etc. blij ken on vol le dig zijn, een van de vele on der lig gen de mank -
emen ten. Bij het op zet ten van de be stan den, door al ler lei in stan ties
en soms wat ge heim zin nig door vei lig heids dien sten pro beer de men
wel de pri va cy te eer bie di gen maar het was niet al le maal even hel -
der en ook niet erg veilig, af en toe lagen er bergen gegevens op
straat, maar weten we nog niet precies of bijvoorbeeld de
oversterfte meer voorkomt bij gevaccineerden. 
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� 18 Cen suur, mi sin for ma tie

De waar heid komt van bo ven af, we krij gen die op ge le peld door
Mark Rut te in z’n dins dag avond pre ken en die wordt nu door de
ge zond heids in spec tie op ge legd aan art sen, die zelf denk en en ad vi -
se ren. Het hele OMT, het ka bi net, het RIVM, ze spra ken met één
mond. Wie daar aan twij fel de was dom, een wap pie, aso ci aal en
moest te recht ge we zen wor den of, zo blijkt, be straft. Ande ren in for -
me ren over je twij fels of wij zen op me ning en en on der zoe ken die
af we ken van de ‘officiële waarheid‘, dat mocht niet. Stop pen daar -
mee dus, door so ci a le druk uit je om ge ving, of om dat de over heid
je in het snot je kreeg. Ging dat niet goed schiks dan kwam de po li tie 
aan de deur, werd je als een soort ter ro rist ge re gis treerd en als je
het als arts aan durf de om iets te zeg gen over al ter na tie ven, of zelfs
rap por teer de dat je daar mee goe de re sul ta ten be haal de, dan kreeg je 
straf of een muil korf. Mond hou den, braaf zijn, niet voor je zelf
denk en of op ko men; de dystopische verhalen over Big Brother,
1984 en Animal Farm bleken uit te komen.

Mis lei ding, fake news, sa men zwe ring en 
Al snel na het uit bre ken be gon nen de ver ha len bin nen te drup pe len, 
het was de schuld van het groot ka pi taal, dit vi rus was op zet te lijk
ont wik keld en los ge la ten, de Chi ne zen aten rare wil de die ren, het
had iets met G5 mo bie le te le fo nie te ma ken, dat was een aan val van 
bui te naard sen, maan man ne tjes, het in ter net stond te tril len van de
ver ha len. Wat waar was of on zin, wie oprecht was en wie de zaak
be don der de of iets wil de slij ten, wie baat had bij bepaalde
berichten, dat was onduidelijk. 

Maar het was wel las tig, ze ker voor de ge nen die las ti ge be slis sing -
en moes ten ne men, nare en ing rij pen de maat re ge len opleg gen en
ook nog het volk rus tig moes ten hou den. Dus stap te men nog al
mak ke lijk heen over ba sis rech ten op vrije me nings ui ting, de mon -
stre ren en pri va cy. Met als ar gu ment dat het al le maal zo ernstig
was, een noodtoestand en nood breekt wet.

De cen suur sloop bin nen, de me dia de den leuk mee en ga ven geen
ruim te aan al ter na tie ve me ning en, men sloot de rij en. Eerst was dat
niet zo dui de lijk, er was toch al spra ke van een in for ma tie tsu na mi
en dat hier en daar wat werd weg ge fil terd viel niet op. Maar toen
be gon het fil te ren en trim men, ook door de hele si tu a tie rond Do -
nald Trump in de VS nog al aang ewak kerd. De gro te plat forms, in
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we zen niet ge bon den
aan wel ke re gu le ring
qua cen suur dan ook,
ging en cen su re ren en
con tro le ren. Ze wil den
in het ge vlei blij ven of
ko men bij de macht heb -
bers of ko men de macht -
heb bers en de cen suur -
knop werd aang edraaid. 
Eerst viel het niet zo op, 
je Fa ce book posts kwa -
men ge woon niet door maar toen ging men met fact-chec kers wer -
ken. Als je wat af wij kends be weer de, kreeg je zo’n be richt je, la ter
werd je voor 24 uur het zwij gen op ge legd of je hele ac count ge -
blok keerd. Altijd met een ver wij zing naar hoe fou te in for ma tie an -
de ren kon scha den, over de et hi sche op stel ling van Goog le, Instag -
ram, Twit ter; men deed dit toch voor je ei gen best wil! La ter ging en 
ze er een ver wij zing bij hang en naar een over heids-site, daar stond
hoe het echt was! De overheid stuurt ook direct de platforms aan en 
laat b.v. YouTube films verwijderen!

De cen suur werd door po li ti ci zelfs verd edigd, fake-nieuws en con -
spi ra cy ver ha len moes ten weg ge hou den en on derd rukt wor den. Dat 
mocht en moest, hoe zo recht op vrije me nings ui ting, ve re ni ging, in -
te gri teit van per soon lij ke com mu ni ca tie, ge zien de pan de mie kon -
den die rechten wel even opgeschort worden. 

Het is fa li kant uit de hand ge lo pen. In ons land ging en KPN en haar 
on der lig gen de pro vi der-mer ken zelfs hun spam fil ters ge brui ken om 
par ti cu lie re en in we zen ge hei me e-mail cor res pon den tie met woor -
den als Co ro na weg te fil te ren; een aper te in breuk op brief ge heim
en het recht op per soon lijk com mu ni ca tie. Dat viel niet eens op
want een niet ont vang en e-mail mis je niet. Dat de hele si tu a tie na -
tuur lijk te verwachten was, is geen nieuws. 
Cy ber spa ce kent na me lijk geen al ge meen gel den de wet ten, Hier en
daar wor den door over he den wat hek ken neer ge zet en boe tes uit ge -
deeld maar het in ter net is in we zen vo gel vrij. De re a li sa tie dat cy -
ber spa ce niet on af hank elijk is (in de pen dent) maar ui tein de lijk tot
to ta le af hank elijk heid en in ter de pen den cy leidt is door de Co ro na
cri sis zo dui de lijk ge wor den dat een internationale cyber-rechts -
orde nu toch erg urgent is.
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� 19 Con spi ra cy, wie zit er ach ter

Er doen al ler lei ver ha len de ron de. De ene sa men zwe rings- of con -
spi ra cy-the o rie is nog com plexer en be ang sti gen der dan de an de re.
Het loopt van be schuld i ging en aan de eli te en de ‘Cabal’ (uit het
Engels, een ge hei me en sa men zwe ren de groep) van macht heb bers
en rij ken tot in vloe den van bui te naard se we zens, rep tie len, dui vels,
ul tra recht se fas cis ten en ul tra link se ter ro ris ten. Dat Co ro na de straf
is van God om dat we ge zon digd heb ben of een re ac tie van de Gaja
we reld ziel zijn nog vrij on schuld i ge ver sies. Dat ui tein de lijk de
over heid zelf de grootste samenzwering is, komt steeds duidelijker
naar voren. 

Ik ge loof niet zo in die heel eso te ri sche sa men zwe ring en. Niet ie -
de re sa men wer king is een sa men zwe ring. Er zijn ong etwij feld
men sen die met el kaar af spra ken ma ken om voord eel te be ha len, er
zijn al tijd auto-con spi ra cies. Soms op gro te schaal, ook lan den re -
ge len vaak ding en die bui ten beeld blij ven; zo zijn veel oor lo gen
be gon nen. Het zijn dan min of meer nut ti ge sa men wer king en die
kwa lijk kun nen uit pak ken maar ook goed be doeld kun nen zijn.
Men sen vor men nu een maal groepjes, iden ti fi ce ren zich met over -
tui ging en, dat is on ver mij de lijk. Als macht i ge en su per rij ke men sen 
bij el kaar ko men zul len er ong etwij feld wel eens sno de plan nen ge -
smeed wor den en ook uit ge voerd maar dat is wat an ders dan een
ge hei me we reld re ge ring of New World Order (NWO) su per staat.
Dat er een ge hei me we reld wij de sa men zwe ring zou zijn met als
doel het om breng en van mil jar den men sen gaat nog al ver. Hoog -
stens kun je de G7 met haar 100 Days Mis si on to Res pond to Fu -
tu re Pandemic Threats zien als wereldregering, maar die is niet
geheim.
Ik ge loof wel in een soort col lec tie ve re so nan tie, een group-mind
ver schijn sel ver sterkt door angst dat re ge ring en en ‘experts’ op de
vac ci na tie-koers houdt. Niet om dat ze iets slechts wil len, maar om -
dat ze geen an de re oplos sing en kunnen accepteren.

Sa men zwe ring op we reld ni veau
Er zijn ong etwij feld fou te scenario’s die be doeld zijn om de macht -
i ge eli te in het za del te hou den, maar er is ook een fi lan tro pi sche
golf, rijk aards die blijk baar iets goed te ma ken heb ben. Er gaat, ook 
voor de macht i gen en su per rij ken, ech ter te vaak iets fout. De
WHO de schuld ge ven van de hele Co ro na-el len de als of het al le -
maal ge pland zou zijn met on der linge af spra ken en uit ge werk te
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scenario’s is een po pu lai re fan ta sie. Dan ko men er be wij zen bo ven
wa ter, die voor mij niet veel meer be te ke nen dan dat er in der daad is 
na ge dacht over ding en als een pan de mie of in een stor ting van de
we reld han del. Daar zijn hele hor des fu tu ro lo gen en plan bu reaus
mee be zig en gro te be drij ven of over he den zul len dat best ook wel
eens op pa pier heb ben ge zet. Ook angstige scenario’s die dan
boven water komen als bewijzen van de ‘plandemie’.
Men wijst op men sen als Bill Ga tes en Ge or ge So ros. Nu heb ik die 
men sen per soon lijk ont moet en dan krijg ik echt niet het ge voel dat
het hier gaat om verd or ven gees ten, die de we reld wil len ma ni pu le -
ren. Ik heb be hoor lijk vaak con tact ge had met Bill Ga tes (ik was
ac tief in de ICT we reld). Bill is een on ze ke re, bij na na ïeve man die
nog steeds in druk wil ma ken en be wij zen dat ie geen drop-out is
maar ge slaagd als on der ne mer en fi lan troop. Hij heeft ze ker een ta -
lent om op het juis te mo ment de juis te ding en te doen en dat maak -
te hem steen rijk en hij is best slim maar hij mis te met Mi cro soft te
vaak de boot om hem ge ni aal te noe men. En zou die wat zie li ge
stre ber, die ook nog me-too be schul dig de is, nu wer ke lijk van plan
zijn om via vaccinaties actief de wereldbevolking uit te dunnen? 

Mi li tair Indus trieel Com plex
In het vol gen de hoofd stuk geef ik wel aan hoe (hy po the tisch) een
en an der in el kaar steekt. Dat is in ze ke re zin ook een sa men zwe -
rings the o rie, maar wat meer ge fun deerd. Dat zou dan voort ko men
uit wat als heel breed de sa men wer king van be drij ven, NGO’s in -
sti tu ten, over heids in stel ling en en men sen op be lang rij ke pos ten om
te zor gen dat de ont wik ke ling van wa pens, en de ver koop er van,
kan door lo pen. Dat gaat naar mijn ge voel ook bui ten de Ame ri -
kaan se pre si dent om, Trump voel de wel iets aan, maar kon er de
ving ers niet ach ter krij gen. Hij stap te uit de WHO, een pri va te club
waar veel duis te re be lang en in sa menk omen met o.a.geld van
Gates, maar mogelijk ook de spil in de hele vaccin-promotie.

Het Da vos the a ter
Dan is er de Da vos kliek, waar de wan na bees van deze we reld mo -
gen ko men aan schui ven. Ik zie dat daar voor al wat du bieu ze mil jar -
dairs, twee de rangs we ten schap pers en zie li ge kroon prin sen of ko -
ning en aan schui ven. Als zelfs Rut te er ook mee mag doen dan denk 
ik dat Da vos-top man Schwab voor al een me di at he a ter pro du ceert.
Een ach ter hoe de ge vecht waar de egot rip pen de eli te el kaar treft en
pro beert hun po si tie en het gam me le ge bouw van het ka pi ta lis ti -
sche, ne o li be ra le wes ter se ne o ko lo ni a lis me over eind te hou den.
Want dat be gint se rieu ze bar sten te ver to nen. Het kaar ten huis van
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oplo pen de schul den, stij gen de koer sen, steeds maar meer geld
schep pen en toe ne men de twee de ling is in sta biel, ook door Corona,
en dat weten ze. Ze zijn nog machtig, zeker, maar hoe lang nog?
De hele per privé-jet aan vlie gen de Da vos-co te rie van het World
Eco no mic Fo rum lijkt mij een club van zich be dreigd voe len de lie -
den. Als je daar mee mag doen dan tel je mee en er wor den toch
ook be lang rij ke thema’s be han deld, dat zeg gen toch in de me dia?
In mijn ogen zijn het niet de wer ke lij ke we reld lei ders die bij el kaar
ko men, in het cir cus mee draai en en zich als redders voordoen.
Uit Da vos ko men voor mij voor al sig na len dat het sys teem op klap -
pen staat. De fraaie plan nen, de nieu we we reld or de, het zijn ach ter -
hoe de ge vech ten van een eli te die weet dat die twee de ling in have’s 
en have-not’s niet te hand ha ven valt. Dus bui gen ze, gaan mee met
on doord ach te plan nen als een ba sis ink omen voor ie der een (daar
moet echt nog eens goed over na ge dacht wor den, het ver scherpt
voor al de twee de ling in de maat schap pij), pra ten over mi lieu-maat -
re ge len en la ten voor al op ti mis ti sche ge lui den ho ren over hoe de
ra ti o ne le tech no lo gie en het ne o li be ra le denk en de pro ble men kan
over win nen. Groei, ter wijl dat mis schien geen goed idee is, maar
voor al ie der een in een di gi ta le dwangbuis, dat lijkt het ultiemen
doel van het WEF, nu weer met CO2 footprint.
Is de kre to lo gie van de Da vos eli te zo als ‘Grand Reset’ en ‘Buil -
ding Back Better’ niet voor al een vrij brief voor meer tech no lo gie,
nog meer ont men se lijkt re sul taat-denk en. Want voor dat her bou -
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Com plot denk en
Rond Co ro na we melt het van de com plot the o rie ën en de com plot -
denk ers. De pro’s (maat re ge len, vac ci na tie, tes ten) maar ook de
contra’s be schuld i gen el kaar. Ei gen lijk op de zelf de ma nier met
mis-in for ma tie, in ti mi da tie, me dia-of fen sie ven. Vac ci na tie is ener -
zijds de to ta le red ding, de ziek te is zo kwa lijk dat ook zwang eren,
kin de ren en ui tein de lijk zelfs ba bies maar ge prikt moe ten wor den, ter -
wijl de contra’s juist spreken over de slachtoffers van vaccinatie. 
Dat is niet on ver wacht, dat ge beurt meest al bij gro te on rust, angst  en
als er een ge voel van on vei lig heid in de sa men le ving is. Men zoekt
naar ver kla ring en voor wat als een ramp za li ge si tu a tie wordt er va ren,
geeft mak ke lijk de schuld aan al dan niet echt be staan de groe pe ring en 
en mas keert daar mee het min der waar dig heids ge voel van bin nen.
Door zich te iden ti fi ce ren of zelfs aan te slui ten bij een be we ging die
ra ti o neel of ir ra ti o neel ‘bewijst’ dat er an de ren zijn die het al le maal in 
het ge heim heb ben be kok stoofd is dan een so ci a le en psycho lo gi sche
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vlucht ha ven. Zo’n opstelling geeft een simpele verklaring voor
ingewikkelde problemen.

Con spi ra cy denk en trekt voor al kan sar men aan, meer jong eren dan
ou de ren en meest al niet de best op ge lei den. Zij mis sen de er va ring en
het in zicht om on der scheid te ma ken tus sen ver zin sels, fake news, ge -
ruch ten, ma ni pu la tie ve in for ma tie  en de fal si fieer ba re wer ke lijk heid.
Van uit hun per spec tief zijn zij slacht of fer, ver trou wen ze de de mo cra -
tie, de over heid, de we ten schap en de ex perts niet meer en omar men
ge mak ke lijk be schuld i ging en aan het adres van ‘de anderen’, of die
nu in de maat schap pij, de po li tiek, of als to taal on zicht ba re we reld re -
ge ring ope re ren. Nu zijn er meest al wel wat ar gu men ten te vin den die
hun po si tie on der steu nen, want niet ie de re sa men zwe ring is een
illusie, er zijn wel degelijk sinistere groepen die snode plannen
hebben of hadden. 
Schan da len ge noeg die zo’n op stel ling on der bou wen, want Wa ter ga -
te, de al go rit mes van Goog le en Fa ce book, de ge hei me mi li tai re spi o -
na ge af de ling die in ons land bleek te be staan, het af dek ken van de
toe sla gen-el len de, de leu gens van de po li tiek, over al klok ken lui ders;
er is ge noeg brand stof voor een leuk me dia-fik kie. En maak het niet
te klein, een we reld com plot of ge hei me we reld re ge ring ‘bevechten’
van mil jar dairs, vrij met se laars, Jood se zi o nis ten, aliens, of al om vat -
ten de computerprogramma’s (ma trix).die ach ter de scher men al les
con tro le ren is in te res san ter dan de lo ka le wet hou der be trap pen. En
dan is het nieuws na tuur lijk niets an ders dan een zoethoudertje, met
politici en experts als marionetten die bespeeld worden.

Een sa men zwe ring of com plot is een ge hei me af spraak tus sen een
aan tal per so nen om iets te on der ne men ge richt te gen een an de re per -
soon of groep. Sa men hei me lijk sno de plan nen ma ken. Alleen blij ven
heel gro te plan nen en con spi ra cies nooit echt ge heim. De we ten schap
en de ker ken zijn vaak be gon nen als min of meer ge hei me be we ging -
en, de al che mis ten als voor lo pers van de mo der ne che mie en fy si ca
lie pen niet te koop met hun on der zoe king en. Maar ge lei de lijk groei de 
dat en kun nen we nog wel de com plot ten en kwa lij ke ma ni pu la ties
her ken nen, maar noemt nie mand ‘academia’ een con spi ra cy, al heeft
het er veel van weg. En de ker ken heb ben ook geen echt schone lei en 
daar zijn bibliotheken over vol geschreven.

Nu be staan er ong etwij feld club jes men sen die be paal de doe len wil -
len be rei ken, soms heel ne ga tief, soms po si tief, meest al om dat de be -
lang heb ben den er be ter van wor den. Ontken nen dat zo iets als het Da -
vos World Eco no mic Fo rum be staat en de be lang en van de zit ten de
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eli te en su per rij ken na streeft, is on zin nig. Dat is al le maal nog re de lijk 
open en in zich te lijk. Je kunt het kwa lijk noe men of juist zien als een
po ging om ‘normaal’ nog over eind te hou den, als een ach ter hoe de ge -
vecht of be wust de twee de ling in stand hou den, kies maar. Maar om
daar een ge hei me we reld re ge ring ach ter te zien, dat is com plot denk -
en. Dat bank en, su per rij ken, mul ti na ti o nals en fi lan tro pen al ler lei
plan ne tjes (scenario’s) be denk en en daar niet eens erg ge heim zin nig
over doen is ge woon een feit. De Roc ke fel lers, Rothschilds, de in ter -
net-mil jar dairs, de me dia mo guls zo als Mur doch en ooit He arst en de 
lei ders van to ta li tai re re gi mes pro be ren na tuur lijk de zaak naar hun
hand te zet ten, maar ge luk kig lukt dat nooit he le maal. En soms
bedoe len ze het nog niet zo slecht ook, de do-gooders van deze
wereld, maar zijn ze naïef en klunzig.

Com plot ten heb ben een si nis ter doel, neemt men aan. Denk aan het
on der mij nen van de sa men le ving, het ziek ma ken van be paal de groe -
pen, het na ja gen van over win sten, het ple gen van een staats greep, het 
ont ke te nen van een oor log, het ple gen van een aan slag op een per -
soon of een re ge ring  ten val breng en. Soms is er geen mo del of the o -
rie ach ter een aang eno men com plot, maar is de be schuld i ging vol -
doen de en mag de ‘volger’ het doel invullen.
Er zijn wel ge hei me com plot ten, over he den heb ben al le maal clubs
die zit ten te wroe ten zo als de CIA, ook in ons land bleek er een ge -
hei me mi li ti ai re an ti wap pie af de ling, de po li tie doet soms heel fou te
ding en, be drij ven en cri mi ne len zijn soms zeer kwa lijk be zig. Maar
zit ten daar aliens of een ge hei me we reld re ge ring ach ter? Zou onze
Ko ning met z’n klun zi ge ver gis sink jes of onze Mark die zo ver gee -
tach tig is, op dat ni veau aan de touw tjes trek ken? Als de Bil der berg
groep zo mach tig zou zijn en onze Wil lem Alexan der daar iets te
zeg gen heeft dan moet het wel een stelletje domkoppen zijn.

Het com plot denk en is van alle tij den en alle cul tu ren, an ti se mi tis me
is een dui de lijk voor beeld. Ook de rol van Nero in de brand van
Rome was een com plot ver haal dat niet op waar heid be rus te. Het
neemt toe in tij den van on ze ker heid, bij na tuur ram pen, oor log en
eco no mi sche de pres sie en nu de Corona pandemie.
Com plot denk en is meer in beeld sinds de Kou de Oor log. Ame ri ka
kreeg toen zo veel mi sin for ma tie van de ei gen re ge ring, dat men ging
twij fe len aan alle bang ma ke rij. Ook 9/11 was een sti mu lans. Eén van
de pi o niers in het voor al po pu lis ti sche en na ti o na lis ti sche com plot -
denk en was de in 1958 in de VS op ge rich te John Birch So cie ty (JBS) 
via het blad American Opinion (The New American),
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Wie zijn dat, de com plot denk ers?
Het al tijd moei lijk om een slui ten de clas si fi ca tie te ge ven van men sen 
die een be paald ge drag ver to nen. Toch is er met be hulp van zo ge -
naam de ka rak ter- of per soon lijk heids ty pe ring en wel aan te ge ven
wel ke soor ten men sen eer der nei gen tot het denk en in con spi ra cy ter -
men. Bij de en ne ag ram ty pes 2 (de hel per, de zor ger, ide a lis ten die
waar de vol wil len zijn voor an de ren) en type 6 (de ang sti ge en con tra -
fo bi sche loy a list, zoe kend naar sta tus, con tro le en struc tuur en ze ker -
heid) ko men ze het mees te voor. Bij type 6 zijn het voor al jong eren
(tot 28 jaar) en bij type 2 de wat ou de ren (ge mid deld 36 jaar) die er
aan mee doen. Dat twee ogen schijn lijk zo ver schil len de groe pen toch
ach ter de zelf de ding en aan hol len lijkt pa ra doxaal, maar za gen we bij
de ver kie zing en ook al. De har de com plot ters (6) en de spi ri tu e le zoe -
kers (2) stem den bei den op FvD. Ze gebruiken verschillende sociale
media, de jongeren vooral tweets, ouderen meer email en Facebook.

Oor za ken
Je zou kun nen zeg gen dat com plot denk en meest al een ge volg is van
een te gro te, on be reik ba re en niet lui ste ren de over heid of in sti tu tie en
een si tu a tie waar in de men sen zich mach te loos voe len. Dat is ech ter
de prijs van wat we ci vi li sa tie noe men, het so ci a le con tract dat no dig
is om een sa men le ving or de lijk te hou den. Als een groep men sen gro -
ter is dan de 150 van Ro bin Dun bar vormt zich van zelf een hi ërarchie 
en een ge laagd heid, er ont staat een top en een bo dem en het ge vaar is
dat de com mu ni ca tie al leen nog maar van bo ven naar be ne den gaat,
meer dic ta to ri aal en op ge legd. Dat groei en naar een cen traal ge zag en
daar mee ver lies van pro por ti o na li teit en sub si di a ri teit (pas send ni -
veau, zo dicht mo ge lijk bij de be trof fe ne) zien we voor al als er een
ex ter ne drei ging is, zo als bij de Co ro na pan de mie. Dat be te kent on -
macht voor wie niet in de top zit, voe ding voor het min der waar dig -
heids ni veau en als ge volg zoe ken naar een om ge ving en kap stok om
dat ong enoe gen een plek te ge ven. Gaan ge lo ven in een com plot dat
achter alle ellende zit en nog veel erger beoogt is dan een makkelijke
uitweg. Dan hoef je niet aan jezelf te twijfelen.

Sa men zwe rings the o rie ën zijn er, ik re fe reer hier aan wat Yu val Noah
Ha ra ri meld de,  in alle soor ten en ma ten, maar de meest gang ba re
vorm is die van het We reld com plot. In een re cen te pei ling werd aan
26 dui zend men sen in 25 lan den ge vraagd of zij ge loof den dat ‘één
enk ele groep men sen hei me lijk de ge beur te nis sen con tro leert en de
we reld regeert’. 37 pro cent van de Ame ri ka nen, 45 pro cent van de
Ita li a nen, 55 pro cent van de Span jaar den en 78 pro cent van de Ni ge ri -
a nen vonden dat ‘zeker of waarschijnlijk waar’.
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Omdat het com plot denk en zo breed ge wor teld blijkt, ze ker nu in ter -
net, so ci a le me dia en de glo ba li se ring er bij na een in dus trie van heb -
ben ge maakt, moe ten we aan ne men dat er so ci aal-psycho lo gi sche
mecha nis men zijn die dit col lec tie ve dwaal denk en be vor de ren. Er ont -
staat een col lec tie ve re so nan tie, men iden ti fi ceert zich met de the o rie,
voelt zich deel van een groep met ‘verheven’ ide a len (vrij heid van
me nings ui ting voor op); het is best ge zel lig om wat te chat ten en te de -
mon stre ren, dan voel je de adre na li ne weer eens. De be hoef te om dui -
ding te vin den voor wat be ang sti gend, drei gend en on be grij pe lijk is
te kent de mens heid. Re li gie is na het fa mi lie- en stam ver band de
oudste identificatie en is voor velen ook een soort complot geworden.
De psycho lo gie heeft na tuur lijk naar het fe no meen ge ke ken. Apop he -
nia is de psycho lo gi sche ten dens om zin vol le ver bin ding en of pa tro -
nen te zien in za ken en kwes ties die niks met el kaar te ma ken heb ben
(Klaus Con rad 1958). Het is een nor maal ver schijn sel, we zien bij -
voor beeld snel ge zich ten in de na tuur, maar kan ook pa tho lo gisch
wor den. Het com plot denk en is een typisch geval van apophenia. 

Ver kla ring en voor com plot denk en
De we ten schap pro beert dit soort ding en te ver kla ren en te ca ta lo gi se -
ren. Er zijn psycho lo gi sche (we wor den ge hyp no ti seerd, de ma trix),
so ci aal/col lec tie ve (we wor den uit ge buit en op ge leid tot sla ven en bra -
ve con su men ten) en spi ri tu e le (ge loof in deze of gene God) con -
spiracy theorieën. 

De be ken de fi lo soof (fal si fi ca tie-the o rie) Karl Pop per be schreef het
cen tra le pro bleem van de con spi ra cy the o rie ën als een ‘attribution
error’, waar bij een ge beur te nis ge zien wordt als ge pland en be doeld,
daar bij voor bij gaand aan toe val en on be doel de con se quen ties In The
Open So cie ty and Its Ene mies (1945) ge bruik te hij „the con spi ra cy
the o ry of so cie ty“ om het idée te be schrij ven dat oor log, wer ke loos -
heid en ar moe de het ge volg was van de invloed van een paar machtige 
figuren en groepen.

De Ame ri kaan se his to ri cus Richard Hof stad ter (The Pa ra noid Sty le
in Ame ri can Po li tics uit 1964) sug ge reer de een con sen sus ge voel
over de mo cra tie als uit gangs punt van com plot denk en. Zij die daar niet 
in pas ten en zich dus niet ver te gen woor digd voel den, zou den zich ver -
vreemd voe len en af wij ken de me ning en niet meer zien als ba sis voor
dis cus sie, maar als ge vaar lij ke en verd ach te op vat ting en. Dat zou tot
een pa ra no ïde, niet meer ra ti o ne le en col lec tie ve angst lei den en hen
ge voe lig ma ken voor cha ris ma ti sche lei ders en to ta li tai re re gi mes en
ex tre mis me. Daar zijn geen ar gu men ten te gen op ge was sen, er is zelfs
de nei ging om di a me traal te gen over el kaar staan de op vat ting en allebei 
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te omarmen. Zoals dat zowel ultrarechtse als spiritueel georiënteerden
op FVD stemden.

Ka ren Dou glas1, pro fes sor in ‘ so ci al psychology’ aan de Uni ver si ty of 
Kent UK, on der zoekt con spi ra cy. Ze con clu deer de on der meer dat ou -
de re men sen min der vaak in der ge lij ke the o rie ën ge lo ven dan jong -
eren, dat er geen ver schil is tussen mannen en vrouwen. 
Ver der en dat in tel li gen tie ne ga tief cor re leert, dus dat com plot denk ers
wel min der oplei ding en dus min der toe gang heb ben tot be trouw ba re
bron nen, maar niet nood za ke lij ker wijs min der in tel li gent zijn. Ook
nar cis sis me komt meer voor bij de con spi ra cy vol gers, die heb ben be -
hoef te aan uniek, bij zon der zijn, iets we ten dat an de ren niet we ten Ze
ziet drie psycho lo gi sche mo tie ven, epis te misch, exis ten tieel en so ci aal. 
Epis te misch wil len zeg gen op zoek naar ken nis en waar heid, een ver -
kla ring voor wat er ge beurt. Exis ten tieel draait om je vei lig en ge ac -
cep teerd te voe len, om au to no mie en je niet ge con tro leerd voe len. So -
ci a le mo tie ven gaan om je goed voelen, om zelfvertrouwen en om
groepsgevoel, ergens bij horen. 

Jes se Wal ker (2013) ziet vijf soor ten con spi ra cy the o rie ën:
• De vijand van buiten of „En emy Out side“ wanneer de dreiging van

buiten komt, bijvoorbeeld van buitenaardse aliens
• De vijand in eigen kring „En emy Within’ met mensen die als vijfde

colonne de zaak willen beïnvloeden.
• De „En emy Above“ zijn de rijken, de elite, de machthebbers die op

winst en macht uit zijn.
• De „En emy Be low“ zijn de armen, achtergestelden, de lagere klasse 

in de sociale orde wil omverwerpen.
• De „Be nev o lent Con spir a cies“ betreft hemelse krachten die achter

de schermen de wereld willen helpen.

Vol gens Michael Bar kun zijn er drie soor ten com plot denk en;
• Gerelateerd aan een specifiek voorval (Moord op Ken nedy, 9/11)
• Systematische con spir acy theorieën, die een breder doel erachter

aannemen.
• Superconspiracy theorieën die allerlei andere complotten bij elkaar

har ken en verbinden tot een geheel, meestal met een geheimzinnige
supermacht aan de top.

1 Con spir acy the o ries as part of his tory: The role of so ci etal cri sis sit u -
a tions, Jan-Willem van Prooijen, Ka ren M Douglas, 2017,  doi.org/
10.1177/1750698017701615
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De tech nie ken van de com plot-in dus trie
Er wor den al ler lei met ho des ge bruikt, zo wel re to ri sche als psycho lo gi -
sche als ge bruik ma ken van val se fei ten, val se ex pert-me ning en en
debater-trucjes.
• Het is niet erg dat je liegt, als je maar blijft liegen en het steeds

groter maakt
• Cherry pick ing, krenten uit de pap die ‘toevallig’ je standpunt

bevestigen (pars pro toto)
• Een sluitend verhaal (nar ra tive) opstellen, waar alles schijnbaar in

past en geen gaten kent
• Fake nieuws, onjuiste of verzonnen informatie als echt presenteren
• De gaten in de heersende (wetenschappelijke) opvattingen breed

uitmeten en een ‘fringe’ theorie poneren, die niet falsifieerbaar is
• Cui bono? Wie heeft er voordeel bij? Dat er iemand beter van wordt

is dan al het bewijs voor het bestaan van het com plot en diegene is
dan ook automatisch de schuldige

• De schuldvraag bij iemand leggen, die er niets aan kon doen, maar
zich niet kan verdedigen. Persoonlijke aanvallen (ad ho mi nem)

• Ontkennen van Hanlon’s scheermes; dat stupiditeit eerder de
oorzaak is van missers dan slechte bedoelingen

• Ontkennen van Occam’s scheermes; dat eenvoudige verklaringen
meestal relevanter zijn dan overdadig complexe

• Eenzijdige pro pa ganda, ga nooit in op de argumenten die je zouden
kunnen tegenspreken

• Gebruik historische referenties en pseudoscience verklaringen die
niet kloppen, maar die niemand snel kan nagaan

• Refereren aan ‘een ma chine’, een ‘ma trix’, een algoritme dat
niemand kent maar wordt gepresenteerd als een valide optie

• Refereren aan een bijgeloof dat we zogenaamd allemaal delen
• Cirkel-redeneringen gebruiken, die zichzelf bewijzen vanuit de

aannames
• Ruimte en balans claimen in de me dia, het tegengeluid moet

evenveel aandacht krijgen, zelfs al zijn er veel minder aanhangers
Het com plot denk en is niet ong evaar lijk, het kan lei den tot hek sen jach -
ten, oor lo gen en ge no ci de. Dat kan door ‘lone wolfs’, die door slaan
met ter reur da den, maar ook hele na ties kun nen met zo’n idee op de
loop gaan. Dat heeft te ma ken met ‘group mind’ ver schijn se len, de
mas sa iden ti fi ceert zich met een be paald idee en volgt de lei ders, ook
als die on zin ni ge en gevaarlijke paden inslaan.



wen zijn dan voor al de gro te be drij ven no dig, ar ti fi ci al in tel li gen ce, 
ro bots, big data, mi cro mi ni a tu ri se ring, pri va ti se ring en mo no po lie -
vor ming, kunst ma ti ge smart ci ties, aan tas ting van de pri va cy en
groot scha lig heid die de ‘kleine’ onder nemer bij voorbaat uitsluit. 
Want het ne o li be ra le vrij e markt-denk en waar ze voor staan heeft al 
voor een dui de lij ke split sing in de sa men le ving ge zorgd, die tot
cha os, re vo lu tie en bur ger oor log kan gaan lei den. Men wordt wak -
ker! De 1% me ri to cra ti sche eli te wordt rij ker en macht i ger, de ach -
ter blij vers ra ken meer ge frus treerd, heb ben geen kan sen, geen zing -
eving en dat be te kent historisch gezien uiteindelijk op stand.

Po si tie ve aan stu ring
Ik heb veel wij ze men sen ont moet, die het goed be doe len. Het lijkt
als of ze aan de zij lijn staan, maar fi lo so fen, schrij vers, denk ers met
een vi sie zijn er ook nog. Dat stemt me po si tief. Er zijn vast men -
sen, die op heel hoog ni veau pro be ren de gang der ding en wat bij te 
stu ren maar die tre den niet in de open baar heid. Mis schien ge brui -
ken ze veel stra te gi scher mid de len dan con fe ren ties zo als die in Da -
vos om min of meer ma gisch in vloed uit te oe fe nen. Ik ken ze niet
maar soms valt me iets op. Er dui ken soms denk beel den op, die
zich als een vi rus ver sprei den, denk maar aan hoe cy ber spa ce in de
tacht i ger ja ren ont stond. Der ge lij ke idee ën-stel sels noemt men wel
me mes (Richard Daw kins, 1976), col lec tie ve ge dach ten, die onbe -
wust invloed uit oefenen en de group-mind beïnvloeden.
Dat gaat dus verd er dan Q-anon, de zo ge naamd ul tra ge hei me Ame -
ri kaan se club die de pu blie ke opi nie zou bewerken.

Ik zie eer der de in vloed van bij voor beeld NetFlix op onze group-
 mind. Wie even verd er kijkt, ziet dat via dat film- en do cu men tai -
re-plat form het Ame ri kaan se oor logs denk en, de ge hei me dien sten,
AI, ro bo ti ca en fu tu ro lo gi sche SciFi stel sel ma tig wor den aang etast. 
Heel slim, niet op val lend. Het gaat toe val lig al tijd mis met de tech -
no lo gie, de ge hei me dien sten blij ken al le maal cor rupt, en de Ame -
ri kaans in meng ing door CIA en der ge lij ke wordt vrij wel al tijd als
fout en kwa lijk af ge schil derd. Daar zit mo ge lijk een an der soort
con spi ra cy ach ter maar toe val lig ben ik het met die stel ling na me
vaak eens. Men zegt wel ‘Netflix is weaponized‘, het wordt slim
ingezet om de wereldopinie bij te sturen, een andere con spiracy.

De ge ne ti sche be vat te lijk heid
Som mi ge men sen heb ben blijk baar een stuk je ge ne ti sche in for ma -
tie, een spe ci fiek gen dat ze ge voe li ger maakt voor Co ro na en een
ho ge re mor ta li teit mee brengt. Dat komt door stuk je code die we
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van de Ne an dert ha lers heb ben ge kre gen, al 60.000 jaar ge le den
toen Ne an dert ha lers en de mo der ne Homo Sa piens nog sa men kin -
de ren kre gen. In som mi ge lan den zo als India en Baang la desh is dat
breed aan we zig, maar in Afri ka en Oost-Azië (Ko rea) weer he le -
maal niet. Dat gen zou tot meer op na mes lei den, maar er is dan
weer een an der Ne an dert hal gen, dat ernsti ge aan doe ning en IC-op -
na me zou te geng aan. Dit on der zoek2 is nog re la tief nieuw maar zou 
kun nen ver kla ren waar om N.Korea wel veel besmettingen heeft,
maar weinig doden, ook zonder vaccinatie.

G5 mo bie le te le fo nie stra ling
Het heeft op zich wei nig met Co ro na te ma ken maar van af het be -
gin heeft men G5 mo bie le te le fo nie ge kop peld aan Co ro na. De con -
spi ra cy-ge lo vi gen zijn er dol op. In Wu han was al G5, op som mi ge
crui se-sche pen ook en de op po si tie te gen het ul tras nel le mo bie le
net werk greep dat aan om er een hele con spi ra cy in te zien. Ik ge -
loof daar niet zo in; bij de eer de re in voe ring van di gi ta le mo bie le
te le fo nie wa ren er ook van die verhalen. Dat viel dus nogal mee.
Ik heb ook niet het idee dat de ont wik ke laars zo als Hu a wei dat al le -
maal op zet te lijk ong ezond heeft wil len ma ken. Dat men, on der
druk van de Chi ne se re ge ring toch wat ge nie pig he den liet in bou -
wen is niet ong ebrui ke lijk, alle gro te en klei ne tech- firma’s doen
dat, ach ter deur tjes, re dun dan te code. Mi cro soft en Apple doen dat
ook. Soms komt dat uit of gaan hac kers en cri mi ne le or ga ni sa ties
met zo’n ope ning in het sys teem aan de gang. De over heid zelf
maakt ook graag ge bruik van zo ge naam de zero-day kwets baar -
heden om illegale naspeuringen te doen.
Op zich lijkt me 5G geen ex tra kwa lij ke tech no lo gie die past in een 
con spi ra cy pro fiel. Het is ze ker meer stra ling en som mi ge men sen
zijn er ex tra ge voe lig voor maar je kunt je ook be scher men. In ex -
tre me ge val len door bij voor beeld te gaan sla pen in een Fa ra day-
 kooi, die stra ling bui ten sluit. Ik denk dat er ook een on der scheid
ge maakt moet wor den tus sen de dra ger (fre quen ties) en de in houd.
Alleen maar de ener gie (warm te) be las ting me ten is on vol doen de,
er moet ook ge ke ken wor den wel ke ef fec ten stra ling nog meer kan
heb ben. En qua in houd; wat er over het in ter net al le maal ver stuurd
wordt is an sich al ong ezond. Het nieuws, de por no, de scheld par -
tij en, haat en cri mi na li teit, dat is voor nor ma le fy si sche meet instru -
menten niet te traceren maar kan wel degelijk invloed hebben.
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De vrucht baar heids-con spi ra cy
Onder meer op ba sis van de voor be hou den en waar schu wing en die
door de fa bri kan ten van vac cins van we ge mo ge lij ke aan spra ke lijk -
heid wer den ge maakt, is er eni ge vrees voor de lange ter mijn ef fec -
ten op de hor moon rit mes en vrucht baar heid van ge vac ci neer den.
Aller lei ge ruch ten do ken op, en met name Michael Ye a don, een
ex-Pfi zer top man, waar schuw de, maar zijn ar gu men ten ble ken niet
erg sterk. Nu ge loof ik niet dat de vac cin-ont wik ke laars die be doe -
ling ooit heb ben ge had, maar het is wel één van de mo ge lij ke
bij-wer king en. In ieder geval lopen de geboortes nog niet terug.
De vrucht baar heid is, ze ker in de wes ter se we reld, al de cen nia aan
het te rug lo pen. Sper ma to zo ïden bij voor beeld zijn ge mid deld min -
der be weeg lijk, er is meer IVF (kunst ma ti ge be vruch ting) en het
aan tal kin de ren per vrouw loopt vrij wel over al te rug. Er zijn art sen
die dat wij ten aan het te ruim ge brui ken van an ti bi o ti ca (aan tas ting
darm-bi oom en -vi room), aan de toe na me van kei zer sne de ge boor -
ten en aan vac ci na ties in bre de zin. Moei lijk te be wij zen al le maal
maar er zit wel iets in, vrees ik. De enor me berg klach ten bij het
LAREB over men stru a tie (ook in mijn di rec te om ge ving) kan ge ne -
geerd wor den, zo als de Eu ro pe se toe la tings club EMA on langs be -
weer de op ba sis van on der zoek, maar is ze ker re den tot zorg. De
ont ken ning door EMA is eigenlijk verontrustend, die club is
bepaald op de hand van Big Pharma.
De mRNACo ro na-vac cins zijn een nieu we soort en stel nu, dat
daard oor de vrucht baar heid van deze en toe kom sti ge ge ne ra ties
ver min dert. Ik zeg dat niet van we ge de ge ruch ten, maar om dat de
nor ma le dier proe ven cy clus die bij voor beeld meer de re ge ne ra ties
volgt niet is be trok ken bij de hele toe la ting. Min der vrucht baar heid
is op we reld schaal mis schien geen ramp, maar wie wil ac cep te ren
dat z’n kin de ren of kleink in de ren de laat sten zul len zijn in de fa mi -
lie lijn? Hier is dus geen on der zoek naar ge daan, en dat is ook moei -
lijk, we zijn geen mui zen die je door kunt fok ken, maar het is een
re den tot zorg. Voor de ge ne ra ties die tot nu toe ge vac ci neerd zijn
speelt het niet zo, maar als we zwang eren, jong eren en zelfs kin de -
ren (in de VS spreekt men van af een paar maan de) vac ci ne ren is dit 
een se rieu ze zaak. De over he den en de vac cin-ma kers mo gen niet
weg ko men met weer een flut-on der zoek dat aan toont dat er geen
kor te-ter mijn bij wer king en zijn,. Ze moe ten nu echt aan to nen
(even tu eel met mul ti ge ne ra ti o ne le dier proe ven) dat de fer ti li teit
niet wordt aang etast. Ze ker voor nieuwe behandelingen moet dat
wel goed worden getest, niet zals Pfizer dat in de haast maar naliet.
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� 20 Big Phar ma; bi o lo gi sche oor logs -
voe ring en de jacht op vac cin-dol lars

Het idee be stond dat Big Phar ma de
red den de eng el is ge weest met haar
vac cins, maar  het ver haal blijkt wat
com plexer. De test pro ce du res ram -
mel den, de bij ef fec ten niet goed on -
der zocht, naar echt ou de ren en kin -
de ren keek men niet. De vac cins
zou den be scher men te gen overd -
racht (ste rie le im mu ni teit) maar dat werd la ter dan ing ekort tot min -
der kans op ernsti ge ver schijn se len, maar on der zoek naar de ver -
sprei ding van het vi rus en wel ke rol het vac cin daar bij zou kun nen
spe len, dat ver gat men even. Dat kwam pas in ok to ber 2022 naar
vo ren toen eu ro par le men ta ri ër Rob Roos (JA2k) dat di rect aan een
Pfi zer di rec teur vroeg, die dat on om won den toe gaf. Het hele be leid 
ging er ech ter van uit, dat overd racht door het vac cin be perkt werd, 
het geen dus maar de vraag is, en in ie de re ge val nooit on der zocht.
De hele Co ro na pas-el len de en de lock downs ging en daar dus, ach -
ter af on be we zen, van uit. Dan is de scha de aan samenleving en
personen dus verwijtbaar, sommigen roepen dat dit aangepakt moet 
worden.

Er zijn al ler lei con spi ra cy-ver ha len over, in dit hoofd stuk (met eni -
ge over lap met het eer ste hofd stuk) geef ik een voor als nog hy po -
the ti sche ver kla ring en il lu stra tie over hoe het mo ge lijk in el kaar
zat en ge gaan is, die ove ri gens door de Lan cet on der zoeks com mis -
sie wel wordt on der steund. Het draait al le maal om de rol van het
mi li tair in dus trieel com plex, dat al lang er be zig was met bi o lo gi -
sche oor logs voe ring en vi rus sen, maar na dat het moei lijk en duur
werd in de VS (zwa re vei lig heids ei sen, in Chi na ging dat mak ke lij -
ker, maar liep het dus mo ge lijk wel uit de hand) en dus uit week
naar labs el ders, zo als in Wu han en meer re cent in Oe kra ïne en
elders, overal zit men nu met genetische manipulatie te prutsen. 

Er werd al lang er en deels stie kem door de over heid be taald on der -
zoek ge daan naar bi o lo gi sche oor logs voe ring mid dels (hon der den
niet ge re gis treer de) vi rus sen on der meer aan de Uni ver sti ty of
South Car oli na (UNC). Ook in Ne der land werd er al rond 2004 ge -
ke ken naar mo ge lijk he den om vi rus sen kunst ma tig kracht i ger “gain 
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of func ti on” te ma ken, on der meer op
het Eras mus MC1 door o. a. Ron
Fouchier, een van de kern fi gu ren in
dit hele dra ma. Men sen als Ab Oster -
haus (de man die een re pu ta tie heeft
van mis sers, cor rup tie en ge rom mel
met vac cins), me dia-ster Ma ri on
Koop mans., Ernst Kui pers en veel an -
de ren wis ten daar van, maar ook
Kaag2 bleek in ie der ge val sinds de
Co ro na uit braak van al les op de
hoog te. De uit ge lek te zgn. Fau -
ci-mails ma ken dit vol strekt dui de lijk
en ge ven ook aan hoe sinds 1 febr
2020 met man en macht is ge pro beerd 
de zgn. lab fout ver kla ring voor
Corona te ontzenuwen, terwijl dat
hoogstwaarschijnlijk toch de oorzaak
was.

Wa pens vra gen ook be scher ming dus vac cins
Wil je “ver sterk te vi rus sen” gaan ge brui ken als wa pen, dan moet je 
ook een “ge ne zing”, vac cin of pro fy laxe heb ben, an ders gaan je ei -
gen men sen er ook aan. Vac cin-ont wik ke ling, wat een mooie dek -
man tel. Dus wer den met on der meer steun van Bill&Me lin da, de
on der tus sen in een kwa lijk dag licht ge ko men EcoHe alth Alli an ce
en het Brit se Wellco me Trust el ders la bo ra to ria op ge zet (zo als in
Wu han), om dit wel te doen. En daar is in 2019 iets mis ge gaan; op -
zet te lijk, toe val lig, daar weet ik te weinig van, maar dat is
natuurlijk heel relevant.
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Het on der zoek naar bi o lo gi sche wa pens ging dus al tijd ge paard met 
on der zoek naar vac cins, en toen het uit de hand liep, was men dus
al ja ren be zig ge weest om die te ont wik ke len. Maar dat kon na tuur -
lijk niet van uit de mi li tai re hoek ko men, dus kwam er na de uit -
braak snel sa men wer king op gang met re la tief on ver dach te par tij en
zo als voor het Oxford vac cin, maar kre gen de gro te phar ma-be drij -
ven ook een rol en uitzicht op mega-verdiensten. 

Bi o lo gi sche oor logs voe ring
Bij gaand een te ke ning, die aang eeft hoe het mo ge lijk is ge gaan.
Het mi li tair in dus trieel com plex (meest VS, maar over al is wa pen -
in dus trie) zoekt naar nieu we mid de len en keek al lang er naar che -
mi sche en bi o lo gi sche wa pens. Dat mag niet, maar werd toch on -
der zocht, er is al tijd het ex cuus van een wa pen wed loop. Men liep
te gen wet te lijk be lem me ring en op, on der zoek naar vo gel griep door
Ron Fouchier van het Eras mus MC al in eer ste ja ren van deze eeuw 
werd door Ame ri ka be taald, maar werd na pu bli ca tie in 2010 in de
VS per wet in 2014 ver bo den. Dus ging men on der gronds, zo als in
Wu han, met men sen als Fau ci als back ers. Men moest wel zo wel
een vi rus als een wac cin ma ken, an ders zou men de ei gen men sen
niet kun nen be scher men. In het plaat je zie je dat het WEF er niet
he le maal ach ter zat, maar op de band wa gon sprong toen dui de lijk
werd hoe Corona haar belangen diende en gebruikt kon worden in
het kader van een “reset”.

Phar ma kong si
Het was dus dui de lijk, de far ma ceu ti sche in dus trie moest met een
oplos sing ko men voor een door de Ame ri kaan se over heid (en het
com plex daar ach ter waar in al ler lei eli tai re clubs zo als WEF hun
kans za gen) ver oor zaak te pan de mie. Vac ci na tie was het to ver -
woord, pro fy laxe en be han de ling wer den ge ne geerd, naar al ter na -
tie ve be han del met ho des werd niet echt ge ke ken, en zelf per ge heim 
con tract ge blok keerd want dat zou de ex pe ri men te le sta tus van de
vac cin aan tas ten. In de vac cin ont wik ke ling op ba sis van ge ne ti -
sche ma ni pu la tie zat de ex per ti se en als ze een vac cin zou den vin -
den (of aang ereikt kre gen), moes ten die be drij ven het ook snel ma -
ken, in aan tal len. maar de toe stem mings pro ce du re moest eerst wel
even door ge drukt wor den, op ba sis van du bieu ze on der zoe ken (zo -
als uit de Pfi zer do cu men ten steeds meer blijkt). Expe ri men ten op
dat ge bied wer den op ba sis van dat nu uit ge lek te con tract af ge ra den 
of zelfs ver bo den, want ex pe ri men te le me di cij nen mo gen niet als er 
al ter na tie ven zijn. Het vaccin of de vaccins als er meer zouden
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komen, dat zou de oplossing brengen en daar mocht ook wel aan
verdiend worden. 
Aan spra ke lijk heid werd snel af ge dekt, Big Phar ma kreeg vrij spel,
al ko men de spel le tjes en te kort ko ming en in de pro dukcten en de
pro ce du re nu steeds dui de lij ker naar vo ren en twij felt Pfi zer (SEC
do cu men ten) nu zelf ook aan “nor ma le” goed keu ring, ook voor de
nieuwe middelen. 
Het was van af het be gin dui de lijk, de far ma ceu ti sche in dus trie
moest met een oplos sing ko men en vac ci na tie was het to ver woord,
pro fy laxe en be han de ling wer den ge ne geerd. Men wist dat er ee
vac cin in ont wik ke ling was, dat leek de oplos sing, he laas viel dat
te gen en werk te het niet echt goed en er wa ren bij ef fec ten. In vac -
cin ont wik ke ling zat dus al de ex per ti se en als ze een vac cin zou -
den vin den met hulp van de il le ga le labs, moes ten die be drij ven het 
ook ma ken, in aan tal len. De na druk lag dus op een vac cin, naar al -
ter na tie ve be han del met ho des werd niet echt ge ke ken, en zelfs per
ge heim con tract ge blok keerd. Expe ri men ten op dat ge bied wer den
op ba sis van dat nu uit ge lek te con tract af ge ra den of zelfs ver bo den, 
want ex pe ri men te le me di cij nen mo gen niet als er al ter na tie ven zijn. 
Het vac cin of de vac cins als er meer zou den ko men, dat zou de
oplos sing breng en en daar mocht ook wel aan verd iend wor den. Er
wer den door over he den di rect al hon der den mil joe nen vrij ge maakt
om reserveringen te maken en steun te geven aan de research-
 groepen. Het grote geld begon al snel te rollen.

Er wa ren maar wei ni gen die al even door re ken den, dat een vac cin
van zeg 30 euro per shot (en er zijn er nu drie, vier of meer no dig)
plus de kos ten van de prik ke rij, de ad mi ni stra tie en de na zorg voor
zo’n 17 mil joen Ne der lan ders dan al gauw een paar mil jard zou den
be lo pen en dat zo iets mo ge lijk een te rug ke ren de kos ten post zou
wor den. Even in prak ti sche ter men, mis schien wel ie der jaar twee -
hon derd euro of meer extra, via de ziektekostenverzekering.

We rel dwijd hon der den mil jar den aan winst
Er werd fors ge ïnvesteerd, door de be drij ven zelf maar ook door
over he den die de ont wik ke ling wil den steu nen, zor gen dat ze voor -
aan ston den als er iets werd ge von den en dus fors met geld over de
brug kwa men. Ook was de ge dach te dat al je maar tij dig re ser veer -
de en ook voor uit be taal de, je een be te re prijs kon krij gen want dat
dit geen dub bel tjes werk was, dat be greep ie der een. Ook was er de
drei ging dat als je niet di rect be stel de, je ach ter aan in de rij kwam,
dat kun je ook black mail noemen en waarvoor ook ons land boog.
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De re search en het test ten kost te veel geld, waar schijn lijk hon der -
den mil joe nen of meer. Maar dat mocht ook wel. Voor de far ma-in -
dus trie ging het in to taal na tuur lijk om enor me be dra gen aan mo ge -
lij ke om zet, tien tal len, mo ge lijk hon der den mil jar den, een ink om -
sten bron waar men wel even z’n best voor wil de doen. Pfi zer had
in 2021 een to ta le om zet 82 mil jard en een to ta le jaar winst van 22
mil jard, voor zag eerst 54 mil jard aan Co ro na-vac cins voor 2022 en
100 mil jard totaalomzet, maar is nu wat pessimistischer. 
Even in per spec tief: Ne der land geeft dus plm. zo’n 1 tot 2 mil jard
uit aan vac cins, maar de to ta le scha de is min stens 250 mil jard, dus
het vac cin is ei gen lijk re la tief niet erg duur. 
Er zat dus groot geld aan te ko men dus ging men al ler we gen aan de 
gang en ui tein de lijk kwam men nog re de lijk snel met wer ken de
vac cins. He laas wat haas tig ont wik keld en nog haas ti ger en on vol -
le dig ge test maar er was na tuur lijk een enor me druk, de be smet -
ting en en sterf te cij fers liepen maar op.
Het werd een hele race, er wa ren dus deels il le ga le or ga ni sa ties die
al be zig wa ren ge weest met vac cins voor ge lijks oor ti ge ziek tes,
maar ook zo als de men sen ach ter Oxford- Astra Ze ne ca. Er werd
naar tra di ti o ne le met ho des ge ke ken, de min der ge a van ceer de la bo -
ra to ria kwa men ook wel met pro duc ten, zo als het Rus si sche Sput -
nik vac cin maar de race werd fei te lijk ge won nen door Pfi zer, dat
een veel mo der ne re aan pak (ei gen lijk kwam dat van Bi oNTech) ge -
bruik te, en met mRNA op diep-ge ne tisch ni veau aan de gang ging.
Daar mee werd op vrij fun da men teel ni veau de aan maak van be -
scher men de ei wit ten (spi kes) ge sti mu leerd, die zich dan weer hech -
ten aan de Co ro na vi ri o nen. Het Ame ri kaan se Pfi zer vac cin was
dus het eer ste. Het moest wel diep ge koeld wor den ver voerd en er
wa ren twee prik ken no dig maar het be drijf scoor de er goed mee. In
gro te po pu la ties als in de Ver enig de Sta ten en Enge land maar ook
in ons land wer den ze de voor naam ste le ve ran cier. Mo der na kwam
ook snel met een soort ge lijk mRNA vac cin. La ter volg den AstraZe -
ne ca en ‘n éénprik ker als van Jans sen Phar ma ceu ti cals (Johnsen &
Johnsen) dat als een soort ei gen Ne der lands product werd geaffi -
cheerd maar ook, net zoals AstraZeneca tegen bij-effecten en
leveringsproblemen opliep en minder goed werkt.

Bij de oor spronk elij ke tes ten door de le ve ran cier was er een deel
dub bel-blind, die kre gen dus een pla ce bo maar het ech te lange ter -
mijn be lang van zo’n con tro le groep werd te niet ge daan toen men
die ook maar het ech te vac cin ging in spui ten, zo ge naamd om hu -
ma ni tai re re de nen. Dat we nu ach ter af veel moei lij ker lange ter mijn 
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ef fec ten kun nen con sta te ren maakt dat wel een we ten schap pe lij ke
doodzonde, waar niemand meer over rept.

De race om zo snel mo ge lijk te vac ci ne ren ging in Ne der land niet
echt goed van start, men had het or ga ni sa to risch niet goed in hand.
Dat was nog al een min punt je voor mi nis ter Hugo de Jonge; men
had toch kun nen zien aank omen dat er breed ge prikt zou moe ten
wor den? Dat hield dus in dat er pas in ja nu a ri 2021 echt ge prikt
kon wor den ter wijl Enge land al in 2020 vol op be zig was maar dan
ook niet ge remd werd door de lo ka le en Eu ro pe se goed keu ren de in -
stan ties. Er kwam hier wel een in haal slag, en een ge vecht om zo
veel mo ge lijk vac cins in te ko pen en weg te prik ken en dat is goed
ge lukt. Nu er spra ke is van een bre de der de prik (boos ter) van we ge
de af na me van de be scher ming na plm. 6 maan den, de dreiging van 
de oMicron en de voorspelde druk op de zorg.

Le ga le ba sis
Het ex pe ri men te le ka rak ter heeft de aan spra ke lijk heid van de le ve -
ran ciers en de over heid be perkt, mits er geen al ter na tie ven wa ren.
Die wa ren er wel, maar wer den ge blok keerd, een grof schan daal en 
oor zaak van heel veel do den. Maar nu men in de VS die ex pe ri -
men te le sta tus ver laat is die aan spra ke lijk heids kwes tie op nieuw ac -
tu eel en pro beert men door toe stem ming voor ge bruik op jonge kin -
de ren via een achterdeur daar weer onderuit te komen.

Effec ti vi teit of juist niet
Het ging er ooit om dat ge vac ci neer den he le maal ge vrij waard zijn
van de ziek te, maar nu gat het om zeer ge deel te lij ke be scher ming
en op z’n best dat ge vac ci neer den die ziek te be ter kun nen weer -
staan. Is een vac cin wel een vac cin als er geen ste rie le im mu ni teit
ont staat, en men dus nog anderen kan besmetten?
De le ve ran ciers claim den, op ba sis van hun tests, waar bij tien dui -
zen den men sen als proef ko nijn dien den, nog al hoge ef fec ti vi teit.
Pfi zer sprak over wel 97% of 95%. Dat be te kent dus dat per cen ta ge 
van de ge ïnjecteerde men sen dat goed be schermd zou zijn (te gen
het krij gen van de ziek te, overd ra gen aan an de ren werd al snel
“ver ge ten” als immuniteits-kwalificatie. 
Dat is mis lei dend, want het gaat ei gen lijk om ab so lu te ri si co ver -
min de ring. Dat was niet dui de lijk, ef fec ti vi teit en doel ma tig heid
wer den door el kaar ge haald.Uit de oor spronk elij ke proef van Pfi zer 
bleek dat een per soon 95% min der kans had om de herfst va ri ant
van COVID-19 op te lo pen. Dit staat in me di sche ter men be kend
als re la tie ve ri si co ver min de ring, maar om de wer ke lij ke waar de van 
een be han de ling te ken nen, moet men voor die per soon na gaan met
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hoe veel zijn in di vi du e le ri si co door de in ter ven tie is ver min derd –
d.w.z. de ab so lu te in di vi du e le ri si co ver min de ring. De proef re sul ta -
ten wij zen in dat per spec tief uit dat het vac cin al leen voor komt dat
ie mand een po si tie ve test met symp to men krijgt, en dat de absolute
risicovermindering daarvoor 0,84% bedraagt (0,88% verminderd
tot 0,04%).
Een an de re ma nier om dit uit te druk ken is dat je 119 men sen zou
moe ten vac ci ne ren om één symp to ma ti sche po si tie ve test te
voorkomen.

Maar er wa ren meer pro ble men met die test, de bij wer king en wer -
den on der ge schof feld en sterf te zon der dui de lij ke CoVID in di ca tie
die voor ge vac ci neer den gro ter was (19 ve rus 17)werd niet on der -
zocht. Als voor beeld: in de cru ci a le mRNA-stu die van Pfi zer3, ge -
pu bli ceerd in The New England Jour nal of Me di ci ne, wa ren de ge -
ge vens in de aan vul len de bij la ge, met name dat er vier hart stil stan -
den wa ren bij de ge nen die het vac cin na men, te gen over slechts één
in de pla ce bo groep. En die hart pro ble men zien we nu bij veel ge -
vac ci neer den, ook jong eren. Men stru a tie pro ble men, ong eval len
door draai dui ze lig heid, pas veel la ter kwam dat bo ven wa ter. Een
vrucht baar heid, of dat door Co ro na of vaccinatie is aangetast, daar
gaan we pas over een paar jaar iets van merken.

De an de re (niet mRNA) le ve ran ciers wa ren iets be schei de ner met
hun claims, maar ook hun op ga ven lij ken nu twij fe lach tig.. Onder -
tus sen is wel dui de lijk, dat men een 90% ef fec ti vi teit al als be hoor -
lijk be schouwt maar heel pre cie ze cij fers zijn er niet. Het zijn
meest al aan na men of cij fers van spe ci fie ke groe pen zo als zorg wer -
kers die om te be gin nen re la tief ge zond zijn en waar bij dan Pfi zer
85% scoort (the Lan cet 23 april 2021). Onder tus sen is de af zwak -
king van de be scher ming wel een feit, na zes maan den of min der is
het op, van daar de der de prik als boos ter, maar ook blijkt AstraZe -
ne ca na een tijd je nauwelijks bescherming te bieden (Sanquin
onderzoek).
Ook bleek dat Pfi zer wel op een heel be paal de ma nier aan haar
95% ef fec ti vi teit kwam en daar bij al leen PCR tests (in ei gen huis)
ge bruik te. Uit het af ge dwong en ma te ri aal van Pfi zer bleek la ter, dat 
er qua an ti bo dy ont wik ke ling nog al an de re cij fers wa ren en dat de
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groep men sen die on danks vac ci na tie toch CoVid kre gen veel gro -
ter was en er op ba sis daar van niet meer dan een 53% vac ci na -
tie-ef fec ti vi teit (VE) was. Neemt men dan de ver min der de op bouw
bij ge vac ci neer den mee, dan is dat nog min der en is de VE mis -
schien zelf niet sig ni fi cant. Dit komt nu al le maal bo ven wa ter, en in 
haar rap por ta ge aan de aan deel hou ders waarschuwt Pfizer dan ook
voor de gevolgen voor de omzet en winst.
Ver schil len de groe pen heb ben een ver schil len de kans dat het vac -
cin aan slaat, maar daar zijn geen cij fers over. Waar om wordt, des -
noods steek proefs ge wij ze, niet ge ke ken naar ziek te his to rie en an -
de re me di sche en so ci a le ge ge vens van ge tes ten? Dat dik ke en
arme men sen en men sen met een mi gra tie-ach ter grond meer ri si co
lo pen is maar een magere indicatie (biomarker).
Dat ge brek aan dif fe ren ti a tie geldt ook voor de kans op her be smet -
ting na vac ci na tie en over hoe veel min der de ernst van de ziek te
uit pakt als je maar een prik hebt gehad. 
De cij fers op dit ge bied zijn on dui de lijk of mis lei dend. Het RIVM
gaat bij voor beeld wel na of en hoe veel men sen er zijn die na vac ci -
na tie toch po si tief tes ten maar rap por teert niet de toe na me daar van.
Pas re cent kwa men er cij fers hoe veel zie ken huis pa ti ënten, in de -
cem ber ruim meer dan 50% van de IC pa ti ënten al ge vac ci neerd
wa ren. Maar die strook ten niet echt met wat uit an de re lan den be -
kend was, waar dat bij na 100% is. Het ver haal dat de zie ken hui zen
nog voor al niet-ge vac ci neer den be han de len ging on der uit. De pan -
de mie komt dus NIET door de ong evac ci neer den, het zijn de
geprikten die in 2022 meer de zorg belastten en risico liepen. 

Mu ta ties
De gro te angst was en is dat er nare mu ta ties ko men, dus dat vi rus -
sen zich een beet je ve ran de ren en dat de vac cins dan niet meer zou -
den hel pen of min der goed zou den wer ken. De Indi a se va ri ant
B.1.617.2, die men de del ta va ri ant noem de en in 2021 snel do mi -
nant werd, is be paald ag res sie ver en min der vac cin-ge voe lig en
maak te slacht of fers. Maar oMi cron kwam eind 2021 snel op en
bleek veel mil der, maar be smet te lij ker en had ook weer
subvarianten zoals BA1, BA2 en nu BA4/5. 
Het ri si co is steeds aan we zig, dat er een mu tant op duikt die niet re -
a geert op de hui di ge vac cins. Dat zou be te ke nen dat er door de fa -
bri kan ten nieu we ver sies ont wik keld moe ten wor den die of bre der
wer ken of al leen de nieu we va ri ant aan pak ken. Een der de en vier de 
prik is een lap mid del dat even kon hel pen bij del ta, maar is dat ook
zin vol bij oMi cron, waar de ef fec ti vi teit veel la ger is en de bij-ef -
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fec ten mo ge lijk zwaar der? De con se quen tie zou kun nen zijn dat we 
net als bij griep ge re geld (ie der jaar, iedere maand?) op nieuw een
prik nodig hebben.

Octrooi en en Co vax
De vac ci na tie graad bui ten de wes ter se lan den is be droe vend laag,
ze heb ben niet ge noeg vac cins en kun nen ze ook niet be ta len, ook
al is de prijs daar wel la ger. De fa bri kan ten ver d ie nen veel geld
maar zeg gen ook dat ze een ge dif fe ren tieerd prijs be leid heb ben en
ar me re lan den min der la ten be ta len. Er zijn wel ini ti a tie ven om aan
die ach ter stand wat aan te doen. De lan den van de G7 wil len via
het vac cin pro gram ma Co vax hun over tol li ge vac cins de len met de
rest van de we reld, maar dat is lang niet vol doen de. Bo ven dien wil -
len veel lan den ze niet (meer) en ge bruik ten Iver mec ti ne en an de re
mid de len om de pan de mie te be dwing en, met be hoor lijk suc ces,.
Noord Ko rea bij voor beeld waar bij na nie mand ge vac ci neerd is,
kreeg een latere uitbraak maar wil die zonder vaccins afweren en
lijkt daarin te slagen.
De Wes ter se we reld blijft ge lo ven in vac ci nes en er is daar de ge -
d ach te dat er zo veel wordt
v erd iend aan de vac cins ter -

wijl de ar me re lan den ach -
t er lo pen dat men nu aan -
d ringt op dwang li cen ties.

Men wil de le ve ran cier ver -
p lich ten de pro duc tie ge ge -
v ens en ing re di ënten af te
s taan, zo dat ook an de re pro -
d u cen ten de vac cins kun nen

ma ken en ver ko pen te gen
l a ge re prij zen. Ook wordt er 
g e spro ken over ken nis de len
i n een be staan de pool, de

Co vid-19 Tech no lo gy
Access Pool (C-TAP) van

d e We reld ge zond heids or ga -
n i sa tie (WHO). Dat gaat dus
i n tegen de octrooirechten
( patenten) van de
l everanciers. 

Die zien hun win sten in ge -
v aar ko men, en ver zet ten
z
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ich te gen de niet erg har de plan nen van on der meer Joe Bi den en deich te gen de niet erg har de plan nen van on der meer Joe Bi den en de
VS (en Bill Ga tes via de WHO) en de ‘gelegenheidswetgeving’ die 
toe kom sti ge re search zou kun nen af rem men, bij voor beeld als er
nog een pan de mie zou ko men. Er zijn te veel be lang en, dit lijkt op
mee ve ren met de publieke opinie. 
Ik vraag me af of die dier proe ven, die nor maal deel zijn van de toe 
la tings pro ce du re, nog wer den of wor den uit ge voerd (nu het stem pel 
ex pe ri men teel maar blijft durft men dat blijk baar niet aan, Pfi zer
twij felt nu zelf aan nor ma le goed keu ring) of maar op 8 mui zen zo -
als voor het bi va len te BA5 vac cin in de zo mer van 2022. Ik ben
voor al be nieuwd of daar iets over mul ti-ge ne ra ti o ne le vrucht baar -
heid uit zou ko men. Onder zoek naar men stru a tie pro ble men in
Israel voor spelt wei nig goeds in die rich ting.4

Het zou den de fa bri kan ten moe ten zijn die met dit soort ne ga tie ve
be rich ten iets zou den moe ten doen, nieu we tests op zet ten, be wij zen 
dat het wel vei lig is, maar daar hoor je niets over. Of de over heid
zou moe ten ei sen dat de nor ma le toe la tings pro ce du re als nog wordt
door lo pen! Ook daar is geen nieuws over, de boos ter moet, ook
voor kin de ren (hier van af 12 jr. el ders tot 40 jr. nu af ge ra den! En
de nieu we mid de len zo als de ri to na vir-boo sted nir ma trel vir (Pax lo -
vid) and rem de si vir (Ve klu ry) moe ten die niet de lange nor ma le
pro ce du re door ma ken? In VS mo gen ze nu ex pe ri men teel wor den
voor ge schre ven en het Wit te Hui sen CDC  be veelt dat zelfs aan,
maar er blijkt een “re bound” (men wordt later toch weer ziek) op te 
treden, die ook Pfizer niet kan verklaren.

In het al ge meen is dui de lijk dat de fo cus op vac ci na tie wel wat re -
sul taat heeft ge had, ze ker voor de kwets ba re groe pen in de eer ste
maan den en in eer ste in stan tie ook zorg de voor min der en min der
zwa re op na mes, maar dat valt nu te gen. De vac ci na tie scha de, nog
steeds on der de pet ge hou den, is aan zien lijk, maar door b.v. sterf te
bin nen 2 we ken na vac ci na tie als niet ge vac ci neerd in de ge ne rie ke
oor za keng roep te re gis tre ren, leidt dat wel tot over sterfte, maar niet 
gerelateerd aan Corona.
CoVid blijft ac tief in nieu we va ri an ten en de vac ci na tie helpt steeds 
min der en maakt meer slacht of fers dan niet vac ci ne ren.Vac ci na tie
en ze ker 3e, 4e en 5e prik zijn ge vaar lij ker dan de ziek te door ma -
ken en be scher men ook nau we lijks, maar tas ten de weer stand aan
en heb ben nare bij ef fec ten voor be paal de groe pen zo als jong eren.
Het geen de over heid en Pfi zer na tuur lijk ont ken nen, maar ook uit
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hun ei gen (eerst ver zwe gen) do cu men ta tie en recente research nu
overduidelijk wordt.
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� 21 Het ge hei me con tract, te loor gang
van de rechts staat

Ursu la vd Ley en wordt nu aang eklaagd om dat ze een waan zin con -
tract af sloot van 71 mil jard € na mens de EU. Dan komt de vraag
naar bo ven; mag de over heid on recht ma tig han de len? Vol gens
Hugo de Jonge wel als het no dig is. Maar hoe ver ga je daar in, hei -
ligt het doel de mid de len? Hoe be ti tel je een sa men le ving, waar in
het pu blie ke en het par le ment be wust vals wor den voor ge licht,
waar in het ge welds mo no po lie van de over heid is ge a no ni mi seerd,
uit lok king, af ran self ui ken en pro vo ca tie door als de mon stran ten ge -
kle de en ano nie me agen ten (mario’s) en dis pro por ti o neel ge weld
te gen de mon stran ten stan -
daard is ge wor den? De over -
heid dic teert haar “waar -
heid”, plau si bi li seert zon der
goe de ar gu men ten de maat re -
ge len, on derd rukt al ter na tie -
ve vi sies, ma ni pu leert en ver valst ge ge vens, ma ni pu leert en be -
dreigt me dia, bij na alle bur ger rech ten zijn af ge pakt of ge ne geerd.
Een sa men le ving, waar de de mo cra tie een klucht is, er een ka bi net
aan treedt dat min der dan 10% steun heeft voor haar be leid en de
bur ger mach te loos moet toe zien hoe dat in stand wordt ge hou den
met een mar gi na le 77 ze tel meer der heid van po li ti ci, die zelf me de -
ve rant woor de lijk zijn voor wat er uit de hand liep. Een be leid, waar 
door het ver bie den van wel ef fec tie ve me di ca tie dui zen den men sen
on no dig en te vroeg stier ven. Een be leid dat de ou de ren en zwak -
ken zo ge naamd wil be scher men, maar hen en hun ver zor gers in het
be gin de mid de len daar toe ont zeg de en nog steeds, door het iso le -
ren en de lock down, die ou de ren on no dig be last en geen na tuur lij ke 
im mu ni teit laat op bou wen, het geen neer komt op “har ves ting”, het
snoei en van het dor re hout. Een rechts staat waar het be zi gen van
het woord tri bu naal rond Co ro na door de hoofd of fi cier van Jus ti tie
Michiel Zwink els al als ver kap te doods be drei ging wordt ge zien en
ver volgd. Maar dat ge drag van de over heid blijkt ook door Big
Phar ma al af ge dwong en, er is een wurg con tract met de vac cin-le -
ve ran ciers, ooit ge te kend door bewindslieden, misschien door Mark 
Rutte of Hugo de Jonge, misschien ook door minister Bruno Bruins 
(VVD: Medische Zorg) die het Coronadossier tot 19 maart 2020
behandelde en instortte. Waarom kon hij het niet meer aan?
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Ik ben ge lei de lijk van een af stan de lij ke be schou wer en waar heids -
zoe ker tot ta me lijk ge frus treer de af val li ge wor den. Ik wil nog aan -
ne men dat het al le maal geen op zet was en dat men in een wes pen -
nest is ge trapt en in pa niek dom me ding en heeft ge daan, maar het
rom me len en ver zwij gen daar na en het zich af slui ten voor al ter na -
tie ve vi sies is wel ver wijt baar. Het heeft een tijd ge duurd, maar
mijn ver trou wen in de over heid en de in sti tu ties is dus ge lei de lijk
verd we nen. Ik ge loof nu ook, dat het af glij den naar een steeds meer 
to ta li tai re con tro le staat en qua si de mo cra tie geen toe val is. De
signalen zijn te duidelijk, het kabinet en OMT zwalken maar wat. 
De rechts staat wordt verd er af ge bro ken. EU voor zit ter Ursu la von
der Ley en wil de Neu ren berg con ven tie af bre ken, te rug naar fas cis -
tisch WO2-stijl be schik ken over le vens en vrij heid! Vac ci na tie ver -
plicht, zeg gen schap en vrij heid ver lo ren! Wan neer gaan we eu tha -
na sie ver plich ten en groe pen uit moor den, zo als in Duits land al
voord at men maar aan de Jo den dacht met menen in inrichtingen
gebeurde.?

De to ta li tai re con tro le staat in beeld
Onze men sen- en bur ger rech ten zijn sys te ma tisch af ge bro ken en,
onze in sti tu ties ge cor -
rum peerd. Onze sa men -
le ving glijdt af naar wat
dys to pi sche schrij vers
ons schil der den in
“1984”, “Bra ve New
World”, “Ani mal Farm”
met niet al leen “Big
Brot her”en “Thought
Po li ce” maar met een
eli te die zich niet meer
aan re gels van fat soen,
res pect en wetmatigheid
hoeft te houden. 
Tij dens het be gin en
zelfs nog toen ik in mei
2021 aan mijn boek over 
Co ro na be gon wil de ik
graag ge lo ven dat een
on par tij di ge ana ly se van
het be leid en de ont wik -
ke ling en mo ge lijk was
en ik daar een bij dra ge
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in kon le ve ren. Ik zag en sig na leer de dat er ding en fout ging en, er
gro ve mis sers wa ren, maar dat in het al ge meen de “spe lers” ge acht
kon den wor den, hun best te doen en de be lang en van de burgers te
behartigen. 

Dat ver trou wen is nu (en dat be treur ik) verd ampt; te veel ding en
zijn aan het licht ge ko men die niet meer als ver stan dig, ra ti o neel of
als goed “bona fide” huis va der schap be schouwd kun nen wor den.
De ba sis van ons en mijn Ro meins-Rijn lands rechts be sef en et hi -
sche po si tie is daard oor aang etast, ve len (lang za mer hand een gro te
meer der heid) zien de overheid nu als het probleem. 
Het vi rus van de twij fel en het wan trou wen hakt er veel zwaar der
in dan het ui tein de lijk be trek ke lijk be perk te ef fect van het bi o lo gi -
sche virus.
De twee de ling in de maat schap pij is on der tus sen een feit, de meer -
der heid legt haar wil op aan een min der heid ten kos te van die min -
der heid. De qua si-su pe rieu re en zo ge naamd “we ten schap pe lij ke”
hou ding en om ge ving die de bur ger wordt voor ge hou den is niet an -
ders dan een mid del om de angst en min der waar dig heids ge voe lens
(van bur ger en macht heb bers) in te pro jec te ren. En ja, dat is wat
Wil helm Reich fas cis me noemde en dat begin ik ook zo te voelen.

Ik zou de ver to ning en en het the a ter van pers con fe ren ties en de
OMT-s es sies kun nen noe men, het ge goochel met cij fers, het te rug -
ko men op plecht i ge be lof tes over bij voor beeld vac ci na tie plicht
door ka bi net én po li tiek, het ge huichel, de ma ni pu la ties en het weg -
hou den en ver zwij gen van re le van te in for ma tie, maar dat krijgt ie -
der een via het in ter net al aang ereikt. Ik zou kun nen wij zen op hoe
de mees te me dia niet an ders wa ren dan echo put ten, hoe voor al de
pro fes si o ne le jour na lis tiek het heeft la ten af we ten, hoe er een al ter -
na tief maar zwaar ge cen su reerd al ter na tief me di a cir cuit is ont staan, 
hoe waarheid tot “eigendom” van de macht werd gemaakt, maar
laat ik me beperken.

Het cri mi ne le con tract met de vac cin-ma kers
Een van de grof ste en mo ge lijk mis da di ge ac ties van de over heid
(ook in het bui ten land) is het con tract ge weest met on der meer Pfi -
zer over de le ve ring van het vac cin. Dat werd lang voord at het ui -
tein de lijk eind 2020 be schik baar kwam al be steld en ge re geld, maar 
op ba sis van een tot dus ver weg ge hou den con tract (dat als staats ge -
heim werd be stem peld). Nu blijkt dat te gaan om 71 mil jard € voor
een ab sur de 4,6 mil jard do ses, 15 per kop. En daar voor moe ten de
EU bur gers op draai en. Een con tract ge te kend door Ursu la vd Ley -

183



en die daar voor nu wordt aang eklaagd en ge steund door mi nis ters
en men sen die be seft moe ten heb ben dat het ook ging om het ont -
zeg gen van mo ge lijk ef fec tie ve me di cij nen en be han de ling en aan
de bevolking en daarmee feitelijk vele, vele duizenden de dood
injoegen. 

Uit de fei te lij ke con trac ten tus sen Eu ro pa en Pfi zer, waar het Brus -
sel se Eu ro par le ment in de herfst van 2021 ui tein de lijk in za ge in
kreeg (maar met veel zwart ge maak te pa ra gra fen) blijkt nu na me lijk 
dat Pfi zer als voor waar de stel de dat al ter na tie ve the ra pie of me di -
cij nen of be han de ling ont ra den, ge blok keerd of ver bo den moes ten
wor den. Dit om dat de ex pe ri men te le toe la ting die no dig was om
het vac cin uit te rol len al leen mag als er geen al ter na tie ven zijn.
Dus wer den zon der dat ie mand bui ten de kring van sa men zweer -
ders (want zo kun je hen wel zien) er van wist, alle con cur re ren de
me di cij nen, be han de ling en en sug ges ties weggewerkt, belachelijk
gemaakt, als misdadige kwakzalverij betiteld, verboden. 
Zij die in alle eer lijk heid en van uit hun plicht en Hip po cra ti sche
eed werk ten, wer den be dreigd. En het heeft ge werkt, vac ci na tie
bleef als enig al ter na tief over eind, tot op de dag van van daag wor -
den al ter na tie ven die zich on der tus sen be we zen en zelfs zijn goed -
ge keurd, als lap mid del tjes be ti teld. De ge nen die wis ten van de con -
di ties van het Pfi zer con tract (maar de an de re le ve ran ciers zul len
ook soort ge lij ke con di ties af ge dwong en heb ben) pro be ren nog door 
to ta le vac ci na tie af te dwing en de con tro le groep te eli mi ne ren om
hun ge lijk te ze ke ren en de cij fers te ma ni pu le ren. Daar moe ten we
niet in trap pen en de le ga li teit van de 4e prik zonder geldige
goedkeuring, want die verloopt binnenkort, aankaarten. 
Waar om is die in for ma tie over dat con tract aan de 2e ka mer (in ie -
der ge val de op po si tie, de macht heb ben de co a li tie moet er van ge -
we ten heb ben en ook het OMT en RIVM moe ten zijn ing elicht of
het heb ben kun nen af lei den), het pu bliek en de pers ont hou den.
Men is de voor waar den en het dic taat van Pfi zer wel braaf en zon -
der kri ti sche eva lu a tie na ge ko men en dat moet dui zen den en dui -
zen den men sen en we reld wijd nog veel meer het le ven heb ben ge -
kost. Is dit geen mis lei ding of er ger ge weest van de kant van de ve -
rant woor de lij ke be winds lie den die de con trac ten mede heb ben on -
der te kend of ge le gi ti meerd. Dan past meer dan wat Ka mer vra gen
of een be roep op steeds minder onafhankelijk rechters, dan is het
tijd voor een tribunaal!
Nu blijkt dat be drij ven als Pfi zer wel wis ten wat er mis kon gaan,
hele tra jec ten in de nor ma le goed keu rings tra jec ten be wust heb ben
over ge sla gen, de con tro le groep heb ben uit ge scha keld, bij-ef fec ten
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en sterf te erg slor dig te heb ben on der zocht en ge knoeid heb ben met 
de test re sul ta ten. En ze heb ben be dong en dat ze NOOIT aan spra ke -
lijk ge steld kun nen wor den, of voor een rech ter of tri bu naal ge -
daagd. Pfizer en Moderna deden verder wat ze wilden. 

De le ve ran ciers heb ben zich goed ing edekt, bij voor beeld in de bij -
slui ter van het Ca na de se Pfi zer vac cin werd spe ci fiek ge we zen op
ne ven scha de bij 12-17 ja ri gen (nu ein de lijk door de Ge zond heids -
raad over ge no men na veel hart klach ten bij jong ens, en zijn niet
aan spra ke lijk, net als de re ge ring (zo lang men vac ci na tie niet ver -
plicht). Onder tus sen boos tert men met al ler lei ar gu men ten mas saal
en prikt men van af 5 jaar naar har ten lust ter wijl een groot deel
(60% of meer?) van de kin de ren blijk baar al be smet is ge weest en
ge ne zen. Vac ci na tie, ook de boos ter die voor oMi cron he le maal
niet zo ef fec tief is en snel af loopt, heeft ernsti ge bij wer king en die
mo ge lijk veel kwa lij ker zijn dan wat Co ro na zelf aan scha de ver -
oor zaakt. Het RIVM en OMT ont ken nen de cij fers die dat on der -
bou wen en noemt dat fake nieuws of schuift de on der lig gen de
over sterf te vac ci na tie scha de af als Co vid bij wer king. En het par le -
ment knikt in meer der heid braaf en houdt hen (met PvdA en GL
steun) aan de macht, in een nieuw kabinet dat gewoon doorgaat op
de oude weg, maar met nieuwe kretologie, banieren en beloftes..

De in for ma tie over het con tract met de le ve ran ciers is nog niet
breed be kend maar gaat nog op schud ding ver oor za ken, de mon stra -
ties die nu zo ge weld da dig wor den aang epakt, mas sa le ac ties zo als
de truc kers n Ca na da, mis schien ge weld, cy ber aan val len, bur ger lij -
ke ong ehoor zaam heid of er ger. De oor log houdt ons nu even be zig, 
maar de ang el is nog lang niet uit de Co ro na-el len de. Er zijn te veel 
men sen on no dig ge stor ven, niet goed ge hol pen, in va li de ge wor den, 
door vac ci na tie of juist niet vac ci ne ren, dat is een kwestie waar we
nog jaren over kunnen twisten.

Want wie komt op voor de ge stor ve nen die stier ven aan de vac ci na -
tie ge vol gen, aan de zie ken die pas sen de zorg is ont hou den? En
kun nen men sen die daard oor dier ba ren ver lo ren, naar de rech ter
gaan? De le ve ran ciers zijn niet aan spra ke lijk, de over heid ook niet,
dat is af doen de af ge dekt, en nie mand werd toch ver plicht tot vac ci -
na tie, je doet het vrij wil lig, want het is toch goed voor je? En dat is
voor ri si co groe pen al tijd ook wel waar ge weest, het zo breed gaan
prik ken is wat gevaarlijk, onnodig en contra productief was.
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� 22 Eco no mi sche ont wrich ting

In ok to ber 2018 or ga ni seer de het WHO, sa men met het WF en Bill
Ga tes, een soort oe fe ning over wat een pan de mie zou kun nen
inhouden

Event 201; geen spe cu la tie maar re a li teir?
Op 18 ok to ber 2019 werd er een alar moe fe ning ge daan door al ler -
lei ex perts (bank en, eco no men, zelfs de CIA
was er) om te be kij ken wel ke maat re ge len zin -
nig zou den zijn bij een gro te pan de mie. Dat
was dus maan den voord at Co ro na we reld -
nieuws was, maar er wa ren al aan wij zing en
wa ren dat er iets op sta pel stond en som mi ge
deel ne mers, mo ge lijk de or ga ni sa tie zelf, moet 
dat ge we ten heb ben. Er blij ken bloed sam ples
te zijn uit sept. 2019. Het is frap pant hoe de
toen spe cu la tie ve op ties en scenario’s die men voor die oe fe ning
maak te, over eenk omen met wat er la ter ge beur de. Ook de maat re -
ge len en eco no mi sche ge vol gen kwa men aan de orde, toen al voor -
spel de men ei gen lijk dat het een hele dure zaak zou worden, die de
wereld in een recessie zou kunnen storten.

We zijn de spe cu la ties voor bij, de re a li teit is er nu. Wie gaat het al -
le maal be ta len? Er is ma te loos geld ge drukt en ge strooid met com -
pen sa ties, steun, aank oop van mond kapjes, vac cins etc.het kon niet
op. Veel on zin ni ge en dure maat re ge len die ui tein de lijk niet ble ken
te hel pen, spul len die op de plank ble ven lig gen of ui tein de lijk
maar als ong eschikt af ge voerd, denk aan de mond kapjes af fai re.
Dat geld is ge leend te gen lage ren te, maar die loopt steeds meer op, 
dat gaat een enor me be las ting vor men voor de be gro ting. Maar wat
be drij ven en in di vi du e le bur gers heb ben uit ge ge ven of ver lo ren,
dat is een veel voud van de 100 mil jard of meer, die de over heid
(ver bor gen in al ler lei de part men ten) heeft uit ge ge ven en kan wel
eens een veel voud daar van be dra gen. Daar komt de lange ter mijn
ge zond heids-scha de nog bij. Want wat zal Post-Co vid (Long Co ro -
na) gaan kosten, de afname van de mentale gezonheid, de
verminderde weerstand door de vaccinatie. 
De in fla tie en ren te-stij ging is niet al leen het ge volg van de Oe kra -
ïne cri sis, maar ook van de hele CoVid pa niek, lock downs en maat -
schap pe lij ke ont wrich ting. 
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En wie gaat dat be ta len, of fi nan cie ren nu de ren te stijgt? Infla tie en 
een in zak ken de hui zen markt zijn be drei gend. Zuid-Eu ro pa is fei te -
lijk fail liet, de beur zen zak ken in, en de oor log tus sen NATO en
Rus land maakt voor Rus land en de VS rij ker, maar wij gaan het be -
ta len. Toch valt het op be paal de ge bie den wel mee, stelt men, de
wer ke loos heid is mi ni maal, lo nen gaan om hoog, het con su men tis -
me veert te rug, de ener gie en in fla tie zijn even las tig maar voor bij -
gaand. Maar is dat geen eu fo rie, zelf be drog, even denk en dat de
piek in uitgeven en vakantievieren maatgevend is. 
Het post-Co ro na per spec tief voor de eco no mie leek niet erg hoop -
ge vend, er was en is scha de in het MKB, bij ZZP-ers, bij wink els
en ho re ca, maar wel blijkt de eco no mie be hoor lijk wat veer kracht
te heb ben. De gro te be drij ven zijn nog macht i ger ge wor den, de
klei ne on der ne mer is in veel sec to ren (niet alle) dui de lijk ge trof fen, 
zo als in de cul tuur sec tor, de event-in dus trie (fes ti vals), het
reiswezen en het toerisme.
Het is maar de vraag of her stel daar mo ge lijk is en, in som mi ge ge -
val len, ook wen se lijk is. De wer ke lij ke kos ten van som mi ge ac ti vi -
tei ten zijn, door ver bor gen ge zond heids- en mi lieu scha de, veel
hoger dan lijkt.
De eco no mi sche im pact van de steeds maar verd ere en uit ge brei de
lock downs is een be lang rij ke fac tor. In Ne der land is de scha de al
enorm, het gaat waar schijn lijk om hon der den mil jar den; of fi cieel
me dia 2022 om iets van 177 mil jard staats schuld en dat kun nen wij
ook nog aan, maar dat wordt mis schien nog meer en an de re lan den
heb ben min der re ser ves. Wat men sen privé in te ren komt daar nog
bij. Dit wordt mis schien, na de eer ste eu fo rie en her stel golf, nog
een se rieu ze dip en re ces sie. Ondanks steun maat re ge len zijn en ko -
men er ont sla gen en fail lis se men ten, al valt dat nog mee) en herstel
kan nog lang duren.

Her stel plan
Nu er een ein de lijkt te ko men aan de cri sis (juni 2021) is naast
steun voor al een her stel plan no dig. Een bre de aan pak die meer
biedt dan pleis ters, maar be drij ven en on der ne mers helpt om zich
aan te pas sen aan een ve ran der de eco no mie, waar in on li ne een gro -
te re rol speelt. Spe ci fie ke om scho lings en her scho lings-pro jec ten
zo dat ge trof fen sec to ren en bran ches zich kun nen her pak ken. Te
denk en valt aan de cul tuur en de con sul tan cy sec tor met veel
zzp-ers, die moe ten le ren on li ne events deel te ma ken van hun aan -
bod. Of aan de ho re ca, die veel meer te ma ken krijgt met on li ne en
home af le ve ring en en de pro ble ma tiek qua over last, ver keer, voor -
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schrif ten, hy gi ëne, aan spra ke lijk heid die daar bij komt kij ken. Het
on der wijs is ver sneld ge con fron teerd met on li ne-edu ca tie, daar lig -
gen kan sen. Ook in de zorg waar veel meer on li ne kan en moet,
e-health zijn tienduizenden kleine bedrijfjes en zzp-ers actief, die
bijscholing behoeven.

Ren de ment, in ves te ring en, ze ker heid
Een van de gro te pro ble men in de in ter na ti o na le fi nan ci ële we reld
is het te rug lo pend ren de ment (re turn on in vest ment). Waar moet je
je geld in ste ken? Dat ligt moei lijk, zelfs als van we ge een lage ren -
te stand het geld le nen goed koop is, dan moet je er toch iets mee
doen, het in ves te ren in iets wat meer op brengt dan de ren te die je
moet be ta len. Ver die nen aan han del of pro duc tie is in de steeds
meer trans pa ran te we reld eco no mie steeds moei lij ker. Insti tu ti o ne le
be leg gers, pen si oen fond sen en par ti cu lie ren en zelfs hed ge-fond sen 
zoe ken naar stig naar mo ge lijk he den om ren de ment te ma ken. Daar -
bij zijn veel van de tra di ti o ne le en sta bie le mo ge lijk he den, zo als
staats obli ga ties en aandelen van dividend uitkerende bedrijven
onder druk komen te staan. 
De lage of zelfs ne ga tie ve ren te stand heeft niet al leen met de sti mu -
le ring van de eco no mie door geld schep ping door over heid en de
Cen tra le Bank en en het op ko pen van slech te leningen te maken.
Geld is ook goed koop om dat er min der mak ke lijk met goed ren de -
ren de in ves te ring en nieuw geld verd iend kan wor den, er is min der
vraag naar geld. Er is nog wel eco no mi sche groei maar dat gaat
vaak om sec to ren met een eind i ge ho ri zon, zo als kli maat-maat re ge -
len, ener gie-op wek king, in fra struc tuur, be spa ring en door
automatisering en betere logistiek. 
We doen het in veel sec to ren be ter met steeds gro te re pro duc ti vi -
teit, zo als steeds goed ko per pro du ce ren van mas sa goe de ren maar
de mar ges en de ab so lu te win sten ne men af, ook door de trans pa -
ran tie van in ter net. En de vraag is ook ein dig, je kunt ui tein de lijk
maar één auto, boor machi ne, bar be cue of smartpho ne te ge lijk ge -
brui ken. Die kun je mooi er, be ter en duur der ma ken, in di vi du eel
toe snij den (cus to mi zing) maar dat werkt maar voor een be perkt pu -
bliek. De rij ke re mid deng roe pen die daar op tip pe len, wor den we -
reld wijd be dreigd; de ink omens ong elijk heid po la ri seert de vraag.
De oude pilaren van de economie zijn niet zo stabiel. 
De sa men le ving ve ran dert en ook de eco no mie ve ran dert. Fy sie ke
goe de ren wor den goed ko per, het geld en de winst zit hem steeds
meer in vir tu e le en di gi ta le goe de ren en dien sten, We groei en nog
wel maar bij voor beeld qua be vol king is dat in veel lan den toch al
aar dig be perkt. De de mog ra fi sche ont wik ke ling en (krimp, ont groe -
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ning en ver grij zing) be drei gen op ter mijn bij voor beeld de on roe -
rend goed markt. Er zijn dan minder huizen nodig! 

Op lang ere ter mijn dro gen ook de mo ge lijk he den om gro te win sten
te ma ken door in no va tie op, we heb ben het al zo slim aang epakt.
Di gi ta le dienst ver le ning bij voor beeld komt net als au to ma ti se ring
vaak neer op be spa ren of het ver vang en van eer der meer fy sie ke ta -
ken en dien sten. Inter net is dus de gro te winst-oplos ser, de con cur -
ren tie neemt toe en de open baar heid maakt sjoe me len steeds moei -
lij ker. En winst is toch de olie van de eco no mie. De ver vlak king
door glo ba li se ring maakt het re a li se ren van ex tre me han dels win -
sten door ken nis ver schil len steeds moei lij ker. De trans pa ran tie is
ook een pro bleem voor wie nog wil verd ie nen aan roe ke lo ze ex -
ploi ta tie van bo dem en na tuur. Zelfs woe ker win sten door mo no po -
lies lig gen on der vuur. We wor den ver stan dig, ge noeg is ge noeg,
de de len-eco no mie (geen be zit maar toe gang) heeft dui de lijk
voordeel bij de brede toegankelijkheid van internet maar
vermindert de vraag naar producten. 
Tra di ti o neel was het de tech no lo gi sche voor uit gang, die de eco no -
mi sche mo tor op toe ren hield, met on even wicht i ge (post-)ko lo ni a le 
uit bui ting als de ba sis van de ‘Westerse’ voor sprong. Maar de op -
ko men de mark ten ma ken nu zelf hun ka pi taal goe de ren en con cur -
re ren op de we reld markt met hun lage lo nen. Het ren de ments pro -
bleem is nog niet acuut maar wel voel baar. Op mid del lange ter mijn 
valt er nog veel te ver be te ren; de ener gie-trans itie vergt nog enor -
me in ves te ring en. Over 10 of 20 jaar wordt ener gie goed ko per, ge -
mak ke lij ker lo kaal op te wek ken. Daar mee kun nen pro ble men als
de wa ter voor zie ning en mo bi li teit wor den aang epakt en ko men er
ook meer kan sen voor lo ka le pro duc tie, mi cro-land bouw, min der
ur ba ni sa tie en min der vraag naar com mo di ties/sta pel goe de ren. Dat
gaat ove ri gens al leen op als de ink omens ong elijk heid, di ver si teit en 
ge brek aan zing eving niet voor maatschappelijke onrust of erger
zorgen, de identiteitspolitiek brengt mensen niet bepaald tot elkaar.

Groei is het pro bleem. Wil len we dat, kan het zon der nare bij-ef fec -
ten en hoe be rei ken we een duur za me groei? Mis schien moe ten we
eens af van dat groei en! Eco no mi sche groei op lange ter mijn is
door eco no men vaak ge re la teerd aan tech no lo gie zo als in het So -
low–Swan mo del dat uit gaat van steeds ho ge re pro duc ti vi teit per
wer ker. Maar de vraag is dan waar de ver be te ring en van daan ko -
men, is dat een kwes tie van meer geld en mo ge lijk he den of spelen
er andere factoren? 
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Er is de ne o klas sie ke aan na me, dat het steeds moei lij ker wordt om
sub stan ti ële ren de men ten te be ha len, al leen in sec to ren waar mo no -
po lies en te kor ten en ge ma ni pu leer de be hoef ten (zo als be wa pe ning
en de me dia en in ze ke re zin in ter net) een rol spe len kan nog
bovenmatig verdiend worden. 
Eco no men zo als No bel prijs win naar Paul Ro mer denk en dat je de
groei wel kunt stu ren en bouw den eco no mi sche (ma the ma ti sche)
mo del len, die uit gaan van ge rich te ‘intentional’ re search & de ve -
lop ment, dus van groei door ‘interne’ fac to ren (en do ge nous growth 
the o ry). Die en do ge ne groeit he o rie stelt dat groei niet zo zeer af -
hank elijk is van ex ter ne fac to ren maar van fac to ren bin nen de eco -
no mie zo als tech no lo gi sche ont wik ke ling en in ves te ring en in voor -
al ken nis en men se lijk ka pi taal. Men hoopt de drei gen de stag na tie
te on der vang en door steeds maar te blij ven in ves te ren in ‘hu man
capital’, in mensen en kennis dus, nog voorbij de techno logie.

Groei mo del
Het zo ge naam de AK mo del van en do ge ne groei il lus treert die op -
vat ting. In de for mu le Y=AK staat Y voor to ta le out put van de eco -
no mie, K voor ka pi taal (fy siek en men se lijk) en A voor het ni veau
van de tech niek en de tech no lo gi sche voor uit gang. Als de A maar
po si tief blijft en het ka pi taal groeit, dan is er groei. 
Daar bij wordt er dus van uit ge gaan dat de lange ter mijn groei af -
hank elijk is van be leid (po li cy), (sti mu le rings maat re ge len, sub si -
dies, steun voor de we ten schap, re gu le ring). Groei is dan het ge -
volg van open heid, con cur ren tie, ve ran de ring en in no va tie. Men
neemt aan dat de eco no mie in die zin maakbaar is. 
Ge richt heid op ve ran de ring en dus op in di vi du a li teit bo ven het col -
lec tie ve be lang is voor ve len nog steeds de ba sis van groei en wel -
vaart. Van de groei pro fi te ren we al le maal; dat is het neo-li be ra le
uit gangs punt. En die groei hoeft niet di rect ma te rieel te zijn, meer
ken nis en dus meer ken nis-eco no my is ook groei. De ‘knowledge
ba sed economy’ is tot doel ge maakt en wordt ge zien als het vei li ge
en lo gi sche pad naar de toe komst maar gaat voor bij aan de ‘emo -
tion ba sed economy’, wat doen we er allemaal mee?.
De aan na mes in die en do ge ne groeit he o rie zijn moei lijk te kwan ti -
fi ce ren en ook is groei niet sim pel te vat ten. Heeft bij voor beeld het
toe ge no men oplei dings ni veau tot meer werk ge leid? Het catch- up
ef fect (‘conditional convergence’), waar bij ‘arme’ lan den snel ler
groei en dan rij ke, doord at daar nog meer verd ienk an sen zijn en
men de tech no lo gie en struc tu ren re pli ceert zon der de R&D kos ten
wordt niet door de the o rie ver klaart. Het idee, dat groei niet za lig -
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ma kend is en zo ge naam de voor uit gang ons tot op de grens van eco -
lo gi sche sta bi li teit heeft ge bracht, komt in de en do ge ne groei mo -
del len niet uit de verf. In we zen zegt dit mo del dat groei schaal baar
is (meer in put, meer out put) en dat blijkt in de prak tijk niet te klop -
pen, we lo pen te gen gren zen aan. Bij voor beeld het in ves te ren in in -
fra struc tuur en in dus tri ële ca pa ci teit, wat zo goed uit pak te in de
na-oor log se op bouw en in som mi ge ont wik ke lings lan den (vol gens
het neo-Mar xis ti sche Feldman–Mahalanobis model) werkt niet
meer, meer autowegen brengt meer verkeer, niet minder files.
Echte groei spurts zijn vaak het ge volg van oor lo gen of ram pen. Als 
we iets verd er kij ken, dan zijn in ves te ring en en de daar uit voort -
vloei en de in no va tie vaak het ge volg van be drei ging en, van angst en 
on ze ker heid, die echt is of wordt ge ma ni pu leerd. NASA en de reis
naar de maan wa ren het ge volg van het Kou de Oor log denk en.
R&D in kli maat en ener gie heeft te ma ken met het ang sti ge vi si oen
van op war ming. Emo ties spe len een be lang rij ker rol in in no va tie
dan het geld dat we er aan uit ge ven, gro te uit vin ding en wor den
vaak on der druk ge daan. Meer oplei ding, meer R&D, meer
‘venture capital’; het speelt ze ker een rol maar de emo ties, de nood -
zaak om oplos sing en te vin den en de uit da ging om be ter te zijn of
te over le ven spe len ze ker een rol.De ont wik ke ling van lan den als
Chi na en India in de laat ste de cen nia is niet al leen een kwes tie van
geld maar ook van het ge voel ach ter te lo pen bij het ‘Westen’, de
behoefte om als natie en cultuur gerespecteerd te worden. 
Fran cis Fu kuy a ma re la teert dat aan de so cra ti sche ‘Thymos’, de
men se lij ke be hoef te aan er ken ning. Net als in de mi cro-eco no mie,
waar No bel prijs win naar Da niel Kah ne man de rol van emo tie bo ven 
ra ti o neel be slis sen on der de aan dacht bracht, mist in de groei mo -
del len van de ma cro-eco no men de emo tie. Paul Ro mer wees te recht 
op het be nut ten van cri ses als im puls voor in no va tie ‘A crisis is a
terrible thing to waste’.
Men gaat nog steeds uit van in di vi du en en huis hou dens die hun
bud get maxi maal wil len uit nut ten en van be drij ven die zo veel mo -
ge lijk winst wil len ma ken. Maar is dat niet ach ter haald? Ze ker
waar ma te ri ële no den min of meer zijn af ge dekt spe len za ken als
het zoe ken naar res pect, zing eving en ver bon den heid een steeds
gro te re rol. Daard oor zijn de tra di ti o ne le po li tie ke en eco no mi sche
scheids lij nen ook niet meer hel der, zien we de op komst van iden ti -
fi ca ties met klei ne re groe pen met be na druk ken van ver schil len als
nieu we di men sie, wat slor dig aang eduid als ‘identity politics’. In de 
li be ra le de mo cra tie zo als die hier ge groeid is kan dat be te ke nen dat

191



groeps be lang en tot ver splin te ring van de pu blie ke opinie leiden en
tot wat Fukuyama dan vetocratie noemde, irrationeel dwarsliggen. 
Di ver si teit en het ma na gen van di ver si teit is de gro te uit da ging.
Zon der ver schil len is er geen han del, geen in cen ti ve, geen sti mu -
lans om ‘flux’ te zoe ken en is weg zak ken in ver star ring het gevolg. 
Het pro bleem is dat we weer te wei nig kij ken naar de emo ti o ne le
kant van di ver si teit. Eco no me tris ten als Tho mas Pi ket ty ging en de
ver schil len tus sen rijk en arm te zeer ra ti o na li se ren en ‘mathema -
tiseren’ (een kreet van Ro mer) en hun his to ri sche gra fie ken en
‘harde’ ver hou ding en kre gen te veel ide o lo gisch en po li tiek ge -
wicht, voor bij gaand aan de emo ti o ne le wer ke lijk heid. De 1% dis -
cus sie werd daard oor op ge bla zen, er ont stond bij be paal de groe pen
een ge voel van ach ter stel ling doord at de ver schil len, mede door in -
ter net en so ci a le me dia, te ma ni fest wer den en tot po la ri sa tie, ook
in stem ge drag, leid den. Al deze ont wik ke ling en heb ben bij ge dra -
gen aan een ge voel van on ze ker heid, zo wel bij de macht heb bers als 
de bur gers. De emo ti o ne le ge vol gen daar van wor den niet goed on -
der kend maar zijn be pa lend voor het so ci aal-psycho lo gi sche kli -
maat en daar mee voor de eco no mie. We zoe ken naar ze ker heid, in
ma te ri ële za ken, in pen si oe nen, vast goed, goud of bit coins, kunst -
ma ti ge in tel li gen tie maar zien niet dat dit vaak kud de ge drag is; als
lemmingen rennen we achter de waan van de dag, drijven de
huizenprijzen op, terwijl de autonome bevolkingsgroei afneemt. 
Er zijn te gen be we ging en, we gaan meer de len, zui ni ger le ven, cir -
cu lair pro du ce ren en te len, be zit af we gen te gen ge bruik maar ook
dat in een po la ri se ren de set ting, waar je on der schei den om dat je ve -
ga nist bent, gin-to nic drinkt of elek trisch rijdt vaak be lang rij ker is
dan de feitelijke bijdrage. 
Con clu de rend, eco no mi sche groei kan niet lang er de hei li ge graal
zijn, niet al leen van we ge de eco lo gi sche be per king en maar om dat
het winst po ten tieel en dus het te ver wach ten ren de ment aan het af -
ne men is door de toe ge no men trans pa ran tie, eco lo gi sche be wust -
wor ding, groei end iden ti teits- en na ti o na li teits-be wust zijn en se gre -
ga tie, waard oor zelfs de tra di ti o ne le in ter na ti o na le handel en ‘nut
maxi malisering’ wordt beperkt.

Erken ning van de psycho lo gi sche en voor al emo ti o ne le en on be -
wus te mecha nis men in de mi cro- en ma cro-eco no mie is no dig. We
zul len be ter moe ten be grij pen wat men sen drijft en waar ze naar
zoe ken zo als res pect, waar dig heid, zing eving en een be grij pe lij ke
ba lans tus sen col lec tief en in di vi du, ook in po li tie ke ter men.
Welzijn boven welvaart, in het kort.
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� 23 Immu ni teit en be scher ming

Ben je im muun na vac ci na tie? Dat was na tuur lijk de be lof tem haal
een prik en dan ben je ge vrij waard van de ziek te. Men kwam met
naar al ter bleek nog al overd re ven cij fers, het zou 95% be scher men
te gen de ziek te. Dat hele ver haal en de steeds ma ger der de fi ni tie
van van vac cin-ef fec ti vi teit (VE) is al eer der be han deld in dit boek, 
ui tein de lijk blijkt bij oMi cron zelfs dat je na vac ci na tie zelfs meer
ri si co loopt, nog even afgezien van de bijwerkingen.

De be scher ming door vac cins is al leen te gen een spe ci fiek vi rus en
dan in een be perk te band breed te qua mu ta ties en loopt na een paar
maan den te rug. Als er mu ta ties op dui ken, en bij bre de vac ci na tie is
dat te ver wach ten, het vi rus wil ook over le ven, val len die mo ge lijk
bui ten die band breed te, zo als bij oMi cron nu zicht baar wordt. Daar
is de VE te gen be smet ting nog maar 30%, maar de in stan ties stel len 
dan dat je wel be ter te gen over lij den en IC op na me be stand bent,
maar dat wel op ba sis van het ont ken nen van vac ci na tie-ge re la teer -
de over lij dens in de eer ste we ken na de prik en zon der echt naar
oMi cron te kij ken (ze ge brui ken de 2021 cij fers). Ik denk dat er na
die eer ste we ken wel eni ge ex tra be scher ming is te gen ernsti ge
symp to men, maar dat na een tijd je dat af neemt en zelfs negatief
wordt, dat blijkt ook wel uit de cijfers en grafieken van het RIVM. 

Het blijkt steeds meer, dat wie door het door ma ken van de in fec tie
na tuur lij ke weer stand heeft op ge bouwd, fei te lijk veel be ter be -
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 Immu ni teit; de post-Co ro na mar ke ting trend
Ge zond heid is na tuur lijk een be lang rijk trend in de post-Co ro na
cos nu men ten markt. Ie der een be seft dat we be ter moe ten let ten op
wat we eten, slik ken, dat we meer moe ten be we gen en dat gaat zich 
ver ta len in gro te om zet ten in wellness, he alth-food, e-he alth, smart -
bands, sport scho len, vi ta mi nes en de hele al ter na tie ve aan pak. Wat
ech ter voor al gaat sco ren is im mu ni teit, want je wilt toch be -
schermd zijn te gen nieu we pan de mie ën of nare ziek tes. Ik ver -
wacht dat kre ten als “steunt je im muun sys teem” op al ler lei pro duc -
ten ge plakt gaat wor den. De over heid kan daar wei nig aan doen,
want ze heb ben zelf het be grip im mu ni teit zo verwarrend gebruikt,
dat er geen harde definitie meer is.



schermd te gen der ge lij ke nieu we mu ta ties en dat wordt nu ook
breed erkend.
Ik ge loof, dat de oor spronk elij ke mRNA code, die ont wik keld is, in 
prin ci pe wel be scher ming biedt \(na een paar we ken van juist min -
der be scher ming) maar dat in de fei te lij ke pro duc tie-bat ches dit
soms te loor is ge gaan (ook door de 50% norm die ik el ders be -
spreek). Dan is er de vraag of ve rou de ring van de vac cins (bat ches) 
een rol speel de. Maar heel har de be wij zen voor dit al les ont bre ken
nog, er zijn wel steeds meer in di ca ties, ook op basis van Pfizer
gegevens.

De spe ci fie ke im mu ni teit te gen het spe ci fie ke vi rus neemt dus na
de eer ste we ken na een prik dus vaak wel toe, en kan met een boos -
ter/her haal prik wor den her steld als het af loopt, maar dat tast mo ge -
lijk wel de bre de re, al ge he le im mu ni teit te gen een veel bre der spec -
trum van in fec ties en aandoeningen aan. 
Dat is de kwes tie waar bij voor beeld de over sterf te mee te ma ken
kan heb ben. Het is ook de hei ke le kwes tie, want als dat waar zou
zijn, is vac ci na tie dus ook op lange ter mijn schadelijk. 
Bes met ting en im mu ni teit zijn de kern be grip pen in de hele dis cus -
sie. Men wil niet be smet wor den en met een vac cin zou je bij na
100% im muun zijn en niet be smet kun nen wor den. Dat valt te gen,
het vac cin ‘pakt’ wel eens niet en je kunt blijk baar nog steeds de
ziek te krij gen, Bij een deel van de men sen slaat het vac cin dus niet
aan, dat loopt van 15 tot 30% (de fa bri kan ten ge ven op ti mis ti scher
cij fers, maar nooit biedt een vac cin 100% VE ef fec ti vi teit). Men
ging dat be grip VE ook aan pas sen, de ziek te zou door vac ci na tie
dan min der hef tig uit pak ken, min der zie ken hui sop na me  ver oor za -
ken en min der IC en sterf te. Dat wordt be weerd maar niet goed
hard ge maakt, de hele VE sprook jes klop pen van geen kan ten. In
de vier de golf bleek het ver haal al niet echt te klop pen, de IC/zie -
ken huis ver hou ding toon de dat aan. Niet hier, maar in lan den waar
ze niet rom mel den met de ver hou ding ge vac ci neer den/niet
gevaccineerden in het ziekenhuis werd dat evident duidelijk. 
En wat be treft be smet ting, daar kun je ver schil lend over denk en,
zijn een paar vi ri o nen in je neus hol te nou zo erg? Dat kan een ge -
zond im muun sys teem best wel aan. Dat ge vac ci neer den net zo be -
smet te lijk kun nen zijn als vac cin-vrij en is on der tus sen wel dui de -
lijk  maar leid de qua over heids ing rij pen niet tot aan pas sen van de
QR-code aan pak, maar wel tot lockdowns in 2021 en 2022.
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Er is het idee en daar zie ik wel wat in, dat we na bij na twee jaar al -
le maal wel eens ‘besmet’ zijn in de zin dat we wat vi rus deel tjes
heb ben bin neng ekre gen. En net als bij de griep is dat ei gen lijk vrij
nor maal en gaan we ook bij oMi cron verd er wel zien. 
Het be wijs is dat als je bij een PCR- test, als je maar ge noeg door -
kweekt, er al tijd wel Co ro na vi ri o nen aan we zig blij ken te zijn maar 
blijk baar te wei nig om dat in de RIVM-zin als ‘besmet’ te zien.
Immu ni teit is ook veel meer dan een prik of twee, drie ha len. Men -
sen en alle le ven de we zens stre ven naar een sta bie le si tu a tie, ho me -
os ta se. Dat be te kent een even wicht en dat is een heel com plexe
zaak. Ons ver weer te gen be drei ging en van ons even wicht noe men
we het im muun sys teem. Als Ie mand im muun is voor een ziek te,
dan be te kent dit dat hij/zij de ziekte niet meer kan krijgen.

Een or ga nis me staat niet op zich zelf maar heeft bui ten en soms in
zich zelf ook be drei ging en en ook “goe de”gas ten. Die be drei ging en
pro be ren we bui ten te hou den, daar is dat im muun sys teem dus voor 
met an ti licha men als eer ste en T-cel len als verdedigingslagen. 

Immu ni teit hangt af van je ge nen, je con di tie (ook je psycho lo gi -
sche) en wat je aan af weer hebt op ge bouwd of toe ge diend hebt ge -
kre gen (bv. door vac ci na tie) en is niet con stant. Omstan dig he den
zo als sei zoen in vloe den, dieet, stem ming etc. spelen mee. 
Als mens heb ben we met onze 46 chro mo so men (apen heb ben er
48) ei gen lijk maar een be perkt set je DNA in for ma tie in onze
30,000 ge nen, de bi o di ver si teit van wat er verd er in en op ons leeft
is wel mil jar den keer gro ter. Mil jar den bac te ri ën, vi rus sen, schim -
mels, fa gen en an der klein spul be vol ken ons lijf, onze huid en met
name onze dar men. Onze dar men zijn echt een schat ka mer aan ge -
ne tisch ma te ri aal. Te kor ten en ver sto ring en daar zijn dan ook niet
al leen de oor zaak van veel ziek tes maar de bi o di ver si teit in onze
dar men be schermt ons te gen mu te ren de be drei ging en en speelt een
be lang rij ke rol in onze im mu ni teit. Wij dra gen dus al al ler lei vi rus -
sen in ons mee en die zit ten er niet voor niks, er is vaak een sym bi -
o ti sche re la tie. Dat de bac te ri ën en vi rus sen in ons lichaam daar een 
plek en func tie heb ben wordt in de prak tijk van de symp to ma ti sche
ge nees kun de wel eens over het hoofd gezien, met antibiotica wordt
de darmflora vaak routine matig aangetast. 
De enor me hoe veel heid ge ne ti sche in for ma tie die we mee dra gen
heeft wel eens ge leid tot de sug ges tie, dat men sen niet meer zijn
dan de meest ge ëvolueerde dra gers en last die ren van DNA, de ba sis 
van het leven. 
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Onze darm flo ra (let op, niet fau na) blijkt steeds meer de ba sis van
onze ge zond heid te zijn, ook van onze gees te lij ke ge zond heid. We
zijn wat we eten, maar nog meer wat er in onze dar men ver teert
wordt, door al die beest jes en met be hulp van en zy men. Het is een
evo lu ti o nai re ont wik ke ling, want die ren en men sen heb ben om zich 
te kun nen ver plaat sen een stuk je aar de en de bac te ri ën en mi cro ben 
die daar de zaak re ge len, in hun buik ge no men. Onze dar men en
spijs ver te ring zijn de bin nenk ant van onze em bry o na le to rus, een
drie di men si o naal ring vor mig op per vlak, lij kend op een op ge bla zen
lucht band. Daar ge beurt van al les maar net als in de plan ten we reld
se lec teert het mi lieu wat er tot ex pres sie komt en dat darm-mi lieu
en de bac te rie-rijk dom daar moe ten we dus in ere hou den. Met pre- 
en pro bi o ti ca kan men te kor ten aan bepaalde bacteriestammen
(dysbiosis) aan vullen, ook als profylaxe (voorzorg). 

Immu ni teit vraagt trai ning en on der houd
Nu geldt voor alle le vens vor men, dat rust roest, of wel dat je de
zaak een beet je aan de gang moet hou den, sti mu le ren en uit da gen.
Je im mu ni teit vraagt dat ook. Je af slui ten voor de con fron ta tie met
ziek te kie men is dus he le maal niet zo ge zond, en dat we ten we ook
wel. Kin de ren bou wen hun im muun sys teem op door bloot stel ling,
door af en toe een ziek te op te pik ken; laat ze maar lek ker in de
mod der spe len. Zo ver sterk je de aang ebo ren im mu ni teit met ver -
wor ven im mu ni teit. Het trai nen er van door ge lei de lij ke bloot stel -
ling (mi cro-im mu ni sa tie) helpt, maar door lock downs wordt dat
juist be perkt. Maar dat prin ci pe geldt ook voor vol was se nen. Je iso -
le ren, alle mo ge lij ke ziek te kie men weg hou den, weg was sen, mond -
kapjes, er gens is dat con tra pro duc tief voor het in stand hou den en
ver ster ken van ons im muun sys teem. Want dat doet z’n best, bij Co -
ro na we ten we dat men sen die het ge had heb ben ook la ter be -
schermd blij ven en dat het soms zelfs be ter wordt als hun im mu ni -
teit gaan de weg ook steeds geprikkeld wordt, je kunt dat als
onderhoud zien. Men spreekt dan wel van getrainde immuniteit.
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Het ont ken nen van na tuur lij ke (in na te) im mu ni teit is de 
groot ste en ook ver wijt ba re ver gis sing in de hele Co ro na 
aan pak en de vac ci na tie dis cus sie.

Ziek tes zijn als onk ruid, sig na len van on ba lans maar
ons sys teem kan ook de re me die le ve ren ten zij we met
an ti bi o ti ca en ste ro ïden de ba lans juist aan tas ten.



Het is goed om ook te be sef fen dat het ni veau van per soon lij ke im -
mu ni teit (weer stand/con di tie) niet con stant is, dat gaat op en neer,
door om stan dig he den, om dat er stress is, je iets ver keerds hebt ge -
ge ten of een infectie hebt. 
Dat geldt dus ook voor het al ge me ne, ge mid del de ni veau van vat -
baar heid van een po pu la tie (zo als de Ne der land se be vol king), dat is 
ook niet con stant. Het weer, de stem ming, de stress en angst ge voe -
lens kun nen dat be ïnvloeden. Ik heb het ge voel, dat men name de
angst ge voe lens on der de men sen die al ge me ne vatbaarheid ver -
hogen.

Sti mu le ring van ons im muun sys teem vraagt om bloot -
stel ling, niet om iso la tie 
We zijn ge zond tot dat we ziek wor den, het klinkt sim pel en be te -
kent dat we goed moe ten let ten op het even wicht, in ons voed sel, in 
hoe we le ven. Het be te kent ook dat symp to men van een ziek te zich
niet op eens ma ni fes te ren. Een in fec tie be gint met af weer door vrij
sim pe le re ac ties, we gaan bij voor beeld hoes ten; de vi ri o nen (vi rus -
deel tjes) er weer uit gooi en. Een vol gen de fase is dat het im muun -
sys teem de in dring ers gaat aan pak ken waar ze bin nenk omen, dus in 
de neus hol te. Lukt dat niet vol doen de, dan krijgt het vi rus de kans
om verd er door te dring en, bij Co ro na naar de long en toe en dan
pas gaan er echte ziekte-symptomen zoals koorts komen. 
Dat wil je voor ko men. Nu is dat bij vi rus sen las tig, want die zijn
niet ge voe lig voor ge nees mid de len, hoog stens kun je de weer stand
wat sti mu le ren en de aan tas ting van de zuur stof-cir cu la tie on der -
vang en met zuur stof, in zeer ernsti ge ge val len be lem me ring en fy -
siek aanpakken, zoals met beademing.
Te gen vi rus sen is dus ei gen lijk geen kruid ge was sen, hoe wel we
moe ten ho pen dat er toch er gens een of an der plant je of goed je ge -
von den wordt dat wel helpt. Er zijn ge re geld be rich ten dat be paal de 
be staan de ge nees mid de len met ei gen lijk een an de re in di ca tie mo ge -
lijk ook bij Corona kunnen helpen.
De eni ge aan pak tot dus ver is om het te kort schie ten van de weer -
stand te voor ko men, de im mu ni teit van nog niet be smet te per so nen
ver be te ren (ge zond eten, vi ta mi nes, be we gen en ook vac ci na tie) en
bij de ge nen die nog maar een be perk te be smet ting mee dra gen, de
zaak ondersteunen. 

Ste rie le im mu ni teit
Bij Co ro na is de aan dacht voor al naar vac ci na tie ge gaan; im mu ni -
teit moest maar kunst ma tig wor den be reikt. Dat helpt, voor ko men
is be ter dan ge ne zen en het ar se naal aan hulp om men sen met
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ernsti ge ver schijn se len te hel pen is be perkt, van daar de hoge sterf -
te cij fers bij men sen met een ver min der de weer stand in het be gin.
Het zou mooi zijn als je na vac ci na tie ook geen an de ren meer kunt
be smet ten, dat heet ste rie le im mu ni teit. In de VS ging en ze daar
een tijd je van uit; wie ge vac ci neerd was hoef de geen mond kapje
meer te dra gen, maar dat bleek snel ach ter haald. Ove ri gens leek me 
dat on zin nig, dat is dan net als of je een bad ge draagt en om dat de
men sen je uit de weg gaan doet al snel niemand meer een masker
voor.
Die kwes tie van niet be reik te ste rie le im mu ni teit is erg be lang rijk.
In ja nu a ri 2021 zei Van Dis sel van het RIVM:

Ook al is iemand immuun voor co rona, dan nog kan hij of zij
anderen besmetten. Dit is slecht nieuws voor de vermeende
“ringbescherming” van ingeënte zorgverleners.

De on der zoe ken on der men sen die een na tuur lij ke co ro na be smet -
ting heb ben ge had, la ten zien dat deze men sen voor 85 pro cent im -
muun zijn ge du ren de mi ni maal zes maan den en waar schijn lijk veel
lang er, dat geeft het RIVM ook toe. Ze heb ben na tuur lij ke weer -
stand op ge bouwd en krij gen een QR-code, maar wel beperkt in tijd.
Er zijn ook men sen bij wie vac ci na tie niet aan slaat.
Dat be te kent he laas dat 15 pro cent van de men sen die de prik ken
heb ben ge had op nieuw ziek kun nen wor den, het vi rus bij zich kun -
nen dra gen en op nieuw kun nen over d ra gen aan an de ren. Maar dat
geldt ei gen lijk voor alle ge vac ci neer den is ondertussen duidelijk.
Deze kwes tie is nog niet echt goed uit ge zocht. Er is bij voor beeld
niet goed ge ke ken naar wat die men sen die een twee de ziek te-pe ri -
o de door ma ken nu on der scheidt van an de ren. Ge bruik ten ze an ti bi -
o ti ca, wa ren ze te dik, sui ker ziek te, welk, dieet en darm-bi oom.
Men heeft niet echt ge zocht naar zo ge naam de bi o mar kers. Dat is
ove ri gens in de hele aanpak een ernstige misser.

Na vac ci na tie kun nen men sen nog steeds be smet ra ken, en zelfs na
bre de vac ci na tie zijn er soms in zgn. poc kets met wei nig ge vac ci -
neer den nog uit bra ken. Dat is re la tief zeld zaam en be heers baar. In
Ne der land zijn er sinds de start van de vac ci na tie cam pag ne veel
min der uit bra ken in ver pleeg hui zen, maar zit daar toch de groot ste
sterf te. Het is dui de lijk dat de co ro na vac cins de ver sprei ding van
het vi rus heb ben ver min derd en voor hen die dan wel niet he le maal
be schermd zijn ernstige ziekte en sterfte kunnen tegengaan.

Is vac ci na tie dan zon der pro ble men? Ik denk dat de nare bij wer -
king en die ver wacht wer den in de anti-pers wel op ge merkt zijn,
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maar wor den ge ba ga tel li seerd. Lange ter mijn ef fec ten en vac ci na -
tie-scha de mo gen niet genoemd worden. 
Het be zwaar te gen alle vac ci na ties blijft dat je ing rijpt in het im -
muun sys teem en dat deels plat legt en daard oor de be vat te lijk heid
voor an de re aan doe ning en, ook op ter mijn, beïnvloedt. 
Vac ci na tie van ie der een be te kent voor hen die al na tuur lijk im -
muun zijn dus wel de ge lijk een aan tas ting van hun bre de re im -
muun sys teem met soms ge vol gen op lange ter mijn. Men krijgt door 
vac ci na tie dan niet meer de ma ze len of po lio of nu dus Co ro na
maar an de re ziek tes krij gen meer hun kans, waard oor bij voor beeld
te lo meer de gra da tie kan op tre den. Dat ri si co is voor een in di vi du -
eel per soon niet goed te be pa len, maar kan de alge mene statistiek
wel degelijk beïnvloeden. 

Dat vac cins in het al ge meen niet al tijd vei lig zijn en daar ook nooit
voor zijn ge test door de in stan ties wordt ge maks hal ve ver ge ten. De
schan da len met scha de lij ke vac ci na ties on der meer in India en de
blun ders van het RIVM en de cor rup tie bij de Ge zond heids raad
(kwes tie prof. C. Me ij er) wer den weg ge poetst. La ten we ho pen dat
ach ter af de Co ro na vac cins geen echt nare verrassingen herbergen.

Ziek te is een te kort aan weer stand
Weer stand op bou wen te gen Co ro na (of te gen wel ke in fec tie ziek te
dan ook) is geen pri o ri teit in de hele cam pag ne ge wor den, on danks
de waar schu wing en en oproe pen van ook veel me di sche ex perts.
Dat is niet al leen jam mer, het is een ge vaar lij ke mis ser. Juist nu er
steeds meer va ri an ten ko men en vac ci na tie mis schien niet meer
helpt (een vi rus kan ook ahw. im muun wor den en zich niets aan -
trek ken van het vac cin) is a pri o ri be scher ming en pro fy laxe (voor -
ko men van in fec tie) steeds be lang rij ker aan het wor den. Het al ter -
na tief, steeds maar nieu we vac cins pro du ce ren en in spui ten, is duur 
en mo ge lijk niet ef fec tief. Vi rus sen zijn dan mis schien geen le ven -
de we zens maar wil len wel blij ven be staan, groei en en gaan, als ze
te wei nig suc ces heb ben of door nor ma le mutaties veranderen (alle
levensvormen muteren) misschien nog gevaarlijker worden.
Immu ni teit is niet al leen een bi o lo gisch fe no meen, iets wat je al leen 
in ma te ri ële ter men en mecha nis men kunt be schrij ven. Het is ook
psycho lo gisch, ik kom daar op te rug maar eerst iets over groeps -
immuniteit.

Herd im mu ni ty en groeps-im mu ni teit
In het be gin was het con cept van groeps im mu ni teit even ac tu eel.
Rut te had het er over maar al snel verd ween het uit beeld; het werd
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ont kend, het zou niet wer ken, vac ci na tie was de oplos sing. Maar
ook daar speelt het na tuur lijk een rol. Echt ie der een vac ci ne ren kan 
niet maar als nu maar het over gro te deel van de men sen is ge vac ci -
neerd, (men praat over 70$) dan dooft het vi rus wel uit. Mis schien
is 50% al ge noeg, om dat er ook nog natuurlijke immuniteit is.
Het Engel se Herd Immu ni ty (kud de-im mu ni teit) is het woord voor
de groeps im mu ni teit in kring en van vi ro lo gen maar men heeft dat
be grip (dat stamt van Dr. A.W. He drich uit 1933) nog al mis bruikt
om vac ci na tie te pro mo ten. In eer ste in stan tie ging het ook om de
na tuur lij ke (in na te) im mu ni teit. Maar on langs werd het be grip sterk 
be perkt tot het ef fect en stre ven van vac ci na tie en men sprak niet
meer over de na tuur lij ke im mu ni teit, dat werd ge maks hal ve maar
even vergeten of ontkend, ook door de WHO. 
Na tuur lij ke im mu ni teit om dat je ge woon goed ge zond bent, ge ne -
tisch im muun bent of al eer der ge con fron teerd was met soort ge lij ke 
in fec ties en daar im mu ni teit voor ont wik keld hebt, be staat. Er zijn
al tijd men sen de be stand zijn te gen een ziek te, an ders zou den de
pest, de Spaan se griep of een an de re pan de mie de mens heid al heb -
ben uit ge roeid. De vi ro lo gen wil den daar niet over ho ren, die had -
den het voor al over vac ci na tie en an ti lichaam op bouw. Het idee,
dat mis schien in ons land in fe bru a ri 2002 al 60% of meer he le maal 
niet vat baar was voor Co ro na, dat kon er niet in. Daar mee zou de
groeps im mu ni teits drem pel (75-80%) in zicht ko men als een re la -
tief be perkt aan tal men sen be smet is ge raakt en an ti licha men heeft
ont wik keld en de to ta le im mu ni teit dat uit do vings ni veau be reikt.
Dat is mis schien wel deels de ver kla ring voor het te rug lo pen van de 
be smet ting en in de zo mer van 2020, maar ook in mei 2021. Dat zou 
ook in Wu han mo ge lijk het geval heb ben kunnen zijn maar ook het
verloop in andere initiële virushaarden laat uitdo ving vermoeden.

Die al ge me ne im mu ni teit is dus va ri a bel, kan om laag gaan en zo als
ik al eer der op merk te, angst speelt daar bij een rol. Zou den we nu
op het zelf de ni veau zit ten als in fe bru a ri 2020 dan zou een 20 of
30% vac ci na tie graad (in mei 2021 plm. 25%) van voor al vat ba re
men sen al tot uit do ving kun nen lei den, die treedt op bij iets van 75
tot 80%. En mis schien is dat ook wat er dit voorjaar aan de hand is.
Pas sie ve im mu ni teit, zon der vac cin, werd dus ont kend of zou, als
het al be stond bij men sen die de ziek te door maak ten, hoog stens een 
paar we ken wer ken en nooit ef fect heb ben op de herd im mu ni ty.
La ter werd ook door het RIVM (3 juni 2021) er kend dat die im -
muun pe ri o de na door ma ken ei gen lijk wel lang er is en zou je zelfs
ja ren na een Co ro na-in fec tie nog an ti stof fen heb ben of een mecha -

200



nis me heb ben
ont wik keld dat
die an ti stof fen
bij be smet ting
dan sneller
aanmaakt
(immunity
training).
Dat ne ge ren van 
de bre de re vi sie
over im mu ni teit
heeft de hele
dis cus sie nog al
ge te kend, ook
op Wi ki pe dia en in al ler lei over heids in for ma tie draai de het al leen
nog maar om vac ci ne ren, zo veel mo ge lijk, des noods ver plicht,
maar dwang en drang mag on der tus sen. Wie dat niet wil is een free
ri der, die pro fi teert, ie mand die je mag we ren op school, in het OV, 
op het werk, in het openbare leven.
En nog steeds is dat de aan pak rond vac ci na tie, men wil 90% vac ci -
na tie dek king on der de be vol king met voor ie der een op die ma nier
kunst ma tig ge ge ne reer de an ti stof fen om dan af doen de groeps im -
mu ni teit te be rei ken. Daar bij wijst men op het suc ces met ziek tes
als ma ze len en po lio, waar die aan pak goed heeft ge werkt maar
ver geet te ver mel den dat bre de vac ci na tie ook wel eens heel ver -
keerd heeft uitgepakt. 

Er zijn ook fac to ren, die de na tuur lij ke im mu ni teit be ïnvloeden
maar waar geen on der zoek naar is ge daan of waar bij de eva lu a tie
van Co ro na ge val len en slacht of fers maar ook bij on der zoek naar
de ge nen die al im muun ble ken geen re ke ning mee werd ge hou den.
Ik heb het ook al eer der ge noemd maar denk aan de al ge he le con di -
tie maar ook aan trau ma-ver le den (PTSS), an ti bi o ti ca ge bruik,
darm flo ra (bi o me), de pres sie, au tis me, be vat te lijk heid voor sug ges -
tie (pla ce bo), vi ta mi ne ge brek (C, D3, K2), HPA-as pro ble men
(cor ti sol, bij nie ren), eet ge woon ten (vlees, ve ge ta ri ër, ve ga nist, be -
paal de krui den zo als kur ku ma), te lo meer de gra da tie, maar ook om -
ge vings tem pe ra tuur, ven ti la tie, lucht voch tig heid (het punt van
Mau ri ce de Hond), stra lings bel as ting, kort om er kun nen al ler lei
fac to ren zijn, die mensen meer of minder gevoelig maken voor het
virus. Hopelijk komt die informatie ooit boven water.
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Er is wel ge ke ken naar wel ke DNA co des mo ge lijk een re la tie heb -
ben met Co ro na be vat te lijk heid, maar dat heeft nog niet tot prak ti -
sche re sul ta ten geleid.

Onder schat
Het is nooit mee ge no men in de dis cus sie, de zo ge naam de ex perts
heb ben na tuur lij ke weer stand ge woon ge ne geerd als fac tor en hop -
ten voor al op de vac cins. Waar om niet kij ken naar test re sul ta ten
voor an ti ge nen en an ti bo dies, T-ceel counts etc. zo als se ro lo gi sche
tes ten voor IgM, IgG en IgA an ti stof fen/an ti bo dies? Een an ti geen
is een an ti bo dy ge ne ra tor. Er is ook (bloed-)test voor al aan we zi ge
ou de re an ti stof fen als ie mand Co ro na ge had heeft, maar in Ne der -
land geldt dat niet (on danks mo tie 2e Ka mer). Na tuur lij ke immu -
niteit zonder antistoffen bestaat maar is niet te de tecteren.
In ons land heeft Sa quin wat ge ge vens ver za meld. Enge land zijn er
meer en bre de re ge ge vens, van UKHSA1.Blood tes ten ga ven daar
aan, dat 99.1% van de “adult po pu la ti on” an ti bo dies heeft, door in -
fec tie of vac ci na tie, waar van de vac cin-vrij en die al leen de in fec tie
doormaakten 28.6% uitmaken.
Het blijkt wel dat voor be paal de groe pen de na tuur lij ke im mu ni teit
ho ger is, zo als bij jonge kin de ren of juist la ger, zo als voor ou de ren
en men sen met obe si tas, hoe wel dat ook een symp toom kan zijn
van ge brek ki ge darm flo ra en dat dan de ech te boos doe ner is. Bij
kin de ren is de weer stand be ter om dat hun im muun sys teem nog re -
la tief vi taal, vers en in tact is. Het is nog niet aang etast door trau ma -
ti sche er va ring en. Ze kre gen al bij de ge boor te een voor zet mee van 
hun moe der (bij kei zer sne de is dat een pro bleem). Bij ou de ren is de 
im mu ni teit va ker aang etast, trauma’s heb ben spo ren ach ter ge la ten
zo als te lo meer-de gra da tie. In minder technische termen, hun weer -
stand is ge woon minder. 
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Alter na tie ve re me dies
Dat de eer ste lijns-ge zond heids zorg is bui teng eslo ten wordt nu be -
treurd (o.a. door de be faam de arts McCul lough); be han de ling door
de huis arts had veel el len de kun nen voor ko men. Waar schijn lijk
heb ben veel van de re me dies, die her en der ge noemd wor den en
blijk baar enig suc ces boe ken, zo als hoge do ses vi ta mi ne C, K2, D3
etc. etc. of wat Ay ur ve da en de Chi ne se tra di ti o ne le ge nees kun de
aan biedt (Rho di o la, Ashwa gand ha, Astra ga lus) met het ver ho gen
van de weer stand te ma ken. Het on der scheid tus sen im muun sti mu -
la tie en be han de ling wordt on vol doen de ing ezien. Hy droxychlo ro -
qui ne (HCQ met zink etc.) bij voor beeld helpt, daar is nu geen
kwes tie over, al leen wel snel als je net be smet bent, net als Iver -
mec ti ne, dat eerst ver bo den werd en nu wel mag. De vraag is wan -
neer pre cies na be smet ting en op welk mo ment van het (cir ca di an)
dag rit me geeft men HCQ, Iver mec ti ne of de nieu we (dure) me di cij -
nen van Merck (Mol nu pi ra vir) en Pfi zer, want ook je im muun sys -
teem heeft een dag-ritme. Verder zijn er homeo patische reme dies
zoals Justica adhatoda en probiotica die kunnen helpen.

Psycho lo gi sche im mu ni teit, pla ce bo, no ce bo
Het is on der tus sen wel dui de lijk, dat de geest een gro te rol speelt in 
im mu ni teit. Bij dub bel blin de ex pe ri men ten is het pla ce bo ef fect
dui de lijk een fac tor en we we ten dat de arts of ie mand met au to ri -
teit je ook ding en kan aan pra ten of een fou te di ag no se stel len, die
dan ech te klach ten ver oor za ken, het no ce bo ef fect.Er is bi o lo gi sche 
im mu ni teit maar ook psycho lo gi sche im mu ni teit. Je kunt weer stand 
op bou wen door po si tief te denk en en dat heeft dan vaak ook ge vol -
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gen voor je le vens stijl maar het be -
gint in de geest. Die psycho lo gi sche
im mu ni teit is nog niet breed be kend
of ge ac cep teerd in de me di sche we -
reld maar kan niet ont kend wor den.
De vraag is hoe goed dat kan wer ken. 
Er is een ‘school’ van men sen die
denkt dat alle ziek tes te ma ken heb -
ben met psycho lo gi sche on ba lans en
dat voor al psychologische ingre pen
(therapie) en im muniteit belangrijker
zijn dan de fysiologische.

Trau ma im mu ni teit
Psycho lo gi sche im mu ni teit kan be -
trek king heb ben op al ler lei ziek te -
beel den maar voor Co ro na is de trau ma-im mu ni teit ook in te res sant. 
het ver blijf en de be han de ling, ze ker op de IC, in een zie ken huis
kan een trau ma ver oor za ken, waar men sen la ter nog veel last van
kun nen krij gen. Dat is te ver ge lij ken met PTSS (Post-trau ma tisch
stress syn droom) of eigenlijk gewoon een vorm daarvan. 
Wer ken aan trau ma-im mu ni teit voor af is een kwes tie van voor lich -
ting maar ook van de hele cul tuur die sa men hangt met ziek te en be -
vat te lijk heid.

De rol van de darm flo ra in weer stand te gen ziek tes
Ik noem de het al eer der, bij de stu die naar Co ro na en de voor lich -
ting aan het pu bliek is pro fy laxe of wel
pre ven tie ve be scher ming nau we lijks
aan de orde ge weest. Men keek bij de
vac cin-proe ven van de fa bri kan ten ook
niet naar spe ci fie ke doel groe pen of on -
der lig gen de klach ten, het moest snel en 
ach ter af heeft men ge maks hal ve de
con tro le groe pen ook maar ge vac ci -
neerd, dus nu nog on der zoe ken wat
mis schien ge vaar lij ke bij-ef fec ten
zouden kunnen zijn, is vrijwel onmogelijk.
Er is bij voor beeld ook niet of nau we lijks ge ke ken naar ver schil len
in darm flo ra, tus sen zie ke en niet zie ke (im mu ne) mensen. 
Het wordt steeds dui de lij ker dat im mu ni teit (bi o lo gi sche en
psycho lo gi sche) sa men hang en met hoe de flo ra in de dar men werkt 
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en via de zgn. HPA-as2 sa men werkt met neu ro trans mit ters en de
hersenen.

Ne ga tie ve im mu ni teit, vac ci na tie sterf te
Dat de eer ste we ken na vac ci na tie er juist min der en zelfs ne ga tie ve 
im mu ni teit is werd wel op ge merkt, maar om dat men de eer ste 2
we ken (bij de boos ter 1 week) niet mee telt en toont in de gra fie ken
valt dat niet erg op. Maar re cen te ge ge vens, ook van het RIVM
zelf, ge ven aan dat de im mu ni teit na vac ci na tie na ong eveer 5
maan den niet al leen be hoor lijk af neemt, maar zelfs ne ga tief wordt.
Je loopt dus na een tijd je na de vac ci na tie meer ri si co, voor al als
ou de re. De gra fiek van RIVM zelf maakt dat nogal duidelijk.

Een heel an de re be na de ring, via het darm-bi oom 
Een to taal an de re be na de ring dan de hui di ge me di sche fo cus op de
long func tie en long symp to men (zo als de ACE-2-re cep to ren) heb ik 
al in maart 2020 in een bij dra ge op www.aca de mia.edu aan de orde 
ge steld en is nu be ves tigd in al ler lei ar ti ke len (zie hoofd stuk 50). Is
het mo ge lijk dat de symp to men van het co ro na-vi rus hun oor zaak
vin den in de dar men, waar al ler lei le ven de (bi oom) en dode (vi -
room) ding en be staan en dan met name in een ont bre ken of on vol -
doen de aan we zig zijn van Ente ro coc cus fae ci um of an de re bac te -
ries tam men? E.fae ci um is een ge voe li ge bac te ries tam die ook bij
het im muun wor den van an ti bi o ti ca een rol speelt en blijk baar het
im muun sys teem be ïnvloedt, het geen in ve te ri nai re kring en al lang -
er be kend was en de re la tie met co ro na-vi rus sen daar ook al was
ge legd. Men sen die veel an ti bi o ti ca heb ben ge bruikt mis sen vaak
die stam en nu is de ge dach te dat ze daard oor ook de na tuur lij ke
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im mu ni teit missen of daarin tekort komen. Er is een duidelijke
onbalans (dysbiosis) geconstateerd bij sterfgevallen door Corona. 

Het re pa re ren van de darm flo ra is ove ri gens mo ge lijk en ook vrij
een vou dig door het in ne men van zo ge naam de pre- en pro bi o ti ca.
Ente ro coc cus fae ci um was in de ve te ri nai re we reld al lang er be -
kend als pro fy laxe (be scher ming) voor stal po pu la ties te gen co ro -
na-griep uit bra ken. Ente ro coc cus fae ci um is ge woon bij de dro gist
te koop, het zit in som mi ge pro bi o ti ca meng sels. Dat zou de na tuur -
lij ke im mu ni teit weer op peil kun nen breng en, mis schien ook hel -
pen bij Post-CoVid. Dat werkt niet voor ie der een, er zijn an de re
fac to ren die het ‘aanslaan’ van de bac te rie kun nen be ïnvloeden, dus 
het is geen 100% pro tec tie. Er zijn vast ook an de re mid de len en
met ho des om de na tuur lij ke im mu ni teit weer op peil te breng en.
Zo als exo ti sche huis mid del tjes, krui den meng sels, hoge do ses vi ta -
mi ne C, Iver mec ti ne en Hy dro xy- chlo ro qui ne met zink maar de
pro bi o ti ca als profiylaxe (voorzorg) route die ik hier aangeef is
helaas niet tijdig opgemerkt door de medische wereld.

Re fe ren ties: 
Omdat dit een af wij ken de vi sie in houdt, hier wat bron nen:
• An ti vi ral ef fects of a probiotic Enterococcus faecium strain against trans -

mis si ble gastroenteritis coronavirus. Door Chai W.L. Burwinkel M,
Wang Z, Palissa C, Esch B, Twardziok S, Rieger J, Wrede P, Schmidt
MF. Arch Virol. 2013 doi: 10.1007/s00705-012-1543-0.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar ti cles/PMC7086644/

• Hu man and Swine Hosts Share Vancomycin-Re sis tant
Enterococcus faecium CC17 and CC5 and Enterococcus faecalis
CC2 Clonal Clus ters Har bor ing Tn1546 on In dis tin guish able
Plasmids, door Fernando Baquero; 2011.

• Thomas, Lidji : Gut and oral microbiomes pre dict COVID19 se -
ver ity (jan 2021). Also Ward, D.V. medRxiv
doi:10.1101/2021.01.05.2024906

• Enterococcus and COVID-19: The Emer gence of a Per fect
Storm? https://doi.org/10.3390/ijtm2020020

• Rossini V. 2022. Gut microbiome and an ti vi ral im mu nity in
COVID-19. Crit i cal Re views in Food Sci ence and Nu tri tion.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2022.2143476

• Sanchari Sinha Dutta; https://www.news-med i -
cal.net/azoprofile/pass word-re cov ery/re -
set/?id=c409828e-72a9-49b5-9603-7cafaf1b0660

• Eliz a beth Enichen,  Caitlyn Harvey, en Barbara Demmig-Ad -
ams,  PubMed Cen tral 2022 Sep 5; 15598276221123005.
doi: 10.1177/15598276221123005ÈyNL]XWP˜-È-]M
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� 24 Pre ven tie, pro fy laxe, volks ge zond -
heid

Een van de gro te mis sers in de Co ro na-aan pak was het ne ge ren van 
maat re ge len of mid de len die pre ven tief zou den kun nen wer ken of
zelfs be smet ting zou den kun nen voor ko men. Zelfs dood nor ma le
ad vie zen om door ge zond eten, be we ging, fris se lucht en adem ha -
lings oe fe ning en zo als yoga de weer stand te ver ho gen kre gen geen
ruim te, sug ges ties over ex tra vi ta mi nes, zink, sup ple men ten wer den 
on derd rukt, dat was maar al ter na tie ve de sin for ma tie, vac ci na tie
was de eni ge rou te. Kij ken naar bre de re pre ven tie werd af ge keurd
en ver bo den, be boet en af ge schil derd als aso ci aal, als wap pie-ge -
drag, on we ten schap pe lijk, en aang epakt als de sin for ma tie ver sprei -
ding, aang estuurd door de NCTV (ter ro ris me be strij ding) en
uitmondend in een ongekend “Big Brother” controlesysteem, zoals
uit WOB/WOO onthullingen is gebleken.
Onder tus sen wordt steeds dui de lij ker, dat dit be leid niet al leen
kort zich tig was, maar heel veel on no di ge slacht of fers heeft ge -
maakt, niet al leen qua sterf te maar qua aan tas ting van de bre de
volks ge zond heid met ge vol gen die we nog de cen nia zul len voe len
en moe ten be kos ti gen. Zie ook het vo ri ge hoofd stuk over darm bi -
oom en een artikel hierover, hoofdstuk 50.
Dit is de zwar te blad zij de, met heel veel on no di ge slacht of fers
waar voor de ve rant woor de lijk heid niet al leen bij de in stan ties en
in sti tu ten ligt, maar ook bij de me dia en de po li tiek die dit be leid
ondersteunden. 
De hele aan pak was ge richt op vac ci na tie, dat zou al les oplos sen en 
verd er kij ken kon en mocht niet. Vac ci na tie werd al snel het to ver -
woord, eerst als de oplos sing waar op we moes ten wach ten, toen als 
de won der olie die ie der een zou be scher men. Men bleef blind en
doof voor al ter na tie ven, de bij wer king en, en liet al leen in for ma tie
door, die het narratief ondersteunde.
Was er dan een an de re aan pak mo ge lijk? Na tuur lijk, er wa ren lan -
den waar men het an ders aan pak te, maar die wa ren pri mi tief, ach -
ter lijk, goed ge lo vig, on we ten schap pe lijk be zig. Die al ter na tie ven
wa ren er, niet al leen de mid de len als (hy droxy)chlo ro qui ne (HCQ)
en iver mec ti ne die ver bo den wer den om dat ze de ex pe ri men te le
goed keu rings-sta tus van de vac cins in ge vaar brach ten, maar ook
mid de len als Rem de si vir en dexa me tha son wer den hier pas na eni -
ge tijd werd ing ezet in zie ken hui zen voor ernsti ge ge val len, de
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huis art sen had den er geen toe gang toe. De waar schu wing en van het 
CBG (Col le ge ter Be oor de ling van Ge nees mid de len) te gen HCQ)
en iver mec ti ne staan be gin 2023 nog steeds op hun website en ook
de EMA adviezen tegen deze middelen blijven staan.

Na tuur lijk, Co ro na is een nare in fec tie, met soms ernsti ge af loop
maar waar om is er niet meer aan dacht ge weest voor pre ven tie, voor 
weer stand op bou wen, ge zond eten en le ven, te kor ten aan vul len met 
vi ta mi nes en sup ple men ten? Wie hield dat te gen, waar om heeft de
over heid (en de po li tiek én de me di sche we reld) daar niet meer aan
gedaan? 
Waar om is niet ge ke ken naar li fes ty le en dieet, naar men ta le weer -
baar heid en op bouw van na tuur lij ke im mu ni teit. Er wer den for tui -
nen be steed aan het pro mo ten van vac ci na tie, aan lock downs en
com pen sa ties, maar re la tief goed ko pe pre ven tie kon er niet van af.
Ui tein de lijk moet het al le maal be taald wor den en dan is voor ko men 
veel goed ko per dan ge ne zen. Waar om zijn de ver ze ke raars daar
niet ing esprong en, of dach ten die dat de re ke ning voor de hele
crisis wel door de overheid gedragen zou worden?
Wat voor al op viel in de eer ste tijd was is dat alle re search naar Co -
ro na pa ti ënten in zie ken hui zen ging, die on der zocht men, ana ly -
seer de de ziek te beel den en ging al ler we gen druk op zoek naar vac -
cins, het gul den vlies dat al les zou oplos sen (en de phar ma-in dus -
trie en wie daar te gen aan schurk te) rijk zou ma ken). Bij wie thuis
ziek was kwa men de tel lers en sta tis ti ci niet en wie ge zond bleef
was he le maal niet in beeld. Maar juist die tach tig plus sers die niet
ziek wer den, zou van hun con di tie, ziek te ge schie de nis, bloe dwaar -
den, darmbioom etc. nou niks te leren zijn geweest?

Symp to ma tisch, niet ho lis tisch, mul ti dis ci pli nair of
in te graal
De hele aan pak, ook van de mo ni to ring, was voor na me lijk symp to -
ma tisch, klacht ge richt, kor te ter mijn oplos sing en met wat pil len of
snel le be han de ling, zo als he laas ge brui ke lijk in de ge zond heids -
zorg. Veel fun da men te ler en be lang rij ker is om uit te vin den, wie
geen Co ro na opliep, pro be ren te be grij pen of uit te vin den wat
men sen im muun maakt voor de ziek te of min der be vat te lijk. Als we 
dat be ter be grij pen is pro fy laxe (voor zorg) be ter te or ga ni se ren. Dat 
niet kij ken naar wie im muun of min der be vat te lijk is geldt ove ri -
gens voor de mees te aan doe ning en, PTSS, kank er, ma la ria etc. De
we ten schap heeft te veel een fo cus op de pa tho lo gie (de ziekte) en
wil niet naar de mechanismen kijken die ons wel gezond houden. 
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Na tuur lijk, de ex cu ses zijn be grij pe lijk en va li de, we wis ten niet
be ter. Er was in eer ste in stan tie pa niek, de over heid werd ver rast,
de me di sche we reld werd ver rast en er wer den in de haast en een
beet je pa nie ke rig maat re ge len voor ge steld en ing evoerd, die soms
te wei nig maar soms ook te veel ef fect had den. Er wer den fou ten
ge maakt, soms ver keer de be han de ling en zo als be a de ming voor ge -
schre ven. Dat werkt in ernsti ge ge val len wel goed, maar was in
aan vang vaak een ingreep omdat men geen andere middelen had. 
Ho pe lijk zal men bij nieu we gol ven ver stand i ger zijn, bij voor beeld
meer ven ti le ren en de ae ro so len-ver sprei ding in de ga ten hou den.
Met name ont moe ting en in de bui ten lucht heb ben min der be smet -
tings ge vaar. In be perk te ruim tes met slech te ven ti la tie of door ge -
kop pel de air co sa menk omen is veel ge vaar lij ker. Ook het iso le ren
van ou de ren en ri si co groe pen kan wat men se lij ker, ze ker als men
re ke ning gaat hou den met de na tuur lij ke im mu ni teit. Maar er is wel 
re den voor zorg, Co ro na kan een heel nare nasleep hebben en de
economie blijft nog steeds erg  kwetsbaar. 
Wat op valt en dus ver wijt baar ge noemd kan wor den is dat alle re -
search naar Co ro na pa ti ënten in zie ken hui zen gaat en ging, die on -
der zoekt men, ana ly seert de ziek te beel den en zoekt naar me di cij -
nen. Na tuur lijk, de speur tocht naar vac cins kun je ook als pre ven tie 
zien. Maar veel be lang rij ker is om uit te vin den wat men sen im -
muun maakt voor de ziek te of min der be vat te lijk. En dat ge beur de
niet, hoog stens keek men naar ge ne ti sche (DNA) code, die im mu -
ni teit zou in hou den en kwam men er ach ter dat bloed groep O wat
min der be vat te lijk was. Dat voor al ou de re men sen stier ven was een 
open deur, kin de ren zijn min der kwets baar, maar bijvoorbeeld
kijken naar PTSS was niet aan de orde.

Uit do ven of niet
Wie is dus van na tu re im muun en hoe bouwt ver wor ven im mu ni teit 
zich op (be hal ve dan door vac ci na tie)? Dan moe ten we eerst nog
eens kij ken naar de uit do ving, de groeps im mu ni teit waar veel on zin 
over ver kon digd is. Die bleek toch es sen tieel voor het uit do ven van 
de pan de mie, die nog steeds woedt en slacht of fers vraagt, ui tein de -
lijk wel rond 6 tot 10 mil joen we reld wijd en we zijn er nog niet. 
De mens leeft in een om ge ving met heel veel vi rus sen, bac te ries -
tam men, fa gen, schim mels, in een bi oom waar al les in es sen tie aan -
we zig is maar het ‘milieu’ se lec teert wat zich ma ni fes teert. Bi o di -
ver si teit en daard oor sta bi li teit en ho me os ta se is de na tuur lij ke staat 
en biedt be scher ming te gen wild groei (ziek tes) maar ons leef pa -
troon heeft die bi o di ver si teit, die on der meer in onze dar men een
plek heeft, nog al aang etast. Bi o di ver si teit en dus ook al die ver -
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schil len de vi rus sen in onze buik zijn niet al leen onze vij an den, ze
kun nen ons hel pen, zijn ei gen lijk onze vrienden, zeker in tijd van
nood als ons eigen DNA tekortschiet.
Onze mo der ne leef stijl en me di sche prak tijk is wat dat be treft niet
erg ge zond. Er wordt wel ge steld, dat de mo der ne Ame ri kaan nog
maar 10% van de bi o di ver si teit heeft zo als die in de dar men van
‘primitieve’ (meer na tuur lijk le ven de) Afri ka nen leeft. Dat zou de
oor zaak zijn van al die uit bra ken en wel vaarts ziek ten, die we dan
weer met vac cins gaan aan pak ken maar daard oor de na tuur lij ke
weer stand verd er af bre ken. Bi o di ver si teit, de mo ge lijk heid ge bruik
te ma ken van een heel breed spec trum aan ge ne ti sche in for ma tie,
be paalt onze ge zond heid. Er is ge ne tisch ge co deer de be vat te lijk -
heid maar verd er be paalt de ver kre gen im mu ni teit en het milieu de
epigenetische expressie en dus of het virus echt een kans krijgt. 

Tes ten en in for ma tie ma ni pu la tie
In eer ste in stan tie werd er veel te wei nig ge test, om dat er zo ge -
naamd geen tes ten voor han den wa ren. Dat bleek niet waar, het
RIVM be perk te het hele tes ten, wil de geen za ken doen met com -
mer ci ële par tij en bui ten de GGD’s en dat heeft ong etwij feld veel
be smet ting en en slacht of fers ex tra be te kend. Nu er wel vol doen de
ca pa ci teit is mag ie der een ge test wor den maar doet men voor ko men 
of die tests be trouw baar zijn. Dat zijn ze in de prak tijk niet, ook de
PCR test niet met veel “fal se po si ti ves/ne ga ti ves” en die nooit als
di a gnos tisch in stru ment was be doeld, en ook de an ti bo dy/an ti geen
tests zijn niet 100%. De sneltests zijn helaas nog minder
betrouwbaar.
Wat hier ook mee speelt maar dat zie ik mis schien voor al om dat
iden ti teit en mul tiple per soon lijk heid on der werp is van mijn an de re 
boe ken1, is het on be grip in de me di sche we ten schap over hoe een
ziek te be perkt kan blij ven tot een enk ele per soon lijk heid en niet
ma ni fest is in an de re, sub sti tu tie-iden ti tei ten in een multiple
persoonlijkheids-matrix. 
Bo ven dien, wat wordt er ge test? Actu e le be smet ting of ook de be -
staan de an ti bo dy op bouw en hoe on der scheid je na tuur lij ke im mu -
ni teit en an ti ge nen (bij voor beeld van ou de re Co ro na uit bra ken) van 
re cent ver kre gen kunst ma ti ge im mu ni teit door vac ci na tie. Is het
niet on zin nig men sen, die maan den ge le den Co ro na had den, nu nog 
te tes ten, het vi rus is na de ini ti ële symp toom vrije pe ri o de van 5-10 
da gen mis schien nog 2 we ken aan we zig (bij be han de ling op de IC
wel lang er om dat men de ziek te fei te lijk sti mu leert) maar is dan
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weg, niet meer aan toon baar in het bloed of spu tum. Het heeft dus
he le maal geen zin, zo als het RIVM sug ge reert, na weken nog een
test te doen als er geen symptomen van herbesmetting zijn. 
Als er na de be gin fa se lang du rig klach ten blij ven is er spra ke van
Post Co ro na syn droom (Long Co ro na) en dat heeft te ma ken met
op ge lo pen scha de aan long en en or ga nen. Niet met de aan we zig -
heid van het vi rus. Ten zij de tests ook aan slaan op de an ti licha men
die zo ie mand heeft maar dan tes ten men sen met een na tuur lij ke
im mu ni teit of an ti licha men van eer de re griep-vi rus sen ook po si tief! 
En mis schien zijn de tests in deze fase gro ten deels he le maal on zin,
om dat ie der een al een beet je vi ri o nen in de voor hoofds hol te heeft
en al leen als dat leidt tot ech te ziek te ver schijn se len noe men we het
Co ro na. Onder tus sen wor den de test uit sla gen wel gebruikt om het
RIVM beleid en de beperkingen te schragen. 
Dat is de trend, men ma ni pu leert de in for ma tie, on der vraagt hon -
derd dui zen den men sen maar vaak met en quêtes die zo een zij dig en
ge kleurd zijn, dat ze al leen maar be doeld lij ken te zijn om het
RIVM uit de wind te hou den. Echte vra gen, zo als of men al ter na -
tie ve be han de ling en zou wil len, wor den weg ge la ten en pas na het
CIRO-on der zoek neemt men Post of Long Co ro na se rieus. Maar
dat weer niet in de en quêtes van het RIVM, die on der vra gen men -
sen voor al om bevestiging voor hun aanpak te vinden. 
Merck, Pfi zer, GSK kwa men in 2022 wel met mid de len zo als Pax -
lo vid die de ziek te zou den voor ko men en ef fec tief be han de len,
maar die zijn niet goed ge keurd, al wor den ze in de VS wel uit ge -
breid ex pe ri men teel voor ge schre ven en aan be vo len, zelfs nu er “re -
bound” pro ble men op dui ken, men wordt later toch ziek. 
Ze zijn ook nog al duur, 530 $ per be han de ling, dat is voor arme
lan den on haal baar en ook hier met zo veel be smet ting en een (te)
dure zaak. De “nor ma le” pro ce du re er voor kan nog lang du ren.
Onder tus sen zijn HCQ en Iver mec ti ne via de ach ter deur toch wel
beschikbaar.

Long Co ro na (Post-Co vid/PASC), de na sleep in de
zorg, me di sche kos ten en maat schap pe lij ke druk
Maar toen be gon, er gens in de zo mer van 2020, dus het be sef te
groei en dat er mis schien men sen wa ren, die lang du ri ge klach ten
over hiel den aan Co ro na in fec ties. Voor mij was dat geen nieuws,
dat schreef ik al eer der. De me di sche we reld werd ge lei de lijk wak -
ker en „Long Co ro na“ kwam op de kaart. Eerst nog als een lang du -
rig her stel, men wil de er niet aan dat er blij ven de scha de zou zijn,

212



met name aan de long blaas jes. Dat was deels ook om dat zo iets een
enor me kos ten post zou kun nen be te ke nen, tien dui zen den men sen
die half-in va li de ble ven, dat kost mil jar den op de duur. En mis -
schien de schaam te, men had men sen zo als ik af ge scheept en naar
huis ge stuurd met een inadequate diagnose, dat voelt natuurlijk niet 
lekker.
Nu we wat verd er zijn is „Post-Co ro na“, of te wel lange ter mijn
scha de als ge volg van de in fec tie, ook aang eduid als post-acu te se -
que lae of COVID-19 (PASC), ge ac cep teerd en wordt er vol op on -
der zoek ge daan. De hoop is dat men toch ge nees mid de len of the ra -
pie-vor men vindt, die het pro bleem ver min de ren of he le maal ge ne -
zen maar voor lo pig zijn er ei gen lijk al leen maar al ter na tie ve mid de -
len, kan met fy si ot he ra pie wat ver lich ting be reikt wor den en kun je
aan de zuur stof. Het is “ge woon” ge wor den, en ook de
verzekeraars hebben deze ziektevorm nu geaccepteerd.
Van uit een kos ten per spec tief is bij PASC de vraag naar ech te ge ne -
zing be lang rijk, dat is geen kwes tie van een week je of een paar we -
ken ziek zijn, dat kan maan den en ja ren du ren of nooit over gaan.
En is er meer no dig dan fy sio en ont span=pil len, pam me tjes etc.
wan neer ie mand Long Co ro na ver schijn se len ver toont. Be we gen en 
blij ven be we gen, dat is goed ad vies maar verd er? Ik ging zelf na -
tuur lijk op zoek naar een re me die, ik schaf te een zuur stof-in stal la tie 
aan, pro beer de al ler lei al ter na tie ve mid de len en pro beer de zelfs
kath (cath) bla de ren uit Ethi o pie en dat hielp be hoor lijk. maar ik
kan het niet meer krij gen, het is nu ver bo den. Ik denk dat cath (ca -
the ïne) dat ty pisch iets is van de al topla no men sen op gro te hoog te
om de zuur stof-op na me te ver be te ren, zo als ook coca bla de ren in
Peru en Rho di o la door Ti be ta nen, dus mis schien voor Corona en
Post-Corona iets zou zijn. Zoiets zou serieus onderzocht moeten
worden.
In som mi ge lan den rap por teert men enor me aan tal len PASC, zo als
in Enge land meer dan 2% van de be vol king en ook in de VS zijn er 
veel men sen ge trof fen. Dat wil zeg gen, ze rap por te ren blij ven de
ver moeid heid, reuk/smaak ver lies, de pres sie, emo tie-gol ven, lus te -
loos heid. Nu zijn dat ook symp to men, die als ge volg van vac ci na tie 
en daard oor ver min der de weer stand kun nen op tre den Het on der -
scheid is moei lijk, en dat ver wart het on der zoek en de be richt ge -
ving er over. Onder zoek ge ba seerd op zelf-rap por ta ge en hoe veel
symp to men men heeft, zo als van het RIVM, tonen niet meer dan
een tipje van de sluier.
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Post-Co vid: bij -
nier aan doe ning
Bij de au to ri tei ten is
er eni ge pa niek over
Post-Co vid, want er
lijkt wei nig aan te
doen. Pap pen en nat -
hou den, maar de kos -
ten lo pen op en er is
geen ech te be han de -
ling voor, ten min ste
in de Westerse optiek.
Daar om maar weer
in eens een ge durf de,
hy po the ti sche stel ling. Kij ken we naar de symp to men van Post-Co -
vid, dan hang en moe heid, psychi sche schom me ling en, pa niek, reuk 
en smaak ver lies, zuur stof te kort, sa men met wat we wel de emo ti o -
ne le her sen func ties noe men, het lim bi sche sys teem, wat zich ont -
wik kel de bij die ren na de rep tiel fase. Fight or flight, free ze, die ren
ont wik kel de or ga nen en mecha nis men om met be drei ging en om te
gaan en wij heb ben dat ook. Het lijkt eer der een hor mo na le
onbalans dan simpelweg aangetaste longblaasjes. 
Ik po neer dat veel van de Post-Co vid symp to men te ma ken heb ben
met een aan tas ting van de HPA-as (Hy po tha la mus, Pi tuit ary gland,  
Adre nal glands/klie ren Hy po tha la mus - Hy pop hy sis - Bij nie ren).
Die ver bindt de dar men (met het voor im mu ni teit en stem ming en
be lang rijk bac te ri ële bi oom) met de her se nen. De bij nie ren, die ik
wel de “emo tie-oren” noem, spe len een be lang rij ke rol via neu ro -
trans mit ters en hor mo ne ne als adre na li ne, cor ti sol, en veel meer.
Die be pa len hoe je voelt en voor al hoe je re a geert. En nu zijn juist
daar de mecha nis men bij Post-Co vid aang etast, dus zou daar niet
het ba sis pro bleem voor een groot deel van de Post-Co vid lij ders
lig gen. Maar wat kun je daar aan doen? Met de Wes ter se me di -
cijnk ast niet veel, maar Ay ur ve da en Oos ter se mid de len zoals
Aswhagandha en Rodiola helpen, in iedere geval hebben ze mij
geholpen. 
Ver der kreeg ik last van een kal kna gel, een sig naal dat de weer -
stand te gen schim mels af was ge no men, dat bleek een gist-in to le -
ran tie. Maar nie mand wil daar naar kij ken in re la tie tot PASC, ook
iets als Sil de na fil (Vi a gra) in lage do se ring hielp me, maar bij het
Long fonds vindt je er niets over, daar draait het voor al om do na -
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ties, zo als bij de mees te Goe de Doe len clubs met duurbetaalde
managers.

Zelf test, zelf di ag no se
Wat op valt is de ge ringe aan dacht die er aan vank elijk was voor
zelf di ag no se, op ba sis van symp to men en voor zelf tests, die kwa -
men ui tein de lijk toen in sti tu ti o neel en com mer cieel tes ten al
gemeengoed was. 
In het be gin bleef het bij wij zen op vage klach ten. Koorts, wat
hoes ten, meer was er niet, je moest je maar la ten tes ten. Ding en als
smaak en reuk ver lies of de co ro na-te nen, dat kwam pas la ter. Het
bleef voor eerst bij vage aan be ve ling en, bij twij fel maar dan maar in 
qua ran tai ne of naar de dok ter voor een ech te test maar daar was in
het be gin een te kort aan. Maar er is on der tus sen veel meer be kend,
van co ro na te nen tot ver lies van smaak en reuk, te rug val van de
zuur stof op na me, de bloed groep (A is wat be vat te lij ker) maar dat is
niet ver taald in ge rich te in for ma tie, fol ders of een zelf test pro to col.
Zelf de di ag no se stel len is niet goed maar je kunt wel een in druk
vor men en zo voor ko men dat men sen onterecht het systeem gaan
belasten met een verkoudheid.
Er er zijn ook hulp mid de len. Heel veel men sen heb ben te gen woor -
dig een pul soxy sa tu ra tie me ter (25 euro) die ook hart rit mes toor nis -
sen toont en zuur stof-pro ble men tij dig kan aang even, bloed druk -
me ters, pH stripjes zijn over al te krij gen, ve ran de ring en in de stoel -
gang zijn een kwes tie van ob ser ve ren, ve ran de ring in li bi do is ook
snel op ge merkt, haar uit val merk je snel, vocht ach ter de long en kun 
je met wat klop pen ook wel aan voe len, Neem smaak ver lies of reuk, 
bij Alzheimer’s ruik je geen pin da kaas lucht meer, zou Co ro na ook
niet zo’n bi o mar ker heb ben. Er wordt nooit door ge vraagd in al die
on der zoe ken maar bij voor beeld kraan wa ter blijkt snel heel smerig
te smaken, je proeft de alkali (basen) sterker. 
Kor tom, waar om is er geen be ter zelf test-pro to col, nu wor den men -
sen met een een vou di ge ver koud heid soms als Co ro na be smet ge -
zien en dan soms ge ïsoleeerd, met ing rij pen de con se quen ties.
Onder tus sen zijn de snel tests nu wel op de markt en groeit er een
soort snel test-eco no mie, waar bij je al leen maar kunt rei zen en mee
kunt doen en naar res tau rants, fes ti vals, etc. gaan als je een zelf test
laat doen of een re cent test- of vac ci na tie-be wijs hebt. Maar om dat
vac ci na tie bij een min der dan 100% ef fec ti vi teit be te kent dat er ge -
vac ci neer den rond lo pen die mo ge lijk toch nog be smet en be smet te -
lijk zou den zijn, is dan vaak uit voorzorg weer een actuele sneltest
nodig.
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Ongun sti ge fac to ren
De vat baar heid voor de Co ro na in fec tie is
dus niet breed on der zocht, qua ran tai ne of
des noods op na me wer den voor ie der een
aan be vo len die ziek werd. Obe si tas (dik
zijn) en on der lig gen de aan doe ning en zijn
ge noemd maar verd er is er niet erg veel
ge ke ken naar bij voor beeld bloed groep,
dieet, an ti bi o ti ca ge bruik, etc. Een trau ma -
his to rie of PTSS is mo ge lijk een ong un sti -
ge fac tor, en niet al leen voor Co ro na. Het
is be kend (on der meer van on der zoek on -
der ve te ra nen in de VS en bij kin de ren die
een slech te jeugd door maak ten) dat naar -
ma te we meer trau ma in ons le ven door -
ma ken onze le vens ver wach ting af neemt,
soms met tien tal len ja ren. We wor den ge -

voe li ger voor ziek tes. Dat valt ook af te lei den uit on der meer de te -
lo meer degradatie (een soort reserve-mechanisme in de DNA/RNA
code) bij PTSS/PTSD patiënten. 
Waar om jonge kin de ren min der be vat te lijk zijn voor be smet ting is
dan ook be grij pe lijk, ze heb ben nog niet veel scha de op ge lo pen. De 
ex perts ge ven het nu toe, kin de ren lo pen min der kans op Co ro na,
ze be smet ten el kaar min der en zijn als ze het op pik ken ook min der
kwets baar. Dat be te kent dus dat hun im mu ni teit gro ter is maar ook
dat die af neemt naar ma te ze ou der wor den. Bij con tact tus sen kin -
de ren dooft het vi rus snel uit, zou je kun nen zeg gen, de groeps im -
mu ni teit is groot ge noeg. Maar 1% van de kin de ren heeft vol gens
RIVM an ti stof fen maar we ten we wel ke kin de ren, had den die een
ver bor gen ziek te, zijn bv. C-sec tie (kei zer sne de) ge boor tes ong un -
stig in dit op zicht? Ligt dat af ne men van de im mu ni teit verd er mis -
schien ook aan al die vac cins die we ze toe die nen (voor spe ci fie ke
ziek tes, daar hel pen ze dan wel te gen), aan het ge bruik van an ti bi o -
ti ca, aan ongezond eten en leven, ligt daar ergens de sleutel van ons 
hele immuunsysteem? 

Wie ging er dood aan wat?
Een tijd lang werd ie de re dode blijk baar als slacht of fer van het vi -
rus ge re gis treerd, zon der au top sie of de ge lij ke di ag no se (de ge wo -
ne arts geeft wel het ver loop aan maar kan de exac te dood soor zaak
niet be pa len). Aan het CoVid vi rus zelf ga je niet dood, het zijn de
ge vol gen en bij wer king en die fa taal zijn. Long ont ste king is vaak de 
fei te lij ke dood soor zaak. Co ro na maakt blijk baar naast het aan tas ten 

216



van de long func tie ook sla pen de aan doe ning en ac tief en die spe len
op, daar aan sterft men. De long en zijn wel de meest voorkomende
plek waar problemen ontstaan.
Van de Veer donk (Nij me gen Rad boud):

„Covid-19 en ters the lungs via the ACE2 re cep tor. The vi rus
binds to the re cep tor, which then pulls it into the lung cell where
the vi rus can mul ti ply. In case of a mas sive in fec tion, this pro cess 
makes the ACE2 re cep tors dis ap pear from the out side of the cell. 
With that, their func tion also dis ap pears. ACE2 (an gio ten -
sin-con vert ing en zyme 2) is known to play a role in main tain ing
blood pres sure through out the body, which is reg u lated by the
RAAS, the renin-an gio ten sin-aldosterone sys tem. The RAAS sys -
tem, and thus ACE2, con trols blood pres sure by reg u lat ing
vasodilatation and vasoconstriction" 

De be a de ming/ven ti la tie is niet in alle ge val len de juis te aanpak.

Waar om is er griep? 
De on der lig gen de vraag is of de vi rus sen ach ter griep en an de re
sei zoens ziek te een evo lu ti o nai re rol heb ben. Dat is niet on waar -
schijn lijk, een uit dun ning van de po pu la tie die voor al zwak ke in di -
vi du en raakt vlak voor het ma ting se a son, is func ti o neel. Op die
ma nier krijgt het sterk ste DNA be te re kan sen. De be dreig de soor -
ten heb ben daar ook weer be scher ming voor ont wik keld, de na tuur -
lij ke im mu ni teit. Dit zou wel be te ke nen dat er in het DNA van vi -
rus sen een soort trig ger mecha nis me moet zit ten, waar schijn lijk in
re la tie tot ex ter ne, zo ge naam de epi ge ne ti sche2 sig na len, die het vi -
rus ac ti ve ren. Dat kan te ma ken heb ben met het weer (lucht voch tig -
heid/tem pe ra tuur zo als Mau ri ce de Hond sig na leer de)  maar ook
met pol len in de lucht, be paal de geu ren, be paal de voe dings mid de -
len, dat kan van al les zijn. Als die trig gers weer verd wij nen, dooft
het vi rus uit. Blijft iso la tie no dig? Het hele idee van de lock down
is, nu we meer we ten, veel te zwaar op ge pakt en ing ezet, heeft mo -
ge lijk de co ro na golf wel wat uit ge rekt en over bel as ting van de zorg 
voorkomen maar ook het uitdoven vertraagd. Totale lockdown zou
dat theoretisch nog heel lang wegschuiven.
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Iso le ren is mis schien soms goed voor het in di vi du, niet
goed voor het col lec tief
Per soon lij ke lock down of iso la tie heeft voor ri si co groe pen wel eni -
ge zin, maar . Voor be paal de groe pen, zo als ou de ren en men sen
met long- of hart ziek tes, is en blijft er een ri si co, ook na en bij uit -
do ving. Bij een (klein) deel van alle men sen slaat het vac cin niet
aan, zo ie mand kan het vi rus oplo pen en kan an de ren be smet ten, al -
leen is de kans daar op veel ge ring er. De ri si co groe pen moe ten dus
erg voor zich tig blij ven en de sa men le ving moet re ke ning met hen
hou den, b.v. door spe ci a le ope nings tij den en dat nare 1,5 me ter re -
gi me (of be te re ven ti la tie) wan neer b.v. ou de ren of men sen met di -
a be tes of long pro ble men er gens bij be trok ken zijn. Dat ook jong -
eren soms ex tra ri si co lo pen (op my o car di tis etc.) werd ge ne geerd,
men wil de liefst alle kin de ren en ba bies ook vac ci ne ren. Zwang -
eren lie pen geen risico, dus die ook prikken, ondanks de
waarschuwingen die eerst ook van Pfizer kwamen.
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� 25 Test-sa men le ving, twee stro men -
land, twee de ling

Het hele ‘samen’ ver haal van Rut te c.s. be gon in 2021 steeds meer
te ram me len, met de QR-code co ro na pas en ge praat over GG of 2G 
raak te het volk steeds meer verd eeld. In de kerst-lock down had je
ook niks meer aan je QR-vink je. Niet al leen de pro- en con tra vac -
ci na tie speel de, steeds meer men sen twij fe len aan het hele over -
heids be leid, dat is een veel fun da men te le re twee ding. Van 64%
naar 29% steun en la ger, het zak te verd er weg, de over heid werd
steeds meer ge zien als een incompetente dictatuur! 
De re ge ring wil de in eer ste in stan tie geen twee stro men land, geen
apart be leid en maat re ge len voor ri si co groe pen, dat zou de sa men -
le ving te veel verd elen in een twee stro men land. Dat zo’n ge dif fe -
ren tieer de aan pak, dus spe ci a le maat re ge len en aan be ve ling voor
be paal de groe pen dan veel min der scha de zou be rok ke nen aan de
eco no mie en de al ge me ne so ci a le co he sie, daar wil de men niet aan.
Alles moest gel den voor ie der een. Bij vac ci na tie stap te men er ech -
ter weer van af, op 25 sep tem ber 2021 kwam de min of meer ver -
plich te co ro na pas. Het tes ten en de QR code is nu de splijt zwam,
verplichte vaccinatie dreigt en leidt tot verzet en polarisatie.
Dat men vac ci na tie kon wei ge ren werd met de mond be le den, maar 
in de prak tijk kwam er steeds meer ver kap te dwang. Vac cin of niet, 
je mag zo ge naamd mee doen via tests, maar na 25 sept en steeds
meer de maan den erna werd je bui teng eslo ten. Je moet je mel den
bij een gra tis test lo ca tie (weer een an de re dan voor reis tes ten of bij
ziek te ver moe den.. Er kwam na de der de golf, en aang ewak kerd
door de vier de golf, ook door Eu ro pe se druk, in de zo mer al een
vac ci na tie-pas poort of cer ti fi caat en QR code app en een GGG be -
leid (ge vac ci neerd, ge test, ge ne zen) in de buur lan den of la ter zelfs
GG, dus he le maal zonder test-toegang en zelfs vaccinatieplicht. 
Dat be te kent, naast prak ti sche be zwa ren zo als test ver val sing en en
steeds meer ziek te bij ge vac ci neer den, ook weer het pro bleem van
die twee de ling. De ge nen met zo’n pas poort of QR-code mo gen van 
al les, de wei ge raars dus niet. Dat gaat niet om een paar men sen,
zo’n 10% (de cij fers zijn niet erg dui de lijk) wil niet of kan niet.
Hele groe pen ko men niet in aan mer king voor een groen vink je,
om dat ze wel Co ro na had den, maar des tijds niet ge test kon den wor -
den, om dat ze het hele di gi ta le ge doe met DigID niet wil len of kun -
nen, vol doen de ei gen weer stand heb ben (en dat via an ti geen-test
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heb ben la ten tes ten), qua ge zond heid be ter niet ge prikt wil len wor -
den, niet naar test lo ca ties kun nen ko men, re li gieu ze be zwa ren heb -
ben, zij kun nen niet al leen niet naar de kroeg, maar ook niet naar
cul tuur, le zing en, sport eve ne men ten waar ook iets te drink en is,
soms niet meer naar hun werk, etc. etc. Ze zijn paria’s, bui teng eslo -
te nen. Er groeit kwaad heid, on der huids, maar ook in de mon stra ties
en ac ties zo als hac ken of het dichtlijmen van sloten, dat kan nog
wel eens grote vormen aannemen omdat het zo effectief is.

De fes ti val- en reis be hoef te bleek in de zo mer 2021 wel vac cin-sti -
mu le rend te wer ken, maar vol gens De Jonge en RIVM niet ge noeg, 
zelfs al ging en de cij fers snel om laag. Het is een war boel, want wie 
Co ro na had in 2020 is ge ne zen en be ter be scherm dan een ge vac ci -
neer de, maar krijgt geen groen vink je. Wat doe je met men sen, die
van we ge al ler gie of an ders zins be ter niet ge vac ci neerd kun nen
wor den of waar bij het niet werkt? Het komt neer op dis cri mi na tie,
op het uit slui ten van men sen van deel na me aan de ‘norma le’ maat -
schap pij. Dat de 80 of 90% dat wel goed vindt, is grond wet te lijk
ge zien geen ar gu ment. Maar ook het po li tie ke ka der laat het maar
gebeuren en stemt in grote meerderheid in.

Re gis tra tie ram melt
De re gis tra tie van ge vac ci neer den was ook niet op orde, de lan de -
lij ke re gis tra tie wist niet pre cies (maar voor 70% eind juni) wie,
wan neer en waar mee is ge vac ci neerd, zo ge naamd ook van we ge de
pri va cy re gels. Er werd ook ge vac ci neerd zon der re gis tra tie of zon -
der toe stem ming te ver krij gen voor het de len van die in for ma tie. Je
moet na me lijk ook ak -
koord gaan met re gis tra tie
en veel men sen de den dat
niet, ze ker in het be gin.
Men sen zijn dan wel ge -
vac ci neerd, maar heb ben
geen be wijs (meer) of dat
zit er gens in een be stand
dat niet voor GGD of
RIVM toe gank elijk is.
Voor de Check- app QR
code gaat men nu wel
voor je zoe ken, maar daar -
mee ligt je hele medi sche
dossier ook bij de
overheid.
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Ver soe pe ling maar wel
ver plicht tes ten
Er was bre de maat schap pe lij -
ke druk om te ver soe pe len
maar het RIVM zegt steeds
het ge vaar is niet ge we ken, er
kun nen nieu we uit bar sting en
ko men, nieu we en ge vaar lij -
ker va ri an ten, dus hoe kun je
nu de teu gels wat vie ren zon -
der al te veel be smet ting en te
ge ne re ren/ De oplos sing zou
lig gen in tes ten, test be wij zen
en snel tests als je wilt deel ne men aan een eve ne ment met groe pen
men sen of naar een res tau rant, de kroeg, the a ter, con cert of fes ti val
wilt. Dat er dan snel weer een twee de ling op treedt en in fei te dis cri -
mi na tie op ba sis van je test be reid heid ontstaat lijkt de politiek niet
te interes seren.

Er te ke nen zich, net als bij vac ci na tie, be zwa ren af. Want zelfs tes -
ten kan ge zien wor den als een in breuk op de licha me lij ke in te gri -
teit. Het is ong emak ke lijk, kost geld, en er zijn men sen die het ab -
so luut niet wil len. En hoe vaak moet je tes ten, ie de re twee of drie
da gen, ie de re keer als je naar een res tau rant gaat of wil vlie gen, hoe 
doen we dat met men sen in in rich ting en, op scho len, in het open -
baar ver voer? Het is dui de lijk een dwang mid del ge wor den om je
maar te la ten vac ci ne ren. En wat doen we met wel ge vac ci neer de
men sen die een po si tie ve test uit slag heb ben, maar niet ziek zijn of
symp to men heb ben? En ong evac ci neer den, mis schien zijn die he le -
maal niet ge vaar lijk en hebben gewoon een overdaad aan
antibodies en antigenen. 

De test-over al sa men le ving
In het be gin (in voor jaar 2020) wa ren er niet ge noeg tes ten, an de re
lan den de den dat be ter en zou den daar om ef fec tie ver heb ben kun -
nen op tre den maar dat is nooit
be we zen. Onder tus sen zijn we
ge wend ge raakt aan tes ten, zijn
er goed ko pe zelf tes ten, die ech ter 
min der be trouw baar zijn en niet
ge re gis treerd of ge va li deerd wor -
den. Bij al dat tes ten is ab so lu te
ze ker heid ook niet ge ga ran deerd, 
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er zijn al tijd was val se po si tie ven en ne ga tie ven. Over de va li di teit
van de PCR-test blijft dis cus sie, er is kwes tie over de hele PCR-
 met ho diek. De snel tests, maar ook de an ti geen-tests zijn niet 100%
dek kend. Dat breed in voe ren van een test ver plich ting werd heel
ing rij pend, duur en be las tend. Men spreekt dan ook al over een
test-sa men le ving, waar bij je con ti nu te ma ken hebt met tes ten, test -
be wij zen, snel tes ten en be per king en voor als je niet ge test bent.
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Eén keer tes ten is span nend maar zo’n stok je diep in je neus is niet
bepaald leuk en het vraagt ook planning en een kwartiertje tijd als
het ter plekke moet. 

De hele tijd tes ten wordt ir ri tant en je neus ga ten ra ken be scha digd,
wat doen we daar aan? Ei gen lijk heb ben we an de re test met ho des
no dig, zo als blaas tes ten, bloed proe ven met een heel klein prik je in
de ving er, en waar om geen hon den trai nen om Co ro na pa ti ënten te
identificeren. 
De test-sa men le ving is in veel op zich ten ook snel een Big Brot her
sa men le ving; je moet al tijd een test be wijs bij je heb ben, of je
smartpho ne opla den met een app voor je QR-code en vink je zo dat
het toe la ten min of meer au to ma tisch kan. Of je als ge vac ci neer de
toch po si tief test te, dat maakt niet uit. En voor uit gaan in de stad
een band je of stempel, vragen om misbruik.

Het ka bi net wil graag zo snel mo ge lijk weer gro te re eve ne men ten
door gang la ten vin den en pas te dus de Noo dwet maar weer eens
aan, nu wat be treft tes ten als toe gangs- eis, draai de dat op 29 mei
weer min of meer te rug maar na de zo mer werd het weer ac tu eel en 
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op 25 sep tem ber werd het nog er ger, dat heet dan als ge volg van
voort schrij dend inzicht. 
Het par le ment ging mee met die wet en aan pas sing en, dus lang za -
mer hand gaan we toe naar een sa men le ving, waar over al test-fa ci li -
tei ten ko men en con tro le op test be wij zen en vac ci na tie-pas poor ten.
Maar wie niet van tes ten houdt, het prin ci pieel niet wil, die valt dan 
bui ten de boot. Het twee stro men land komt weer in zicht. De bra ve
ge vac ci neer den en ge tes ten mo gen wel, de anti-vax xers en wap pies 
en zij die het niet kun nen be ta len of ook tes ten af wij zen, wor den
fei te lijk bui teng eslo ten. Zij die in de ‘samen’ aan pak mee gaan en
zij die nog in in di vi du e le vrijheid geloven, komen tegenover elkaar
te staan.

De kos ten van tes ten
En tes ten kost ook geld, er wordt voor vele tien tal len mil joe nen per 
maand ge test door de GGD (70.000 per dag), in to taal zou de hele
test-in dus trie de sa men le ving nu al hon derd mil joen of meer per
maand kun nen kos ten. Voor lo pig merkt het pu bliek daar niet veel
van. Je kunt dat via de GGD gra tis la ten doen maar heb je haast dan 
zul je een com mer ci ële test moe ten la ten doen en dat kan in de pa -
pie ren lo pen, 70 tot 100 euro. Be drij ven, die hun per so neel en klan -
ten wil len be scher men, kun nen hun men sen heel ge re geld la ten tes -
ten maar moe ten dat zelf be ta len. Aan de Duit se grens waar de
test-ei sen nog al strikt zijn en een test maar kort gel dig is, lie pen
grens wer kers en ondernemers al tegen hoge kosten op.

De goed ko pe zelf tests zijn heel han dig en kun nen ze ker de in -
stroom naar zie ken hui zen en GGD-test lo ca ties wat re gu le ren maar
de con su ment moet er wel voor op draai en. Dat gaat maar om een
paar euro per snel test (of hon derd op Schip hol voor een cer ti fi caat)
maar het is ong emak ke lijk en werkt ook niet di rect, je bent al gauw
20 mi nu ten kwijt. Door de snel tes ten zijn de re la tie ve po si tie ve
test cij fers van het RIVM wel om hoog ge gaan en is daar mee de in -
druk ge wekt dat er weer een golf komt. Ook kop pel de men de reis-
en toe gangs tes ten los, en zo werden de cijfers ook gemani puleerd.
De re ge ring ziet de kos ten oplo pen, ze ker als bij voor beeld scho lie -
ren ie de re paar da gen ge test moe ten gaan wor den. Dat moet nu nog 
op kos ten van de over heid. Zo’n PCR test kost, met het per so neel,
de ad mi ni stra tie, het la bo ra to ri um en de su per vi sie en con tro le door 
in stan ties ze ker meer dan een paar tien tjes en plm 35 miljoen per
maand. 
De on der tus sen be faam de “Dan sen met Jans sen” mis ser van mi nis -
ter de Jonge eind juni is his to risch, voor al toen uit een ar ti kel in de
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Te le graaf in sep tem ber bleek dat er he le maal geen OMT ad vies
was, maar er gens een berg vac cins wa ren ont dooid, die snel ing ezet 
moes ten wor den. Veel jong eren lie ten zich snel tes ten, er kwam een 
po si tie ve piek uit, maar geen zie ken hui sop na mes. Con tra pro duc tief 
dus, ge vaar lijk, de even tu e le vac ci na tie scha de zou men kun nen ver -
ha len op de over heid. Het is va ker voor ge ko men, dat ang sti ge be -
rich ten leidden tot testpieken, die achteraf niet relevant waren.

Inter na ti o naal rei zen
Wil je over de grens, dan wordt bij na al tijd een vac ci na tie be wijs
met QR-code én/of een re cen te test ge ëist en soms qua ran tai ne. De
oMi cron drei ging maakt dit weer ac tu eel. Een Eu ro pe se QR-code is 
vaak een eis, maar steeds va ker daar naast ook een negatieve test.
Bij rei zen spe len ook de kos ten een rol. Eu ro pa wil een gra tis test
of cer ti fi caat, mi nis ter De Jonge wees dat hier eerst af; de com mer -
ci ële test-or ga ni sa ties zou den dan bro de loos wor den. Rei zen zou
dan ex tra duur wor den en er is spra ke van in di rec te vac ci na tie druk. 
Ui tein de lijk is het toch weer gra tis maar hoe lang nog. In het bui -
ten land je la ten testen voor de terugreis kost geld.

De tes tin dus trie
Er zijn naast de (voor lo pig) gra tis GGD tests nog al wat com mer ci -
ële clubs die tests aan bie den. Die wor den ge rund door art sen met
een winst oog merk, ook OMT-le den zijn bij zo’n be drijf be trok ken.
Men krijgt meest al wel een QR-ver wij zing en soms wel en soms
niet (te gen meer prijs) een cer ti fi caat dat vol doet aan de in ter na ti o -
na le ei sen (RIVM/RKI (Ro bert Koch Insti tuut, de Duit se RIVM) of 
meer be perk te nor men. De prij zen va ri ëren en lo pen van plm 90
euro tot 130 euro, soms min der als je een dag wilt wach ten op de
uit slag en er zijn groeps kor ting en en abon nementen (voor b.v.
organisaties). 
Er kwam na 25 sept.2021 een ver plich te toe gangs-snel test voor wie 
geen vac ci na tie-be wijs heeft en die zou eerst 7,50 euro gaan kos ten 
maar daar is van af ge zien. Alles in het ka der van de vac ci na tie-pro -
mo tie, geen dwang mid del werd ge schuwd, de hele pro mo tie cam -
pag ne zou voor ge wo ne ge nees mid de len nooit mo gen. Dit ter wijl
bij voor beeld de ho re ca de zo mer van 2021 ge woon vei lig func ti o -
neer de en ook gro te mega-eve ne men ten niet tot pie ken of uit bra ken 
heb ben ge leid. Het be leid be gon in 2022 met de kerst-lock down
eni ger ma te on be ta me lijk en to ta li tair te wor den, maar hield de
steun van de co a li tie meer der heid in de po li tiek, ter wijl het volk het 
echt niet meer zag zitten, maar geen invloed meer had, Den Haag
besliste.
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� 26 Eva lu a tie; hoe goed of slecht heb -
ben we het ge daan?

Nu de druk wat van de ke tel is komt de vraag hoe ef fec tief het nou
al le maal ge weest is. Tien tal len, zo niet hon der den teams, or ga ni sa -
ties, com mis sies, over leg or ga nen en ambte lij ke com mis sies en af -
de ling en zijn ont staan, voor de ge wo ne bur ger een on over zich te lijk 
war boel met al le maal af kor ting en, al leen voor in si ders nog te be -
grij pen. Als er dan on der zoe ken zijn, ko men die veel te laat, zo als

het rap port in no vem ber 2022 van het Amster dam se on der zoeks in -
sti tuut AHTI (Amster dam he alth & tech no lo gy in sti tu te). Die zoch -
ten uit wel ke Ne der lan ders po si tief test ten op co ro na, ernstig ziek
wer den en er aan over le den, maar kre gen pas laat toe gang tot re le -
van te data. Con clu sies, als dat van alle zes ti gers met een Ma rok -
kaan se mi gra tie ach ter grond en een laag ink omen 1,5 pro cent in het
zie ken huis te recht kwam. Van de men sen met een laag ink omen
zon der mi gra tie ach ter grond was dat maar 0,2 pro cent. Men sen met
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OVV rap port deel 2, 12 oc to ber 2022
Het rap port is tan de loos, die las ti ge Dijs sel bloem is via func tie el -
ders blijk baar on scha de lijk ge maakt. Het blijft bij vaag he den, ver -
oor de ling en van het be leid zijn heel voor zich tig en eer der vraag -
stel lend. Las ti ge kwes ties zo als wie het Eu ro pe se con tract ac cor -
deer de en wat daar in stond gaat men uit de weg. De im pact van
lock downs, vac ci na tie, etc. op de sa men le ving wordt fei te lijk niet
be han deld. De pro ble ma tiek rond de zorg, IC be schik baar heid
komt nau we lijks aan bod. Het woord vac ci na tie plicht komt 4 keer
voor in 330 pagina’s, al tijd ont ken nend dat er spra ke van was. Het
woord vac ci na tie dwang komt ner gens voor. Vac ci na tie ef fec ti vi teit 

OVV rap port 3 ver nie ti gend en uit ge lekt
Het der de deel van het OVV rap port s nog niet of fi cieel, maar
uit ge lek te stuk ken zijn ver nie ti gend voor het be leid van over -
heid, RIVM en in sti tu ties, Het rap port geeft aan, dat men niet
al leen niets ge leerd heeft van eer de re eva lu a ties, maar ge woon
door ging waar men dui de lijk op de fou te weg was. De con clu sie
is ei gen lijk dat men ge faald heeft en dat niet wil er ken nen.
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ner gens ge noemd, bijeffecten nergens genoemd. Het begrip
polarisatie een keer terloops.
Qua mond kapjes plicht blijft het bij vaag he den zo als niet of ze wer -
ken (het RIVM twij fel de daar aan), maar om de vraag of de ef fec ti vi -
teit van de maat re gel vol doen de plau si bel is en of de (on ze ke re)
voord elen op we gen te gen de (on ze ke re en sub jec tie ve) nadelen. Wat
quotes:
De wij ze van com mu ni ce ren kan in vloed heb ben op het draag vlak
voor een maat re gel. Als de over heid te stel lig com mu ni ceert over het
ef fect van be paal de maat re ge len, kan dit het ver trou wen in die maat -
re ge len scha den wan neer in zich ten ve ran de ren en wan neer stel lig he -
den toch min der stel lig blij ken te zijn. Voor het gro te pu bliek is de
om slag be tref fen de mond kapjes moei lijk na volg baar. Eerst wor den
mond kapjes niet aang era den en zou den ze mo ge lijk een ave rechts ef -
fect heb ben. Maar van af sep tem ber 2020 wor den ze op eens dring end
ge ad vi seerd en la ter zelfs ver plicht ge steld. Het feit dat in zich ten ve -
ran derd zijn, en dat dat de re den is tot de be leids wij zi ging, wordt niet 
expliciet gecommuniceerd.
Het zicht op de mate waar in scho len slui ting en heb ben bij ge dra gen
aan het te rug dring en van het co ro na vi rus is hierd oor be perkt, al zijn
er wel in ter na ti o na le we ten schap pe lij ke stu dies die hier in zicht in ge -
ven. Ook de ne ga tie ve ne ve nef fec ten van de scho len slui ting en heeft
het ka bi net niet in kaart ge bracht door mid del van een mo ni tor of
eva lu a tie, noch tij dens of na de eer ste scho len slui ting, noch ge du ren -
de of kort na de twee de scho len slui ting. Deze ef fec ten ko men wel in
beeld door on der zoe ken van an de re par tij en. Zo geeft het SCP aan
dat scho len slui ting en en thui son der wijs ge vol gen heb ben voor de on -
der wijs ong elijk heid en daar mee de kan se nong elijk heid, aang ezien
scho len slui ting en met name de kin de ren met een lage
sociaal-economische status het hardst raken.91
De avond klok, het ef fect van de avond klok en be zoek be per king is
door het OMT ver taald naar weg ge val len con tac ten en is de re duc tie
die be werk stel ligd wordt door de avond klok en be zoe kre ge ling te rug -
ge re kend en blijkt op ong eveer 10% uit te ko men. De so ci aal-maat -
schap pe lij ke ef fec ten van de avond klok zijn ook on dui de lijk. Het SCP
stelt dat de avond klok de grond rech ten en men sen rech ten op een uit -
zon der lij ke ma nier be perkt. ‘Als je kijkt naar het be loop van de zie -
ken hui sop na mes in de tijd, za gen we zo wel bij de in voe ring als bij het 
op schui ven geen enk el effect’, al dus de voor zit ter van het LNAZ. Ook 
een hoog le raar in fec tie ziek te mo del le ring zegt dat de avond klok ver -
moe de lijk wei nig tot geen ef fect heeft ge had op het ver loop van de



een Turk se en Su ri naam se af komst kwa men het meest op de IC. Bij 
tie ners uit arme ge zin nen relatief meer besmettingen in najaar
2020. Maar die inzichten komen te laat, achteraf is beleid niet meer 
aan te passen. 

Zoet hou ders
Achter af pro beert men het be leid nog te verd edi gen, zo meld de in
nov. 2022 het RIVM dat men schat dat door co ro na vac ci na ties tus -
sen 2 au gus tus 2021 en 30 au gus tus 2022 bij na 88.000 zie ken hui -
sop na mes zou den zijn voor ko men. Maar daar bij gaat men uit van
Vac ci na tie Effec ti vi teits-cij fers die al lang achterhaald zijn. 

De hele cri sis schreeuwt vraagt om eva lu a tie, om een par le men tai re 
en quête die er zou ko men (en waar een enor me ru zie over ex-ka -
mer voor zit ter Arib over ont stond), maar ze ker ook om echt on af -
hank elijk on der zoek. Het lijkt als of daar aan ge werkt wordt, on der
meer door de Onder zoeks raad voor Vei lig heid (OVV) maar die
blij ken dat toch voor al be leids ver de di gend te rap por te ren en de
kool en de geit te spa ren door wat zwar te scha pen te be noe men. Ze
kwa men in fe bru a ri 2022 met een aan tal  sta te ments in het 
OVV-rap port “Co ro na pan de mie tot sep tem ber 2020”, on der meer
over het mond kapjes-be leid en het ge brek aan steun voor in rich -
ting en in de be gin fa se (de stil le ramp). Deel 2 van october 2022
was niet veel helderder en nog minder kritisch. 
Ver der zijn er in si ders zo als Mona Ke ij zer, klok ken lui ders en moe -
di ge jour na lis ten die door prik ken en ge ge vens op dui ke len. Uit op -
ge vraag de WOB/WOO-ge ge vens wordt steeds dui de lij ker wat er
al le maal is mis ge gaan. De on af hank elijk heid van het OMT staat
steeds meer ter dis cus sie, het ka bi net (mi nis ter groep MCC19) dat
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co ro na-epi de mie in Ne der land. Op het mo ment dat de avond klok
wordt af ge schaft, is het aan tal be smet ting en ho ger dan bij in voe -
ring. De keu ze voor in voe ring van de avond klok leek wei nig dis cu -
ta bel, ter wijl het een pro por ti o na li teits af we ging is op ba sis van on -
ze ke re in for ma tie. De ver wach te ef fec ten van de avondklok werden
daardoor veel stelliger gepresenteerd dan de onderbouwing
rechtvaardigt. 
Vac cin ont wik ke ling en –aank oop: een Eu ro pe se aang ele gen heid.
De voor be rei ding op de mas sa vac ci na tie en de re gis tra tie van de
vac ci na ties la ten zien dat, van uit eer de re er va ring en en be staan de
ken nis, de voor zie ne voor be rei ding en on toer ei kend zijn of on vol -
doen de tij dig plaats vinden.
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OVV rap port 1 Aan be ve ling en
De OVV Onder zoeks raad kwam in haar eer ste rap port van 16 fe bru a ri
2022 met de vol gen de punten.
1. Ver sterk de voor be rei ding op lang du ri ge maat schap pij-ont wrich ten -
de cri ses door scenario’s uit te wer ken met de denk ba re con se quen ties
en de wij ze waar op deze het hoofd ge bo den kun nen wor den. Bes luit
ver vol gens over de ge wen ste sta tus van pa raat heid en mo ni tor de
totstandkoming daarvan.
2. Ontwik kel de vaar dig heid om te kun nen im pro vi se ren, on der meer
door er mee te oe fe nen in de voor be rei ding op een cri sis. Ver groot de
mo ge lijk he den om te kun nen im pro vi se ren door buf fers in ca pa ci teit
en va ri ëteit in werk wij zen te or ga ni se ren. Mar keer, com mu ni ceer en
re flec teer tij dens een cri sis re gel ma tig op tus sen tijd se aanpassingen in
aanpak en organisatie.
3. Blijf tij dens een cri sis uit een lo pen de scenario’s in kaart breng en,
ook min der waar schijn lij ke met veel im pact, en an ti ci peer daar op.
Expli ci teer de mate van on ze ker heid in ge schet ste scenario’s. Be noem
aan na mes, va li di teit of be per king en van de ge bruik te in for ma tie in
zowel de adviezen als de besluiten.
4. Borg dat zo wel hoog waar di ge ac tu e le kwan ti ta tie ve data als ook
kwa li ta tie ve data en min der ze ke re in for ma tie in ad vie zen en be slui ten
wor den be trok ken. Zorg daar mee voor een zo goed mo ge lijk ac tu eel
beeld van het ver loop van de cri sis en in zicht in de uit voe ring en
effectiviteit van de maatregelen.
5. Iden ti fi ceer (nieu we) kwets ba re groe pen tij dens cri ses. Onder ken tij -
dig de spe ci fie ke risico’s voor deze groe pen en han del er naar. Be waak
struc tu reel of de aan pak voor deze groe pen effectief is.
De on ze ker he den en – deels on voor zie ne – pro ble men die een lang du -
ri ge cri sis met zich mee brengt, vra gen om een cri si sor ga ni sa tie die daar 
flexi bel op kan in spe len. Om ef fec tief te kun nen stu ren dient de cri si -
sor ga ni sa tie voor alle partijen helder te blijven. 
6. Expli ci teer de ka bi nets bre de ve rant woor de lijk heid als een cri sis
over gaat van een de par te ment naar de na ti o na le cri sis struc tuur. For mu -
leer een de par te ment-over stij gen de stra te gie en maak het oplos sen van
pro ble men tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid.



weer wordt aang estuurd door de PDC19 ambte na reng roep en de
NCTV (ter ro ris me coor di na tie), re gis seert soms wat van Dis sel be -
weert, maar die ont kent dat dan weer en Kui pers steunt hem daar in. 
We we ten ook niet in hoe ver re de RIVM ad vie zen aang estuurd
wer den door VWS, of juist ge ne geerd. De rol van het RIVM ten
op zich te van het OMT is ook niet hel der, het OMT druk te blijk baar 
ad vie zen van het RIVM weg of ne geer de ze, Van Dis sel had mis -
schien wat va ker dwars moe ten gaan liggen en is niet altijd
meegegaan met de waan van de dag, zo blijkt uit WOB.

Mis schien is het niet al le maal van uit boze op zet, maar de in ter ne
ru zies, het ge steg gel over in ter ne in zich ten die niet pu bliek wor den
ge maakt, de knul le ri ge ma nier waar op aan bes te ding en ver lo pen zo -
als de hele app-ont wik ke ling, die dui zen den en dui zen den WOB fi -
les zijn eer der amu sant dan wer ke lijk het be wijs dat men de ver -
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7. Pas de na ti o na le cri sis struc tuur op de vol gen de pun ten aan, zo dat
deze be ter is toe ge rust op de aan pak van lang du ri ge cri ses door; de
een heid van over heids be leid te waar bor gen door tij dens een lan de lij ke
cri sis de ver bin ding met de veiligheidsregio’s te leg gen en te be hou -
den.; Ver be ter de uit voer baar heid van stra te gie en be slui ten te ver be te -
ren, door een voor af gaan de ope ra ti o ne le uit voe rings toets en een voort -
du ren de te rug kop pe ling van het ver loop van de uit voe ring; Orga ni seer
pa ral lel en af zon der lijk van el kaar ad vi se ring aang aan de de acu te pro -
ble ma tiek en de lange-ter mijn pro ble ma tiek. Borg dat beide typen
perspectieven expliciet worden meegewogen in de besluitvorming.
8. Pas de cri sis struc tuur voor het zorg veld aan, zo dat de mi nis ter van
VWS de be voegd heid heeft om sec tor-, re gio- of in stel lings-over stij -
gen de pro ble men ef fec tief te kun nen aan pak ken, waar on der in elk ge -
val met recht streeks bindende aanwijzingen.
9. Be waak de rol vast heid en borg de ei gen stand i ge po si tie van be stuur -
ders als be sluit vor mers en des kun di gen als ad vi seurs. Hel de re schei -
ding van rol len draagt bij aan het be grip voor en de na volg baar heid
van het over heids op tre den en ver sterkt de de mo cra ti sche legitimiteit
van besluiten.
Maat schap pe lijk draag vlak voor de cri sis aan pak is on ont beer lijk, alle
re le van te doel groe pen moe ten be reikt wor den en cri sis com mu ni ca tie
moet ef fec tief in spe len op de zor gen en vragen van burgers. 
10. Anti ci peer in een lang du ri ge lan de lij ke cri sis op een da ling van het
maat schap pe lijk draag vlak en richt de com mu ni ca tie stra te gie daar op
in. Voor zie daar toe in de in for ma tie be hoef te van alle doel groe pen en



keer de kant op ging. Blun ders, ja, egot rip pe rij, weg hou den van re le -keer de kant op ging. Blun ders, ja, egot rip pe rij, weg hou den van re le -
van te in for ma tie, maar voor al ook ambtenaarlijke drukdoenerij en
koninkrijkjes.
Het gaat dan bij voor beeld om het vast hou den aan asymp to ma ti sche 
be smet ting (die zeer, zeer uit zon der lijk bleek), pre ven tie ve maat re -
ge len, de zie ken huis zorg en de com pen sa tie voor ge trof fen be drij -
ven, de lock down, het vac ci ne ren, tes ten, de ge maak te kos ten en de 
scha de aan de eco no mie en de gees te lij ke ge zond heid. Het heeft
tien tal len, mis schien wel hon der den mil jar den ge kost, er was veel
ver kwis ting. Is het geld zin vol be steed, zijn de uit ga ven te gen het
licht ge hou den? Ook de kwes tie van draag vlak voor de maat re ge len 
en de hele communicatie-stra tegie verdient aandacht.

Rap port van 14 Advies ra den met 5 scenario’s
In sept. 2022 komt er een rap port, sa meng esteld door een hele rij
ad vies ra den, dat 5 scenario’s schetst, van ver koud heid tot to ta le el -
len de. Dat klinkt in dru kwek kend, maar die scenario’s lij ken erg op
wat de WRR al eer der po neer de, De in deze rap por ta ge doord ach te
scenario’s bou wen na me lijk vo1ort op de sce na ri os tu die ‘Navigeren 
en an ti ci pe ren in on ze ke re tijden’ die de WRR en de KNAW op 2
sep tem ber 2021 pu bli ceer den.Alleen is er nu com men taar bij van al 
die ad vies ra den en wat ui terst knul li ge video’s als pro mo tie. Niet
erg in hou de lijk, meer pers be richt-acht i ge tek sten, even in ha ken.
Het gro te be zwaar is dat men niets eva lu eert, uit gaat van de ef fec ti -
vi teit van de maat re ge len zo als mond kapjes, lock down etc. en dus
alle on der zoek op dat ge bied ne geert. Ge woon door gaan met
maatregelen uit het verleden als Covid of andere dreigingen de kop
opsteken.
Dat maakt zo’n rap port2 ei gen lijk vrij zin loos, al zal het vast weer
gaan die nen om de be vol king angst aan te ja gen en maat re ge len zo -
als de nieu we Co ro na wet er door te krij gen. Het ziet er al le maal uit
als of men de ad vies ra den al een tijd ge le den ge vraagd heeft eens te
kij ken naar de ook toen al voor zien ba re scenario’s en dat nu leuk
gebundeld is. 

Het OVV-rap port
Na bij na een jaar kwam OVV in febr. 2022 met een 314 pagina’s
rap port, dat al in de cem ber 2021 klaar was, toen mocht  mi nis ter de 
Jonge al te recht (hoor en we der hoor)  re a ge ren. Hij pro beer de het
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1 https://coronascenarios.nl/
2 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/overige/2022/09/05/coro

nascenarios-doordacht



nog te gen te hou den en en wil zich in zijn com men taar dui de lijk
vrij plei ten). Alle hoofd rol spe lers ken den het rap port dus al, de
open baar ma king was een the a ter stuk je, net op tijd voor de ver kie -
zing en en erg politiek getimed.
Zo als al tijd met dit soort rap por ten moe ten er wat kop pen rol len, 
van Dis sel en de Jonge wor den ge of ferd, ie mand moet toch aan de
schand paal.  Het OMT wordt weg ge zet als ma ni pu la tief zorg-
 krans je. De rol van Rut te en de co a li tie steun in de Twee de Ka mer
voor het be leid blijft goeddeels buiten schot.
De ding en die zijn weg ge la ten zeg gen meer over de kwa li teit van
dit rap port dan wat er in staat. Het hele ver haal over het to taal on -
recht ma ti ge en kwa lij ke con tract met de vac cin-ma kers is weg ge la -
ten. Niks over de keu ze om asymp to ma ti sche be smet ting als re a lis -
tisch te zien (ing aan de te gen de we ten schap pe lij ke li te ra tuur en de
fei ten), over de eco no mi sche ef fec ten van de maat re ge len is er nau -
we lijks re le van te info, over de te be perk te OMT sa men stel ling (al -
leen me di ci en zorg) wel wat op mer king en, maar geen har de kri -
tiek. Over het geld, het niet aan bes te den maar gun nen en de ver -
kwis ting ei gen lijk maar wei nig, maar wel gaat het rap port ein de -
loos in op de ambte naar lij ke moe ras sen com mis sies en en over leg -
bo men. Ook de ramp in het on der wijs krijgt niet veel aandacht.
Maar misschien komt dat in de volgende rapporten allemaal wel
aan de orde?
Het gaat voor al over struc tu ren en or ga ni sa ties, nau we lijks over de
eco no mi sche ge vol gen, de ge brek ki ge data ac qui si tie en ve rant -
woor ding. De el len de in de ver zor ging ste hui zen, het ge brek aan
mid de len en de “still” ramp wor den wel uit ge me ten, maar de eer -
ste lijns zorg wordt niet eens ge noemd en er wordt niet echt hard uit -
ge haald naar de ac to ren in het dra ma. Is er geen spra ke van “dood
door schuld” om dat men de ver keer de kant op keek en ver keer de
keu zes maak te? De ten dens van het rap port is wel “braaf” men
volgt het “nar ra tief” van to ta li tai re ing re pen als nood za ke lij ke en
eni ge keu ze. Het had vol gens het OVV al le maal nog streng er en
har der ge moe ten, het idee dat het be ter was ge weest de zaak te la -
ten uit woe den en herd-im mu ni ty op te bou wen krijgt geen steun.
De wappies blijven volgens het OVV precies dat, afwijkende
dolers.

Maar ik denk dat het doel van dit rap port he le maal niet is om iets
van te le ren. Het is een dam te gen verd er on af hank elijk on der zoek,
want er is nu toch het OVV rapport. 
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Dijs sel bloem be schermt de sta tus quo met veel woor den, ge luk kig
geen gra fiek jes, wat leu ke plaat jes, maar gaat voor bij aan de es sen -
tie le vra gen, de mis vat ting en en wat er nu al le maal uit de
WOB-open ba ring en naar vo ren komt. Het OVV-rap port  is een
rook gor dijn, om te voor ko men dat er een tri bu naal gaat ko men dat
wer ke lijk de rot te ap pels uit de mand to vert. Braaf ge daan, klas siek 
po li tie ke ta pijt schui ve rij.... Lees de aan be ve ling en, dat had een
HBO-er in een dag kunnen opschrijven!

Rook gor dij nen
We wil len als bur gers en ge trof fe nen we ten of ten min ste ver trou -
wen we ten dat het par le ment en on af hank elij ke in stan ties hier on -
der zoek naar doet. Hoe zat het nou pre cies met de maat re ge len, be -
leids re ac ties, com mu ni ca tie en ef fec ti vi teit en ef fi cien cy van de
aan pak rond om co ro na? Was het niet be ter ge weest al leen de zwak -
ken en kwets ba ren te iso le ren en de pan de mie maar te la ten ge beu -
ren, met ze ker ook veel slacht of fers, maar geen to ta le ont wrich ting. 
Die op tie krijgt ook in het OVV-rap port en bij de co a li tie geen aan -
dacht, maar oMi cron 2022 maakt dui de lijk dat het ook zon der al ler -
lei beperkingen kan, uitwoeden als optie. Zelfs Bill Gates geeft dat
nu toe.

WOB-WOO ont hul ling en
Uit de ont hul ling en op ba sis van de gi ga by tes aan emails en do cu -
men ten van VWS (en nog eens ex tra on der streept door het OVV-
 rap port) komt voor al een beeld naar vo ren van een ambte na ren cul -
tuur die niet ge richt is op het oplos sen van pro ble men of het hel pen 
van de bur ger, maar voor al op het in stand hou den van po si ties, sta -
tus, op de email lijst staan, kib be len en ge wich tig doen. Met een
nau we lijks ver bor gen agen da om de zorg te di gi ta li se ren, e-He alth
slinks in te voe ren via de Co ro na-pas, en daar bij een min ach ting
voor hen die daar niet in mee kunnen of willen gaan. 
Er zijn ei gen lijk drie dui de lij ke te kort ko ming en te sig na le ren:
A: Het de par te ment met on der lig gen de in sti tu ties zo als het RIVM
is een cha o ti sche ver za me ling van af de ling en, com mis sies, over leg -
or ga nen en be voegd he den. Alles loopt door el kaar heen, de hoop
dat een paar sleu tel fi gu ren als Van Dis sel en de Jonge et over zicht
zou den be wa ren om dat ze in alle be lang rij ke over leg-groe pen za -
ten, blijkt niet ge re sul teerd te heb ben in een hel der en con sis tent
be leid, het bleef een war ri ge en pa nie ke ri ge koers. De waan van de
dag, on der bouwd met ge ge vens die voor al dien den om het ei gen
ge lijk te on der stre pen liet geen ruim te voor een con sis ten te vi sie,
een plan om de cri sis goed aan te pak ken. Waar er nog spra ke was
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van een plan ma ti ge aan pak, werd die dagen of weken later weer
losgelaten en vervangen door een volgend plan. 
B: Ambte na ren en “ex perts” zien bur gers als dom, onk un dig, a pri -
o ri frau du leus, en niet de moei te van eer lij ke com mu ni ca tie waard.
Je kunt ze mis lei den, wat “ver zin nen” als het ver haal be gint te ram -
me len, je kunt ze in for ma tie ont hou den of die ca mou fle ren, en je
mag er van uit gaan dat ze dat niet door heb ben en dat je baas of ba -
zen je zul len dek ken. Opmer king en als “geen de mo cra ti sche le gi ti -
ma tie, worst voor hou den, dat zeg gen we niet, we ver zin nen wel
wat” spre ken voor zich zelf. De men se lij ke el len de, de lange ter mijn 
scha de aan de gees te lij ke en licha me lij ke ge zond heid door het be -
per ken van spor ten, de iso la tie, uit stel van re gu lie re zorg, de toe na -
me van hui se lijk ge weld en kin der mis han de ling, het af brok ke len
van de on der wijs kwa li teit, het te loor gaan van het ver trou wen in het 
sys teem, dat in te res seert blij kens de documenten en emails de
ambtenaren minder dan de aansprakelijkheidskwestie, wie draait er
voor op.
De on aan tast baar heid van de ambte naar is tot een in sti tuut ge -
maakt. De mi nis ter is ve rant woor de lijk en die heeft de co a li tie ach -
ter zich en kan au to cra tisch en to ta li tair zijn of haar gang gaan.
Fou ten, leu gens, “ver ge ten”, niet ge ar chi veerd, niet ge no tu leerd, en 
als het erop aank omt lak ken we de zaak ge woon weg. Dit is op
VWS dui de lijk de cul tuur, maar blijk baar op an de re de par te men ten
is het niet veel be ter, de toe sla gen-af fai re, Afgha nis tan, de be las -
ting dienst, de ano ni mi se ring van po li tie ge weld, de te loor gang van
de rech ter lij ke on af hank elijk heid; het is de vraag of die scheef ge -
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groei de si tu a tie wel recht te trekken is, daar heb je een regiment
Omtzigts voor nodig.
C: De grond rech ten en men sen rech ten wor den door VWS niet al -
leen niet ge ho no reerd, men heeft ze stel sel ma tig aang etast, ver min -
derd, weg ge poetst en ont kend. De hele cul tuur draai de om het
door zet ten van de to ta li tai re edic ten; de mo cra tie, in spraak, pro por -
ti o na li teit en sub si di a ri teit tel den niet mee of kon den wel om zeild
wor den. Men zocht en vond ex cu ses, kwam met het ar gu ment dat
het recht op ge zond heid in breuk op de fun da men te le rech ten zo als
op pri va cy, licha me lij ke in te gri teit, ve re ni ging, en gods dienst mo -
ge lijk maak te. Nu wordt dat in ar ti kel 30 van de UVRM spe ci fiek
uit ge slo ten, de over heid mag dat niet doen. Dus be dacht men dat
als de pu blie ke opi nie nu zo ge ma ni pu leerd werd dat het “volk” het 
wil de, dat dan bij voor beeld vac ci na tie plaicht ook wel door ge drukt
kon wor den. Dat daar mee een po la ri sa tie en twee de ling in de maat -
schap pij werd aang ewak kerd met op ter mijn veel ernsti ger ge vol -
gen dan de Co ro na-in fec ties en slacht of fers, nam men voor lief. 
Dit is overigens niet alleen een kwestie van VWS, maar van BZK
dat gaat over de grondwet en de attitude van ambtenaren.
De hele kwes tie van de aan tast baar heid van men sen- en grond rech -
ten (die vol gen uit de grond wet) verd ient een na de re analyse.

Grond rech ten en men sen rech ten
De hele men sen recht kwes tie (grond rech ten zijn wat in onze
Grond wet staat) is aan het schui ven. Voor men sen rech ten zijn er de 
30 pun ten van de UVRM van de VN die in al ler lei verd ra gen zijn
uit ge werkt, maar nu zwaar ge po li ti seerd zijn. Er is dis cus sie over
de neo-ko lo ni a le en voor al Wes ter se in steek van de men sen rech ten, 
die we voor na me lijk aan Ele a nor Roos evelt te dank en heb ben. Het
zijn mo re le rech ten, en dus cul tuur be paal de in vul ling en van et hi -
sche prin ci pes. Ze wor den aang epre zen als ab so luut en fun da men -
teel, maar zijn dat niet in de ogen van veel (niet-Wes ter se) rechts -
ge leer den en ook niet universeel afdwingbaar als “ius cogens”. 
Dat geldt wel meer voor rech ten als vrij heid van gods dienst, ge we -
ten en over tui ging (be lief)., dat staat in Arti cle 18 van het Inter na ti -
o nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights. Dat twij fe len aan vac -
ci na tie dus een over tui ging is, die be schermd zou moe ten wor den,
is door de WHO en na ti o na le re ge ring en met voe ten ge tre den. Ook
Arti cle 7, over mar te len en on men se lij ke be han de ling, spe ci fiek dat 
men zon der ‘consent’ niet mag wor den bloot ge steld aan me di sche
of we ten schap pe lijk ex pe ri men ten, werd ge ne geerd. Er zijn al tijd
klei ne lettertjes in dergelijke verdragen die als achterdeur dienen.
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Men sen rech ten zijn in de prak tijk dus veel al een soort ge deel de
ethiek, geen wet ten die in prin ci pe voor ie der een gel den “erga om -
nes”. Wat ont breekt is ook dat er te gen over rech ten ook plich ten
moeten staan. 
Wat nu speelt is of de over heid die men sen rech ten mag be per ken
met ar gu men ten als al ge meen be lang, volks ge zond heid, etc. Want
soms kun nen de rech ten con flic te ren. Dat ge brui ken door de over -
heid is vol gens art. 30 van de UVRM uit druk ke lijk uit ge slo ten en
on recht ma tig (maar nood za ke lijk riep de Jonge), het is ech ter wel
een kwes tie tus sen in di vi du en an de ren of groe pen, in de sfeer van
het bur ger lijk recht. En dan wordt het een kwes tie van be lang en af -
we gen, en be pa len hoe “hard” die zijn. Is de scha de aan de eco no -
mie bij voor beeld niet “har der” dan uit stel van niet  ur gen te ope ra -
ties? De bur ger tot ac tie ver lei den en aan spra ken ui ten was de aan -
pak van de Jonge c.s. Daar mee wordt via een om weg ge pro beerd
de sa men le ving zo op te sto ken, dat men eist dat ie der een ge vac ci -
neerd moet wor den. Dat is een hel lend vlak, want waar om dan niet
van we ge het ge meen schap pe lijk be lang de op po si tie ver bie den, de
rech ter lij ke macht muilkorven, censureren, kritiek op machthebbers 
verbieden en andersdenkenden opsluiten or erger?

Ik vind het een moei lij ke kwes tie, waar in de li te ra tuur ook niet
veel over te vin den is. Daar om maar een plaat jes waar in ik pro beer
de hele ju ri di sche struc tuur te vat ten. Nog niet goed dek kend, maar
om de dis cus sie wat fo cus te ge ven. Het idee van wet ten als schil -
den om zich af te scher men was ver hel de rend voor mij. Het so ci a le
con tract in het mid den om vat ook hoe we de ver hou ding en tus sen
par tij en re ge len, bij voor beeld in een de mo cra tisch mo del. De bur -
ger staat voor het in di vi du, maar dat kan ook een rechts per soon zo -
als een be drijf zijn, met een individueel belang. BW is Burgerlijk
Wetboek.
Waar dit con cept plaat je in we zen om draait is de re de na tie dat je
grond rech ten mag in per ken met een be roep op het al ge meen be -
lang, dus vac cin vrij en ver plich ten tot prik ken om dat ze scha de toe -
breng en aan de ge vac ci neer den. Waar om ram melt dat en hoe kan ik 
dat dui de lijk ma ken? Zijn rech ten op, die vaak bi o lo gi sche of evo -
lu ti o nai re nood zaak zijn (pri va cy, mo bi li teit, trou wen, licha me lij ke
en gees te lij ke in te gri teit etc. die je dus ook als na tuur rech ten of et -
hi sche rech ten kunt be noe men) an ders dan rech ten (de vrij heid) om 
iets te doen, zo als ex pres sie, ve re ni ging etc. of is om al tijd een af -
ge lei de van op. Bij de vrij heid om ding en te doen is er het ri si co dat 
ik de vrij heid van een an der aan tast. Alles bin nen de mo raal (als in -
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vul ling van de ethiek), die cul tu reel bepaald is. Het gaat ook om het 
onderscheid tussen liberty en freedom (J. Stuart Mill).  
In ie de re ge val, graag com men taar, ook wat be treft de ge ko zen
woor den. 
Het is een dui vels di lem ma, maar er moe ten goe de ar gu men ten ge -
von den wor den om de over heid weg te hou den van ma ni pu la tie van 
de men sen rech ten. Die kun nen punt voor punt wel ter dis cus sie
staan of vra gen om uit brei ding naar bij voor beeld di gi ta le rech ten
en gen der-rech ten, maar de fun da men te le nood zaak om op een of
an de re ma nier een ba sis te for mu le ren voor wat we in het al ge meen 
als “menselijk”beschouwen is duidelijk.

De uit blij ven de en quête 
Die ju ri di sche on der bou wing van de aan tas ting van de grond rech -
ten en kwes ties als in hoe ver re data=ma ni pu la tie een bre der doel
kan of mag die nen zijn ei gen lijk vra gen die in het ka der van een
bre de par le men tai re en quête ge steld zou moe ten wor den, maar het
ziet er niet naar uit dat het nieu we ka bi net Rut te IV met de oude
spe lers zit te wach ten op een der ge lij ke vuur proef en zwa re con tro -
le-in stru men ten. Want dan is ie der een die wordt ge vraagd om te
ge tui gen – in clu sief ka bi nets le den en le den van het Out break Ma -
na ge ment Team – wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder
ede. 
Het gaat er wel ko men, maar met bra ve com mis sie le den en wei nig
ruim te voor de op po si tie en om het al ter na tie ve veld te ho ren. Het
is dan ook be lang rijk reeds nu strenge ei sen te stel len aan de op slag 
en het be heer van in for ma tie en ruim har tig WOB-in for ma tie ver -
zoe ken van uit de me dia te ho no re ren, dus niet vol gens de “Rut -
te-doc tri ne” voor al de zaak af scher men en weg lak ken. Er mag zelfs 
ge vreesd wor den dat de re le van te in for ma tie ‘vergeten’, ver snip -
perd of ge woon kwijt ge maakt wordt. De re a li teit is waar schijn lijk
dat de co a li tie zal pro be ren zo’n on der zoek be perkt en “vrien de -
lijk” te hou den, het is een “ei gen vlees” keu ring. Al eer der werd het 
idee van een par le men tai re en quête af ge stemd (18 febr. 2021, mo tie 
Wil ders/van Haga). Net zo als de mo tie over be lang en ver streng e -
ling van OMT-le den (9 dec 2020) die ook relevant is, denk aan het
belang van Kuipers bij de blaastest-onderneming..
Het is goed om ook de be per king en te be sef fen. In es sen tie is zo’n
en quête dan een on der zoek door be trok ke nen, door men sen die zelf 
(in meer der heid) heb ben ing estemd met de maat re ge len. Valt dan te 
ver wach ten dat er een on be voor oor deel de con clu sie uit komt? Veel
van de par le ments le den heb ben bo ter op hun hoofd, wil len geen ge -
zichts ver lies naar hun kie zers toe. Dat geldt ook voor de me dia en
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de zo ge naam de ex perts,
RIVM en OMT. Zo’n
bre de en quête wordt pas 
ge loof waar dig, als er
on af hank elij ke bui ten -
staan ders bij wor den
betrokken, maar dat past 
niet in het huidige
systeem. 

Eva lu a tie ach ter af
en de angst voor
Bijl tjes dag?
Niet ie der een staat ach ter het be leid, maar kan voor lo pig als wap pie 
wor den ge ne geerd, de over heid maak te mis schien wat fout jes, maar 
heeft nu toch Co ro na over won nen! Mooi voor de ver kie zing en, die
hel den da den van Rutte!
Als zou blij ken dat b.v. de vac ci na tie toch nare bij ef fec ten heeft of
de al ge me ne im mu ni teit aan tast is er na tuur lijk ook de kans dat er
van uit het volk ge mor gaat ko men, of er ger. Een zgn. bijl tjes dag is
dan his to risch ge zien niet on denk baar, waar bij de ‘schuldigen’ zo -
als de ‘experts’ en de be leids ma kers dan se rieus ge vaar lo pen. Om
dat te voor ko men, lijkt het er al op dat men de anti’s de wa pens uit
de hand wil slaan. Bij voor beeld door de con tro le-groep niet ge vac -
ci neer den, waar mee die mo ge lij ke ne ga tie ve ef fec ten aang etoond
zou den kun nen wor den zo klein mo ge lijk te ma ken; mede daar om
de ex tra vac ci na tie drang en een al ge me ne GGG-ver plich ting zo als
in buur lan den. De ma ni pu la tie van de cij fers, zo als het niet dui de -
lijk ma ken van het ef fect van de snel tests op de re la tie ve testcijfers
en de delta en oMicron booster impact op gevaccineerden, geeft te
denken.

De cij fers, de mo del len, de De data-ma ni pu la tie
Eva lu a tie kan kwa li ta tief of kwan ti ta tief, dus ener zijds in al ge me ne 
ter men, an der zijds met cij fers en gra fie ken. De aan pak is tot dus ver 
ge weest met mooie gra fie ken te ko men, de ont wik ke ling en in de
tijd af te zet ten, en daar bij zijn mo del len en al go rit mes ge bruikt, die 
op zich aan na mes ble ken en noc ge ëvalueerd moe ten wor den. Te
veel is ge werkt met doem denk eri ge aan na mes en met voor spel ling -
en over ef fec ti vi teit van maat re ge len die voort kwa men uit de aan -
na mes van het mo del en dus een cir kel re de ne ring in hiel den. Daar is 
flink mee mis ge kleund, de dra ma ti sche avond klok gra fiek van
Ernst Kui pers (nu mi nis ter van VWS) over de der de golf en de
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Brit se va ri ant is een klas sie ker. Dat hij la ter toe gaf dat de avond -
klok niet aan toon baar ge werkt heeft on der streept het ge pruts van de 
des kun di gen op dit ge bied. De hele der de golf pa niek bleek niet uit
te ko men, maar men keek dan ook weer niet naar de uit kom sten
van groot scha li ge tes ten zo als in Lan sing er land maar naar de mo -
del len en in ter pre ta ties in de Brit se pers en de insti tuten daar. Die
bepaal den het beleid, met vaak onnodige eco no mische schade en
angst bij de bevolking. 
Men ging voor spel ling en doen op ba sis van het mo del en dat dan
ve ri fi ëren met die mo del ma tig ing eschat te cij fers, een cir kel re de ne -
ring. Dus als men aan nam dat er een 10% re duc tie zou zijn door de
avond klok en er bleek he le maal geen re duc tie dan was de ver kla -
ring dat door de maat re gel juist die 10% groei die ver wacht mocht
wor den werd ge com pen seerd. Inge bak ken ge lijk, daar komt het op
neer en dat het ge loof in de cij fer tjes en gra fie ken af nam, was te
ver wach ten. Maar als een en quête niet bo ven wa ter krijgt hoe dit
al le maal werd be’dissel’d dan staat de uit slag al vast; men heeft het 
pri ma ge daan, rid der or des en bo nus sen voor de RIVM en OMT
hel den. Niet de ech te waar heid telt maar dat wat je ge looft waar te
zijn, ze ker in de pu blie ke opi nie en de po li tiek. Je zou ook kun nen
zeg gen dat alle cij fers en on der zoe ken niet meer dan een deel waar -
heid ople ve ren, van uit een be paald per spec tief en meest al ook be -
lang en. De invloed van angst en stress bijvoorbeeld komt slechts
terloops aan de orde.

Draag vlak
Er werd hard ge werkt om draag vlak te schep pen, de bur ger moest
ge lo ven in de ver ha len en de “we ten schap”, in de pers con fe ren ties,
in de in te gri teit van de smaak ma kers zo als Rut te, de Jonge, de ex -
perts, de talk show gas ten, de me dia ging en hier he le maal in mee.
En het werk te, Rut te bleef lang po pu lair, men liet zich prik ken en
boos te ren, kri tiek was voor wap pies, aso ci a len en ge vaar lij ke me di -
sche ex perts die om ging en, zoals Nobel prijs winanar Montagnier.
Het draag vlak stond voor op, her haal de men steeds. Het RIVM zet te 
daar zwaar op in, maar met “ge kleur de” re sul ta ten uit een nog al be -
perk te testgroep.

De meest op mer ke lij ke ob ser va ties, als we de RIVM gra fie ken se -
rieus ne men, wa ren in mei 2020 de volgende:
A: de ster ke da ling in het maxi ma le aan tal per so nen bij el kaar bui -
tens huis. Die maat re gel heeft dus niet goed ge werkt maar was ook
niet effectief.
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B: Sport bui ten be per ken tot 4 per so nen, dat scoor de laag en werd
als vrij on zin nig ge zien, men had het idee dat het bui tens huis vrij
vei lig was, ook al om dat ko nings dag, de mon stra ties etc. geen pie -
ken lie ten zien. Inef fec tie ve maatregel dus.
C: De avond klok, wei nig draag vlak bij de jong eren die naar bui ten
wil den, de ou de ren ble ven meest al toch al thuis. Niet ef fec tief.
Er is ook een ca te go rie, waar bij er wel draag vlak zou zijn, maar de
men sen het toch niet doen. Het han den was sen, ach ter af bleek dat
to taal over bo dig, werd dus al op ba sis van crowd-wis dom gene -
geerd.

Ook het maxi ma le aan tal be zoe kers thuis (eerst 2, daar na 1) kon re -
ke nen op on be grip en weer stand, het fa mi lie le ven werd er door ont -
wricht. Het RIVM gaf ook aan hoe dat in de tijd ve ran der de, de
steun nam af maar er was in mei een gro te re acceptatie.
De verd ere gra fie ken ma ken dui de lijk dat thuis blij ven bij klach ten,
of je la ten tes ten bij klach ten ook wei nig waar de ring kre gen en ge -
ne geerd wer den. De 1,5 me ter af stand had wel draag vlak, maar
werd vaak ge ne geerd en was ook niet mak ke lijk vol te hou den, ze -
ker niet bin nens huis en met kinderen.

Nu zal men dit wel af doen als nat te ving er werk, maar het is in ie der 
ge val te sta ven met RIVM cij fers. De we ten schap om de maat re ge -
len echt goed te eva lu e ren is er niet, men kan com plexi teit ei gen lijk 
(nog) niet goed aan, in ie der ge val niet op een ra ti o ne le ma nier, in -
tu ïtief gaat het vaak beter. 
Men praat veel over ‘Big Data‘, over met ho des om heel gro te da ta -
be stan den te door gron den met ge a van ceer de wis kun de en ‘Artifi -
cial Intelli gence’. Het klinkt mooi maar wie zich re a li seert dat bij -
voor beeld Goog le nog niet veel verd er is met al die pro fi ling en
ber gen ge ge vens dan het stu ren van voor al ir ri te ren de en ong e wen -
ste ad ver ten ties be seft mis schien dat het al le maal nog in een vrij
primitief stadium is.
Het draag vlak on der zoek (de plaat jes zijn uit mei 2020 en no vem -
ber 2021) ba seer de zich op een be perk te groep (<6000) die niet re -
pre sen ta tief werd ge se lec teerd,
meest bra ve meel o pers. Het ech te
sen ti ment kan dus afwijken.
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Crowd wis dom, ge zond ver stand
Mooie gra fiek jes al le maal, uit de RIVM ko ker, maar mis schien niet 
erg re a lis tisch. Is er dan een an de re ma nier om te be pa len of en in
hoe ver re be paal de maat re ge len heb ben ge werkt? Daar voor zou den
we kun nen kij ken naar het idee van crowd-wis dom, de wijs heid
van de mas sa. Dat lijkt on zin, maar er is wat be treft de waar de van
cij fers de laat ste tijd ook in te res se in wat het pu bliek er gens van
vindt. Men heeft on der zocht dat als gro te re groe pen men sen een
be paal de waar de moe ten in schat ten, ze uit ko men op een ge mid del -
de dat vrij ac cu raat is. Die ‘Crowd Wisdom’ aan pak kun nen we
ook los la ten op hoe de bre de be vol king de maat re ge len waar deer -
de, volg de en als ef fec tief zag. Daar zijn ge luk kig wel cij fers over,
het RIVM keek bij haar on der zoek naar draag vlak ook naar ac cep -
ta tie van de maat re ge len. Daar zijn ook weer sta pels gra fie ken van,
ove ri gens van die populatie die vrijwillig meedeed en
waarschijnlijk niet erg kritisch was.

La ten we daar om aan ne men dat wat de men sen in tu ïtief en mis -
schien zelfs on be wust voel den en doen een ze ke re mate van gel dig -
heid heeft. Ook speelt mee in hoe ver re na le ving en hand ha ving re a -
lis tisch was, in het OV bij voor beeld let te men vrij strikt op. Men
kon het on zin vin den, je moest wel! Na le ving en draag vlak zijn dan 
sterk ver schil lend zoals bij de avondklok.
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Tri bu naal
Het woord mag niet ge bruikt wor den, zelf niet in de 2e ka mer,
maar het is on ver mij de lijk dat er naast de zin lo ze par le men tai re en -
quête, waar in men de ei gen fou ten echt niet gaat toe ge ven, een
waar heids com mis sie, een ge recht, of hoe je het ook maar noemt
gaat ko men. Te veel is al naar bui ten ge ko men, de hele kwes tie dat
de re ge ring niet luis ter de naar de ad vie zen van haar hoog ste ambte -
na ren, naar wat het RIVM en OMT aan droeg, maar wel naar wat
Na ti o naal Co ördinator Ter ro ris me be strij ding en Vei lig heid blijk -
baar als ge hei me agen da had. Cen suur, di gi ta le registratie, er
speelden duistere agenda’s mee.

Via WOB-ver zoe ken maar ook door klok ken lui ders en speur werk
van on der zoe kers naar cij fers, ver ban den, in ter na ti o na le stu dies etc. 
komt steeds meer bo ven wa ter. Vaak weg ge lakt, met als ar gu ment
na ti o na le vei lig heid, pri va cy, maar voor al be doeld om de ech te fei -
ten en verantwoordelijken te verbergen.

De asymp to ma ti sche be smet tings kans
De hele kwes tie van de asymp to ma ti sche be smet tings kans, dus kun 
je de ziek te overd ra gen als je geen symp to men hebt, wordt mo ge -
lijk nog een tijd bom. De hele tes te rij, de PCR machi ne rie, de
mond kapjes en de iso la tie gaan na me lijk uit van het idee, dat je an -
de ren kunt be smet ten als je geen symp to men ver toont, niet ziek
bent, hoest, koorts hebt etc. Dat blijkt dus niet te klop pen, al ler lei
on der zoe ken ko men bo ven wa ter die dat spij ker hard ma ken. Maar
veel kwa lij ker is het dat ook RIVM, OMT-le den en ambte na ren in -
tern hier dui de lijk op ge we zen heb ben, maar zijn over ru led door de 
re ge ring. Want tes ten moest, vac ci ne ren moest en de tes te rij was
het be wijs. Niet dus, en dat is moeilijk te verantwoorden nu de
feiten boven water komen.

De ech te eva lu a tie van het be leid en de maat re ge len is nog maar
be gon nen. Er gaat nog veel bo ven wa ter ko men, men sen gaan pro -
be ren zich schoon te was sen door nog meer vui le was naar bui ten
te breng en. Er ko men boe ken en rap por ten, ge hei me stuk ken ko -
men naar bui ten en dat voor spelt niet veel goeds. De el len de van de 
me di sche Co ro na-cri sis zou wel eens kun nen ver ble ken bij de
maat schap pe lij ke scha de door het weg val len van het ver trou wen in
“de we ten schap” en de over heid en hoe het volk daar mee om gaat.
Te gen strib be len door be trok ke nen als Koop mans en haar “we ten -
schap pers” die zelf te diep betrokken zijn helpt dan niet meer. 
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� 27 Waar gaat het naar toe, na
oMicron nu het eindspel?

We mo gen ho pen, dat het mil de oMcron anno 2023 het be gin is
van het eind spel, dat we weer vrij kun nen le ven, zon der lock -
downs, QR-tes ten en angst voor wat nog kan ko men. De sig na len
zijn dui de lijk en men is de pan de mie moe, en wil ook niets meer
ho ren over hogere over sterf te. Maar wel ko men er al ler lei on der -
zoe ken naar vo ren, die aang even dat bij voor beeld meer vac ci na tie
tot meer do den heeft ge leid, ook in ons land. Of de stu die1 die

aang eeft dat de lock downs niet al leen het aan tal do den niet heb ben
be perkt (0,2% of zelfs 0,25% over all), maar zelfs ver groot als je
naar de gra fiek kijkt. Dat gaat in te gen eer de re stu dies, zo als  van
Oxford’s Seth Flax man, die schat te dat lock downs 3 mil joen le vens 
had be spaard in 2020. Ook Ferguson’s COVID-19 Res pon se Team, 
graag aang ehaald door van Dis sel, claim de dat meer re stric ties veel 
do den zou be spa ren. Er is van de kant van de me di sche es ta blish -
ment te hoop ge lo pen te gen de toch overd ui de lij ke con clu sies. De

243

1 A Lit er a ture Re view and Meta Anal y sis of the Ef fects of Lockdowns 
on COVID-19 Mor tal ity” by a group of schol ars at Johns Hopkins
Uni ver sity. febr. 2022



“The Johns Hop kins” pa per is een pre-print meta-ana ly sis van 34
eer de re stu dies en be ves tigd wat het WHO al de cen nia eer der aang -
af, lock down wer ken niet of nau we lijks. De con clu sie is lock downs 
heb ben “litt le to no public health effects” en “should be rejected
out of hand as a pandemic policy instrument”.

Maar la ten we even te rug gaan. De zo mer van 2021 be gon heel aar -
dig, al ler we gen wer den er ver soe pe ling en ing evoerd, het ene land
wat eer der dan an de re, in som mi ge we reld de len tiert Co ro na nog
we lig, maar in Eu ro pa hoop ten we op een re de lij ke ‘vrije zomer’.
Dat viel te gen! De vier de golf kwam en oMi cron dook op. De niet
op ge schaal de “zorg” zo als IC-bed den wordt ge bruikt om voor niet
ge vac ci neer den heel be per ken de en dras ti sche maat re ge len zo als de 
QR code Co ro na pas te ver leng en. Er is een der de vac ci na tie (boos -
ter) ge ko men, om dat na ver loop van tijd het vac cin ver zwakt, zo als
ook in Isra ël bleek en dat zou be te ke nen dat re gel ma ti ge vac ci na tie
no dig blijkt, zo als ook bij de griep. De vac cins zijn al be steld. Of
dat voor een bre de re groep no dig of zelfs nood za ke lijk is en of
daar mee lange ter mijn ef fec ten als ver min der de al ge me ne weer -
stand en aan tas ting van het DNA kan op tre den is nog niet goed on -
der zocht, de over sterf te kwes tie. Ge luk kig heeft de Ge zond heids -
raad brede vaccinatie van jongeren in febr. 2022 afgeraden, maar in 
de VS wil men nu alle babies ook prikken.

Er zijn ver ont rus ten de trends die min of meer met de man tel der
vac cin-lief de af ge dekt wer den of niet erkend.
• dat het aantal ernstige bijwerkingen en zelfs sterfte door

vaccinatie mogelijk meer slachtoffers eist dan verwacht. 
• de mutaties zoals de delta vari ant (eerst In dia genoemd) die

opdook en mutaties zoals nu bij oMi cron die nog verwacht
worden, minder gevoelig blijken voor het vaccin en opgebouwde 
immuniteit en ook gevaccineerden treft, niet altijd met 
symptomen.

• de werkingsduur van de vaccins beperkt bleek, en een derde en
vierde “booster” prik noodzakelijk werd geacht, voor bedreigde
groepen maar ook algemeen. Ook ziet men nu in, dat de ziekte
doormaken de immuniteit beter maakt dan vaccinatie.

• Het verzet nam zulke vormen aan, dat de instanties ongerust
worden en pogen zich door een nog hogere vaccinatiegraad, ook
voor jongeren en kinderen en dus het verdwijnen van een
controle groep in te dekken tegen een mogelijke bijltjesdag; “we
doen wat iedereen deed”.

244



Er zijn la te re va ri an ten zo als Lamb da en Kap pa, maar hier was het
in 2021 voor al del ta, die rond waar de en la ter oMi cron, een mil de re
va ri ant. De del ta va ri ant van het co ro na vi rus raak te Enge land be -
hoor lijk en dook in juni 2020 hier op en bleek snel ler en hef ti ger
dan de Brit se alp ha va ri ant, men spreekt over ‘Covid on steroids’.
Del ta maak te vol gens cij fers van het RIVM eind juni bij na 20 pro -
cent van de be smet ting en uit, zat eind au gus tus al op 99% en was
dus snel do mi nant ge wor den, maar is in de cem ber op ge volgd door
oMi cron. Die over gang en leid den soms tot rare pie ken en daar na
da len in de test sco re, maar ook tot on ver wach te re sul ta ten zo als een 
stij ging van 90+ zie ken huis op na mes na de dis co/del ta piek. Daar
zou de bij na vol le di ge vac ci na tie toch tot min der op na mes heb ben
moe ten lei den, blijk baar is del ta juist bij die groep ex tra krach tig of 
is de vaccinatiebescherming van die vroege geprik ten afgenomen,
zoals ook in Israël bleek. 

Hoe goed is de af weer?
Dit is wat de over heid ver telt over hoe goed de in Ne der land ge -
bruik te co ro na vac cins te gen de del ta va ri ant wer ken. “Vol gens
Engels on der zoek werkt het Pfi zer/Bi oNTech-vac cin nog steeds
goed te gen de del ta va ri ant. Vol le di ge vac ci na tie met dit vac cin be -
schermt voor ong eveer 88 pro cent te gen COVID-19. Het Pfi -
zer-vac cin be schermt je te gen de del ta va ri ant wel iets min der goed
dan te gen de alp ha va ri ant. AstraZe ne ca-vac cin be schermt maar
voor voor 67 procent.” 
Ook stelt men dat alle co ro na vac cins be ter zijn in het voor ko men
van ernsti ge COVID-19 en zie ken hui sop na me. In Isra ël is dat blijk -
baar niet het ge val, cij fers daar over wor den hier niet vrijgegeven.

He laas blijkt dat die over heids aan na mes niet klop pen en dat del ta
zich van de vac ci na tie min der aan trok, en juist ge vac ci neer de de
asymp to ma ti sche ver sprei ders wa ren. Dat wil men nu met een der -
de ron de prik ken op vang en, maar het maakt de be trek ke lij ke waar -
de van vac ci na tie wel dui de lijk, de ziek te door ma ken werkt vele
ke ren be ter als im mu ni sa tie voor latere mutaties, al ontkent van
Dissel dat!
Isra ëlisch on der zoek2, waar van de re sul ta ten be gin juli 2021 naar
bui ten kwa men, con clu deer de al dat de be scher ming van vac cins op 
ter mijn veel slech ter is dan aang eno men. Het Pfi zer vac cin zou
(voor 16 jaar en ou der) slechts een ef fec ti vi teit van 64 pro cent heb -
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ben te gen COVID-19 ( pre ven ting in fec ti on and symp to ma tic
illness). De be scher ming te gen zie ken hui sop na me was nog wel
steeds hoog (93 pro cent). In ie de re ge val re den om het al breed ge -
vac ci neer de Isra ël weer tot mond kapjes te ver plich ten. en over te
gaan tot een ver plich te der de en zelfs vier de vac ci na tie. Dit be te -
kent wel, dat er ook een vijf de etc. prik no dig zal blij ken, Co ro -
na-vac ci na tie en con tro le daar op wordt dan een deel van het nor -
ma le le ven. Onder tus sen blijkt de zie ken huis be zet ting daar toch
voor na me lijk de ge vac ci neer den te be tref fen. De slo gan, dat het nu
een pan de mie van de niet ge vac ci neer den zou zijn, is dus zeer
misleidend, maar werd in breed in stand gehouden door de
overheid (de Jonge, Macron, Biden).

Le ven scy clus en im pact mu ta ties
Het lijkt dui de lijk, dat de del ta-va ri ant al op de rand van het vac -
cin-be reik lag; niet ie der een is meer goed be schermd, er zijn door -
braak in fec ties. Vi rus sen wil len ook over le ven en mu te ren (evo lu tie 
is eer der deLa marcks sur vi val to wards the fit test dan Dar wins sur -
vi val of the fit test). Wan neer ze niet meer door een vac cin of na -
tuur lij ke im mu ni teit ge dekt wor den, dan groei en de cij fers weer.
De vol gen de mu ta ties ko men er on ver mij de lijk aan (el ders zijn ze
er al) en kun nen en zul len waar schijn lijk nog meer bui ten het vac -
cin be reik val len, dan is echt een nieuw vac cin no dig. Dat mu te ren
is ove ri gens een func tie van het aantal gevaccineerden, hoe meer
hoe sneller de mutaties opduiken. 
Breed vac ci ne ren heeft dus na de len, je houdt de mu ta tie gaan de,
met nare ge vol gen zo als in Isra ël blijkt. Bij vol gen de mu ta ties zal
de be scher ming van een oude vac ci na tie dus ge lei de lijk verd wij -
nen. Ie der een op nieuw met een nieuw vac cin in jec te ren is dan no -
dig, maar dan blijf je wel aan de gang. Een oud vac ci na tie be wijs
wordt dus snel min of meer waar de loos, zelfs bij del ta blijkt dat
maar be perkt. Het on der lig gen de mecha nis me kan niet ont kend
wor den. Gaan we door op de ing esla gen weg en doen niks aan pre -
ven tie en be han de ling, dan zit ten we nog lang vast aan ie de re paar
maan den maar weer prik ken. Eerst maar weer een vier de Pfizer
prik/booster, en waarom ook geen vijfde plannen, kassa!

Scenario’s; hoe gaat het verd er?
De over heid strooit ook met scenario’s, zo als in het rap port van 14
ad vie sor ga nen van sept 2022, maar die ko men meest al op het zelf de 
neer en sug ge re ren dat de eer de re maat re ge len maar door ge zet
moe ten wor den als het misgaat. 
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Ik kan het heel po si tief be kij ken en een sce na rio schil de ren, waar bij 
de strijd te gen Co ro na nu goed deels ge won nen is, de vac ci na tie het
juis te mid del om de pan de mie in te dam men is ge weest en we al -
leen nog met her haal vac ci na tie zit ten tot dat het vi rus van zelf uit -
sterft, zo als veel ziek tes. We heb ben nu ook wat meer be han del -
met ho des (wat eerst niet mocht wordt nu stan daard, zo als Inver -
mec tin) en zelfs hele nieuwe geneesmiddelen. 
Dan zit ten we al leen nog met wat anti-vax xers, maar daar wor den
groeps ge wijs oplos sing en en dwang mid de len zo als QR-code be per -
king en en 2G voor be dacht, en het rest je die hards kun nen we dan
ne ge ren, denkt men. De leef tijds ver wach ting veert weer te rug, zegt
het CBS (on te recht), we gaan weer leuk rei zen, con su me ren en ple -
zier ma ken, dat heb ben we wel verd iend, niet waar. De eco no mie
moet ook weer te rug naar nor maal en we gaan over tot de orde van
de dag. Co ro na kan in de ge schie de nis boek jes, het was een ramp
maar het is voor bij. Wat rest is oprui men en mis schien wel een tri -
bu naal voor hen die de grootste fouten maakten.

Wel moet op ge merkt wor den, dat het hele vac ci na tie-sce na rio voor
veel men sen een psycho lo gi sche ge rust stel ling be te ken de. Voor
hen gaf dat rust en de ze ker heid, dat er iets ge beur de om de cri sis,
die toch wel als heel be drei gend werd er va ren, aan te pak ken. Het
aank on di gen van de vac ci na tie was in ze ke re zin een pla ce bo, want 
het duur de soms nog even voor men aan de beurt was. Maar het
heeft ve len ge hol pen en de uit slag van de ver kie zing en in maart 21
en 22 gaf dat ook weer, men zag Rut te als de ka pi tein in de storm.
Dat niet ie der een dat zo voel de, was ook dui de lijk, maar de meer -
der heid bleek toen en ook later het beleid te steunen. 

Een an der, min der po si tief sce na rio
Er kan na tuur lijk nog wel wat mis gaan. Nieu we va ri an ten, vac cins
die steeds min der goed wer ken, bij wer king en; de als niet-we ten -
schap pe lij ke ang sten van veel des kun di gen blij ken toch wel een
beet je uit te ko men. We we ten nu veel meer over het vi rus en wat
het doet en dat is niet allemaal zo positief. 
Na bij na 2 jaar er va ring met de RNA-vac ci nes (aan ne men de dat
Pfi zer met haar tests een paar maan den eer der be gon) wordt het
lang za mer hand wat dui de lij ker wat het vac cin doet, hoe lang het
werkt (6 maan den zeg gen ze nu, daar na boos ter, an ders clas si fi ce -
ren ze je weer als ong evac ci neerd en is je QR code en vac ci na tie be -
wijs ong el dig) en wat de bij-effecten zijn. 
Heel spe ci fie ke kor te ter mijn bij wer king en zijn er wel op ge do ken,
maar het blijft meest al bij vrij nor ma le re ac ties op vac ci na ties, wat
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al ler gie pro ble men, wat men stru a tie, bloed klon te ring, hart pro ble -
men en nog wat meer. Vol gens de ex perts geen ver ont rus ten de ont -
wik ke ling en per cen ta ge-ge wijs be perkt, zelfs als we aan ne men dat
niet al les ge rap por teerd wordt. Ne der land is wel ver uit koplo per in
Eu ro pa wat be treft mel ding en bij LAREB, die de bij-effecten
bijhoudt, we zijn nogal klagerig!
De in vloed van een ver min der de al ge he le im mu ni teit en lange ter -
mijn bij-ef fec ten is een an de re zaak, dat moet gaan blij ken uit eva -
lu a ties van bij voor beeld de over sterf te, le vens ver wach ting, vrucht -
baar heids cij fers op lange ter mijn, al le maal een kwes tie van ja ren,
mis schien wel de cen nia. En de me di sche es ta blish ment zit na tuur -
lijk niet te wach ten op der ge lij ke in zich ten of conclusies, als die
negatief blijken.

Is het vac cin vei lig ge weest? 
Dat hangt er van af wat je met vei lig be doelt, de kans op in fec tie
met de hui di ge mu tan ten van Co vid is bij vac ci na tie dui de lijk min -
der (maar niet af we zig en dan vaak asymp to ma tisch en nog be smet -
te lijk ook, waard oor tes ten steeds meer no dig wordt), de ernst van
in fec tie als je die dan toch krijgt is min der ge vaar lijk. Alleen is het
wel jam mer dat die werk zaam heid toch re la tief snel af neemt, want
nu zul je, zo lang Co vid en mu ta ties rondwaren, boosters nodig
hebben. 
Vei lig te gen nieu we mu ta ties? De Del ta va ri ant ligt al een beet je
aan de rand van het be scher men de spec trum, som mi ge men sen krij -
gen het toch, en nieu we mu ta ties zo als oMi cron zou den in die zin
weer meer be smet te lijk kun nen blij ken voor ge vac ci neer den. Een
vi rus wil over le ven en mu teert daar om, niet in het Dar wi nis ti sche
maar erg ach ter haal de beeld van een toe val li ge mu ta tie, maar ge -
richt, in deLa marcks vi sie “sur vi val to wards the fit test”. Hoe min -
der het vi rus kansen krijgt, hoe eerder zo’n mutatie kan ontstaan. 
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Onder tus sen we ten we ook, dat voor re la tief ge zon de men sen het
door ma ken van de ziek te de meest ef fec tie ve be scher ming voor la -
te re in fec ties biedt. Het bloed van pa ti ënten die de ziek te van Co -
vid-19 heb ben over leefd, be vat IgG-an ti stof fen die ge richt zijn te -
gen het Sars-Cov-2 co ro na vi rus. Er ont staat dan na tuur lij ke im mu -
ni teit, die niet af neemt met de tijd en ook be ter werkt te gen nieu we
mu ta ties. In Israel is de “ge ne zen” ca te go rie re la tief groot, maar
komt zel den in het zie ken huis na een nieu we in fec tie. Het is ei gen -
lijk vreemd, dat jong eren niet kie zen voor die op tie, en dat er “krijg 
Co vid” feest jes komen, want daarmee hou je je immuunsysteem het 
beste in stand. 

Onze na tuur lij ke weer stand werkt in het al ge meen uit ste kend, en er 
is zelf een the o rie, die stelt dat ge lei de lij ke en be perk te bloot stel -
ling aan vi ri o nen (de vi rus deel jes) ui tein de lijk leidt tot im mu ni teit
(mi cro-vac ci na tie). Het pro bleem met vac ci na tie is dat om de aan -
maak van an ti ge nen en an ti stof fen op gang te krij gen de al ge he le
im mu ni teit door het vac cin even wordt te rug ge draaid. Dat zou
daar na weer moe ten te rug ve ren, maar dat is het pro bleem, dat ge -
beurt maar ge deel te lijk. Je zou kun nen zeg gen dat het al ge he le im -
mu ni teit is aang etast. Op ter mijn be te kent dat meer ruim te voor be -
staan de on der lig gen de kwa len en nieu we in fec ties, die met Co vid
niets van doen heb ben, maar wel de le vens ver wach ting en de ge -
zon de le vens duur be ïnvloeden. Die door het CBS vastgestelde 0,65 
jaar teruggang in 2020 gaat dan niet te rug ve ren en dat maakt de
AOW leef tijds aan pas sing in 2023 wat on lo gisch. 
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Dit lijkt op doem denk en en ho pe lijk komt het niet zo ver, maar het
is wel wat veel ex perts al eer der heb ben ge roe pen, al leen zijn er nu
wat har de re aan wij zing en zo als dat “ge ne zen” men sen min der snel
in het zie ken huis be lan den. De over sterf te ge ge vens van het CBSo -
ver 2021 be gin nen te wij zen op weer aan zien lij ke kor ting op de le -
vens duur, denk aan ja ren. Maar dat rekenen ze pas in april uit!

Over sterf te, de lange ter mijn prijs van vac ci na tie?
Er zijn al ler lei cij fers en sta tis tie ken, maar die zijn vrij wel al le maal
ge ba seerd op in schat ting en en dus ta me lijk sub jec tief. Ik kom daar
op te rug. Sterf te cij fers, zo als in ons land van het CBS, zijn ei gen -
lijk de eni ge “har de” cij fers, de rest van de cij fers is te af hank elijk
van steeds wis se len de de fi ni ties, po pu la ties en is sta tis tisch ge zien
on be trouw baar. De to ta le sterf te ligt vast, de de fi ni tie van over -
sterf te is ook een kwestie van aannames en modellen. .
Zelfs al is het to ta le aan tal do den (in clu sief CoVid) pre cies be kend, 
de in ter pre ta tie er van en het om re ke nen naar over sterf te en le vens -
ver wach ting is een sta tis ti sche goochel truc, die echt spe ci a lis ten
vraagt, ver ze ke rings wis kun di gen (ac tu a ri us). Daar bij be te kent min -
der sterf te niet au to ma tisch min der kor ting op de le vens ver wach -
ting, dat hangt van de op bouw van de sterf te af, meer jong eren in
de cijfers tikt dan veel harder aan.

Dit ver taalt zich in ja ren die we nog te le ven heb ben. Le vens duur -
ver kor ting over 2020 be te kent ook min der goe de le vens ja ren. Het
zou het CBS en RIVM sie ren, als de over- of on der sterf te cij fers en 
to ta le sterf te wer den ge dif fe ren tieerd naar wel of niet ge vac ci neerd
of ge boos terd, des noods op basis van steekproeven. 

Worst Case sce na rio
Het kan mis schien blij ven bij een vrij be perk te le vens duur ver kor -
ting, voor ou de ren niet erg re le vant, maar voor kin de ren na tuur lijk
iets ernsti ger. Maar wat als het echt om ja ren zou blij ken te gaan,
en er mis schien an de re ef fec ten als on vrucht baar heid, be vat te lijk -
heid voor auto-im muun ziek tes, in fec ties, etc. op tre den? Dan ont -
vouwt zich mo ge lijk een sce na rio, waar bij de di rec te scha de door
Co ro na ver bleekt, om dat er een breed maatschappelijk protest kan
opvlammen.
Als die ef fec ten echt zou den blij ken, be te kent dat niet al leen te rug -
lo pen van de al ge me ne le vens duur, maar zijn ge vac ci neer den dus
ong ezon der en kwets baar der. Dat zou wel een tot bre de on rust, een
soort bijl tjes dag en kwes tie over de schuld vraag kunnen leiden. 
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Zo iets zou de vlam in de pan kun nen doen slaan, en de pu blie ke
opi nie kan zich te gen de in stan ties ke ren. Niet al leen over hoe Co -
ro na in de we reld kwam, maar over hoe de maat re ge len steeds
dwing en der wer den, hoe uit slui ting dis cri mi na tie van de ong evac -
ci neer den slui pen der wijs groei de en de rechts or de be gon aan te tas -
ten, maar door de meer der heid werd door ge drukt en ge ac cep teerd.
Het veel be ke ken be toog van Gi de on van Me ij e ren geeft hier aan,
wel ke denk mo del zich be gint af te te ke nen bij een deel van de be -
vol king. De ver ge lij king met WO2 wordt af ge keurd, maar hij had
het recht dat te me mo re ren, hem de mond snoe ren door steeds te
schor sen was nog al door zich tig en een aan tas ting van zijn recht het
woord te mo gen voe ren als parlementariër. En de GG
discriminerende aanpak illustreert z’n positie.

Het is aan de le zer om te be pa len of de ver ge lij king die hij maak te,
re le vant is, daar om even de fei ten. Vrij snel na de be zet ting, eind
sep tem ber 1940 kon dig de de Duit se be zet ter aan dat het voort aan
ver bo den was jo den of zij die met jo den ge huwd wa ren in over -
heids dienst aan te stel len of te be vor de ren. In ok to ber 1940, moes -
ten ambte na ren een ver kla ring in vul len waar mee zij aang aven
geen Joods bloed te heb ben, an ders volg de ont slag. Van de cir ca
200.000 Ne der land se ambte na ren wei ger den slechts enk ele tien tal -
len het in vul len. Op 31 mei 1941 en nog meer be per kend op 14
sept. 1941 werd het voor Jo den ver bo den om nog lang er par ken;
die rent ui nen; cafés; res tau rants; bi bli o the ken; ho tels; schouw bur -
gen; zwem ba den, bi os co pen en mu sea te be zoe ken. Het dra gen van
de Jo den ster werd op 3 mei 1942 ver plicht. De jo den ver vol ging
vond plaats op ba sis van een et ni sche, in ze ke re zin fysieke
profilering, vaccinatie is ook een fysieke conditie.

Deze hele kwes tie wordt steeds meer aang escherpt, Bau det werd
voor de rech ter ge sleept voor z’n WO2 ver ge lij king, Gi de on van
Me ij e ren noem de van Dis sel cor rupt en kreeg de we ten schap (??)
over zich heen.
De anti-vax xers (het Ver zet) krij gen, ook door plan nen voor aan -
pas sing Neu ren berg en vac ci na tie plicht, wel steeds meer steun,
men be seft dat hier on recht plaats vindt. Dat hoeft niet tot cha os te
lei den, maar de kans is er ze ker, zo be gin nen revoluties. 
Als we, in een ne ga tief sce na rio, aan ne men dat een en an der in der -
daad tot on rust gaat lei den, hier en el ders. Dan zal men in eer ste in -
stan tie pro be ren, de schuld naar de niet-ge vac ci neer den te schui -
ven. “Voor hen heb ben we het im mers ge daan, wij of fer den ons op
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voor de an der, uit so ci a le over we ging en, voor de ‘ander’ en nu zijn
wij de pi neut. Dat is zwaar overd re ven, maar breed ge deel de emo -
ties zijn niet ra ti o neel. Er zou een gro te en ge wel da di ge po la ri sa tie
kun nen ont staan, vax xers en anti-vax xers te gen over el kaar en de
over heid on mach tig, want die heeft de mees te bo ter op het hoofd.
Mis schien dat dit voor Ne der land geen re a lis tisch sce na rio is, maar
in an de re lan den neigt men snel ler tot ge weld, plun de ring, af re ke -
ning en en wa peng eweld. Maar dat kan over slaan, we zijn geen ei -
land. Men zal ook man haf tig pro be ren de be staan de orde op tisch in 
stand te hou den, maar de fun da men ten, zo wel qua recht vaar dig heid 
als qua fi nan ci ële en eco no mi sche sta bi li teit, zijn door de crisis
stevig aangetast. Instorten van de beurs kan een begin zijn van een
totale collaps.

Dit kan tot bur ger oor lo gen en er ger lei den, de rechts or de kan ver lo -
ren gaan en dat kan heel veel men sen le vens gaan kos ten. Omwen -
te ling en zo als de op komst van het com mu nis me in Rus land en Chi -
na heb ben tien tal len mil joe nen do den ge kost, veel meer dan het
aan tal di rec te sterf ge val len door Co ro na. Ge voegd bij de enor me
scha de, met name aan de eco no mie van der de we reld lan den en de
sterf te die dat ver oor zaak te en nog steeds ver oor zaakt, doet dit sce -
na rio vre zen voor een beeld van we reld om vat ten de wa nor de en
enor me machts ver schui ving en. Want hoelang kun je zaak blijven
bedotten?
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� 28 De hek sen jacht, wie krijgt de
schuld?

Ben je al anti-vax xer (al of niet ge prikt) nog nor maal, moet je je
niet scha men voor je aso ci a le ge drag dat an de ren in ge vaar kan
breng en. De vac cin-vrije on der ons ver schui len zich, lie gen, dui ken 
on der, want we krij gen de schuld van iets, waar we niets aan ku -
nenn doen. De ge vac ci neer den zijn nu de groot ste ver sprei der, met
QR-code en al, dat zegt niks meer. Van de maxi maal 1,2 mil joen
niet ge vac ci neer den (want de her stel den wor den ner gens mee ge -
teld) heeft vol gens Mau ri ce de Hond 40% de ziek te door lo pen en is 
dus be smet tings vei lig, dus iets van 700.000 men sen zou den de oor -
zaak zijn van alle be smet ting en. Dit te gen over 13 miljoen
gevaccineerden die ook besmetters kunnen zijn.

In de me dia is het on der tus sen heel ge woon, niet-ge vac ci neer den
de schuld te ge ven van de hele Co ro na-el len de, van de sterf te door
over be zet ting. Co lum nis ten en mi nis ters doen er aan mee, je bent
fout, cri mi neel, ei gen lijk ene ter ro rist als je niet ge prikt bent en in
de rij gaat staan voor nog meer “boos ters”. Na de zo ge naam de ver -
soe pe ling van 25 sep tem ber 2021 werd de twee de ling in de sa men -
le ving tus sen wel en niet-ge vac ci neer den steeds hef ti ger. Het be -
gint op een hek sen jacht te lij ken. Wie niet is ge vac ci neerd moet
wor den ge brand merkt, als aso ci aal wor den be ti teld, als pro fi teur
van de me di sche zorg weg ge zet en bui teng eslo ten van wat de “bra -
ve” wel ge vac ci neer de bur ger wel mag. Cul tuur, ho re ca, fes ti vals,
uit gaan, al leen met een groen vink je mag je bin nen. Dat kun je ook
krij gen als je een test laat doen, op een be perkt aan tal plek ken snel -
tes ten en voor reizen ook nog maar 24 uur of minder geldig omdat
de uitslag op zich laat wachten.
Er is een stem ming ont staan, waar bij de niet-ge vac ci neer den de
schuld krij gen van het te kort aan bed den (waar de over heid en de
zie ken hui zen niet in ge ïnvesteerd heb ben, al ja ren niet en de be ta -
ling niet is aang epast om de weg lo pen de me de wer kers vast te hou -
den) en de toe na me van de be smet tings graad. Met zeer half zach te
on der zoe ken (raad ple ging van een be perk te groep long art sen) werd 
het ar gu ment, dat er voor na me lijk niet-ge vac ci neer den de zie ken -
huis bed den zou den be zet ten, naar bui ten ge bracht, maar in zicht in
die ge ge vens werd niet ge ge ven, ter wijl de anek do ti sche er va ring en 
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van veel me de wer kers en art sen juist aangaf dat het merendeel van
de opgenomenen nu juist wel gevaccineerd was.
Er werd stem ming ge maakt, de mi nis ter zelf bij een zie ken huis bed,
die zei dat daar an ders hart pa ti ënten zou den kun nen lig gen. In de
me dia werd dat breed ge deeld, met als diep te punt com men ta tor
Fran cis co Van Jole, die vond dat men sen zon der vac ci na tie ei gen -
lijk geen recht had den op me di sche zorg, ei gen schuld dik ke bult.
Daar werd wat te gen ge pro tes teerd, maar hij kwam er mee weg,
hoe wel z’n op mer king ing aat te gen al les wat de col lec tie ve ver zor -
gings staat ons ooit voor hield en be gint te lij ken op wat de NSB in
de ja ren der tig over het beperken van de vrijheid van de Joden zei. 
Dat dit soort ar gu men ten ook be te ke nen dat ro kers, win ter spor ters
en vrij wel ie der een die enig ri si co loopt niet meer ge hol pen hoeft te 
wor den, ont ging de ta fel ge no ten van Van Jole. En wat als blijkt dat 
90% van de IC op na mes wel ge vac ci neer den be treft, wordt er dan
wel op ge schaald of geeft Van Jole dan z’n plekje vrijwillig op?

De maat re ge len, die na 25 sep tem ber 2021 als ver soe pe ling wer den 
aang ekon digd en nog wer den aang escherpt, wa ren voor de ge nen
zon der een QR-Co ro na pas met groen vink je niet min der dan een
uit slui ting van een be lang rijk deel van het openbare leven. 

Dat raak te niet al leen de over tuig de wap pies en an ti vac cin de mon -
stran ten, maar ook an de re groe pen. De men sen met prin ci pi ële re li -
gieu ze be zwa ren ston den bui ten spel, maar ook zij, die Co ro na
oplie pen toen er nog niet ge test kon wor den, zij die ver zuim den bij
het door ma ken van de ziek te een GGD-test te doen, zij die niet
goed wer den ge re gis treerd, de ge nen met een be we zen im mu ni teit
op ba sis van an ti bo dy (bloed)-tests, zij die om me di sche re de nen
be ter niet ge vac ci neerd zou den moe ten wor den. Dan zijn er ook de -
ge nen die niet klaar ko men met de ing ewik kel de di gi ta le pro ce du -
res en apps die nodig zijn, en om allerlei redenen daar geen hulp bij 
kunnen vinden.

De be doe ling van de Co ro na pas, ook uit ge spro ken door Hugo de
Jonge, was naast een vaag ar gu ment over be smet tings kans ook de
sti mu le ring van de vac ci na tie graad, die moest naar 90%. Daar was
geen dui de lij ke ra ti o ne le re den voor. De zo ge naam de herd-im mu ni -
ty zou al lang be reikt zijn, maar men kwam met al ler lei ar gu men ten 
om dat toch nog verd er af te dwing en. Daar bij was de zorg het be -
lang rijk ste ar gu ment. Die kon den het niet aan, de griep kwam er
aan, men was on der be zet, op scha len was niet mo ge lijk, dus moest
de Co ro na pas hel pen om nog meer men sen te vac ci ne ren, liefst ook 
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veel jong eren en zelfs kin de ren, waar voor de EMAs snel toe stem -
ming re gel de zon der on der zoek of tests. Het ar gu ment van de
volks ge zond heid wordt steeds hol ler, als blijkt dat po si tief ge tes te
ge vac ci neer den  hun groe ne vink je ge woon hou den en qua ran tai ne
wel ver plicht werd voor niet ge vac ci neer den die uit Engeland
komen, terwijl besmetting juist door gevaccineerden steeds meer
toeneemt.

Het ef fect van de maat re ge len in de zin van meer vac ci na ties valt
te gen, ove ri gens net zo als als in an de re lan den al eer der bleek. Dat
ne geer de men. De aan tal len lo pen te rug, nog maar een 80.000 per
week wor den ge meld, dat valt dus hard te gen. De po si tie ve ver ha -
len over gro te groe pen blij ken voor al te gaan om jong eren die toch
uit wil len gaan, veel in di rec te dwang in het on der wijs (met ge -
zichts her ken ning de scha pen en wei ge raars schei den!) en de zorg,
maar ook steeds meer weerstand. 

De par tij en, de pro’s en de contra’s, ver har den in hun stand pun ten,
de twee de ling in de maat schap pij, maar ook in ve re ni ging en, ont -
moe tings cen tra, fa mi lies en in de vrien denk ring be gint ang sti ge
vor men aan te ne men, het ge vaar van ge weld da di ge con fron ta ties
neemt toe. Dat ziet de over heid ook wel in, de knoet moet er over!
Dat er ver zet groeit en ge weld da dig ver zet dreigt is vol strekt lo -
gisch, dat ge beur de ook in WO 2 en ach ter af keu ren we dat ook
goed. Maar on derd ruk king, hek sen jach ten, drei gen met van deur tot 
deur langs ko men om vac ci ne ren (zo als de Jonge deed) is con tra -
pro duc tief, de mo re le po si tie van de re ge ring gaat steeds verd er on -
der uit, de steun droogt op, zoals ook uit de onderzoeken van
ondermeer het RIVM blijkt. 
Maar er is een soort blind heid, het ge zon de ver stand is op. Het is
daar bij voor al de in di vi du e le hou ding van de po li ti ci, het OMT en
het RIVM en hun me dia-steu ners die stem mings be pa lend zijn. 
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� 29 Over sterf te en aan na me- cul tuur

Het CBS heeft de over sterf te eind 2021 met veel ge rom mel we ten
weg te poet sen als Co vid-do den (zon der vra gen van uit par le ment of 
we ten schap!) maar nu de over sterf te in 2022 weer toe nam tot bo -
ven de 400/week is dat mis schien niet meer haalbaar. 
Het kan zijn dat ver schil len de in stan ties hier an de re me ning en heb -
ben, maar VWS be paalt. Uit de WOB blijkt bij voor beeld dat het
RIVM be paal de maat re ge len wel de ge lijk af raad de, maar dat De
Jonge dat naast zich neer leg de. Van Dis sel werd dus ge re geld over -
ru led en leg de zich daar bij neer, heeft wel te geng as ge ge ven, maar
de mi nis ter druk te ge woon door, en eis te “aan pas sing”van de cij -
fer tjes, blijkt nu. Men speelt met de ge ge vens, laat alleen zien wat
het narratief ondersteunt..
De vraag blijft be staan, waar -
om ster ven er zo veel meer
men sen aan ge ne rie ke dood -
soor za ken, wat is de re la tie met 
hun vac ci na tie-his to rie en zijn
de boos ters mis schien de aan ja -
gers van die sterf te? De zo ge -
naamd on ver klaar ba re over -
sterf te blijkt uit het ge lijk op -
gaan van sterf te en vac ci na tie in na jaar 2022 echt niet te ver kla ren
als uit ge stel de sterf te van Post-Co vid pa ti ënten, daar voor toont de
gra fiek te veel cor re la tie. Over sterf te lijkt heel dui de lijk vac ci na tie -
sterf te, maar daar wil men niet aan. Want wie is dan ve rant woor de -
lijk, wie joeg die dui zen den dan de dood in, wie gaat daar voor op -
draai en? Dat er nog een rechts za ken zijn tegen de overheid is
onbegrijpelijk, de verbanden zijn zo duidelijk!

Die over sterf te was niet al leen aan zien lijk (400 do den/week is op
jaar ba sis 21.000 ex tra do den bo ven een nor ma le sterf te van plm.
155.000) maar daar mee ko men al ler lei knel pun ten in een veel bre -
der ka der in beeld. Want ik her haal het nog maar eens, to ta le sterf te 
is “hard”, over sterf te ge ba seerd op een mo del en aan na mes (van het 
CBS en het Actu a rieel ge noot schap). Even ex treem ge steld, als je
die aan na mes wat aan past, is er ge mid deld he le maal geen over sterf -
te. Een optie die niet helemaal genegeerd kan worden.
Hoe be paald je dus die over sterf te, daar zit ten aan na mes ach ter, en
die heb ben te ma ken met pro jec ties qua be vol kings om vang, dan
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komt de hele AOW leef tijd kwes tie in beeld, de vraag of we ou de -
ren in het be gin min of meer be wust heb ben la ten ster ven (har ves -
ting) en al ler lei et hi sche vra gen. En als de over sterf te ge re la teerd
kan wor den aan niet al leen vac ci na tie, maar er ook lang du ri ge
scha de blijkt voor ge vac ci neer den, dan zou een groot deel van de
bevolking heel boos kunnen worden. 

De in ze ke re zin raad sel acht i ge over sterf te (bui ten de di rec te
CoVid-do den), die voor al in ons land toe nam sinds de zo mer van
2021 is be ang sti gend en deed me twij fe len aan de bij wer king en van 
vac ci na tie. Nie mand bij VWS of CBS wil de ech ter goed on der zoe -
ken of die nu voor al om ge vac ci neer den of om ge ne ze nen of niet
ge vac ci neer den gaat, en wat de re la tie is met de vac ci na tie his to rie
van wie stier ven door “ge ne rie ke” oor za ken”. Ook de re la tie met
nieu we va ri an ten werd niet ge a na ly seerd. Men strooi de met vage
aan na mes die geen har de sta tis ti sche ba sis had den. Het RIVM kon
het voor eerst dus niet uit leg gen, deed ook geen diepgaand
onderzoek en liet het maar bij “onverklaarbaar”. 
Een met al ge me ne stem men aang eno men mo tie van Pie ter Omtzigt
op 1 de cem ber 2021 moest zor gen dat dit al le maal on af hank elijk
on der zocht zou wor den want het is een heel com plexe zaak. De re -
ge ring heeft het ech ter snel bij CBS en RIVM on der ge bracht, die
nu hun ei gen in for ma tie moe ten gaan keu ren en er blijk baar niet
uit ko men en zich ver schui len ach ter pri va cy-ver ha len. Het komt er
niet van, on danks veel kri tiek en vra gen en over sterf te die dui de lijk 
cor re leert met vac ci na tie, om dat men bang is voor de nare con clu -
sie, dat er meer sterfte is door vaccinatie dan door Corona.

Aan na mes, geen har de fei ten
Het pu bliek maar ook het par le ment werd en wordt stteds ge bom -
bar deerd met cij fers, via tech ni sche brief ings, ka mer brie ven, pers -
con fe ren ties, pers be rich ten en lek ken naar de me dia. Gra fie ken die
voor al be doeld lij ken om de angst aan te ja gen, zo ge naamd op ba sis 
van door de RIVM hoofd- mo del leur prof. NAR Ham minga ont wik -
kel de, nog al prus te ri ge en steeds mis kleu nen de mo del len, om dat
men niet naar de dy na miek keek, al leen lijn tjes door trok. Men en
geeft ook wel toe, dat die mo del len voor al to nen wat er aan aan na -
mes wordt ingestopt, en die aannames zijn arbitrair. 
Ze ker de zo ge naam de vac cin-ef fec ti vi teit is door het niet mee ne -
men van de eer ste we ken en de on be trouw ba re cij fers over wel of
niet ge vac ci neer den en met of door Co ro na een vol le di ge lucht spie -
ge ling ge wor den. Maar men ge bruikt die vage cij fers dan weer om
schat ting en te ma ken over hoe veel zie ken hui sop na mes er be spaard
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zijn (88.000 schat te men in een pers be richt van nov. 2022) en daar -
mee de prik be reid heid wat op te pep pen. Dit ter wijl toen al be kend
was dat de najaarsactie 2022 een (heel dure) mislukking was.
In dit en het vol gen de hoofd stuk ga ik pro be ren een aan tal van die
aan na mes en be we ring en te gen het licht te hou den. Om te be gin nen 
het ont bre ken van een goe de ver kla ring van de over sterf te piek in
de laat ste maan den van 2021 en 2022, en de pie ken bij nieu we va ri -
an ten, maar ook de hele zo ge naam de base-line kwes tie, dus de
sterf te ont wik ke ling waar het CBS van uit gaat, verd ient aan dacht.
De rap por ta ge van CBS/RIVM van 23 juni 2022 rammelt aan alle
kanten, zie kader. 
Het is ing ewik keld, za ken als le vens duur ver wach ting, on der sterf te
boos ter-mor ta li ty en en het zo ge naam de “har ves ting” (het dor re
hout) maar ook de in stroom van jong eren ko men nog aan de orde. 
Dat hele ge doe rond de over sterf te wordt dus weg ge mof feld, dat is
po li tiek een knel punt. Ook het le vens ver wach tings-dos sier is een
wes pen nest, al sinds de ver ho ging van de AOW leef tijd in 2013 die 
werd on der steund door zeer ge kleur de pro jec ties van CBS en CPB. 
Zie volgend hoofdstuk.

De Boos ter-Her haal pie ken
Een be lang rij ke kwes tie in de hele Co ro na dis cus sie is eind 2022
we reld wijd de over sterf te ge wor den. Hier en el ders was er al de
vreem de Del ta-piek eind 2021 die bij ons nog al ex treem was en
ook nog deels sa men viel met de boos ter-cam pag ne, die hier erg
fors werd ing ezet om zo ge naam de ach ter stand in te ha len. In 2022
bleef de over sterf te hoog, en in ons land door een dip in de vac ci -
na tie net voor de na jaar ac tie is hier de cor re la tie met boos ter ne erg
dui de lijk. Die pie ken zul len ver klaard moe ten wor den, maar ook is
dui de lijk heid no dig over de on der lig gen de over sterf te die daar in
ze ke re zin los van staat en al eer der, in de na zo mer, be gon. In het
hoofd stuk over boos ters ging ik er al op in, hier meer specifiek de

volgende vraag.
Wat kan de ex tre me
piek in het na jaar van
2021 ver oor zaakt heb -
ben? In ons land was
het heel ernstig, maar
over al wa ren er in het
na jaar van 2021 on ver -
klaar ba re pie ken in de
sterf te. In Isra ël en De -
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ne mar ken bij voor beeld.
Wat ge beur de er hier en
el ders dat we niet
opgemerkt hebben? 
Laat ik eens wat ver kla -
ring en na gaan. Was het
mis schien het weer? De
tem pe ra tuur was juist wat
ho ger, nor maal ge spro ken
gaan er dan min der men -
sen dood. Wer den we mis -
schien ziek van de overd -
aad aan war ri ge be rich ten, 
was er on op ge merk te
lucht ver ont rei ni ging,
heers te er een mys te rieu ze 
ziek te, speel de de griep -
prik een rol of het ge bruik 
van Iver mec ti ne, was al
die booster-haast wel ver -
standig?
Je kunt ook aan een plot -
se ling al ler gie voor De
Jonge op TV denk en, aan
het ont bre ken van gist in
het olie bol len deeg, aan bi -
o lo gi sche oor log voe ring
door Poe tin, maar dat is
al le maal on waar schijn lijk. 
Er moet dus iets an ders
zijn, en om dat de piek sa -
men viel met de nor ma le
griep-sei zoens dip is een
ver band met del ta en/of de 
booster niet onlogisch.

Over sterf te, vac ci na -
tie scha de, op hok -
scha de
Wat zijn de mo ge lij ke oor za ken van de piek van eind 2021, die sa -
men viel met mass-boos te ring, ‘n del ta piek en het be gin van
oMicron? 
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Daar wordt over
ge spe cu leerd, ligt
dat aan niet her -
ken de mecha nis -
men, aan fou te di -
ag no ses, aan uit ge -
stel de zorg, fou te
bat ches van het
vac cin, of aan vac -
ci na tie scha de.
Nieu we ont hul -
ling en zo als over
pro duc tie pro ble -

men en batchver schil len wor den ge ne geerd, maar zijn zeer ver ont -
rus tend. Een echt dui de lijk antwoord blijft voorlopig uit. 
Dat ligt heel ge voe lig, met name de mo ge lijk heid dat dit ook (maar
in ge ring ere mate of deel van de na jaars piek) komt door vac ci na tie -
scha de, bij wer king en van de vac ci na tie zo als af na me van de bre de
im mu ni teit die niet di rect als zo da nig her kend zijn. Het blijkt, niet
al leen in ons land, dat de over sterf te ho ger is naar ma te de vac ci na -
tie graad ho ger is. Een alar me rend signaal, kan dat weer gebeuren?
Met name de enor me piek sinds week 42, die ook weer snel af nam 
geeft aan dat er een ver band kan zijn tus sen die pri kron de en de
over sterf te piek, maar cor re la tie is nog geen cau sa li teit, zegt dan de 
sta tis ti cus. Die over sterf te trad ook in an de re lan den op, maar bij
ons wel ex treem, dui zen den (10.000 is maar een schat ting) ex tra
do den. Er wa ren ook pie ken in an de re lan den, die wat eer der vie len 
en waar boos te ring mis schien ook negatieve effecten had.

Waar om zijn er geen ade qua te cij fers
Onder tus sen is de piek voor bij, en is er een nieu we in na jaar 2022
maar kun nen we ei gen lijk al leen nog maar spe cu le ren over wat er
ge beur de, want men geeft de data niet vrij en dui zen den men sen
gaan op gra ven is niet erg re a lis tisch. En dan wordt wel erg dui de -
lijk, waar aan het bij RIVM, CBS, GGD, NIVEL schort te (of wat ze 
on der de pet hou den). We we ten vrij wel niets (of mo gen dat niet
we ten) over dood soor za ken, vac ci na tie graad, vac ci na tie mo ment,
her stel sta tus, on der lig gen de kwa len, ge drags ken mer ken, bloe -
dwaar den etc. van de over le de nen. Pri va cy is het excuus, maar dat
kan allemaal best geanonimiseerd worden.
Mis schien is er met veel druk voor de zgn. met en door Co vid pa ti -
ënten in de ling of de “ver moe de lij ke” groep nog wat te vin den. Het
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Over sterf te Rap por ta ge CBS/RIVM/VWS 23 juni 2022
Het is een heel rap port maar geeft wei nig uit sluit sel. Men geeft aan,
dat voor een deel van de na jaars piek geen ver kla ring is. Van de 11.300 
ex tra do den in de twee de helft van 2021 stier ven er bij na 3500 niet aan 
Co ro na. Men stelt dat in de pe ri o de van 8 we ken na vac ci na tie de sterf -
te kans la ger is. De im pact- van de deels vage aan na mes en con clu sies,
ze ker zo als die door klonk in de me dia en tot nieu we rij en voor boos -
ters leid de, is groot. Hier mijn eer ste reactie met quotes uit het rapport. 

Het was dui de lijk dat via de mo tie Omtzigt de 2e ka mer een ver kla ring 
wil de krij gen over de on ver klaar ba re over sterf te in de laat ste maan den
van 2021. In die mo tie stond nog no vem ber 2021, maar de be doe ling
was hel der. Het on der zoek door CBS/RIVM heeft het ech ter veel rui -
mer ge no men en komt nu met een rap port over de hele pe ri o de 2020
en 2021, gaat in op vac cin-ef fec ti vi teit en sterf te qua zorg si tu a tie en et -
ni sche ach ter grond, maar over de on ver klaar de piek eind 2021 is niets
specifiek te vinden. 
Door dat men qua vac ci na tie-ef fec ten data uit het hele jaar 2021 ge -
bruikt wor den de spe ci fie ke ge ge vens van de na jaars piek ernstig en
naar het lijkt op zet te lijk ver wa terd. In de over sterf te be gin 2021 was er 
nog nau we lijks vac ci na tie, en dat maakt het aan deel niet-ge vac ci neer -
den in de ta bel len ex tra hoog, ter wijl in de na jaars piek vrij wel ie der een 
in de ri si co groe pen en van de over le de nen (meest 70+) ge vac ci neerd
was en men toen be gon met een mas sa le boos ter slag. De cij fers en
con clu sies zijn dus nau we lijks re le vant voor in ter pre ta tie van de
najaarspiek of een voorspelling voor wat in 2022 gebeurde. 
Dat is mis lei dend en on ve rant woor lijk, de in druk wordt ge wekt dat
prik ken vei lig is en geen le vens kost.en dat is door de main stre am me -
dia breed als zo da nig ver spreid  Die con clu sie staat niet hard in het
rap port, men is vrij voor zich tig in de con clu sies, maar zet te de toon.
De be lang rij ke ont hul ling en over batchver schil len van uit EMA zijn
niet mee ge no men. Ook de Vac ci na tie-Effec ti vi teit (VE) cij fers die
men in schat (dus niet dui de lijk meet) gaan door deze aan pak over heel
2021 en niet over de laat ste maan den en de oMi cron si tu a tie. Er wordt
een beeld van ef fec tie ve be scher ming op ge roe pen dat in schril con trast 
staat met de ma ger 30% ef fec ti vi teit van een boos ter te gen oMi cron
die het RIVM eer der aang af en de ver ha len over min der ri si co op op -
na me en IC (en sterf te) ble ken ach ter af on juist, vac ci na tie leidt waar -
schijn lijk tot meer op na mes en sterf te, vac ci na tie sterf te..

Rap port RIVM en het CBS: sterf te en over sterf te in 2020 en 2021
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Na de re ana ly se van wat wel ge meld werd, na me lijk het ver loop in de 8
we ken na een boos ter in jec tie, en dat be treft wel de nov/de cem ber pe ri -
o de, geeft aan dat er toen van de 37.642 non-Co vid over le de nen wel
13.040 ge boos terd wa ren, dus 35%. Niet ie der een kreeg di rect een
boos ter, maar het aan tal ge boos ter den was dus al heel be hoor lijk, ze ker
in de ri si co groe pen. Hoe men dan de cij fers over de hele 2021 pe ri o de,
waar in boos te ren nog nau we lijks mee tel de, kan ge brui ken om aan te to -
nen dat boos te ren geen sterfte veroorzaakte, is een raadsel. 
Ver de re kri tiek op het rap port be treft de de fi ni ties, het niet hel der ma -
ken van cor rec ties op de ge ge vens, de vac ci na tie sta tus en kop pe ling
met het CISM vac ci na tie re gis ter dat niet dek kend is, het be ti te len van
sterf te bin nen 7 da gen na een boos ter en bin nen twee we ken na een ba -
sis vac ci na tie als niet-ge vac ci neerd en de rap por ta ge, die dus veel te
veel over sterf te en VE gaat en niet over de zorg die Omtzigt CS uit ten
over de on ver klaar ba re piek in het na jaar. Het is ook on be grij pe lijk dat
de klank bord groep (ZonMW) van hoog le ra ren wel pro tes teer den om dat 
ze de data niet kre gen en nog al wat twij fels uit ten, dit ui tein de lijk toch 
als zoete koek geslikt heeft, met wat gemor achteraf van o.m. Prof.
Meester. 
Het nu voor lig gen de re sul taat is dus niet al leen on be vre di gend, maar in
gro te lij nen mis lei dend, en de in druk be staat dat dit op zet te lijk is ge -
daan, men wil de voor al har de conclusies vermijden.
Con clu sies, zo als : “Ou de ren die de boos ter vac ci na tie heb ben ont vang -
en droe gen zo wel in ab so lu te als in re la tie ve zin (in ci den tie) wei nig bij
aan COVID-19 over lij dens eind2021- be gin 2022” zijn nog al ten den -
tieus, want hoe veel ou de ren wa ren er, die niet ge vac ci neerd wa ren?
Stier ven al leen ou de ren die net door de ma zen glip ten en geen prik kre -
gen? Men keek naar men sen in zor gin stel ling en WLZ en daar werd
toch al tijd fors ge prikt? Of is het zo, dat er mas saal ong e vac ci neer den
in te hui zen over le den, en dat de over sterf te dus daar zat? Dat het dus de 
ver bor gen vac cin vrij en wa ren die in no vem ber/de cem ber over le den aan 
al ge me ne klach ten en dan echt vele dui zen den!  Bij een vac ci na tie graad 
ver bo ven de 90% eind 2021 in de ri si co groep is dat onwaarschijnlijk 
en dus een vals en bijna crimineel inuendeo van het rapport.

Het zijn ook nog schat ting en : “In dit on der zoek is re tro spec tief de
COVID-19 VE te gen over lij den ge schat, door data uit het lan de lij ke re -
gis ter COVID-vac ci na tie Infor ma tie- en Mo ni to rings sys teem (CIMS)
van het RIVM te kop pe len aan over lij dens ge val len en dood soor za ken -
sta tis tie ken. ”en “VE voor een be paal de sta tus wordt ge schat ten op -
zich te van de re fe ren tie groep in die zelf de tijdsperiode”



RIVM heeft der ge lij ke ge ge vens al tijd angst val lig weg ge hou den of 
ont kend dat ze ze heb ben, maar er gens moet toch wel wat zijn bij -
ge hou den. Voor de “nor ma le” do den we ten we dat al he le maal niet, 
dat werd niet ge vraagd aan de art sen en me di sche staf die over lij -
dens ver kla ring en in vul den. Dat kan steek proefs ge wijs nog wel
wor den na ge gaan, het zou re le vant zijn om te we ten hoe veel ge -
boos ter den om kwa men en hoe lang na hun 3e prik of zelfs 4e en 5e 
(her haal) prik Maar wie gaat dan on afank elijk on der zoek doen, of
zou dat in latere CBS rapportages nog komen?
Het is al le maal nog al door zich tig en ver wijt baar. Het RIVM had
bij voor beeld di rect be gin no vem ber 2021 wel eens een mis si ve
kun nen doen uit gaan met het ver zoek een en an der wel te no te ren.
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Non-con clu sies rap port 
De con clu sies zijn vaag en voor zich tig, we we ten het nog niet, meer
on der zoek no dig, etc. en ook nog niet erg hard. maar de me dia pik ken
de kren ten er “braaf” uit. Zo als bij voor beeld 162 vac ci na tie do den van
LAREB (van een to taal van 600 of zo die men eer der rap por teer de?)
niet af zet ten te gen 166000 do den in to taal maar te gen de 10.000 on ver -
klaar de waar van CBS dan weer een groot deel als corona ziet. 
Het valt me op, dat bij de re fe ren ties bij na al leen dro ge we ten schap -
pers, en wat WHO spul ge noemd wordt, cri ti ci, ook in ter na ti o naal, en
hier vi rus va ria, mau ri ce, an ton theu nis sen, prof. Mees ter, mo reel kom -
pas of ik zelf dus niet. De kri ti sche aan pak is dus niet ge le zen of ver -
werkt, en de klank bord groep kreeg on vol doen de ge ge vens. Ge lek te in -
for ma tie zoals over foute batches werd genegeerd.
Ook valt me op, dat ner gens echt ver ge le ken wordt met an de re lan den,
zo als De ne mar ken (veel sterf te) en Zwe den (waar men niet boos ter de
en veel min der over sterf te heeft)
De sta tus sen “ba sis se rie vol le dig” en “boos ter ont vang en” zijn verd er
op ge deeld in maan den om de af na me van de VE naar tijd sin di ca tie na
vac ci na tie te on der zoe ken."
maar het ging juist om we ken in no vem ber en de cem ber.
Men geeft niet goed aan, wel ke de fi ni ties en cor rec ties zijn ge bruikt,
bij voor beeld “Op ba sis van be schik ba re lan de lij ke re gis tra tie da ta sets
is er voor een aan tal va ri a be len ge cor ri geerd en ge stra ti fi ceerd” Hoe
dan?
Het ram melt dus, de rap por ta ge van CBS is nog ta me lijk voor zich tig,
maar werd wel ge bruikt door de me dia en de NOS om aan te ge ven dat
de prik ong evaar lijk is, waar steeds meer twij el over is..



Die han den in de lucht en weg ko men met “on ver klaar baar” tot dat
Bau det en Omtzigt het aank aart ten doet me iets te veel denk en aan
“Wir haben es nicht gewusst”. 

Het moet zijn ge gaan om men sen die ge vac ci neerd wa ren, en in die 
tijd snel ge boos terd wer den, want de sterf te viel voor al in de 80plus 
groep en in in rich ting en. Maar wat was dan het ef fect van de boos -
ter? Was dat wel po si tief of maak te het de si tu a tie er ger? Die boos -
ter kwam wel laat, mis schien te laat, en zal mo ge lijk voor een aan -
tal men sen ge hol pen heb ben te gen de del ta en Co vid-sterf te, want
met name de ou de ren had den hun prik al te lang ge le den ge had.
Maar om dat er juist een gro te re be vat te lijk heid is tot 2 we ken na
boos te ren en dat de piek dus ver er ger de, is er ook kri tiek op de aan -
pak. Iis er geen spra ke van boos ter-mor bi di ty, dat men sen ster ven
aan ge ne rie ke oor za ken na de boos ter, vac ci na tie-do den dus? Er is 
mo ge lijk zo wel een po si tief als een ne ga tief effect van de booster
geweest, hetgeen de puzzel niet simpeler maakt.
Er stier ven hier en el ders voor na me lijk ou de ren, dus die had den
vroeg in het voor jaar 2021 hun prik ken ge had, die wa ren uit ge -
werkt en men nam dus aan dat boos te ren hielp (te gen del ta, voor
oMi cron is het veel min der, maar men prik te vro lijk door, ook
steeds meer jong eren en zwang eren hoe wel dat eerst werd af ge ra -
den en la ter toch mocht). Maar als die boos ter nou eens wel wat be -
scherm de te gen del ta, maar niet te gen ge ne rie ke in fec ties en ver -
zwak king? De over sterf te ging niet om CoVid, maar om al ge me ne
dood soor za ken. Ook is het op val lend dat de op komst van oMi cron
sa men viel met het ein de van de piek. Del ta werd snel verd rong en,
maar de on ver klaar de over sterf te ging in eerste instantie juist om
niet-Covid sterfte/patiënten.

Te wei nig ge ge vens, bij een erg ge voe li ge kwes tie
Zon der meer in zicht in de ge ge vens be tref fen de de dood soor za ken
en de re la tie met vac ci na -
tie da tum en boos ter da tum 
is het nog gok ken, maar
die cij fers ko men ui tein -
de lijk wel bo ven wa ter,
vrij wil lig of door klok -
ken lui ders en door ver ge -
lij king met wat er in
andere landen gebeurde. 
De over sterf te kwes tie
(en het uit blij ven of niet
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dui de lijk wor den van on der sterf te) kan een doos van Pan do ra blij -
ken. Het kan alle el len de en fou ten in de Co ro na aan pak bloot leg -
gen en de mis sers van over heid en haar in sti tu ties eta le ren, maar
daar mee is er ook de hoop dat er dan dui de lijk heid komt en ech te
consequenties en maatregelen.
De hele tot nu toe on ver klaar de over sterf te heeft na me lijk ook emo -
ti o ne le en so ci aal/eco no mi sche ge vol gen, er ko men plek ken en hui -
zen vrij door de sterf te van voor na me lijk ou de ren (die we vul len
met vluch te ling en), de kos ten van zorg en over lij den van zo veel
meer men sen was en is een enorme belasting. 

Mo ge lij ke ver kla ring en van de piek
Er is ge zocht naar ver kla ring en. Dat er meer men sen dan nor maal
ster ven, ook af ge zien van de di rec te Co vid-slacht of fers, kan al ler lei 
oor za ken heb ben, die ook nog eens te ge lijk kwa men. Het kan
komen door :

≡ Een on juis te in schat ting van de aan na mes be tref fen de de te
ver wach ten nor ma le sterf te en de sei zoens cur ve, want over -
sterf te is daar het re kenk un dig gevolg van.

≡ de mo ge lijk heid dat er een an der vi rus (Rhi no vi rus, niet her -
ken de CoVid va ri ant?) of nare dood soor zaak ook mee speelt,
maar niet is opgemerkt.

≡ di rec te (di rect of vrij snel na vac ci na tie, bin nen een paar we -
ken) sterf te aan een breed spec trum oor za ken en niet goed ge -
sig na leerd of ge re gis treerd. Dus men sen die kort na vac ci na tie
ziek wor den of ster ven, niet ge re la teerd aan Co vid ver schijn se -
len en dus niet als zodanig geboekt. 

≡ in di rec te (ver bor gen) vac ci na tie scha de, op ter mijn ook door
ver min der de weer stand, met breed spec trum aan dood soor za -
ken. Dus als er al leen voor ge vac ci neer den een toe na me qua
sterf te (en ziek te) is die niet di rect als Co vid ge zien werd. Vi -
rusVa ria zag een ter mijn van plm 20 we ken tus sen de prik piek
en de over sterf te piek, maar er zijn ook meer ge lei de lij ke ef -
fec ten mo ge lijk. Op ter mijn moet dat dui de lijk wor den, maar
dat neemt tijd. De di rec te en in di rec te vac ci na tie scha de worden 
ook wel “non-specific vaccine effects” genoemd. 

≡ uit ge stel de zorg dus men sen die niet of te laat be han deld of ge -
di a gnos ti ceerd wer den, maar deze fac tor is be perkt gebleken.

≡ de al ge he le de pres sie en angst die de weer stand van de hele
be vol king aan tast, door wat ik maar op hok scha de noem (iso la -
tie en een zaam heid tast de bi o lo gi sche én de psycho lo gi sche
weer stand en im mu ni teit aan). Die is scha de lijk voor de hele
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be vol king, maar mo ge lijk heb ben ge vac ci neer den er meer last
van, het geen niet tot dui de lijk meer do den, maar wel tot min -
der gezonde levensjaren (QALLIES) kan leiden.

≡ wat men “down stre am mor ta li ty” noemt bij voor beeld om dat
“Long Co ro na” toch nog fa taal uit pakt. Dit dus bij ge vac ci -
neer den en niet ge vac ci neer den die de ziek te oplie pen. Onder -
zoek wijst uit, dat juist hos pi ta li sa tie ook de sterf te kans
ach ter af ernstig ver hoogt en voor trauma’s zorgt. Het op tre den
van my o car di tis vrij lang na be smet ting/vac ci na tie is ook op -
ge merkt. Ook ziek te pro ble men die door de vac cins en een op -
ge schud im muun sys teem wor den ver oor zaakt worden soms
pas na ongeveer een half jaar pas ernstig.

≡ een fac tor in de piek zou ook een ver keer de di ag no se/be pa ling
kun nen zijn van de dood soor zaak en on der-rap por ta ge van di -
rec te Co vid-do den, Dat was ook de ver kla ring in de eer ste
CBS rap por ta ge van 2022, toen werd al les op ge hoogd. De
RIVM en CBS cij fers lo pen daard oor ech ter te ver uit el kaar
en de to ta le sterf te gaat naar de 0,24%. Bij na net zo erg als in
de VS. Dan heeft het hele be leid dus ge faald. Ver wijt baar als
in der daad het RIVM ver keerd tel de, de pro ce du re en rap por ta -
ge moet dan aang epast wor den, of heeft het CBS ach ter af art -
sen hun ver kla ring en la ten aanpassen om maar de oversterfte te 
kunnen verklaren?

≡ was er mis schien een vi rus-va ri ant of heel an der vi rus die niet
is op ge merkt en niet aan sloeg bij een PCR-test?

≡ de boos ter (en her haal prik) blijkt de eer ste twee we ken juist
min der be scher ming te bie den, dus ho ge re vat baar heid voor
CoVid, vac ci ne ren tij dens een piek was dus niet ver stan dig.
Kan dat ook ho ge re vat baar heid voor an de re dood soor za ken
be te kend heb ben en dus een aanjagen van de piek?

≡ is het com bi ne ren Co vid boos ter en de griep prik of van be paal -
de me di cij nen he le maal niet zo onschuldig?

≡ Was er wat mis bij be paal de vac cin-bat ches, wa ren niet alle
prik ken ge lijk, ge bruik te men över de tijd" vac cins? Is er ge -
rom meld met de sa men stel ling of wa ren er pro duc tie fou ten,
die zorg den dat be paal de bat ches scha de lij ker wa ren? Dat laat -
ste blijkt na re cen te ont hul ling en over EMA/Pfi zer con tac ten
(zie ww.tri al si te news.com)  misschien een erg belangrijke
factor.

≡ Treedt er bij nieu we va ri an ten een sterf te piek op, om dat een
be paal de groep juist ex tra kwets baar is voor die nieu we (sub)
va ri ant. Dat kan in dec 2021 en nov 2022 een rol spelen.
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≡ Een ver kla ring die in no vem ber 2022 door het CBS werd ge -
op perd is dat de over sterf te komt doord at men met Long
(Post-) Co vid ui tein de lijk in gro te aan tal len toch dood gaan.
Maar dan wel toe val lig een tijd je ge lijk op gaand met de na -
jaars-vac ci na tie campagne.

Alles bij el kaar een hele lijst, en de over sterf te is dan ook echt een
mul ti-fe no meen, ver schil len de mecha nis men naast en door el kaar
lopend.

Ik heb zelf de in druk, dat met name de ge ne rie ke sterf te di rect na
en bin nen een paar we ken na boos te ring een be lang rijk ste fac tor is
in het kor te ter mijn over sterf te ver haal, en dat kan sa men hang en
met die “fou te” bat ches, maar dat op lang ere ter mijn ook de al ge he -
le weer stand aan het af ne men is en we de aan na mes qua om -
der/over sterf te tegen het licht moeten houden. 

Va ri ant-pie ken in over sterf te
Er dui ken steeds va ri an ten en sub va ri an ten op, som mi ge wor den
do mi nant, zo als de B1, de B4/5 en de BQ.1. Zo’n nieu we va ri ant
kan voor een be perk te groep ge vaar lij ker zijn en een piek in over -
sterf te ver oor za ken. Dat zien we in no vem ber en de cem ber 2022
vrij dui de lijk, als de vac ci na tie dan weg zakt komt er toch even
meer over sterf te. Maar er is ze ker ook cor re la tie met an de re sun va -
ri an ten. Die ex tra be vat te lijk heid (kwets baar heid) zal niet ie der een
ra ken, maar kan te ma ken heb ben met bij voor beeld et ni sche ach ter -
grond, ziek te his to rie, bloed groep, darm bi oom, maar tikt dan ex tra
aan, voor een paar we ken. In de cem ber 2022 dat mo ge lijk het ge -
val.De over sterf te bleef, de vac ci na tie zak te verd er in. Dat tast de
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aan na me, dat vac ci na tie die over sterf te ver oor zaakt, ze ker voor een 
deel aan. Omdat ook in flu en za/griep en RS wel iets toe ne men,
maar nog niet tot sig ni fi can te sterf te heb ben ge leid, is dat geen ver -
kla ring. Wat kan het dan wel zijn? Een hy po the se is dat bij nieu we
va ri an ten er een kor te maar hef ti ge sterf te golf op treedt. Dat ge beur -
de in de cem ber 2021 bij de oMi cron en in ja nu a ri 2022 de BA1 va -
ri ant, in maart 2022 met de BA2, in juni 2022 met BA5, in au gus -
tus met BF7 en in no vem ber met BQ1.Maar be te kent dit dat na een
nieu we va ri ant er vaak een sprong in sterf te volgt? Als dat zo is,
dan had het CBS dus ge lijk om een deel van de de cem ber piek 2021 
daar mee tot Co vid doden te bestempelen. Er bleef een onverklaard
deel, dat met vaccinatie te maken zou kunnen hebben. In ieder
geval is dit een andere kijk op de zaak.

CBS vaag heid
Het over sterf te rap port dd. 16 fe bru a ri 2022 van het CBS is bui -
teng ewoon on be vre di gend, geeft geen ant woor den dan mo ge lij ke
mis-di ag no se, maar men gaat nog verd er zoe ken, al ver wacht ik
daar niet veel van. De da ta sets die men ge bruik te wa ren zeer be -
perkt en ga ven een zelf de beeld qua dood soor za ken als bij eer de re
over sterf te, echt verd er ge ke ken heeft men niet bij het CBS, zo als
de re la tie tus sen prik mo ment en sterf te; men ging gewoon de cijfers 
aanpassen.
Het CBS denkt dus (voor lo pig hoop ik) aan een naar mijn ge voel te 
sim pe le ver kla ring, na me lijk voor al de schuld ge ven aan ver keer de
di ag no se, de ex tra sterf te is dan mo ge lijk om dat men veel do den
eerst niet goed heeft on der kend als spe ci fiek aan Co ro na ge re la -
teerd. Mis schien was er ook be perkt wat uit ge stel de zorg, mis -
schien een niet goed on der ken de va ri ant, maar ze gaan niet in op
een kop pe ling met va ri ant, boos ter- en vac ci na tie-ge ge vens. Het
com men taar van vi rus va ria is heel dui de lijk en geeft aan waar om
men zich ei gen lijk in de vingers snijdt met de voorlopige
conclusies,
Vi rus va ria merk te na me lijk op:

“Indien COVID alsnog als dominante doodsoorzaak wordt
vastgesteld, wijst dat op onvoldoende effectiviteit van de vaccins.
De beslissing tot vaccinatiedrang zou dan mogelijk in een ander
daglicht komen te staan. 

In het geval de vaccins daarentegen wel degelijk significante
bescherming boden tegen Delta en we die dus buiten
beschouwing kunnen laten, blijft het onbekend welke ziekte de
sterfte dan wel heeft veroorzaakt. Om verdere verwarring
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hierover te voorkomen zullen de doodsoorzaken uitsluitend in
geplausibiliseerde rapportagevorm beschikbaar komen,
geredigeerd door het RIVM en het CBS, beide onder auspiciën
van het Ministerie van VWS. Het staatsbelang prevaleert hier
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B-verzoeken en gerechtelijke uitspraken.”

In de gra fiek is dat dui de lijk ge maakt, voor een paar op ties.

Het hele ver haal is nog niet bo ven wa ter, ik weet het ook niet, het
blij ven hy po the ses. Mijn eer de re sug ges tie was dat er mo ge lijk een
an der vi rus was of een sub-va ri ant was van het Del ta-vi rus, die een
be paal de groep ziek maak te op een ma nier, die men niet di rect her -
ken de als Co ro na. Met name de eerst ge vac ci neer den (de ou de ren)
met min der im mu ni teit na 6-8 maan den en mo ge lijk ook de Jans -
sens en Astra-Ze ne ca 60+ groep wa ren daar niet goed te gen be -
stand en stier ven aan oor za ken die men mo ge lijk als al ge me ne
sterf te be ti tel de. Dat kan een fac tor zijn ge weest, een San quin on -
der zoek van febr. 2022 bevestig d e dat de immuniteit in die groep
veel lager was.

Niet-spe ci fie ke vac ci na tie ef fec ten
Wat mis te in de hele toe la tings pro ce du re en de test groe pen van de
fa bri kan ten in de ver snel de pro ce du re is dat men niet keek naar de
to ta le sterf te. Dat er in de ge vac ci neer de groep min der men sen
dood ging en aan was al vol doen de, de toe na me in to ta le sterf te werd 
min of meer ge ne geerd. Het na twee maan den als nog vac ci ne ren
van de con tro le groep was we ten schap pe lijk ge zien een dood zon de
en be perkt ons nu in het ana ly se ren van bij voor beeld de over sterf te. 
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Er zijn wel wat aan wij zing en dat ge vac ci neer den meer vat baar zijn, 
zo als de enor me toe na me van hart klach ten bij voor al jonge jong -
ens, maar dat rang schikt men nu als nor maal en spe ci fiek vaccinatie 
bij-effect. Meer onderzoek naar immuniteit na vaccinatie is nodig.

De fou te batch in steek, toch re a lis tisch
Onder tus sen was een an de re ver kla ring, na me lijk dat er ge knoeid
zou zijn met de sa men stel ling van de vac cins, op zet te lijk of als pro -
duc tie fout. Dat zou voor be paal de bat ches tot aan zien lij ke sterf te
heb ben ge leid. Een data-ana ly se van de batchnum mers in het bij -
wer king en-mel dings re gis ter Vac ci ne Adver se Event Re por ting Sy -
stem (VAERS) in de VS zou een dui de lij ke va ri ëteit in de sa men -
stel ling van de voor waar de lijk toe ge la ten ‘coronavaccins’ Pfizer en 
Moderna aantonen. 
Ook ik dacht eerst dat dit wat overd re ven was, maar de re cen te ont -
hul ling en doen mij een eer de re eva lu a tie be twij fe len waar in ik stel -
de dat er mis schien wat pro duc tie ver schil len wa ren, maar niet dra -
ma tisch, op mil jar den vac cins gaat er wel eens wat fout. 
Dit moet in re la tie tot over sterf te uit ge zocht wor den, de GGD en
RIVM moe ten daar cij fers over heb ben. Dat zou een gro ve schen -
ding van de ver gun nings voor waar den van de vac cins in hou den.
Het Col le ge Be oor de ling Ge nees mid de len (CBG) heeft dan ge -
faald, niet goed ge con tro leerd. Ook daar moeten de boeken open!
Vol gens re cent uit ge lek te Pfi zer/EMA emails en do cu men ten (zie
ref) is de maxi ma le hoe veel heid af wij ken de mRNA code in vac cins 
48%. De ex perts vin den 30% ac cep ta bel, en bij de tests van Pfi zer
ge bruik te men vac cins met maar 22% af wij ken de mRNA code. 
Nu vrees ik, dat die af wij ken de mRNA se quen ces, die deels op ge -
bro ken stuk ken van niet af wij ken de code be treft, maar mo ge lijk
ook se quen ces die in het pro duc tie pro ces ont staan zijn, heel an ders
kun nen uit pak ken. Die se quen ces kun nen (in de vrij kor te tijd dat
ze ac tief zijn) net als de wel “goe de” code, ei wit ten gaan ge ne re ren
om dat ze “toe val lig” een
“match” vin den. Juist de op ge -
bro ken stuk ken zul len dat ze -
ker vin den, het zijn stuk ken
van een code die wel de ge lij ke 
een match vindt. Die zo ge ge -
ne reer de ei wit ten gaan dan
rond zing en en kun nen kwa lijk
uit pak ken. Ze bre ken wel af,
maar op wel ke ter mijn is on -
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dui de lijk, de “goe de” ei wit ten zijn na 3 tot 6 maan den weg (en
werkt het vac cin dus niet meer goed), maar geldt dat ook voor de
andere eiwitten?
Juist om dat het pro duc tie pro ces zo “slor dig” is, kun nen er bat ches
zijn met heel veel fou te se quen ces en die zou den de oor zaak kun -
nen zijn van de over sterf te pie ken. Waar om gaat het RIVM niet on -
der zoe ken wel ke bat ches in nov/dec zijn ge bruikt (en ge zien de
stij gen de over sterf te de laat ste we ken mis schien ook re cen te bat -
ches) op wel ke mRNA se quen ces daar in zit ten. Dat is zwa re we ten -
schap, dus zal uit be steed moe ten wor den aan ge spe ci a li seer de labs
en uni ver si tei ten, maar hard no dig als we nog meer do den en aan -
doe ning en willen voorkomen. 
Wat me ook ver baast, is dat zelfs de bes te Pfi zer bat ches nog 22%
af wij ken de mRNA be vat ten, dat be te kent dat ie der een die ge prikt
wordt een ze ker ri si co loopt dat de daar uit re sul te ren de ei wit ten
kwa lijk uit pak ken. Alle mRNA vac cins zijn dus po ten tieel kil lers.
Maar eerst zou ik wel eens wil len we ten, in hoe ver re door het CBG 
dat ge nees mid de len con tro leert op vei lig heid en kwa li teit, naar de
ver schil len in af wij ken de mRNA is ge ke ken. Of zet ten die ge woon
een stem pel tje en ge lo ven het al le maal wel. Wie gaat hun kwa li -
teits con tro le rap por ten via de WOB op vra gen, dat had toch al in het 
ka der van de over sterf te ana ly se ge daan moe ten wor den? Niets
daar over in het CBS/RIVM rap port dat nu dan ook enorm be kri ti -
seerd wordt.

Mis vat ting en; de boos ter-sprook jes
In de me dia (voor al in de smaak ma ken de maar vaak on zin ni ge be -
richt ge ving in de Volks krant) cir cu leer de eerst het idee, dat de
over sterf te piek iets te ma ken heeft met het boos te ren, in de zin dat
boos te ren en dan voor al te laat boos te ren die piek zou heb ben ver -
oor zaakt. Mooi be dacht en leu ke steun voor het verd er doen boos -
te ren, maar niet erg hard ge maakt. Ik wees al op het mo ge lij ke
boos ter-mor ta li ty ef fect, als die boos ter nou juist ex tra sterf te ver -
oor zaak te, van een niet-spe ci fie ke Co vid aard? Dat er laat is be gon -
nen met boos te ren heeft ong etwij feld ex tra Co vid do den ge kost,
maar al leen del ta-do den (niet oMi cron) want daar werk te die oude
Pfi zer etc. vaccinaties wel tegen en ouderen waren te lang geleden
geprikt.

Een van de mis vat ting en bij over sterf te is ook dat men her en der
de to ta le over sterf te (dat is dus in clu sief alle dood soor za ken) ver ge -
lijkt met wat men dan CoVid over sterf te noemt. Maar er is uit de
over sterf te cij fers he le maal geen con clu sie te trek ken over welk
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deel door CoVid komt. Dus ver ge lijkt men ap pels met pe ren en
ver geet ook nog dat in de over sterf te ba se li ne al re ke ning is ge hou -
den met sei zoen in vloe den zo als griep en on schuld i ge zgn. sei -
zoen-co ro na griep. Dat gaat om ge mid deld over vele ja ren om zo’n
5000 griep do den in 5 maan den, dat is al plm. 250 do den per week
en in ja nu a ri piekt dat. De ge con fir meer de Co vid do den (vol le dig)
af trek ken van de over sterf te is dus een denk fout, die ech ter in veel
analyses opduikt, in de RIVM analyses maar ook internationaal. 
He laas wordt het aan tal
griep do den voor 2021 waar -
mee dit al les dui de lij ker kan
wor den, niet ge rap por teerd.
Ver der moet ei gen lijk de on -
der sterf te die op treedt na
over sterf te in een vo ri ge pe ri -
o de ook mee ge re kend wor -
den, waard oor de (on ver -
klaar de) over sterf te eigenlijk
nog veel hoger is.

Sterf te en vac ci na tie
In een eer der hoofd stuk is de
re la tie tus sen vac ci na tie en (over) sterf te al aan de orde ge ko men.
Daar doen al ler lei schat ting en cij fer op stel ling en de ron de, zo als de
cij fers van de Engel se CBS, de ONS van 6 juli 2022, waar uit on der 
meer blijkt dat het sterf te cij fer per 100.000 het laagst is on der ong -
evac ci neer den in elke af zon der lij ke leef tijds groep in Enge land.
Daar is het ver loop van de over sterf te af ge zet te gen de vac ci na tie -
mo men ten en daar zijn ook inter nationaal verder wel cijfers over. 
Er zijn som be re ana ly ses. Men1 spreekt over 1 op 482 ge vac ci neer -
den die bin nen 1 maand over lij den en 1 op 246 na 2 maan den. Wel
zijn dat cij fers over de hele 2021-mei 2022 pe ri o de en dus wat dra -
ma ti scher dan wat nu speelt met oMi cron, dat mo ge lijk ook min der
ge ne rie ke over lij dens ver oor zaakt. Dat zal nog moeten blijken.

Grond i ge ana ly se en even tu eel verd ie ping van de ei gen Ne der land -
se cij fers is no dig, maar ook ver ge lij king met het bui ten land, waar -
om heb ben som mi ge ver ge lijk ba re lan den zo als Nieuw Zee land of
Noor we gen veel min der over sterf te, waard oor kwa men er pie ken in 
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De ne mar ken en Isra ël? Heeft dat te ma ken met de rap por ta ge met -
ho diek, de ge bruik te vac cins, de maat re ge len of met een al ge heel
angst syn droom dat in ons land nog al is aang ewak kerd door de
pers con fe ren tie-cul tuur en de me dia. We heb ben ver uit de mees te
mel ding en over vac ci na tie scha de (bij het LAREB) van Eu ro pa. De
ne ga tie ve ef fec ten van de pa niek en de bang ma ke rij zou den wel
eens veel groter kunnen zijn dan gedacht, maar dat heeft ook weer
politieke consequenties. 

Over- en on der sterf te cru ci a le kwes tie
Bij over sterf te hoort ook on der sterf te, want ie mand kan maar een
keer dood, maar die on der sterf te (har ves ting) wordt vol le dig ge ne -
geerd, al leen wel aang ege ven als de over sterf te ne ga tief wordt. 
Men zou de over sterf te en de daar op vol gen de on der sterf te sa men
moe ten ne men om de ech te si tu a tie te kun nen be oor de len. In de
gra fiek is daar een be na de ring voor aang ege ven, die ex tras terf te is
wat er echt aan af wij ken de sterf te ge beurt en zou ba sis moe ten zijn
van het be leid. De gra fiek is ge ba seerd op een be na de ring die uit -
gaat van een op over sterf te vol gen de on der sterf te, die zon der fun -
da men te le ve ran de ring van de ba se li ne volgt uit:
OS=week-1*0,15+week-2*0,11+week-3*0,08+week-4*0,065+wee
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k-5*0,045+week-6*0,025+week-7*0,015+week-8*0,008 en dat
verder, dat loopt nog jaren door.
Die hele over sterf te/on der sterf te kwes tie is een sig naal, er is iets
goed mis, met de rap por ta ge, met de maat re ge len, met de con tro le
door in stan ties, met de op zet van die in stan ties, mis schien ook met
het hele vac ci na tie-idee. Dat al le maal eens op een rij zet ten, zo als
de mo tie Omtzigt vroeg, kan het hele Co ro na-be leid on der uit ha len
of juist steu nen. Maar ging men dit goed aan pak ken? Het CBS
rom mel de maar wat aan, blijkt uit hun rap por ten en in de me dia uit -
blij ven van se rieus com men taar erop door b.v. de klankbordgroep. 
Het is com plex, de sterf te di rect na vac ci na tie is ze ker een fac tor,
maar ook de men ta le in vloed bij voor beeld van angst op onze im -
mu ni teit is we ten schap pe lijk nog niet echt ge ac cep teerd, dus wat
moet men doen? Zal men kij ken naar de in vloed van niet al leen de
wij ze van re gis tra tie van over lij den, de pro to col len die daar ge -
bruikt wor den (en per land kun nen ver schil len), maar ook de bre de
me di sche en gees te lij ke con di tie en historie van de gestorvenen
nagaan, etc. etc. 

Sterf te cij fers en dood soor zaak
Het is ook een moei lij ke kwes tie, het on der scheid in RIVM en CBS 
cij fers qua dood soor zaak geeft dat wel aan. Goe de stan daard pro to -
col len voor het vast stel len van de dood soor zaak ont bre ken al veel
lang er. Hoe meet je de scha de door uit ge stel de be han de ling, wel ke
in vloed heeft de men ta le toe stand van de be vol king (angst en de -
pres sie, prik spijt, wan trou wen in de over heid) en het op hok ken op
sterf te? Over vac ci na tie scha de of vaccinatiesterfte praten mag niet!
Over sterf te is ar bi trair (er zijn ver schil len de met ho die ken voor, in
ok to ber 2020 ve ran der de het CBS haar aan pak nog), dood soor za -
ken zijn ma ni pu leer baar en
ar bi trair (af hank elijk van
sub jec tie ve be oor de ling
door art sen en dus de waan
van het moment). 
Te rug naar “nor ma le” sterf te 
en le vens ver wach ting a
2019 zit er voor lo pig niet in, 
dat kan ja ren du ren. Alleen
wordt dat door de in stroom
van jong eren ver te kend,
daard oor neemt op tisch de
le vens ver wach ting weer toe. 
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Dat is een ing ewik kel de kwes tie, maar komt er op neer dat de
nieuw ko mers (in 2022 meer dan 200.000, meest der ti gers) zon der
vroeg sterf te wor den toe ge voegd en de ver wach ting opja gen. De
eco no mi sche im pact van le vens ver wach ting is enorm, zo wel bij
groei als te rug lo pen. De gra fiek geeft aan dat het te rug lo pen in
2020 vooral te maken had met minder instroom toen. 
Er is ook het ge vaar dat als zou blij ken dat een deel van de blij ven -
de over sterf te niets an ders is dan het ge volg van door vac ci na tie
aang etas te al ge he le im mu ni teit, er bre de on rust ont staat! Zelfs als
zou blij ken dat het niet zo zeer om sterf te gaat, maar om le vens kwa -
li teit dan zijn de ge vac ci neer den de klos, en wie gaan ze de schuld
ge ven? De twee de ling in de maat schap pij die de over heid nooit,
nooit, nooit wil de maar steeds meer opjoeg, kan dan echt uit de
hand lopen.

Vac ci ne fixa ti on syn dro me (VFS)
Niet al les wijst de goe de kant uit. Als we kij ken naar hoe de sterf te -
cij fers zich ont wik ke len dan was oMi cron wel een gun sti ge va ri ant, 
maar in bij voor beeld Enge land neemt de sterf te on der ge vac ci neer -
den ten op zich te van de ong evac ci neer den on rust ba rend toe. Het
lijkt erop dat met oMi cron de Co ro na-el len de uit de we reld is, maar 
er zijn een aan tal on der zoe kers, zo als Geert Van den Bos sche die
waar schu wen dat we af ste ve nen op nare va ri an ten. Dat lijkt mee te
vallen, maar je weet nooit! 
Die sterf te ont wik ke ling voor ge vac ci neer den heeft, vol gens een
ano nie me maar goed ing evoer de des kun di ge die zich “El gato
malo” noemt op de web si te “Bad Cat ti tu de” op ba sis van of fi ci ële
ge ge vens te ma ken met wat hij noemt het vaccine fixation
syndrome.

Dat wil zeg gen dat de herd-im mu ni ty waar men nu weer veel over
spreekt als oor zaak van de af ne men de sterf te, wordt aang etast door
herd OAS (ori gi nal an ti ge nic sin) of an ti ge nic fixa ti on waar de fo -
cus van een vac cin op een spe ci fiek vi rus leidt tot steeds nieu we en
ernsti ger va ri an ten, “vac ci ne dri ven evo lu ti on” zo als dus ook Van -
den Bos sche voor spel de. Je zou kun nen zeg gen dat de nu enor me
groep ge vac ci neer den het la bo ra to ri um vor men voor het ont staan
van nieu we va ri an ten, die met name hen zul len tref fen. Dat mas sa le 
vac ci na tie niet ver stan dig was is al van meer de re kan ten op ge -
merkt. Dat nu steeds meer ge vac ci neer den steeds op nieuw be smet
ra ken is hier een sig naal van, het zou kun nen zijn dat het een blij -
ven de con di tie wordt met blij ven de aan tas ting van de im mu ni teit,
waar (voor lo pig) wei nig te gen te doen valt. Dat noemt men dan
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“Chronic CoVid” of “Forever CoVid”en lijkt qua symptomen op
Long Corona, maar is iets anders.

De draai dui ze lig heid en val sterf te
In het na jaar van 2022 duikt het be grip draai dui ze lig heid op, een
even wichts stoor nis die zo wel bij Co vid pa ti ënten, maar nog meer
na vac ci na tie maar ook bij Long-Co div op treedt. Het lijkt een naar
bij ver schijn sel, maar het is voor al voor ou de ren heel las tig en ver -
ont rus tend, om dat val len bij hen va ker tot on her stel ba re scha de
leidt en ook een be lang rij ke sterf te oor zaak is. De angst om te val len 
be perkt de be we gings vrij heid, men gaat niet meer de straat op, en
dat be te kent meer ziek te kans. De cij fers zijn ver ont rus tend, er blij -
ken bij na twee keer zo veel men sen te ster ven door een val in 2020
en 2021
dan eer der.
Dit is een
bij ef fect dat 
ze ker de le -
vens kwa li -
teit van
ouderen
aantast en
beter
onderzocht
dient te
worden.
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� 30 De oli fant in de ser vies kast

Wat de over sterf te ont ken ning al le maal ver bergt
Het gaat bij over sterf te om veel meer dan die tien- of twin tig dui -
zend on ver klaar de slacht of fers, want het hele ver haal hang aan wat
het CBS en de over heid ge brui ken als ba sis voor be leid, na me lijk
de be vol kings groei, de le vens ver wach ting, de de mog ra fi sche ont -
wik ke ling en en de eco no mi sche ge vol gen voor AOW en de pen si -
oe nen. De pen si oen wet (nov. 2022) waar Omtzigt zo te gen is,
speelt ze ker ook mee. Alles hangt sa men met de werk ge le gen heid,
de bes te dings ruim te, de twee de ling in de sa men le ving, de vluch te -
ling en stroom, de ex pat ex plo sie, de hui zen markt, de ge zond heids -
kloof, en zelfs met de vraag of het wil len we ten en voor spel len van
ont wik ke ling en wel zo no dig is, gaan voor spel ling en geen ei gen le -
ven leiden.
Het gaat om ver ban den en sta tis tie ken, die heel com plex met el kaar 
sa men hang en, bij voor beeld ge com pen seerd moe ten wor den voor
be vol kings groei en in stroom van voor al jong ere vluch te ling en en
ex pats en eer lijk ge zegd ben ik er niet ach ter ge ko men, hoe het
CBS al les pre cies aan el kaar kop pelt. Ik ver wacht wel dat men voor 
2023 en te rug kij kend naar 2022 een toe na me van de le vens ver -
wach ting zal con clu de ren, maar dat is deels optisch bedrog door de
instroom/
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Als voor beeld een gra fiek die wat ont wik ke ling en (vol gens CBS)
bij el kaar brengt.

In dit hoofd stuk:
| Hoe be paalt CBS de over sterf te en kan dat an ders?
| Hoe be paalt CBS de ba se li ne van de ver wach te be vol kings groei?
| Hoe be ïnvloedt dat de le vens ver wach ting niet?
| Is er spra ke van be wus te AOW mis lei ding?
| Wie werkt er aan een echt lange ter mijn be leid dat re ke ning

houdt met wat Co ro na heeft aang ericht?
| De et hi sche vra gen die sa men hang en met on der zoek naar over -

sterf te of sterf te-on der zoek?

Over sterf te be pa ling ge ba seerd op zwak ke aan na mes
Sterf te is “hard’, over sterf te het ge volg van aan na mes over hoe zich 
in de loop van een jaar of ja ren de nor ma le sterf te zich ont wik keld.
De lijst van de mo ge lijk oor za ken van de over sterf te gaat nog voor -
bij aan de “wank ele” ma nier waar op het CBS die over sterf te cur ve
be paald, na me lijk op ba sis van het ge mid del de van 2015-2019 en
de aan na me dat al les wel weer zal te rug ve ren. Inter na ti o naal is er
een an de re met ho diek, die van een kromme uitgaat qua
sterfte-ontwikkeling. 
To ta le sterf te is dus “hard”, over sterf te is een kwes tie van mo del len 
en aan na mes, maar de leef tijds ver de ling qua sterf te be paalt wel de

le vens ver wach ting en daar zit een hele nare en po li tiek ge voe li ge
ang el, om dat de in stroom wel sta tis tisch de le vens ver wach ting van
het to taal om hoog tilt, maar de “be staan de” be vol king zon der die
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nieuw ko mers he le maal niet lang er gaat leven, maar juist wat
terugval zal beleven.
Buigt men in de hele aan pak niet naar de macht en de be gro tings -
winst, en pro beert men de on te rech te AOW leef tijds ver ho ging en
van de laat ste ja ren te ver bloe men, ten kos te van de ou de ren? Het
CBS stelt in ja nu a ri 2022  dat de le vens ver wach ting over 2021 niet
echt te rug loopt en dat klopt, om dat de in stroom van jong eren weer
oploopt (en in 2022 nog veel meer).  
Men past qua sterf te wel de ba se li ne voor 2022 toch wat aan, maar
min der dan met de groei van de be vol king. Ze gaan dus uit van te -
rug ve ren naar “nor maal” toe ne men de le vens ver wach ting, hoe wel
dat met over sterf te ei gen lijk niet veel te maken heeft. 
De we reld wij de trend is dat de le vens ver wach ting in het “Wste ten” 
af neemt. In de VS zien we dat die daar al ja ren te rug loopt (door
Co vid met 3 jaar) en ge zien de lange ter mijn ge vol gen van niet al -
leen Co ro na maar al ge he le li fes ty le ook niet zal te rug ve ren. Hier
zit ten we met in stroom, pen si oen aan spra ken en AOW, dus dat mag 
vooral niet gesteld worden. 
Het hele idee van het CBS gaat uit van te rug ve ren naar de ge mid -
del de 2015-2019 si tu a tie maar gaat dus voor bij aan blij ven de scha -
de en af ne men de ge zond heid door slecht eten, te wei nig be we ging
en het door gaan de angst zaai en. Ove ri gens valt de toe ne men de
sterf te mis schien nog wel mee, maar de af ge no men le vens kwa li teit
is ze ker een kwes tie, die nog al door werkt in de ziek te kos ten.
De lang du ri ge over sterf te zal mo ge lijk niet zicht baar zijn in de
CBS cij fers, om dat er ook spra ke is van sys te ma ti sche ont ken ning
en het al leen mee ne men van wel ge sig na leer de on der sterf te. Ie -
mand kan maar één keer in de sta tis tiek ko men, dat heet Mor ta li ty
Dis pla ce ment of har ves ting en in de ont wik ke ling daar van is nau -
we lijks in zicht, maar ik maak te een be na de ring (zie gra fie ken). 

Ba se li ne, de nor ma le sterf te ont wik ke ling
Een dui de lij ke te kort ko ming, die ook door vi rus va ria.nl al is op ge -
merkt is dat men uit gaat van een ge mid del de ba se li ne van 2015 tot
2019 en geen goed re ke ning houdt met de be vol kings groei, ver grij -
zing, wel vaarts ziek ten of met de ve ran de ring en in dood soor za ken
of de na sleep van de 2018 griep epi de mie qua on der sterf te in 2020
en 2021. Het ver wacht aan tal over le de nen wan neer er geen co ro -
na-epi de mie was ge weest, is dus con ser va tief ge schat op ba sis van
de waar ge no men sterf te in de ja ren 2015-2019 met een her scha ling
op ba sis van de to ta le sterf te. Con ser va tief, want het zat er eerder
in, dat het al wat minder zou worden. 
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Een meer re a lis ti sche cur ve zo als ik die aang eef ge brui ken zou ook
dui de lijk ma ken, hoe groot de on der sterf te ei gen lijk is, hoe lang die 
door loopt voor het even wicht weer is be reikt en de zaak te rug veert. 
Dat wil len we graag we ten, want dan kan de blij ven de aan tas ting
van de ge zond heid en le vens ver wach ting goed in beeld komen. 
Vi rus va ria.nl deed hier al on der zoek naar voor 2020, trok de trend -
lij nen door en zag ook een niet mee ge no men on der sterf te van bij na
9000 in 2020. Dat be te kent een ho ge re ba se li ne. Ook voor 2021 en
2022 werkt dat door en zou den we uit ko men op bij voor beeld een
“nor ma le” ba se li ne sterf te van 160.000 of ho ger Dat is wel wat an -
ders dan wat het CBS als ba se li ne aan houdt, en voor mij ook waar -
om ik vraag te kens zet bij de hele in schat ting.
De ba se li ne aan na mes van het CBS zijn voor 2014 ge steld op
139.223, 2015 op 147.134, voor 2016 op 148.997, voor 2017 ge ba -
seerd op 150.214, voor 2018 op 153.363 voor 2019 op 151.885,
voor 2020 ge steld op 153.402, voor 2021 is dit 154.887 en voor
2022 is dit 155.493. De ech te sterf te was ech ter voor 2020 veel ho -
ger, 168.671 en voor 2021 170.785, met vol gens het CBS dus over -
sterf te in 2020 op 15.600 en voor 2021 op 15.898.1 De ba se li ne is
dus min der dan de be vol kings groei aang epast, slechts 0,14 ipv
0,22% over 2020-2021, al le maal CBS aan na mes en schat ting en op
ba sis van aanvechtbare modellen.

Sei zoens cur ve voor griep die er niet was
Het hele over sterf te beeld is com plex en niet hel der, ook om dat
men de sei zoen in vloed, die de heu vels/da len in de base-line vor -
men, mo ge lijk heeft over schat. In de ba se li ne cur ve (die de ver -
wach te sterf te aang eeft) gaat men na me lijk uit van een ste vi ge sei -
zoen in vloed, nor maal ge spro ken voor al door de griep. Maar die
was er niet of nau we lijks in de 2020-2021 en 2021-2022 win ter. In
hoe ver re vulden Corona-doden dat in? 
De hele over sterf te kwes tie maakt ook steeds meer dui de lijk, dat
men (CBS, RIVM, VWS, R utte) een aan tal fac to ren he le maal niet
be grijpt of zelfs maar goed be ke ken heeft of dat be wust on der de
pet houdt. 
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Onder sterf te, mor ta li ty dis pla ce ment, har ves ting
De pro ble ma tiek ligt ge voe lig, on der meer door het har ves ting ef -
fect, en de ver schui ving van de sterf te. Er is bij het CBS de ge zien
de con se quen ties be grij pe lij ke maar on te rech te) nei ging te ver -
wach ten dat al les wel weer te rug veert. Maar hoe snel gaat dat dan?
Dat over sterf te en on der sterf te el kaar uit vlak ken (in een sta bie le si -
tu a tie) wordt ner gens mee ge no men of ge bruikt om een re a lis ti sche
ba se li ne te be pa len. Dat is mo ge lijk als men goed cor ri geert voor
de be vol kings groei en ver grij zing/ver groe ning (de pi ra mi de) goed 
ver werkt (het geen de actuarissen dus niet wilden in 2019).  
In de mees te in ter na ti o na le on der zoe ken doet men dat ove riegns
ook niet of ziet men wei nig kor te-ter mijn on der sterf te of ziet die als 

maxi maal 20%2. De snel le on der sterf te in be gin 2022 rijmt daar
niet mee, dat was veel meer, maar wordt dan ge zien als ef fect van
het boos te ren op met name del ta. In Enge land is in 2020 wel een
on der sterf te met 5-11% te rug val in de di ver se “nor ma le sterf te-oor -
za ken” ge con sta teerd bij een dui de lij ke Co vid sterf te golf, en ook
in Ne der land is dat ver schijn sel er, maar ana ly se van die cij fers is
blijk baar voor het CBS een te moei lij ke zaak. Een con ser va tief ge -
schat te 4% on der sterf te in 2020 en 2021 die be gin 2022 ook ma ni -
fest wordt, zou wel be te ke nen dat de over sterf te nog veel ho ger
ligt, om dat de ba se li ne dan la ger zou moe ten lig gen.  In de gra fiek
is aang ege ven hoe zo iets dan uitwerkt.
Een meer fun da men te le be na de ring, die de over sterf te-mo del len
van CBS ter zij de schuift en uit gaat van een over/on der sterf te even -
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wicht over een lang ere pe ri o de, geeft nog een com pleet an de re
beeld. Als ik kijk naar de pe ri o de 2015-2022 en pro beer een ge lei -
de lij ke stij ging van de sterf te om te zet ten in een even wichts lijn
dan blijkt er een pa troon te ont staan, waar bij Co ro na ei gen lijk geen 
uit zon der lij ke griep sterf te ver oor zaak te, maar er wel spra ke is van
een dui de lij ke sterf te-toe na me over de pe ri o de. In de gra fiek is de
be vol kings toe na me ge com pen seerd en is er geen sei zoen in vloed
mee ge no men. De CBS ba se li ne over de hele pe ri o de geeft al een
5% toe na me aan, maar er is dus een ver schil met een even wichts si -
tu a tie zo als ik die zie. Ik kom erop terug, want de echte
ondersterfte wordt door CBS niet berekend.
Dit is een ver ont rus ten de weer ga ve, want het hele AOW ver haal
wordt er mee aang etast, maar ook de over sterf te-pa niek, die op wat
lang ere ter mijn dus niet on rust ba rend is, maar op kor te ter mijn wel
in zicht kan ge ven in bij voor beeld het ne ga tie ve vac ci na tie-ef fect
(vac ci na tie sterf te) van b.v. boos te ring en her haal prik, die in de orde 
van 1 op 1000 prik ken zou lig gen op ba sis van cij fers na jaar 2022..

Har ves ting, sterf te-ver schui ving
Har ves ting is in de Engel se be na ming en in ter pre ta tie als-men sen
die toch al zwak zijn (on der lig gen de klach ten ook wel LTC
Long-term con di ti on pre va len ce en co mor bi di ty) eer der ster ven, en
dan voor al op de kor te ter mijn, maan den of we ken. Dat is wat
voor al bij veel ou de ren is ge beurd en het Ne der land se be leid houdt
daar nau we lijks re ke ning mee en is vaak con tra pro duc tief. De hele
“har ves ting” kwes tie is in Enge land meer naar vo ren ge ko men, de
pers hier heeft er over heen ge ke ken en het woord wordt hier ook
ge bruikt voor het op spo ren van ge vaar lij ke anti-vax xers (in de
WOB- ont hul ling en).
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Men sen die nu dood gaan, ko men niet la ter te rug in de sta tis tiek, die 
ver schui ving noe men we hier on der sterf te (mor ta li ty dis pla ce ment,
mor ta li ty la ten cy (DLM dis tri bu ted lag mo del), com pen sa to ry mor -
ta li ty of mor ta li ty de fi cit) en wordt ook wel uit ge drukt als ver lo ren
le vens ja ren (YLL, ye ars of life lost ). Daar is wat on der zoek naar
ge daan, in het be gin van de pan de mie ging dat om 10 jaar, maar
toen ging het om do den in alle leef tij den, maar de laat ste tijd zijn

het voor al de ou de ren ge weest die het niet haal den en is het aan tal
ver lo ren ja ren veel min der. 3

Net spar (Til burg Uni ver si ty) deed hier on der zoek naar en kwam uit 
op ge mid deld 5,5 jaar te vroeg ster ven (voor 2020, met 90.000 ver -
lo ren le vens ja ren. Voor 2021 is er die gro te piek in het na jaar en
daar gaat het om veel ou de re men sen en zou het ver lies in YLL
klei ner kun nen zijn, er gens rond de 3 jaar lig gen. Wel moe ten we
on der scheid ma ken tus sen de men sen die maar een paar we ken of
kor ter te vroeg stier ven en zij die echt ja ren ver lo ren, het geen de
kor te on der sterf te in het voor jaar van 2021 en ja nu a ri 2022 zou
ver kla ren. 
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Die groep die vrij snel toch al zou ster ven, en daar gaat de hele har -
ves ting dis cus sie over, zou dus al in het lo pen de en vol gen de jaar
de over sterf te be ïnvloeden. Maar bij de lang ere en meer uit ge strek -
te on der sterf te zou bij voor beeld de griep epi de mie van 2018 ook nu
en in 2020 nog in vloed heb ben op de over sterf te cij fers. Ook zit ten
we dan nog ja ren met de Co ro na on der sterf te.

Omdat on der en over sterf te over lap pen, is het heel com plex om ze
te schei den. Bij gaan de gra fiek (een DLM be na de ring, dis tri bu ted
lag mo del) is een po ging om het asymp to ti sche on der sterf te ver -
loop na een enk el piek in ci dent en na een bredere golf te schetsen. 
Ver ta len we dat (weer bij be na de ring, naar iets wat ik dan ex tras -
terf te noem, dan ont staat de vol gen de grafiek:

Op de lange ter mijn com pen se ren over sterf te en on der sterf te el kaar 
al tijd, be hal ve als er een blij ven de aan tas ting van de ba se li ne re sul -
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teert. De ver bor gen on der sterf te heeft te ma ken met het te rug ve ren
naar een sta bie le toe stand. 
Ik ver wacht, an ders dan het CBS, dus wel een blij vend ef fect van
Co ro na (de af ge no men weer stand) maar op ter mijn zal de sterf -
te-gra fiek wel wat te rug ve ren. Op ter mijn van een jaar of tien (als
de instrrom gaat ha pe ren) schat ik dat er een blij ven de ink or ting
van de le vens duur over blijft van mo ge lijk twee of 3 jaar, zo als nu
in de VS wordt aangegeven. 

We kun nen mis schien ook con clu de ren, dat de hele over sterf te gra -
fiek wel erg af hangt van de CBS ba se li ne, en als we die met b.v.
6% op ho gen voor 2021 en 2022 dan komt er een heel an der beeld
naar vo ren, na me lijk een ta me lijk even wicht i ge over/ondersterfte.

De hele le vens duur kwes tie is na tuur lijk spe cu la tief, want an de re
fac to ren als nieu we pan de mie ën, na tuur ram pen, oor lo gen en de
ont wik ke ling van nieu we me di cij nen gaan naast de in stroom kwes -
tie door jong eren ook mee spe len.
Dat er meer jong eren in stro men bleek al uit een eer de re gra fiek,
maar als ik even kijk naar een spe ci fie ke groep van 30 ja ri gen, dan
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zien we daar een ster ke
stij ging, ook van ong -
ehuw den (en ik neem
zijn het ook meer man -
nen) dat wordt dat
duidelijk.
Ik vraag me ook af of
de ge bruik te le vens -
duur ta fels nog wel ade -
quaat de si tu a tie be -
schrij ven van een ve ran -
de ren de be vol kings pi ra -
mi de?

Lange ter mijn
Wat be te kent het nu mo ge lijk af lo pen van de pan de mie voor de
lange ter mijn op ga ven qua be leid? Daar wordt wel over na ge dacht.

Er zijn or ga ni sa ties, zo als het NIVEL, Ne der lands Insti tuut voor
Onder zoek van de Ge zond heids zorg, die zich be zig hou den met de
ge zond heid en de ont wik ke ling op lang ere ter mijn. Het NIVEL als
pu blie ke ken ni sor ga ni sa tie on der zoekt de ef fec ti vi teit en kwa li teit
van de ge zond heids zorg in Ne der land en de re la ties tus sen zor gaan -
bie ders, zorg con su men ten, zorg ver ze ke raars en de over heid. 

Lange ter mijn stra te gie VWS
Op 1 april kwam er een rap port over de lange ter mijn stra te gie van
het mi nis te rie van VWS4, die ons “voor be reidt op ver schil len de
scenario’s en re ke ning houdt met het feit dat co ro na een breed
maat schap pe lijk vraag stuk is”. Daar in werd voor al be na drukt dat
een toe kom stig pan de mie be leid zou moe ten stre ven naar een
“open” sa men le ving. Daar be doelt men mee dat het min der een
zaak is van de re ge ring, maar van de sa men le ving en dan voor al het 
be drijfs le ven om de zaak “open” te hou den en de eco no mie niet te
scha den. Nog al een an de re aan pak dan toto nu toe, maar wel één
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die het aan be drij ven zou wil len over la ten om
een vac ci na tie plicht af te dwing en voor het
per so neel. Dat is mooi be dacht, want ju ri disch
dat door de over heid la ten doen nog al twij fe -
lach tig, die wor den dan ve rant woor de lijk
(daar om is het nu nog vrij wil lig!).
Het rap port gaat he le maal niet over een toe -
komst vi sie, maar po neert vier scenario’s voor
de pan de mie-aan pak. 

≡ Ver koud heids sce na rio 
≡ Griep+ sce na rio 

≡ Con ti nue strijd sce na rio 
≡ Worst case sce na rio 

Men zet voor al in op 

“preventie, om zoveel mogelijk te voorkomen dat we voor lastige
keuzes komen te staan tussen het openhouden van de
samenleving en het toegankelijk houden van de zorg. Ook
bereiden we ons voor in geval we onverhoopt te maken krijgen
met een zeer zware opleving, bijvoorbeeld door de komst van een 
ziekmakende vari ant of een vari ant die zich aan de huidige
immuniteit onttrekt.

Het beleid gaat daarbij uit van twee gelijkwaardige en
nevengeschikte doelen: 

1. Het behouden van sociaal-maatschappelijke en economische
continuïteit/vitaliteit. 

2. Het toegankelijk houden van de gehele zorgketen voor
iedereen. “

Het ka bi net on der zoekt de mo ge lijk heid om een Maat schap pe lijk
Impact Team op te rich ten, om de maat schap pe lij ke ad vi se ring een
meer ge lij kwaar di ge po si tie te ge ven naast de epi de mi o lo gi sche ad -
vi se ring. Ver der wil men dat de ve rant woor de lijk heid meer bij
men sen zelf te lig gen, maar gaat naast het eind i gen van de GGD
PCR-test voor al in op hoe be drij ven dat kun nen aan pak ken. Men
spreekt over het voor ko men van maat schap pe lij ke en eco no mi sche
scha de voor be drij ven en in di vi du en, maar ook het te geng aan van
po la ri sa tie, het be vor de ren en on der steu nen van men ta le ge zond -
heid en wel zijn, de ont wik ke ling van kin de ren en jong eren, het wa -
ken voor maat schap pe lij ke ont wrich ting als ge volg van uit val door
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ziek te of psychi sche klach -
ten, en het be vor de ren van
maat schap pe lijk draagvlak
voor het coronabeleid.
Dat zou je ook kun nen zien 
als een lijst je met de dui de -
lij ke mis sers van het be leid
tot nu toe, een soort schuld -
be ken te nis.

De Ko nink lij ke Ne der land -
se Aka de mie van We ten -
schap pen (KNAW) en de
We ten schap pe lij ke Raad
voor het Re ge rings be leid
(WRR) heb ben al in 2021
sa men een stu die heb ben ge daan om die stra te gi sche be leids vra gen
voor de ko men de vijf jaar in beeld te breng en en kwa men toen met
5 scenario’s. Hier bij is zo wel naar de ont wik ke ling van de
COVID-19 pan de mie ge ke ken als naar de bre de re im pact van de
pan de mie op het ge bied van de volks ge zond heid, maat schap pe lij ke
sa men hang, eco no mie, duur zaam heid, di gi ta li se ring en be stuur &
recht.

Op ini ti a tief van het Ne der lands Huis art sen Ge noot schap (NHG),
de Fe de ra tie Me disch Spe ci a lis ten en de Long Alli an tie Ne der land
(LAN) is de mul ti dis ci pli nai re richt lijn Lang du ri ge klach ten na
COVID-19 ver sneld ont wik keld. De richt lijn geeft ant woord op
vra gen over di a gnos tiek, be gel ei ding en be han de ling van pa ti ënten
met lang du ri ge co ro na klach ten en pa ti ëntenvoorlichting. Mi nis ter
Kui pers van VWS nam de richt lijn op 22 maart in ont vangst. 

De Vac ci na tie stu die Co ro na (VASCO) on der zoekt de lange ter mijn 
ef fec ti vi teit van de co ro na vac cins on der de Ne der land se be vol king. 
Hoe goed be scher men de ver schil len de soor ten vac cins te gen het
co ro na vi rus en hoe lang houdt die be scher ming stand?Die stu die
loopt vijf jaar door.

Wat ont breekt bij al die mooie plan nen is on der zoek naar spe ci fie -
ke vac ci na tie scha de en af na me van de im mu ni teit. Daar zijn wel
wat cij fers over, maar dat werd weg ge werkt. Het is ech ter he le maal 
niet zo moei lijk om het ver schil tus sen ge vac ci neer den en vac cin -
vrij en in te lo meer-leng te af na me (van DNA) te me ten, waar uit een
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schat ting ge maakt kan wor den van het aan tal le vens ja ren dat men
mis loopt. 
Zo’n on der zoek en zo’n con clu sie zou ech ter te dui de lijk ma ken
dat vac ci na tie ook scha de ver oor zaakt en dat mag niet bo ven wa ter
ko men.

De AOW kwes tie; on/te rech te ver ho ging?
Hier speelt op de ach ter grond dat de ver ho ging van de AOW leef -
tijd he le maal niet zul ke dui de lijk voord elen heeft ge had als werd
voor ge spie geld. De in stroom van hon derd dui zend re la tief jonge
men sen ver troe belt het beeld, voor de groep bo ven de 60 wordt een 
la ge re le vens ver wach ting be wust ont kend of buiten beeld
gehouden. 
De AOW leef tijd weer met 3 maan den ver ho gen (in no vem ber
2022 aang ekon digd) is een nare kwes tie om dat ook vol gens CBS
de le vens ver wach ting in 2020 juist was te rug ge lo pen en de cij fers
over de laat ste ja ren op tisch ver te kend zijn door de jong eren in -
stroom, die voor de 
hui di ge AOW ge -
rech tig den en hun
le vens ver wach ting
he le maal niet re le -
vant is, zij gaan er
niet lang er door
leven, maar moeten 
wel inleveren. 
Dit is heel slim ver -
mom de dief stal om
de schat kist te
spek ken. Het gaat bij de laat ste 3 maands-ver ho ging om plm
195000 men sen die ie der jaar 67plus wor den en die niet al leen 3
maan den AOW mis sen a plm 3000 maar ook AOW pre mie be ta len
over 3 maan den ong eveer 1200, sa men iets van 760 mil joen voord -
eel voor de schat kist. Per jaar, want ie der jaar is er weer een nieu we 
groep die het mist.
Als men de leef tijds ver wach ting eer lijk (voor de be trok ken groe -
pen) had ge daan zou die AOW leef tijd met min stens een half jaar
te rug moe ten, en dat zou plm 4 mil jard per jaar heb ben ge kost. Be -
denk ook dat arme men sen be dui dend kor ter le ven, het zijn nu de
rij ken die het langst Aow en pensioen trekken.
De over heid heeft sinds 2013 ge ha merd op de ver ho ging van de le -
vens duur als mo tief voor het ver ho gen van de AOW-leef tijd, ter -
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wijl het nare feit dat er ge woon meer men sen AOW trek ken (door
de ver grij zing) en het daard oor on be taal baar wordt, werd on der be -
licht. Maar men moet nu wel vast hou den aan dat le vens duur ver -
haal, want de bur ger denkt dat hij/zij toch be taald heeft voor die
AOW, ter wijl het ge woon een om slag stel sel was, dat ge zien de toe -
na me (ze ker tot 2050) een groot be slag op de al ge me ne mid de len
(via pre mie of uit de gro te pot) zal ver gen en dat zal door de jeugd
van nu be taald moe ten gaan wor den. De ex pat instrrom be taalt ho -
pe lijk wel AOW, maar bij vluch te ling en met een uitkering komt er
netto niks binnen.

Het CBS heeft leuk mee ge daan met dit ver haal. Het is een in sti tuut
en ie der een ge looft in de in te gri teit van CBS en van plan bu reaus
als het CPB. Maar is dat terecht?
Voor 2022 ver wacht te het CBS dan wel een iets ho ge re sterf te, de
zo ge naam de ba se li ne die ge bruikt wordt voor de over sterf te be pa -
ling ging wel iets om hoog. Maar le vens duur en sterf te hang en niet
di rect sa men, het gaat om de pi ra mi de, waar door in stroom veel
jong eren zor gen voor een op tisch la ge re le vens ver wach ting. Het
ram melt dus een beet je. Het CBS is niet be wust fout, ze ge brui ken
de pre-co ro na sterf te ta fel ta bel, maar die is mis schien wat ach ter -
haald.. 

Spe len hier ook geen an de re be lang en in mee, wil men het volk niet 
wak ker ma ken, en lang er la ten wer ken en de schat kist spek ken om
de Co ro na-el len de af te be ta len?

De AOW be spa ring en en ech te kos ten
De ou de re bur ger (ook kie zers) wil len na tuur lijk waar de vas te
AOW, maar dat is ei gen lijk niet meer op te breng en. Het heeft dus
al le maal te ma ken met die AOW leef tijd, die is sinds 2013 ge lei de -
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lijk ver hoogd. De ar gu men ten van CBS en CPB des tijds blij ken
nog al te op ti mis tisch qua be spa ring te zijn ge weest, maar hiel pen
de re ge ring toen wel aan steun voor die maat re gel. Prof. Har ry Ver -
bon maak te er (in het blad ME Jus ti ce, 5 april 2019) ge hakt van. De 
AOW als per cen ta ge van het BBP (bru to bin nen lands pro duct)
loopt te rug. Met de AOW-leef tijd van 66 jaar, zou het AOW-aan -
deel in 2018 nog maar 3,5% zijn, in 2007 was het 4,1%. 

De ver ho ging van de AOW leef tijd V = 2/3 * (L65-20,64)-(PL- 67)
waar bij: V staat voor de pe ri o de waar mee de pen si oeng erech tig de
leef tijd res pec tie ve lijk aan vangs leef tijd wordt ver hoogd, uit ge drukt 
in pe ri o den van een jaar; L65 staat voor de ge raam de ma cro ge mid -
del de res te ren de le vens ver wach ting op 65-ja ri ge leef tijd in het ka -
len der jaar van ver ho ging; PL staat voor de pen si oeng erech tig de
leef tijd in het ka len der jaar voor af gaan de aan het ka len der jaar van
ver ho ging. In 2023 gaan we weer 3 maan den omhoog, terwijl daar
geen heldere onderbouwing voor is.
De ge pre sen teer de cij fers zijn be drieg lijk. De zo ge naam de be spa -
ring en op de AOW door die la ter te la ten ing aan gaan voor 40%
weer op aan an de re overd rach ten (uit ke ring en). Het blijkt, dat een
deel van de zo ge naam de be spa ring en aan AOW wordt op ge slokt
door ho ge re zorg kos ten en WW, men sen mel den zich ziek en krij -
gen een uit ke ring. 
Achter af al les nog eens te gen het licht hou den, daar doen we niet
aan, de Alge me ne Re kenk amer zit wat dat be treft ook te sla pen of
braaf te knik ken.
De AOW is best een dure grap, het kost te in 2017  37,4 mil jard, in
2018 38,1 mil jard, in 2019 39,5 mil jard en in 2020 ruim 41,2 mil -
jard, in 2021 was het 43.553 mil jard. Meer AOW trek kers, maar de 
toe na me komt voor na me lijk door de kop pe ling aan het mi ni mum -
loon; er was wat in fla tie. 

In 2022 is de AOW 16.714
bru to. In 2021 wa ren er
21.054 ink om sten aan AOW
pre mie en een rijks bij dra ge
van 22.498 mil jard. De koop -
kracht van een AOW uit ke -
ring loopt dus be hoor lijk te -
rug, dat is ook de po li tiek
wel op ge val len. Er ma ken
meer men sen ge bruik van, in
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2020 een toe na me van 
58.000, in 2019 was
dat 13.000, in 2021
weer 60.000 meer. 
Ver ge le ken met de
toe na me van zorg kos -
ten (ZVV, WLZ,
WMO, Zorg toe slag
etc.) valt de toe na me
van de AOW ook wel
mee, die kos ten ong -
eveer 30 mil jard meer
en stij gen.  
Het hele ver haal over
drei gen de on be taal baar heid van de AOW is dus wel waar, maar
wordt met ver keer de ar gu men ten verd edigd. Het is ook een spel le -
tje om de men sen aan het werk te hou den, en het CBS doet daar
leuk in mee. De po li tiek, en met name de co a li tie wil er niet naar
kij ken, be hal ve 50Plus in de Eer ste Ka mer en die heb ben een dui -
de lijk deel be lang, waar de jong eren dan maar moe ten op draai en.

Als we naar de gra fie ken kij ken, op ba sis van CBS cij fers, dan lijkt 
het dat er he le maal geen ho ge re res te ren de le vens ver wach ting is na
65 jaar. De pa ra dox is wel, dat na de har ves ting on der de ou de ren
de ge nen die over ble ven (de meer ge zon den) juist meer le vens ja ren
kun nen ver wach ten. Maar dat ef fect is maar mi ni maal.
Het CBS ge bruikt oude ta fel ge ge vens en een con ser va tie ve ba se li -
ne en con clu deert ook (op ba sis van ge lijk blij ven de leef tijd/sterf te
ver hou ding en, dat is cor rect) dat de le vens ver wach ting nau we lijks
af neemt (pers be richt 19 jan. 2022). Het gaat uit van te rug ve ren,
maar dat is de gro te vraag, is er geen blij ven de scha de aan onze im -
mu ni teit en onze le vens stijl en de mi lieu si tu a tie wordt er niet ge -
zon der op?

Het et hi sche mij nen veld van over sterf te on der zoek
Pie ter Omtzigt wil hel der heid, maar be sef te hij dat zo’n “aca de -
misch” on der zoek een doos van Pan do ra is, waar bij bij voor beeld
het ana ly se ren van sterf te-oor za ken al ler lei mis stan den in de sa -
men le ving, de zorg en het be leid gaat bloot leg gen. Want je zult de
hele sterf te on der de loep moe ten ne men, over sterf te is niet te iden -
ti fi ce ren als spe ci fie ke te on der zoe ken groep en dan ko men er bij -
voor beeld bi o mar kers (me di sche ken mer ken), psycho mar kers (ge -
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drags ken mer ken) en eco no misch/so ci a le groe pen uit, die meer of
min der last heb ben van de oor za ken van de over sterf te. Wat doe je
daar mee, dat leidt ge mak ke lijk tot dis cri mi na tie, is voor ver ze ke -
raars en be drij ven goud waard en zet be vol kings groe pen tegen
elkaar op. 
Men zal heel diep gaand en met bre de steek proe ven dood soor za ken
moe ten gaan on der zoe ken, naar au top sies kij ken, me di sche dos siers 
moe ten op vra gen, so ci a le en eco no mi sche con di ties on der zoe ken,
dit wordt mo ge lijk het meest diep gaan de be vol kings on der zoek ooit. 
Dan moe ten wel de cij fers open baar wor den, zul len ex ter ne ex perts 
ing escha keld moe ten wor den en mag  niks “ver ge ten”. ver ge ten
wor den De po li tie ke con se quen ties kun nen be drei gend zijn, maar
maat schap pe lijk ge zien is dit echt ‘n tijd bom.

Er ko men ang sti ge vra gen aan de orde. Wat als zou blij ken dat et ni -
sche af komst, bloed groep, sek su e le ge aard heid, ge boor te mo dus
(kei zer sne de), darm bi oom, an ti bi o ti ca-his to rie, ge bits sta tus, dieet -
keu zes, zo als ve ge ta risch, ge loof, wel stand, ui ter lijk (mooie men -
sen met sym me tri sche ge zich ten), trau ma his to rie (PTSD), me di -
cijng ebruik (an ti de pres si va), over ge wicht, ge zins sa men stel ling,
oplei ding, woon si tu a tie, po li tie ke denk rich ting en wat al niet fac to -
ren blij ken te zijn in de over sterf te? Dan gaat pri va cy en vrij heid
ten on der en splijt de maat schap pij verd er langs de ri si co-in di ca tie
lij nen. Bij wel ke groep hoor je? Wat zijn de gevolgen?

Is het ein de in zicht?
De Co ro na-kne vel is ach ter haald, maar gaat men al les af bou wen? 
Wel nee, voor zich tig aan is het de vies, 3G niet op hef fen maar in de
ijs kast, er kan nog een mu ta tie ko men. Na jaars prik, die niet aan -
slaat en meer sterf te ver oor zaakt. En de nieu we va ri an ten dan? Niet 
he le maal on te recht, vi ro lo gen als Geert van den Bos sche waar schu -
wen daar toch ook voor. De sub va ri ant BA2 kwam ook op en je
weet maar nooit! 
Er is in 2022 dui de lijk meer lucht, met nog een vrij ong evaar lij ke
oMi cron piek qua be smet ting en maar nau we lijks ex tre me aan tal len
in zie ken hui zen en op de IC, mis schien is het ein de echt na bij en is
oMi cron de red ding ge weest. De vac ci na tie plicht is goed deels uit
de lucht, ook el ders, maar waar om gaat men toch door met het di gi -
ta le kne ve len, met QR-co des (zo ge naamd voor het bui ten land).
Omtzigt kreeg steun voor het niet stil le tjes mee gaan met Eu ro pa,
mar Kui pers te ken de al op 11 maart een Eu ro pe se over eenk omst
voor een di gi taal ID. 
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Men gaat wel door met het kop pe len van al ler lei be stan den, het
ver rui men van de ano ni mi teit en de mid de len van de po li tie en
hand ha vers (nu weer ta sers), het ver plich ten van di gi ta le iden ti fi ca -
tie. Is dat een an de re agen da, hangt dat sa men met de vrees dat als
al les uit komt het volk in op stand komt, naar de wa pe nen grijpt, er
cha os gaat ko men, dat de oprui ing waar van men Engels be schul -
dig de echt door zet?. Ik vrees dan ook een be hoor lij ke on rust de ko -
men de ja ren, maar los je dat op met re pres sie en de bur ger dom
hou den? Dan wordt het een tik ken de tijd bom.

Con clu de rend draait het voor al om de le vens ver wach ting, die mag
voor al niet blij vend te rug lo pen, daar heeft de over heid niks aan
(dan moet de AOW leef tijd te rug) maar ook de pen si oen ver ze ke -
raars niet, dat is een per ver se feed back loop. Dus komt het CBS
weg met een te rug veer-sce na rio dat niet hard is. Dat ver taalt zich in 
die “te ver wach ten nor ma le sterf te” en dat is dus een aan na me on -
der het hele over sterf te ver haal, die dis cu ta bel is. Mis schien zijn we 
al le maal wat ong ezon der ge wor den en le ven we kor ter.
Dit is wat de cij fers ook kun nen in hou den en wordt ge steund
doord at ook we reld wijd de le vens duur in rij ke lan den te rug loopt,
het geen mijn ver trou wen in de CBS or ga ni sa tie en haar des kun dig -
heid be tref fen de de in ter pre ta tie van com plexe ver ban den verd er
doet da len.
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� 31 Waar de we ten schap niet naar wil
of mag kij ken?

Ik heb al een aan tal ge bie den ge noemd waar de “zo ge naam de” we -
ten schap met een over heids-keur merk of fi nan cie ring niet naar
kijkt, maar laat ik ze hier nog een sa men breng en. Het gaat om ter -
rei nen en on der zoeks op ties waar mis schien een enk ele pu bli ca tie
over is, maar waar dan verd er niet naar wordt ge ke ken. Dat past
niet in het beeld van de ge ves tig de me di sche of we ten schap pe lij ke
orde, maar is mo ge lijk be drei gend, er zou den ding en naar vo ren
kun nen ko men, die de staan de over tui ging en on der uit kun nen ha -
len. Ooit was dat het doel van we ten schap, en fal si fi ca tie was een
van de werk tui gen voor voor uit gang. “We ten schep pen” en niet al -
leen maar ca te go ri se ren, her kau wen, clas si fi ce ren, de con struc ting,
parsing, want dat is want men nu voornamelijk doet in “academia”. 

≡ A: ho lis ti sche aan pak, verd er kij ken dan de symp to men, oor za -
ken zoe ken in een zo breed mo ge lij ke optiek

≡ B: po li tiek niet-ac cep ta be le ver ban den on der zoe ken
≡ C: data en da ta sets ver bor gen hou den, niet toe gank elijk ma ken, 

ont ken nen
≡ D: al ter na tie ve vi sies cen su re ren en on derd ruk ken, niet met ar -

gu men ten, maar met verd acht ma king en en “ad ho mi nem”
aanpakken

Bet ref fen de deze pun ten:
A: De me di sche we ten schap in het Wes ten is erg symp to ma tisch
ge o ri ënteerd, kij ken naar die pe re oor za ken zo als de Ay ur ve da aan -
pak krijgt hier nau we lijks kans. Bij de Co ro na-cri sis werd dit ko -
ker denk en bij na ex treem, al leen vac ci na tie tel de, de rest werd ge ne -
geerd, on derd rukt, ver bo den. Pre ven tie, im mu ni teits op bouw,
psycho lo gi sche im mu ni teit, al ter na tie ve behandelingen, er werd
nauwelijks naar gekeken.
B: Wat wil len we we ten en mo gen we we ten? Als al les naar bui ten
komt, en dat ge beurt nu toch door WOB, klok ken lui ders en sta tis ti -
sche cor re la ties, dan zou er wel eens pa niek kun nen ont staan, is dat 
de mo ti va tie, of ver bergt men meer si nis te re oog mer ken. Er is veel
meer mo ge lijk dan naar bui ten komt, men ne geert op zich heel lo gi -
sche on der zoe ken naar bij voor beeld het darm bi oom en de le vens -
ver wach ting in di ca tors, die uit sluit sel zou den kun nen ge ven over
wat bij voor beeld CoVid door ma ken of vac ci na tie nu wer ke lijk
voor ef fec ten heeft op ge zond heid, wel be vin den en sterf te kans. Pas 
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nu be gint men ook de sociaal-psychologische en economische
gevolgen serieus te nemen. 

Angst en wel be vin den
Het on der zoe ken van de ne ga tie ve ef fec ten van angst op de ge -
zond heid, le vens duur en wel be vin den, waar op ba sis van dier proe -
ven en ou der on der zoek ze ker spra ke van is, werd in het ka der van
CoVid uit beeld ge hou den. Angst was het mid del om de men sen al -
ler lei be per king en op te leg gen,  was dus wa pen te gen ver sprei ding, 
naar de ne ga tie ve ge vol gen keek in eer ste instantie niemand of
mocht niemand kijken.
C: De over heid en de me di sche we reld heb ben veel meer ge ge vens
dan ze los la ten. Op gro te schaal heeft men data ver zwe gen, niet
open baar ge maakt, se lec tief en ma ni pu la tief ge bruikt om angst te
zaai en. De sta tis ti sche mo del len, al go rit mes en aan na mes hield men 
ge heim, data, da ta sets (werd er meer vast ge legd dan men voorg af)
en ac qui si tie-met ho des van de data wer den angst val lig ook te gen
WOB ver zoe ken af ge schermd of pu bliek ma ken ver traagd, de fi ni -
ties han dig aang epast (zo als dat pas na 2 we ken een ge vac ci neer de
als zo da nig in de re gis tra tie komt) en toe gang voor on af hank elijk
en kri ti sche on der zoe kers ge blok keerd. De be tref fen de in stan ties,
zo als bij ons CBS, RIVM, planbureau’s, Ni vel, ZonMW, de mi nis -
te ries en we reld wijd WHO, CDC, EMA, FDA, etc. de den daar aan
mee, gaan de weg is de geloofwaardigheid van overheidsdata en de
integriteit van de instanties teloor gegaan. 
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Hoe veel ja ren van je le ven geef je op als je CoVid
hebt door ge maakt of wan neer je je laat vac ci ne ren?
De mees te men sen ver moe den wel dat je er op ach ter uit gaat, maar
we ten niet dat de we ten schap ei gen lijk al vrij lang kan me ten hoe
voor een in di vi du de ver wach te le vens duur zal uit pak ken. Je le vens -
ver wach ting is voor ong eveer 50% ge ne tisch be paalt, maar om stan -
dig he den en bij voor beeld ziek tes, de zo ge naam de epi ge ne ti sche con -
di ties, kun nen je bi o lo gi sche leef tijd be ïnvloeden. Je kunt dus bi o lo -
gisch ou der of jong er zijn dan je chro no lo gi sche ka len der-leef tijd.
Dat is dus met tests min of meer te be pa len, er zijn echt al ler lei met -
ho des om de ge schat te le vens ver wach ting te be pa len, veel daar van
gaan uit van ana ly ses van je DNA. Dat is sta tis tisch, dus nooit pre -
cies. Op die ma nier kun je ook de ef fec ten van een be paal de ge beur -
te nis of het door ma ken van een ziek te in schat ten, dus door te kij ken
naar bij voor beeld de te lo meer-leng te of de DNA-me thy li sa tie voor
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en na. Je zou denk en, dat bij de hele Co vid-cri sis en de dis cus sie
over vac ci na tie-ef fec ten der ge lijk on der zoek al ge daan zou zijn,
maar dat blijkt niet het ge val. Pas on langs kwa men de eer ste voor lo -
pi ge re sul ta ten van de ge lijk on der zoek naar bui ten in een stu die van
voor aan staan de Ame ri kaan se uni ver si tei ten en me di sche in sti tu ten
zo als Cor nell, Yale en MtSi nai1. Met re sul ta ten die nog al ing aan te -
gen de ge dach te dat vac ci na tie geen ne ga tie ve ge vol gen heeft, bij -
voor beeld voor 50plus sers kost vac ci na tie ge mid deld 3,91 jaar. Het
on der zoek is pas een eer ste, voor zicht i ge stap, maar dit soort on der -
zoek zou bij voor beeld de wer ke lij ke im pact van de ziek te, van
Post-Co vid, van vac ci na tie en van maat re ge len zo als de lock downs
en iso la tie echt in beeld kun nen breng en. Voor de me di sche es ta -
blish ment een ang stig voor uit zicht, hun “nar ra tief” zou wel eens on -
der uit kun nen gaan. Mis schien is dat ook de re den dat RIVM en de
aca de mi sche we reld er niet naar ge ke ken heb ben of geen geld voor
kre gen, maar dat be gint nu dus te ve ran de ren. Het gaat niet al leen
om ge zond heid, als we de voorlopige cijfers even naar de
Nederlandse situatie vertalen, dan gaat het om tientallen miljoenen
verloren levensjaren, dus enorme besparingen qua AOW, pensioenen 
en huisvesting, denk in biljoenen (duizenden miljarden). 

Le vens ver wach ting on der zoek
Het is dus te gen woor dig mo ge lijk om mid dels -ana ly se van bij voor -
beeld de te lo meer-de gra da tie of DNA-me thy li sa tie de “sta tis ti sche”
te rug loop in le vens ver wach ting te be pa len2. Er zijn le gio bi o mar kers
en epi ge ne ti sche “klok ken” ge von den om te be pa len hoe oud ie mand 
(sta tis tisch ge zien) zal wor den. Daar mee is on der an de re uit ge von -
den, dat PTSD (PTSS) vaak vele ja ren van je le ven kost. Het is re la -
tief sim pel om de ge ne ti sche de gra da tie te be pa len aan de hand van
het DNA en er zijn mil jar den sam ples ge no men bij de tests en ook in 
de nor ma le me di sche prak tijk zijn DNA sam ples heel ge woon. In de
VS kun je een DNA-sam ple op stu ren en la ten ana ly se ren, overigens
niet aan te raden, je wilt niet weten wanneer je einde in zicht komt.
Mid dels zo’n ana ly se kij ken naar de bre de maat schap pe lij ke ef fec ten 
van CoVid, vac ci na tie, lock down, etc. is dus tot dus ver nau we lijks
ge daan en pas nu be gint men de so ci aal-psycho lo gi sche en eco no mi -
sche ge vol gen se rieus te ne men. Maar waar om zo laat, lo pen we hier 

1 Alina P. S. Pang ao. Lon gi tu di nal Study of DNA Methylation and
Epigenetic Clocks Prior to and Fol low ing Test-Con firmed
COVID-19 and mRNA Vac ci na tion in Front. Genet., 03 June 2022/
Sec.Ge net ics of Ag ing. doi.org/10.3389/fgene.2022.819749

2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/agm2.12197
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ach ter, is de we ten schap ge muil korfd? Waar om heeft het RIVM (Ni -
vel, ZonMW, CPB, CBS) daar niet naar ge ke ken om de ge vol gen van 
vac ci na tie in re la tie tot ge zond heid en dus ui tein de lijk sterf te en le -
vens ver wach ting in beeld te breng en? Waar om is daar geen geld en
ruim te voor? Mis schien om dat men wel aan voelt wat de re sul ta ten
zou den zijn en daarmee het hele beleid als onverantwoord betiteld
kan gaan worden? 
Na tuur lijk, er kun nen be zwa ren aang evoerd wor den te gen der ge lijk
on der zoek, het zou de vac ci na tie be reid heid scha den, er kan pa niek
ont staan en de et hi sche vra gen over wat nog ve rant woord is ko men
naar vo ren. Het on der zoe ken van ver ban den die mo ge lijk ver schil len
tus sen men sen zou den aan to nen is steeds moei lij ker ge wor den, dat is
ra cis tisch, anti-fe mi nis tisch, dis cri mi ne rend, daar wil nie mand zich
aan bran den. Als voor beeld de dui de lij ke re la tie tus sen schoon heid
(sym me trie en cong ru en tie in ui ter lijk en in ner lijk) en leef tijd, ge -
zond heid, suc ces, ge luk kig zijn. Zijn mooie men sen min der be vat te -
lijk ge weest voor CoVid, wie zou dat dur ven on der zoe ken? Ie der een
voelt het re sul taat wel een beet je aan. maar heb ben we er verd er naar
ge ke ken? Hier zit een heel on der zoeks veld naar mul tiple per soon lijk -
he den en uiterlijk achter, dat ook de PTSS kwestie die steeds
nijpender wordt, kan verhelderen.

Er is rond CoVid wat be kend over bloed groep, et ni ci teit, ink omen,
over ge wicht, co mor bi di teit (on der lig gen de ziek tes zo als di a be tes),
maar an de re re le van te per soon lijk heids ken mer ken,  le vens stijl, men -
ta le sta bi li teit, dieet, sek su e le ori ëntatie, me di cijng ebruik, an ti bi o ti -
ca-his to rie, ziek te his to rie, darm flo ra con di tie, bij nier-in suf fi ci ëntie,
etc. etc. daar kijkt vrij wel nie mand naar. Soms vindt men iets, zo als
het Ne an dert ha ler-gen en dat haalt de pers, maar sek su e le ori ëntatie,
religie, alcohol of cannabis-gebruik afzetten tegen CoVid, wie deed
dat?



� 32 Ne der land als in no va tie kern in de
post-co ro na eco no mie

Zijn er nu ook nog po si tie ve ding en te mel den? De oor log over de
Oe kra ïne gooit al les weer door de war, maar af ge zien daar van is
ons land door de cri sis mis schien wat wij zer, voor zicht i ger en meer 
in no va tief ge wor den. Voor uit, ik doe een po ging. Na me lijk dat de
in ter na ti o na le po si tie van Ne der land, als we ten min ste een min of
meer on af hank elij ke po si tie we ten vast te hou den met be trek king
tot pan de mi sche be drei ging en, an ders dan lan den om ons heen, we
mis schien een leu ke op ste ker mee pak ken. Zo’n be leid kan er voor
zor gen dat er veel cre a tie ve, vrijdenkenden mensen en bedrijven
hier hun heil gaan zoeken. 
We zijn al tijd een soort vrij staat ge weest, voor Jo den, Hu ge no ten,
etc. Ne der land trok al tijd vrije gees ten aan, gaf hen ruim te en een
po di um en verd ien de er ook nog leuk aan. Wan neer de anti-vax xers 
in an de re Eu ro pe se lan den of mis schien zelfs we reld wijd in de ga -
ten krij gen dat hier geen wet te lijk ver plich te vac ci na tie dreigt (ook
voor toe kom sti ge ziek tes) zien ze ons land mis schien als een leu ke
plek om hun geld, be drij ven, men se lijk ka pi taal en in no va tie ve
ener gie te la ten lan den. De po si tie van Ne der land gaat dan lij ken op 
wat we het het Zwit ser land fe no meen kun nen noe men, dat land
heeft altijd als een soort veilige haven voor geld gefungeerd. 
Nu is dit een ge durf de stel ling, maar één die nog niet aan de orde is 
ge weest, en mis schien een ex tra over we ging kan vor men bij de
plan nen van het ka bi net en de be leids ma kers. Er zijn wel an de re
lan den die ver plich te vac ci na tie af wij zen, maar zijn we als ves ti -
gings plaat niet veel aan trek ke lij ker en meer in ter na ti o naal dan
Noor we gen of IJsland, ge zel li ger ook en meer kosmopolitisch?
Daar hoe ven we dan he le maal geen ach ter bak se be las ting trucs voor 
te be denk en, het in no va tie ve ta lent komt van zelf, zal mis schien de
hui zen prij zen in de gro te ste den wat opja gen, maar kan een kracht i -
ge eco no mi sche motor worden.
Dat dit al le maal geen spe cu la tie is blijkt uit de be lang stel ling voor
ver hui zen naar Mexi co, waar men de Co ro na-zaak veel lich ter op -
neemt. Rij ke men sen en in tel lec tu e len zoe ken nu daar een wijk -
plaats, ten kos te van de eco no mie van de landen die ze verlaten.
Body Text = De hele op stel ling van de Ne der land se over heid, die
braaf NATO en Ame ri kaan se ad vie zen op volgt, speelt hier een rol.
Wat gaan we op ter mijn be ta len voor die steeds dui de lij ker ol in de
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oor log tus sen Rus land en de NATO (Oe kra ïefne nu, Fin land als
vol gen de knel punt). De hele si tu a tie is be trek ke lijk vei lig voor de
VS, die verd ie nen aan wa pens en ener gie, stu ren geen men sen maar 
ne men wel steeds meer deel aan de strijd (wie bestuurt echt de
drones?)
Ame ri ka slaat op de oor logs trom, het groot ste deel van de we reld
gaat daar ove ri gens niet in mee, die zien de ge va ren, maar drijft
Rus land naar Iran en Chi na toe, een twee par tij en mo del in plaats
van drie we reld mach ten, is dat verstandig. 
We ma ken  ons tot dui de lij ke vij and van Rus land, dat maakt je niet
aan trek ke lijk, ook niet in het ka der van een kern oor log in Eu ro pa.
We  zijn nog al kwets baar, er is geen BB (home gu ard/Be scher ming 
Be vol king or ga ni sa tie), geen schuil kel ders meer, geen be leid op dit 
ge bied, dat zijn min punt jes als ves ti gings land voor bedrijven en
personen. 
We gaan ver mee in anti-Rus si sche maat re ge len, stu ren zwa re wa -
pens en hel pen met ex per ti se en zijn fei te lijk in oor log. We steu nen 
NATO deel na me van buf fer sta ten als Oe kra ïefne en Fin land, al is
EU-op na me mis schien nog een brug te ver. Ooit be na druk te Rut te
dat er geen of fen sie ve wa pens ge le verd zou den wor den en er wor -
den nu toch hou wit sers ge stuurd en zelfs ma rechaus sees om in Oe -
kra ïefne oor logs mis da den door de Russen te onderzoeken? 
We zijn een land in oor log aan het wor den, trek ken de por te mon -
nee en ne men men sen op, nie mand praat meer over de cor rup tie
van Oe kra ïefne en haar pre si dent en de oor logs mis da den door de
Oe kra ïefne in de af ge lo pen ja ren. Is dat slim me han dels po li tiek,
koop man schap of ver ko pen we ons aan het neo-li be ra le denk en met 
een ta me lijk beperkte overlevings-horizon?
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� 33 Tijdlijn
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DEEL 2: DE TOEKOMST

Het Post-Co ro na Per spec tief



� 34 Post-Co ro na, pa ra dig ma-strijd

Post-Co ro na, de we reld na de cri sis, hoe gaan we die in rich ten? Als 
de erg ste na wee ën voor bij zijn (en dat kan nog hard te gen val len
vrees ik en ja ren du ren) komt er ho pe lijk weer een sta bie le si tu a tie,
daar over na denk en is de be doe ling van deze stu die. Dat er nog een 
pe ri o de zal zijn waar in de hele cri sis nog te gen het licht zal wor den 
ge hou den en mis schien zal lei den tot ernsti ge maat schap pe lij ke
onrust laat ik onverlet.

Als Co ro na voor bij is, en de ef fec ten zo als sterf te ach ter af voor bij -
rui men we dan de rom mel op en gaan we ge woon weer te rug naar
nor maal. Of… heb ben we wat ge leerd en gaan we het an ders doen? 
Kun nen we wat ons over kwam zien als een uit da ging, een kan tel -
punt? Ik hoop op het laat ste, maar dan is de vraag of de sa men le -
ving wel zo maak baar zal blij ken. We kun nen onze ide a len for mu -
le ren en mooie plan nen ma ken, maar zijn ze uit voer baar? Dat hangt 
van je per spec tief af, hoe kijk je aan te gen wat er is ge beurd? Dat is 
mis schien niet meer dan een ver haal, een ‘narrative’ en niet
noodzakelijk een echte werkelijkheid. 
John Per ry Bar low, me de oprich ter van de Elec tro nic Fron tier
Foun da ti on en ge zag heb bend schrij ver over cy ber spa ce en in for ma -
tie merk te ooit op dat we onze wer ke lijk heid, onze per cep tie van de 
we reld en ons zelf, voort du rend aan het her schik ken en aanpassen
zijn.

“re al ity is an edit1”.

Dat lijkt me een die pe waar heid, want ie der een maakt z’n ei gen
ver haal, z’n ei gen we reld beeld, en zelfs de ge deel de wer ke lijk heid
is flexi bel. Maar dat ont slaat ons niet van de ve rant woor de lijk heid
voor de toe komst. We heb ben in vloed op die wer ke lijk heid en we
kun nen van uit een per spec tief onze denk beel den en vi sie vorm ge -
ven op ba sis van? wat er ge beurt. Dat gaat verd er dan het re pa re ren 
van wat de co ro na cri sis aan richt te en het toe voe gen van pan de mie
aan de lijst van be drei ging en, die er al wa ren, net zo als kwes ties als 
kli maat, ener gie, twee de ling en ong elijk heid. De zaak op z’n be -
loop la ten is geen wij ze keu ze, we moe ten na denk en over onze toe -
komst en le ren van het ver le den. Doem denk en en dys to pi sche vi -
sies over een na de rend ar ma ged don, al neig ik daar toe, hel pen ook
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niet. We moeten zelf de toekomst scheppen, zoals de schrijver St.
Exupery ons voorhoudt. 

Pa ra dig ma-con fron ta tie
Heel fun da men teel zien we dat de we reld verd eeld is in men sen die 
de wer ke lijk heid op hun ei gen ma nier zien, en dan met name het
aan tal di men sies of “we rel den”. De we ten schap kijkt voor al naar
het sim pe le beeld, dat al les be staat uit maar één ding, ener gie, die

zich ma ni fes teert als ma te rie. Alles is daar uit ver klaar baar, tijd kent 
maar één rich ting en er is een cau saal verband te vinden voor alles.
Een meer com plexe vi sie is wan neer je een gees te lij ke, on zicht ba re
di men sie aan neemt, zo als Des car tes deed. Dan is er het denk en,
niet zicht baar te ma ken be hal ve in de weer slag qua elec tri sche en
che mi sche sig na len, en de tastbare materie.
De men sen die ge lo ven in een spi ri tu e le di men sie, en dat is nog
steeds de meer der heid van de we reld be vol king, zien drie we rel den,
al is de in vul ling van die di men sie (of di men sies) heel ver schil lend
voor de diverse geloven.

In de Co ro na-cri sis heeft in het Wes ten de zo ge naam de we ten schap 
en het ra ti o neel ma te ri a lis me, de bo ven toon ge voerd. Het over -
heids be leid volg de en stuur de de we ten schap, al les kon ma te rieel
aang epakt en opgelost worden.
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He laas bleek dat ver trou wen in wat die we ten schap ver mocht nog al 
be schaamd, de mooie vac cins ble ken niet he le maal te wer ken zo als
ver wacht en dat werd een deel van de crisis. 
En dat be te kent dat we er re ke ning mee moe ten hou den, dat de we -
ten schap meer dan een deuk je heeft op ge lo pen en dat kie zen voor
een meer com plexe wer ke lijk heid in ie der ge val voor ve len een op -
tie blijft. Die strijd tus sen de drie paradigma’s is wat on der huids
zeker speelt.

Aan zet ten
Deze stu die geeft aan zet ten en sug ges ties voor het schep pen van
onze toe komst. Het pro beert voor bij de lo gi sche en nood za ke lij ke
aan pas sing en die er ong etwij feld ko men een bre der beeld te schet -
sen. Geen pas klaar plan, maar over we ging en en ob ser va ties, voer
voor dis cus sie over een ze ker ong ewis se toe komst. Het is ge schre -
ven van uit mijn per soon lijk per spec tief en dat is ui ter aard beperkt,
ik heb de waarheid niet in pacht.
In het eer ste deel van dit boek heb ik ge pro beerd te schet sen hoe
we tot dus ver met de co ron adrei ging zijn om ge gaan. Daar ben ik
niet erg po si tief over, het bleef? pa niek voet bal, pleis ters plak ken en 
vast blij ven zit ten in het ‘vaccinatiepad’. Daar om hier een po ging
om voor bij de co ro na cri sis te kij ken, maar niet zon der te be sef fen
wel ke die pe won den er zijn ge sla gen. De kri tiek in het eer ste deel
van mijn boek richt te zich voor al op wat er mis ging; het liep bij
alle goed be doel de in ter ven ties en wel ef fec tie ve maat re ge len nog al
eens fout. Maar we zul len ook voor uit moe ten kij ken en dan is een
wat meer positieve instelling misschien beter. 
In dit hoofd stuk ga ik in op een paar kern pun ten, als in tro duc tie
voor de verd ere ana ly se. Dat zijn on der meer:
| De es sen tie, hoe gaan we met el kaar om?
| Twee de ling en po la ri sa tie
| De re set en het idee van een kan tel mo ment
| De mo cra tie, rech ten en vrij heid
| Group-mind fe no me nen en iden ti fi ca tie
| Indus tri a li se ring van steeds meer sec to ren, schaal ver klei ning
| Infor ma tie als een slecht be gre pen mo de be grip

Ver trou wen en wijs heid
Van uit mijn per spec tief heb ben we voor al be hoef te aan ver trou wen 
en wijs heid. Ver trou wen in el kaar, in het zelf oplos send ver mo gen
van het le ven en in ons zelf. Zon der ver trou wen en zelf ver trou wen
– en dat is on der tus sen be hoor lijk in de knel ge ko men – gaan we
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ding en van uit
angst re ge len, met
veel stress en veel
fou ten als ge volg.
Het her stel van
ver trou wen in de
sa men le ving, de
de mo cra tie, de
goe dwil lend heid
en in te gri teit van
de an der, moet als
eer ste op de agen -
da ko men. Dat
heeft ze ker ook te
maken met
autonomie, met
zingeving en

doelgerichtheid.

En dan wijs heid, voor mij is dat ken nis met lief de. Ook daar kun -
nen we niet ge noeg van heb ben. Wijs heid is hard no dig, want het
ra ti o ne le denk en en zelfs de we ten schap schie ten te kort om alle
pro ble men op te los sen. We heb ben veel wijs heid no dig, zo dat we
be slis sing en ne men die voort ko men uit be grip en me de le ven. Het
liefst na tuur lijk door wij ze, ge lou ter de men sen die hun emo ties niet 
ont ken nen, wil len luisteren en om steun durven vragen. 
Dat is in re li gieus per spec tief een kwes tie van ge na de, van een uni -
ver sum dat het goed met ons voor heeft. Dat be sef is door de we ten -
schap en de se cu lie re maat schap pij na tuur lijk op de ach ter grond ge -
scho ven, maar ligt in de re a li sa tie van een bre de re, maar niet fy siek 
aan raak ba re, wer ke lijk heid geen troost en hoop? Dat kun je wat mij 
be treft God, lief de, be wust zijn of een hogere energiedimensie
noemen,. 

Ver trou wen en wijs heid zijn bei de niet te me ten, maar we we ten
wel wat de ge vol gen zul len zijn als we die uit gangs pun ten niet ho -
no re ren en in ere her stel len. Dan gaat de mens heid aan zich zelf ten
on der. We zul len meer ruim te moe ten la ten voor in tu ïtie en wat we
ten diep ste we ten en de zo ge naam de we ten schap en wat ze daar
me ten mis schien wat meer ver ge ten. Voor al doel ge richt aan de
gang gaan en dan niet met de fo cus op nog meer groei en ma te ri ële
be zit ting en, maar voor uit gang naar een men se lij ke sa men le ving
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waar ge luk, ont plooi ing, we zen lij ke resonantie met de natuur en
betrok kenheid voorop staan.

Angst en ver zu ring
Het zaai en en mis brui ken van angst lijkt in de co ro na cri sis tot een
prin ci pe ver he ven, maar is van alle tij den. Maak het volk bang, dan 
lui ste ren ze wel en kun je ze om tur nen en doen ge lo ven in wat je ze 
ook maar voor houdt. Men sen wor den door angst en stress ge mak -
ke lijk te over tui gen, want ze zoe ken vas tig heid om hun in ner lij ke
cha os en verd eeld heid aan te kun nen. Het wa pen van de cog ni tie ve
dis so nan tie werd al tijd al ge bruikt om men sen ener zijds te be stem -
pe len als slecht, ach ter ge steld, le lijk of dom en an der zijds een
oplos sing aan te bie den, in de vorm van een ge loof, een pro duct of
een ide o lo gie. De ker ken wa ren? zijn er goed in, maar ook in de
mar ke ting is het po pu lair. Laat zien dat je met pro duct A, dienst B
of vac ci na tie C je mach te loos heid en min der waar dig heids ge voel
kunt ve ran de ren en je ang sten de baas zijn, dan pakt ‘de klant’ dat
graag op. Dan volgt cog ni tie ve re so nan tie: je bent over tuigd ge -
raakt van het ge lijk, er is zelf rechtvaardiging en je sluit je af voor
alle informatie die dat kan veranderen.
Is er een maal cog ni tie ve dis so nan tie – en dat kun je via de me dia
en in ter net te gen woor dig be rei ken met val se ge ge vens (leu gens en
be drog) of juist cor rec te in for ma tie (wie weet nog wat waar of echt
is?), dan zul len men sen er al les aan doen om hun over tui ging en te
ve ran de ren, tot dat deze con sis tent met el kaar zijn. Dat geldt voor
de ene par tij, maar ook voor de an de re. Tij dens de co ro na cri sis ver -
toon den anti- en pro-vax xers het zelf de ge drag; ze sloten zich af
voor de argumenten van de ander.

Angst en de stress die daar mee sa men hangt, is slecht voor een
mens. Dat is af doen de be we zen met dier proe ven en psycho lo gisch
en fy si o lo gisch on der zoek. Het tast de weer stand aan. Het gaat mis -
schien te ver om te stel len dat voor al de ‘angsthazen’ de slacht of -
fers van het co ro na vi rus wa ren, maar er zit waar schijn lijk wel iets
in. Angst lijkt voor al psycho lo gisch, maar je bij nie ren spe len een
enor me fy si o lo gi sche rol, want die stu ren je fight-flight-free ze re ac -
tie aan met be hulp van neu ro trans mit ters, zo als als adre na li ne, etc.
Je bij nie ren zijn je ‘emotie-oren’, die de emo ties van an de ren op -
pik ken. Dit is het ge volg van een evo lu ti o nai re er fe nis, waar die ren
veel aan heb ben, maar die het men sen wel eens las tig maakt. Angst
kan je nie ren be ïnvloeden, maar ook je le ver (kwaad heid). Dat is
al le maal erg ong ezond en leidt tot ver zu ring, waard oor al ler lei
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ziek ten, zoals kanker, een kans krijgen, zenuwen sneller gaan
werken en er ontstaat stress. 
We wor den zuur, licha me lijk en gees te lijk. Ver zu ring van een enk -
eling is al erg, maar als de hele sa men le ving ver zuurt, loopt de
stress op, wor den we snel ler kwaad, min der to le rant, snel ler ziek en 
gaan er meer men sen dood. We zien dan wat men over sterf te noemt 
en ik vrees dat we ook na Co ro na nog blij ven wor ste len met al die
stress en angst en mis schien ook wel een breed aangetaste
immuniteit. 

Voor bij de symp to ma ti sche aan pak
Ie der een be grijpt dat we op kor te, mid del lange en lange ter mijn een 
he le boel moe ten doen om de ge vol gen van co ro na zo goed mo ge -
lijk te pa re ren, maar het ge vaar is dat we weer met deel oplos sing en
en com pro mis sen ko men. Het zou een ge mis te kans zijn als we ons
nu niet la ten lei den door ver trou wen en wijs heid, maar weer de mo -
del len, al go rit mes en te ra ti o ne le ver ban den voor rang ge ven met de 
ver lei ding en van mi cro ma na ge ment, symp to ma ti sche nood ver ban -
den, snel le vond sten, wonderolie, vaak losgezongen van de uit -
gangspunten.
Er is prak tisch veel te doen. Na tuur lijk moet er een dui de lij ke en
in te gra le in ven ta ri sa tie ko men van de pro ble men, zo wel die door
co ro na zijn ont staan als wat er al op ons af kwam vóór de pan de mie, 
want de drei ging en qua mi lieu, kli maat, eco no mi sche sta bi li teit, in -
ter net ver vlak king, pri va cy-ver lies en twee de ling zijn z a ken die
niet meer genegeerd kunnen worden.

Ver wacht van mij geen me ning of sug ges ties over al die mooie al -
ter na tie ve plan nen, die be dacht wor den. Ik pro beer hier hoofd lij nen 
te schet sen en ga niet in op za ken als de mil jo nair staks, het ba sis -
ink omen, uit laat lo ze mo bi li teit, mid den scho len, wa ter stof ener gie,
kern cen tra les, ener gie co öperaties, meer klei ne in ter net plat forms
met ei gen ser vers, zei len de koop vaar dij sche pen, elek tri sche bin -
nen vaart, woon-<->in i ti a tie ven voor ou de ren en groe pen, nieu we
kan sen voor bi o lo gi sche land bouw, tiny hou ses, snel bus sen, ge -
zond heids ver ze ke ring en, smart hou ses, groe ne da ken, spe ci fie ke
be las ting maat re ge len, To bin-tax2, etc.

Us en them
Twee de ling, een die pe kloof in de sa men le ving met po la ri sa tie als
ge volg is niet nieuw. Er zijn al tijd have’s en have-not’s ge weest, al -
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tijd vrij denk ers en bra ve vol gers, ar men en rij ken, slim me pro fi -
teurs en min der be gaaf de ho ri gen. Maar nu is het al le maal een tik je 
ex tre mer, waar bij de ha ves/rij ken/slim men let ter lijk zwem men in
het geld en een groot deel van de have-nots/ar men/dom men, on -
danks goe de wil en hard wer ken, sim pel weg niet rond kun nen ko -
men. Er lo pen vaak te ge lijk meer de re twee de ling en, die el kaar
deels over lap pen. Er was de laat ste ja ren veel aan dacht voor de
eco no mi sche twee de ling, de eli te die al maar rij ker werd, en dat
speelt nog steeds mee, maar de meer ex plo sie ve twee de ling, waar
we ook na co ro na mee te ma ken heb ben, is die tussen hen die het
beleid willig hebben omarmd en zij die dat niet deden.
Die nu ac tu e le maat schap pe lij ke twee de ling is een se rieu ze kwes tie 
met mo ge lijk zeer hef ti ge ui ting en. Het is deels het ge volg van ko -
ker denk en, van vast zit ten in over tui gen die een aang epas te realiteit
deden ontstaan. 
De twee de ling in de sa men le ving is ook door de vac ci na tie dwang
en de QR co ro na pas zo da nig toe ge no men, dat er spra ke is van een
hek sen jacht, van sys te ma ti sche dis cri mi na tie. De po la ri sa tie groeit
en niet al leen de har de kern van ong evac ci neer den, maar steeds
meer bur gers spre ken al open lijk over een ‘verantwoord’ ver zet te -
gen deze totalitaire en onrechtmatige aanpak. 
Vac ci na tie was voor de over heid land de eni ge rou te. Kwam dat
door een ge heim en in mijn vi sie cri mi neel con tract als ba sis dat
weer voort kwam uit il le gaal on der zoek naar bi o lo gi sche wa pens?
Over pro fy laxe en be han de ling werd nau we lijks ge spro ken en al -
ter na tie ven wer den ge blok keerd. Als mo ge lijk de lange ter mijn ef -
fec ten van vac ci na tie min der goed uit pak ken en vac ci na tie blij vend 
ne ga tie ve ge vol gen zou heb ben, dan is er ze ker kans op wat je de
‘corona- twisten’ zou kun nen noe men, met cha os, ge weld en zelfs
een bur ger oor log. Het be leid van de over heid om de anti- vax xers
(de vac cin vrij en) de schuld te ge ven on der het mom van ‘Zij zijn
nu de pan de mie doet de sen ti men ten steeds hoger oplopen, maar
wordt gelukkig ook steeds meer ont zenuwd. 

Gaat deze pan de mie ooit over of wen nen we aan steeds maar prik -
ken of slik ken? Wordt co ro na, net als bij voor beeld aids of kank er,
deel van een nieu we ‘werkelijkheid’? Men hoopt na tuur lijk op te -
rug naar ‘normaal’. Of we echt al be grij pen wat de pan de mie heeft
aang ericht, niet al leen fy siek maar ook in de psychi sche sfeer, is de 
vraag. Het lijkt erop dat hier spra ke is van een diep trau ma, dat nog 
lang zal na ijlen.
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De co ro na pan de mie is ook nog niet he le maal voor bij, ze ker we reld -
wijd niet. Nieu we va ri an ten zo als oMi cron (en dat hoeft niet de
laat ste te zijn) kun nen nog flink roet in het eten gooi en, zo als in de -
cem ber 2021 bleek. Vac cins kun nen als nog nare bij wer king en gaan 
ver to nen of min der ef fec tief blij ken, in de al ter na tie ve pers en op
in ter net maakt men zich daar heel druk over. Als dit bre der wordt
ge ac cep teerd kan de vlam we reld wijd of in bepaalde landen zo in
de pan slaan. 
Er is niet veel voor no dig. Onze sa men le ving en eco no mie zijn be -
paald niet meer sta biel. De beur zen kun nen in zak ken, het fi nan ci ële 
kaar ten huis van steeds meer geld cre a tie en in fla tie om val len, de di -
gi ta le ink ap se ling en het ver lies van pri va cy kan tot uit bar sting en
en hac ker-ver zet lei den, het ver trou wen in de overheid gevaarlijk
wegzakken. 

Re set, al les over hoop of juist niet
Er komt ech ter een toe komst zon der pan de mie of met een be heers -
ba re om vang, zo als nor ma le griep en her haal vac ci na tie, op ons af.
Dat mo gen we al thans ho pen. Als we het po si tief hou den en er van
uit gaan dat er een rus tig eind komt aan de cri sis, wat is er dan
vervolgens aan de orde?
Er komt een nieu we tijd met nieu we uit da ging en en in zich ten en
daar moe ten we nu voor zet ten voor ge ven; een vi sie ont wik ke len.
In fei te zijn we toe aan een ‘Umwer tung al ler Werte’, een re set of
pa ra dig ma ver schui ving, die veel verd er gaat dan wat ‘extra’ of
‘nieuw normaal’ of de ne o li be ra le ach ter hoe de ge vech ten, die we
als “Grand Re set” krij gen op ge diend door de WEF-lie den uit Da -
vos. We kun nen dat ont ken nen en de eco no mie weer alle ruim te ge -
ven, lek ker con su meer de ren en te rug naar het oude, maar dat doet
de donkere wolken niet verdwijnen!

Kan tel mo ment als po si tief zien
Co ro na is in mijn vi sie niet al leen een nare tijd met veel fuck-ups
ge weest met de te loor gang van veel ver wor ven he den, maar ook een 
kan tel mo ment. Bij veel men sen is het be sef ge groeid dat het an ders 
moet en kan. De cri sis werd steeds meer ook een wake-up call, een
waar schu wing. Het is een kans om ding en nu eens goed aan te pak -
ken, nieu we en ste vi ge fun da men ten te ge ven, voor bij de waan van
de dag met gra fie ken die niet klop pen, cij fers die be doeld zijn om
angst aan te ja gen, rap por ten die ons ge rust moe ten stel len maar
juist on rust breng en. Niet meer de “zorg” voor op stel len, symp to -
ma tisch aan de gang blij ven met reek sen boos ters en po ging en om
de ach ter ban bin nen boord te hou den met weer leu gent jes om best -
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wil en ge ma ni pu leer de fei ten. De al ter na tie ven zul len se rieus ge no -
men moe ten wor den en si tu a ties, waar bij een mi nie me par le men tai -
re meer der heid haar wil oplegt aan de min der heid, zijn il lu stra tief
over hoe ver we verwijderd zijn geraakt van ooit als universeel
neergezette uitgangspunten en principes.

Oppor tu nis me uit de weg gaan
Het is tijd voor een nieu we vi sie, en dan be doel ik niet de op por tu -
nis ti sche en ei gen lijk wat kin der lij ke plan ne tjes en voor zet jes zo als
die van Paul Depla, die sug ge reer de car na val en prof voet bal in de
zo mer te or ga ni se ren. Der ge lij ke op mer king en ha len de me dia en
wor den neer ge zet als voor uit ziend denk en, maar zijn pre cies wat de 
hele co ro na cri sis ken merk te: egot rips, pa niek voet bal, niet doord -
enk en en geen re ke ning hou den met feed back. Onze in sti tu ties, zo -
als al ler lei plan bu reaus en denk tanks, moe ten daar toe ge ëquipeerd
wor den en uit ge breid met dwars denk ers. Maar de bre de be vol king
moet er ook bij be trok ken wor den. De leu gen van de leus ‘we moe -
ten het sa men aanpakken’ uit de eer ste co ro na pe ri o de is nu wel
door ge prikt, maar gaan we ook echt wat doen aan het lui ste ren naar 
het volk, de sta ke hol ders, de men sen van de werk vloer. De me di -
sche, maat schappelijke en wetenschap pelijke elite mag mijns
inziens wel eens een paar stapjes terugdoen.
Er moet fun da men teel wor den na ge dacht over een sa men le ving die
niet even een vijf jaar dip over leeft, maar echt voor de lange ter -
mijn een nieuw per spec tief biedt. 
Zo’n vi sie ont wik ke len is wat an ders dan al ler lei spe ci fie ke maat re -
ge len be denk en of prak ti sche ding en in de tail gaan re ge len in af -
spra ken, zo als een re gee rak koord. En die vi sie moet ge ba seerd zijn
op ge zon de en bre de uit gangs pun ten en prin ci pes en niet af da len
tot me di a ge nie ke leu ter koek vol de tails, com pro mis sen, dro men en
wen sen lijst jes, die eer der be per kend dan inspirerend zijn en vaak
sterk naar lobbyisme ruiken. 

Hoe ver gaan we?
De gro te lijn is dat er een re set no dig is, een nieu we start. We kun -
nen niet zo verd er op die dood lo pen de weg naar een si tu a tie, waar -
in we ons zelf als mens heid on mo ge lijk ma ken. Of we nu op ge -
kookt wor den of el kaar en mas se gaan uit roei en, maakt dan niet
meer zo veel uit. De vraag is na tuur lijk hoe ver ver wij derd die re set
dan moet zijn van het oude ‘normaal’. Want het blijkt dat we snel
te rug val len. Als het even kan gaan we weer drif tig op va kan tie,
shop pen en uit. Ma te ri ële luxe en con sump tief ver te ren zijn
blijkbaar moeilijk af te leren. 
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Verandering is eng, want je weet nooit wat er kan gebeuren.

He laas is de on ont koom ba re bood schap dat er wat moet ge beu ren.
Dat moet wat mij be treft verd er gaan dan het re pa re ren van de
scha de en wat op per vlak ki ge aan pas sing en aan de mi lieu drei ging en 
met al ler lei on dui de lij ke en con flic te ren de be lang en, die mee spe len 
in de be slis sing en er over. Als de co ro na cri sis wer ke lijk een sing -
ula ri teit is, of wel een een ma li ge sprong naar een an der ni veau, een
waar kan tel punt, dan ko men we er niet met wat pleisters en een
verdovend pilletje of prikje.

Er is al een bre de dis cus sie aan de gang over wat post co ro na dan
wel zou moe ten in hou den en al ler lei par tij en en be lang eng roe pen
clai men dat hun oplos sing en de juis te zijn. Soms wor den de on der -
lig gen de mo tie ven leuk ver stopt ach ter hoog dra ven de taal en in dru -
kwek ken de me dia-op tre dens. Dan prik ken ook de cri ti ci niet door
de bub bel heen, maar ik hoop toch dat we niet al les gaan slik ken
wat ons als voor ge kook te wondermiddeltjes wordt geserveerd.

Con spi ra cy
Neem de ge dach te, dat er een we reld wij de ‘samenzwering’ is, die
ons al len tot slaaf van een nieu we ne o li be ra le eli te wil ma ken. Dat
lijkt me een on zin ni ge pro jec tie, die ook erg af wijkt van de vi sie
van Rut ger Breg man3; de mens niet zien als deu gend en in es sen tie
okay, maar als een roof dier, die al tijd be zig is met de pi kor de en
niets ont ziend zoekt naar bra ve en slaafse klanten en werknemers.
Daar ga ik niet echt in mee. Zo ne ga tief die ik die zo ge naam de top -
pers niet, de ‘illuminati’ die in het ge heim de bank en, de be drij ven
en we reld zou den be stu ren. Er zijn vast be drij ven en cong lo me ra -
ten met vage en slech te plan nen, zo als wat Pfi zer c.s. ons in de
maag heeft ge splitst, maar dat komt dan ui tein de lijk toch wel uit.
Ook de macht van de gro te vijf (de in ter net gi gan ten) wordt ui tein -
de lijk wel weer ing eperkt, denk ik. We heb ben te veel macht uit
han den gegeven, daar komt een reactie op.
De ech te doord enk ers en ‘change agents’ die ik ken (en dat zijn
mis schien niet de smaak ma kers van de pu blie ke opi nie), zijn vrij -
wel al tijd ge lo vig, ta me lijk ne de rig en vaak hele aar di ge men sen
met veel to le ran tie en be grip. Ik heb er een aan tal mo gen ont moe -
ten en in ter vie wen, zoek maar eens op YouTu be (op ter men als
kleur net)). Dat wil niet zeg gen dat er geen fou te sa men wer king en
zijn, vaak heel open lijk ope re rend en ze ker niet ge heim, met een
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agen da waar je vraag te kens bij kunt plaat sen. Maar ik denk dat er
eer der spra ke is van dom heid en onk un de, van ko ker denk en en een
be perkt per spec tief, dan van boze op zet. De ver kla ring voor veel
in ci den ten en com plexe si tu a ties is vaak dom heid en onk un de, dat
het is niet allemaal opzet is wordt wel aangeduid als‘Hanlon’s
Razor’.

„Never at trib ute to mal ice, what can be ad e quately ex plained by
stu pid ity“

De mo cra tie: vrij heid en rech ten, maar ook plich ten
De mees te ver ha len en vi sies over post-co ro na be gin nen met de na -
druk te leg gen op het her stel van de bur ger rech ten en de vrij heid.
Dat klinkt mooi, maar komt ei gen lijk neer op ‘terug naar normaal’
en gaat voor bij aan de gro te te kort ko ming en in bij voor beeld de
;Úniversele Ver kla ring van de Rech ten van de Mens’. Bij het op -
stel len daar van (on der meer door Ele o nor Roos evelt) heeft men
even over wo gen ook ‘plichten’ toe te voe gen, maar dat ui tein de lijk
weg ge la ten. Maar die zijn juist cru ci aal. Rech ten zon der plich ten
en rand voor waar den zijn hol. Het laat te veel ruim te voor in ter pre -
ta ties, zo als we rond de vac ci na tie kwes tie zien. Er is geen even -
wicht, het is te veel een neo-li be raal con cept ge ble ven, waar veel
niet-West erse culturen dan ook moeite mee hebben.
Ook in cy ber spa ce, waar we veel ge mak en com fort ha len, is er
nau we lijks spra ke van ba lans, van even wicht in wat we ha len en
breng en, waar de win sten val len en waar de pri va cy wordt aang -
etast. Een nieu we we reld or de, als die al mo ge lijk zou zijn, moet
hier re ke ning mee hou den en dit beter regelen.
Een fun da men te le kwes tie, waar we ook na co ro na mee zul len wor -
ste len, is de af we ging tus sen het in di vi du e le en het col lec tie ve en
de keu zes die we daar in in sti tu ti o na li se ren, in het sys teem ver ank -
eren. De mo cra tie is een ma nier om dat te re ge len, maar dat be grip
is on der tus sen een te vaag en leeg be grip ge wor den. We noe men
ding en de mo cra tisch die fei te lijk totalitair zijn, opgelegd door
machthebbers. 
We zul len op nieuw moe ten na denk en en for mu le ren hoe we be -
lang en en waar den zien en wel ke rol in for ma tie speelt. Voor wat
be treft het in di vi du heb ben we de laat ste de cen nia de na druk ge -
legd op de ‘rechten’, op waar ie mand aan spraak op kan ma ken,
maar ver ge ten dat er ook plich ten zijn, dat er ba lans moet zijn tus -
sen ge ven en ne men. Dat kun je ook voor wat be treft het so ci a le
stel len, ook dat is te een zij dig ge wor den. Vac ci ne ren werd bij voor -
beeld min of meer tot een so ci a le plicht ge maakt, maar wel ten kos -
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te van au to no mie en ‘agen cy’. Die aan tas ting van de vrij heid, die
we no dig heb ben om te le ren, ons te ont wik ke len en de sa men le -
ving aan te pas sen aan ve ran de ren de om stan dig he den, kan enor me
ge vol gen heb ben en bij voor beeld voor innovatie, ondernemingszin
en individueel initiatief verlammend werken.

Dit be te kent ei gen lijk dat we de re la tie tus sen in di vi du eel be lang en 
in di vi du e le waar den en het col lec tie ve bre der en die per moe ten uit -
wer ken en de ba sis waar den van het be staan en mens zijn te gen het
licht moe ten hou den. Een taak voor de fi lo so fie, maar met veel
praktische consequenties.

Afglij den naar to ta li tai re struc tu ren
Je kunt een hele sa men le ving ook op wan trou wen ba se ren en we
zijn goed op weg door de hele angst cul tuur rond om co ro na. Dan
krijg je een ang saan ja gend, bij na to ta li tair sys teem met veel hi -
ërarchie en machts ver schil len, een eli te en veel mink ukels. De sta -
tus quo blijft dan, in een nieuw jas je, dat de oude eli te in nieu we
‘branding’ aan de macht blijft. Niks geen ‘power to the people’,
maar macht over de men sen, een con tro le maat schap pij en dat voor -
al in di gi ta le con text en zonder ruimte voor privacy. 
Zo’n vorm wordt slui pen der wijs door ding en als een QR-code en
di gi ta le iden ti fi ca tie ing evoerd. Het wordt leuk ver momd met het
val se ar gu ment dat we een beet je vrij heid in rui len voor veel vei lig -
heid. Dit wordt als nieuw ‘grand reset’-ide aal en ‘building back
better’ uit ge dra gen door de ge nen die er baat bij heb ben of denk en
er baat bij te kun nen heb ben. En dat trekt de am bi tieu ze ty pes, de
‘wannabees’, aan, men sen die mee doen uit ei gen be lang, voor de
sta tus of om zich be lang rijk te voe len. Bij po li ti ci en ondernemers
zie je dit gedrag vaak.

To le ran tie; group mind fe no me nen en iden ti fi ca tie
Men sen zijn door de hele co ro na si tu a tie erg verd eeld ge raakt. Je
hebt pro’s en contra’s, vax xers en anti-vax xers, bra ven en
alternativo’s, wap pies en oproer kraai ers. De par tij en ver wij ten el -
kaar hun ei gen ge drag en pro jec te ren hun ei gen te kort ko ming en op
de an der. Die twee de ling raakt, net zo als de con tro ver se rond Do -
nald Trump in de VS, de hele sa men le ving, in clu sief de ei gen ge -
zin nen en vrien denk ring. Over leg lijkt dan niet meer mo ge lijk. Het
is geen kwes tie van macht, te gen macht, uit wis se ling en di a loog,
maar van ide o lo gie en ver har de po la ri sa tie. Daar is scha de ont staan 
met maat schap pe lij ke on rust, wan trou wen, ver min de ring van de
co he sie, af keer van de democratie en de instituties, die men niet
meer serieus neemt, als gevolg.
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Dat al les re pa re ren is een enor me uit da ging. Mis schien helpt het
om in te zien, dat die po la ri sa tie een min of meer na tuur lijk ge volg
is van span ning, angst, stress en on ze ker heid. De men se lij ke aard
(met dier lij ke wor tels) re a geert door mid del van ‘fight, flight,
freeze’ en zoekt ver vol gens steun bij an de ren met het zelf de re ac tie -
pa troon en iden ti fi ceert zich met hun ge dach te goed. Maar iden ti fi -
ca tie be te kent een com pro mis, het deels op ge ven van de ei gen me -
ning en die in rui len voor de groeps geest. Dat ge beurt in een voet -
bal sta di um, in de po li tiek en in de sa men le ving. Men sluit zich af
voor an de re ge dach ten, want er is maar één waar heid, zo als bij -
voor beeld dat vac ci na tie dé oplos sing zal breng en. Die (ei gen)
waar heid wordt zo een rots in de bran ding en an ders denk en den zijn 
ket ters. Zij moe ten be stre den wor den, krij gen de schuld van al les
wat mis gaat en zijn de ‘vijand’. Dat heeft niks te ma ken met ge hei -
me agenda’s van de WHO of Da vos, maar is een vi sie die zich aks
een vi rus ver spreid heeft. Het lijkt als of aan de top al les ge co -
ördineerd wordt, maar in fei te is er een soort in doc tri na tie veld,
waar de bra ve meer der heid, ook van de top men sen, zich aan con -
for meert, een ‘group mind’. Zie het als mas sa hyp no se of col lec tie -
ve re so nan tie, zo als Mat ti as Des met, maar het gaat verd er dan ra ti -
o ne le ver kla ring en, Bay e si an rule of re so nan tie, er is ook een te le -
pa ti sche (ESP) com po nent mo ge lijk. Dit is (nog) geen ra ti o neel on -
der zoeks veld, maar er is blijk baar een soort con nec tie tus sen men -
sen die we niet of nog niet kun nen me ten, maar die wel dit soort
kud de ge drag ver oor zaakt. Je kunt Rut te c.s. en zijn te gen stre vers
dus niet verwijten dat ze hier in meegaan, want kuddegedrag,
zwermen en scholen vis zijn een evolutionaire erfenis en blijken bij 
vijandige aanvullen heel nuttig.
Wat mis schien kan hel pen, is dit te er ken nen, to le ran tie op te bou -
wen voor de iden ti fi ca ties van de an der. Mis schien ook door zelf
eens in de spie gel te kij ken en de pro jec tie te zien. De ‘anderen’
zijn geen slech te men sen, maar ze zit ten al leen net als ie der een vast 
in hun iden tificaties.

Indus tri a li se ring van al les
Er wordt te gen woor dig steeds va ker ge we zen op de na de len van de 
glo ba li se ring en de ver vlak king (en tro pie) door cy ber spa ce, maar
be gon dat niet met het stre ven naar ef fi ci ëntie, te be gin nen met
mecha ni se ring. Alles kon snel ler en goed ko per, maar moest dan
wel groot scha li ger. We in dus tri a li seer den eerst de pro duc tie, toen
de ver slag ge ving en het be stuur en ver vol gens zijn ook de rechts -
spraak, het on der wijs, de we ten schap en de gezondheidszorg tot
een soort fa brieken geworden.

318



Dit le ver de op het eer ste ge zicht ver bluf fen de re sul ta ten op. We
kon den al les goed ko per en snel ler ma ken, de wel vaart nam toe
(maar niet het wel zijn), de ar moe de werd we reld wijd min der, we
le ven lang er en er kwa men min der bloe di ge con flic ten. Ja de we -
reld is er op voor uit ge gaan, ze ker in ma te ri ële ter men. Dat we mis -
schien niet ge luk ki ger zijn, de el len de die de in dus tri a li se ring ge -
bracht heeft niet meer aank un nen, steeds ang sti ger wor den en het
con tact met de ‘andere, onzichtbare’ wer ke lijk heid ver lo ren heb -
ben, ach dat los sen we wel weer op. We moe ten al leen even de
‘Great Reset’ van het World Eco no mic Fo rum door voe ren en voor -
al niet twij fe len aan de ne o li be ra le eli te die daar ach ter steekt. Die
doen dat toch voor ons, anders zouden onze would-be leiders er
niet zo tegenaan schurken?!

Indus tri a li se ring kun nen we niet meer ont lo pen. Het be gint al op
school, want klas si kaal les ge ven is nu een maal ef fi ci ënter: ie der een 
ge lijk, in di vi du e le kwa li tei ten zijn on der ge schikt. Scho len lij ken
leer fa brie ken die je klaar sto men voor braaf bur ger- en con su ment -
schap. We ko men de in dus tri a li se ring ech ter over al te gen. We heb -
ben al le maal Ikea-meu bels, krij gen mas saal ge fa bri ceer de me di cij -
nen (en vac cins), rij den in stan daard ver voer mid de len, be ta len ge -
au to ma ti seerd en heb ben onze ge ge vens op ge sla gen maar fei te lijk
af ge staan aan de cloud. Zelfs ge bo ren wor den in het zie ken huis is
een in dus trieel pro ces op ba sis van protocollen en zonder echte
aandacht voor de mens, die het allemaal maar moet ondergaan. 
Dit is de on der lig gen de trend, die ook aan de ba sis staat van de bre -
de re pro ble ma tiek rond om di ver si teit, twee de ling, kli maat, ener gie
en het vast lo pen van de we ten schap. In een post co ro na vi sie moet
hier fun da men teel over na ge dacht wor den en een stra te gie wor den
be paald hoe we deze trend kunnen keren. 
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De heel kun de werd tot ge nees kun de , van een ho lis tisch be grip tot
symp toom be strij ding. De dok ter werd op ge leid tot be pa ler en uit -
voer der van pro to col len aan de me di sche fa cul teit en mag al leen
maar denk en in symp toom be han de ling. Het ho lis ti sche van de sja -
maan, de me di cijn man, de he ler en zelfs de heks en de vroed vrouw
werd af ge daan als ach ter lijk, pri mi tief en niet we ten schap pe lijk.
Maar is we ten schap niet vaak een ri tu eel, een to neel stuk met mi ni -
ma le voor uit gang, werk ver schaf fing voor de mas sa die we steeds
verd er oplei den maar ei gen lijk af lei den van wat wer ke lijk be lang -
rijk is? Gro te in zich ten zijn er nog nau we lijks in deze eeuw (maar
die is nog jong…). De twin tig ste eeuw bracht door bra ken waar we
nu op voort bor du ren. Bij na ie der een een graad of ti tel? Of je daar
ook echt iets mee be reikt, wordt de vraag, want ui tein de lijk heb je
meer lood gie ters, ver zor gen den en vak ken vul lers no dig dan hoog -
ge leer de da mes en he ren. Het we ten schap pe lij ke sys teem houdt
zich zelf in stand, is behoorlijk geritualiseerd en denkt de waarheid
in pacht te hebben, zoals bleek tijdens de coronacrisis. 
Men sen wer den tot num mer en in zicht en ken nis wer den ge pro to -
col leerd, ge stand aar di seerd en ge di gi ta li seerd. Wat telt is wat in de
com pu ter staat en niet meer wat in men se lijk con tact kan wor den
uit ge von den. In we zen wor den we be roofd van onze iden ti teit en
daar mee verd wijnt au to no mie, zeg gen schap en zing eving, met ang -
sti ge gevolgen voor het lot van de mensheid.

Schaal ver klei ning, zelf voor zie ning en de len
Het mot to “Small is beau ti ful”, een plei dooi voor klein scha lig heid
van de eco noom Ernst F. Schu macher is één van in zich ten waar we 
in het Post-Co ro na tijd perk veel aan kun nen heb ben. Hij stel de
onder meer:

Streven naar een reusachtige schaal is streven naar
zelfvernietiging. 

Elke intelligente idioot kan dingen groter, complexer en
gewelddadiger maken maar het heeft een vleug genialiteit en
moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan.

Er is al een dui de lij ke trend naar schaal ver klei ning, naar lo ka le pro -
duc tie, naar “ech te” pro duc ten die niet van een lo pen de band ko -
men, maar dat zal nog veel verd er gaan. Lo ka le pro duc tie, bij voor -
beeld in de land- en tuin bouw, vraagt min der lo gis tiek dan het maar 
in vlie gen van exo ti sche pro duc ten uit ver re lan den. Het idee, dat je
daar moet pro du ce ren waar dat het goed koop ste is, heeft tot een -
vor mig heid, ver lies van smaak en kwa li teit ge leid, en de di ver si teit
en daar mee in he ren te weer baar heid van zo wel de bi o lo gie als de
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eco no mie aang etast. Glo ba lis me lijkt mooi, maar ie der een weet dat
de ap pel van de ei gen boom toch beter smaakt, niet bespoten is en
op het juiste moment geplukt.
We zijn de in dus tri ële ge lijk vor mig heid een beet je zat en dat zien
we te rug in hoe we eten, hoe we ons kle den, maar ook in het on der -
wijs. Ou ders be sef fen hoe een zij dig en be per kend het “nor ma le”
on der wijs is en zoe ken al ter na tie ven, zo als vrije scho len met meer
ruim te voor in di vi du e le ont plooi ing. In het ho ger on der wijs is er
ook een trend naar het in di vi du eel aan pas sen van het cur ri cu lum,
maar blijft men wel klas si kaal denk en. Juist de re la tie tus sen leer -
ling en mees ter, het oude gil den-mo del, kan overd racht van ken nis
en er va ring mis schien veel be ter sti mu le ren. Indi vi du e le één-op-één 
men to ring was in veel oude cul tu ren de basis voor verdere
ontwikkeling, het idee van de goeroe en de discipel.
De de-in dus tri a li se ring is, mis schien pa ra doxaal, deels te dank en
aan de au to ma ti se ring, want met in ter net kan ie der een zelf pro du -
cent en ver ko per wor den, van ma te ri ële ding en maar ze ker ook van
cre a tie ve ui ting en, van jour na lis tiek, li te ra tuur, kunst, mu ziek en
wat men maar kan be denk en. Je kunt on li ne cur sus sen ge ven, ad -
vies werk doen, en klan ten be die nen over de hele we reld. Dat zal
ook wel blij ven, maar men se lijk en fy siek con tact, met el kaar, met
de ma kers en pro du cen ten, met de pro duc ten zelf en niet via een
plaat je of 3D beeld op een site maakt het allemaal wat echter,
leuker, zinvoller.
Zelf voor zie ning, zelf zor gen voor niet al leen voed sel, maar ook
voor on der wijs, re pa ra ties, man tel zorg en re cre a tie zal toe ne men,
we heb ben ook wel wat ge leerd van de lockdowns. 

We gaan ook meer de len, want waar om de las ten van be zit dra gen
als je ook kunt le nen, hu ren en sa men ge brui ken. Toe gang tot pro -
duc ten en dien sten wordt be lang rij ker dan het heb ben er van. Be zit
was be lang rijk als on der schei dings mid del, om in druk te ma ken, je
so ci a le po si tie te on der stre pen, maar in de er va rings-eco no mie van
de toe komst kun nen we dat ook an ders re ge len. Dat vraagt wel om
een her ij king van veel eco no mi sche pro ces sen en de ad mi ni stra tie -
ve af wik ke ling er van, ze ker ook be las ting tech nisch. Nieu we on der -
ne mings mo del len en bij voor beeld re ge ling van deel be zit van wo -
ning en, grond, au teurs rech ten en vererving is nodig, het burgerlijk
wetboek is toe aan een grote “reset”. 
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Infor ma tie, de il lu sie van de data die geen ver schil
maakt
In de vo ri ge eeuw kwam het be grip in for ma tie steeds meer naar vo -
ren. Infor ma ti ca, di gi ta li se ring, kunst ma ti ge in tel li gen tie (AI), in -
ter net en cy ber spa ce ma ken al le maal deel uit van een nieuw pa ra -
dig ma, nog voor bij mecha ni se ring, in dus tri a li se ring en au to ma ti se -
ring. Men spreekt wel over een po si tie ve web 3.0 toe komst, waar bij 
we na toe gang tot cy ber spa ce-dien sten weer grip krij gen op onze
‘informatie’ en onze ‘resources’ weer in be zit krij gen (en uit han -
den van ‘The big five’ internet-machthebbers,
Zien we het be grip ‘informatie’ wel hel der, gaan we niet voor bij
aan wat ik al in de tacht i ger ja ren stel de, na me lijk:

“A bit is only in for ma tion if it bytes”

Dat gaat verd er dan in for ma tie zien als ken nis en ver min de ring van 
on be paald heid (zo als Wi ki pe dia het be grip in for ma tie veel te be -
perkt de fi nieert). Het maakt het be grip in for ma tie con tex tu eel, in
ze ke re zin al tijd sub jec tief en ook bre der dan het men se lijk denk en. 
Het om vat ook ac tie, emo tie, ve ran de ring en komt in de buurt van
het fy si sche be grip ‘negatieve entropie’. Waar en tro pie tot ver vlak -
king leidt, le vert in for ma tie or de ning en verandering, aanpassing
aan externe impulsen.

Orde ning en ve ran de ring
Infor ma tie heeft twee di men sies, één die te ma ken heeft met or de -
ning, struc tuur, de re la tie, het ka naal en de ‘permanentie’ en één die 
te ma ken heeft met ve ran de ring, re ac tie en ‘flux’. In bre de zin zijn
deze di men sies fun da men teel, we ko men ze te gen als pas sief/ac tief, 
vrou we lijk/man ne lijk, ana loog/di gi taal, vei lig heid/vrij heid of
braaf/op stan dig. Het zijn geen te gen stel ling en, maar apar te di men -
sies die bei de ge ho no reerd moe ten wor den. Zon der struc tuur be -
staat er niets, maar zon der be we ging (Pan ta Rhei) en ontwikkeling
is informatie ook een loos begrip. 
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Infor ma tie is dus niet al leen een ac ti vi teit, zo als John Per ry Bar low
op merk te, maar ook de struc tuur die ma ni fes ta tie van die ac ti vi teit
mogelijk maakt.
Het be grip ‘informatie’ of de hip pe re va ri at ‘Info’ kwam voort uit
de com mu ni ca tie we ten schap en de in zich ten van Clau de Shan non
en War ren We a ver, maar ont wik kel de zich tot kern be grip in de cy -
ber ne ti ca (stuur kun de) en tot kern be grip voor dataverwerking. 
Het ‘Model of Communication’ van Shan non en We a ver is een
wis kun di ge the o rie, die er van uit gaat dat men se lij ke com mu ni ca tie
zes com po nen ten kent: sen der, en co der, chan nel, noi se, de co der en
re cei ver. De cy ber ne ti ca pi o neer Nor bert Wie ner voeg de daar te -
rug kop pe ling (feed back) aan toe.?. Maar al snel zag men dat het
hele in for ma tie-mo del ook geldt voor niet-men se lij ke com mu ni ca -
tie, in de na tuur maar ook tus sen machi nes (of com pu ter sys te men).
In de prak tijk is er vaak twee weg com mu ni ca tie, waarbij zender en
ontvanger regelmatig van rol wisselen.

De an tro po loog en fi lo soof Gre go ry Ba te son bor duur de verd er op
de the o rie van We a ver en Shan non en zag ‘in for ma ti on as a dif fe -
ren ce that ma kes a difference’. Bar low stel de: “Infor ma ti on is a
Verb, not a Noun.”
Ste ward Brand4 stel de: “Infor ma ti on wants to be free. Infor ma ti on
also wants to be ex pen si ve.” Daar zit een dui de lij ke span ning in.
Goed koop, over al te vin den (in ter net) en zelfs schijn baar gra tis
(maar je be taalt met je ge ge vens), ge mak ke lijk te ver me nig vul di -
gen, maar ook met een nei ging be perkt te wor den, duur en ex clu -
sief ge maakt, al leen van nut voor een be perk te groep. Denk aan ge -
voe li ge beur sin for ma tie of in for ma tie die be paal de be roeps groe pen
angst val lig be scher men, zo als ju ris ten en no ta ris sen. Die af ge -
scherm de ‘informatie’ is ove ri gens niet erg vei lig, want met tech -
nie ken als ‘blockchain’ gaat al les ge stand aar di seerd wor den en is
het maat werk bij con trac ten rond za ken als ac coun tan cy, re gis tra tie 
en de po ne ring aan het verd wij nen. Hele be roeps groe pen zul len
gaan verd wij nen en ook dat is re le vant voor het na denk en over de
post co ro na sa men le ving. De len, en dat is di gi taal heel mak ke lijk, is 
een heel an de re economische basis dan bezit. Dit is iets wat we als
brede trend zien en die door de jongere generaties wordt omarmd, 

De waar de van in for ma tie volgt niet de klas sie ke wet ten van de
‘oude’ eco no mie, over schaar ste en prijs vor ming en ver taalt zich
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soms wel, maar soms ook niet in waar de. Dat is de pa ra dox die in
‘in for ma ti on wants to be free, and ex pen si ve’ zit. Exclu si vi teit
heeft waar de, maar ook bre de aan hang. Waar de kan ook ge cre ëerd
wor den door iets weg te ge ven en aan hang ers/abon nees te wer ven.
Influ en cers schep pen zo ook waar de. Het per spec tief en de re le van -
tie voor de ont vang er be paalt mede de waar de. Dat houdt ook in dat 
tijd een rol speelt, want de in for ma tie waar de kan heel snel af ne -
men, koer sen van vijf mi nu ten ge le den zijn niets waard, time to
mar ket van een nieuw pro duct is be pa lend, want de ‘win ner ta kes
all’. Infor ma tie op het mo ment dat je er be hoef te aan hebt, heeft
waar de en an ders niet. Dit zelf de fe no meen zorgt er bij voor beeld
voor dat een kopje koffie thuis een kwartje kost en bij Starbucks
vijf euro.

In het be gin za gen de pi o niers van het in ter net, maar ook de hac -
kers, al leen maar voord elen in di gi ta li se ring en in ter net. Dat zou ie -
der een toe gang ge ven tot alle ken nis en de twee de ling in de maat -
schap pij doen af ne men. Ie der een ge lij ke kan sen. Vrij heid van in -
for ma tie zou de sleu tel wor den tot een nieu we sa men le ving. Voor
een deel is dat waar, maar de re a li teit is dat we on der tus sen we ten
dat cy ber spa ce en in for ma ti ca fei te lijk in han den zijn ge val len van
de eli te en het groot ka pi taal en dat de over heid het han dig ge bruikt
om een con tro le maat schap pij te schep pen. Onze pri va cy (en da ta -
be scher ming) verd ampt zien der ogen (ze ker in de co ro na cri sis) en
dat be perkt onze vrijheid. De vrijheid om te leren, fouten te maken
en intieme contacten aan te gaan. 
Wet ten en af dwing ba re re gels of zelfs maar een be gin van een mo -
raal zijn er niet in cy ber spa ce. Gro te lan den kun nen wel wat af -
dwing en, maar cy ber spa ce is nog steeds een soort wil de wes ten.
Rech ten en ze ker plich ten zijn er niet hel der, je kunt on zin en mi -
sin for ma tie ver sprei den en meest al kom je er mee weg. De cy ber -
cri mi na li teit is nu gro ter dan het roven, en drugsgedoe van vroeger.

De ma te ri a li teit van in for ma tie
Er werd, ook weer door John Bar low, wel ge roe pen dat cy ber spa ce
vir tu eel is en geen fy sie ke ba sis no dig heeft, maar on der tus sen we -
ten we be ter. Bit coins zon der een dra ger be staan niet, ge dach ten en
con cep ten in je hoofd heb ben een bi o lo gi sche dra ger no dig (puls jes 
en che mi sche sig na len) en zelfs di gi ta le kunst (te gen woor dig heb -
ben we non-fung ible to ken (NFT) ob jec ten die voor kunst door gaan 
en ge veild kunnen worden) moet ergens vastgelegd worden
De hele re a li teit met alle in for ma tie die het be vat, is een ‘harde’
zaak, een ge ma ni fes teerd be wust zijn of kwan tum-fy si sche col laps
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van de waar schijn lijk heids cur ve als je wilt, maar het be staat. Iden -
ti teit is niet al leen de ba sis van het aan raak ba re, maar ook van een
idee.

De hele kwes tie van in tel lec tu eel ei gen dom (oc trooi en, co py rights)
is in cy ber spa ce zijn fy sie ke pei lers (pa pier, machi nes) kwijt ge -
raakt, be toogt Bar low, maar mist ook de mo re le di men sie. Hij was
ove ri gens lang over tuigd van het idee dat cy ber spa ce, ge hol pen
door en cryp tie, voor al de men sen en de de mo cra tie zou den die nen.
De dis cus sie over nut en waar de van (di gi ta le) da ta ver za me ling en
op slag is nog steeds ac tu eel, maar wordt door de po li tiek en de we -
ten schap ge ne geerd, want men ziet voor uit gang voor al als meer di -
gi taal, meer AI, meer com pu ters en meer au to ma ti se ring. De mens
als sociaal en emotioneel wezen moet zich maar aanpassen. 

Ons geld en be zit noe men we in for ma tie, maar dat is meest al niet
meer dan nul len en enen er gens in een da ta ba se. Het lijkt dat geld
het fun da ment is van ei gen dom, han del en wel vaart, maar ons di gi -
ta le geld kan mor gen ook zo maar verd wij nen door hac kers of een
zon ne-fla re, die al onze com pu ter net wer ken plan kan leg gen. Onze
af hank elijk heid van de di gi ta le in fra struc tuur neemt steeds meer
toe, dus als dat plat gaat ont staat er bin nen een paar uur to ta le cha -
os. Die af hank elijk heid in com bi na tie met een op ge drong en di gi ta le 
iden ti teit, die ge kop peld is aan onze so ci a le braaf heids sta tus, bank -
ge ge vens, QR-co des en ge zond heids toe stand, wordt on der tus sen
zeer be ang sti gend. Voor over heid, huis baas, bank en en de me di -
sche we reld ben je nu al wat ze over je we ten, een num mer, een
file. Je to ta le iden ti teit, dat wat je echt bent, telt niet meer mee. Je
bent een berg data, de ware informatie interesseert het systeem niet.

Er is dus be hoef te, mis schien wel een nood zaak om tot een heel
nieu we vi sie te ko men op wat in for ma tie ei gen lijk is en wat de in -
for ma ti ca, zo als met block chai ning, data mi ning en AI, wel of juist 
niet kan be rei ken. De con tex tu e le en re la ti o ne le kant wordt steeds
be lang rij ker, want data op zich is ruis en pas als het struc tuur en re -
ac tie geeft, heb je er iets aan. Het gaat om veel meer dan de bi nai re
in for ma tie in com pu ters, de cloud of net wer ken en de eco no mie.
Onze vrij heid is in het ge ding, want vrije keu ze be staat in cy ber -
spa ce nau we lijks. Wat we voor ge scho teld krij gen als in for ma tie is
vaak click-bait, ge se lec teerd door de platforms, de overheid of de
criminelen, die ons belagen.
Infor ma tie heeft in die zin met keu zes te ma ken, met het zoe ken
naar een ba lans tus sen rech ten en plich ten. Dat moe ten we breed
op vat ten, want ook er va ring en, emo ties en kunst zijn in for ma tie en

325



wor den in ons bi o lo gi sche sys teem op ge sla gen, ook al zijn we ons
daar vaak niet van be wust. Ple zier, en dan niet al leen de re cre a tie ve 
han del en af lei ding en die we krij gen aang ereikt of op ge drukt, heeft
in for ma tie waar de, al kunnen we die niet in geld uitdrukken.

Infor ma tie als oer prin ci pe; het bre de re beeld
Ook hang en spi ri tu a li teit en in for ma ti ca mo ge lijk op een heel an de -
re ma nier met el kaar sa men, zo als wan neer we de in for ma tie-di -
men sie als een fun da men te le di men sie zien, een veld, kracht of be -
we gings prin ci pe, dat al les doord ringt en veel te ma ken heeft met
be wust zijn. Ma ni fes ta tie kan al leen als er eni ge vorm van be wust -
zijn is. Dat leert ons ook de kwan tum-the o rie (er is een ob ser va tor
no dig om de waar schijn lijk heids ver de ling van ener gie in el kaar te
la ten klap pen tot een meet ba re ma ni fes ta tie). Maar dat is geen
breed ge deeld in zicht in de ra ti o ne le we ten schap, hoe wel de ge -
dach te dat informatie eerder een veld dan een signaal is, wel
duidelijk aanhangers heeft. 
Infor ma tie is re so nan tie-ge voe lig, als je er gens mee be zig bent
komt de no di ge in for ma tie vaak “toe val lig” naar je toe. Dat is
moei lijk te ver kla ren er is blijk baar een soort “at trac tor” die daar -
voor zorgt. In de wis kun de is er in de cha os-the o rie ook iets der ge -
lijks, om voor spel ba re maar wel te verwachten singulariteiten.

Als we kij ken naar de fy si sche in zich ten over in for ma tie en en tro -
pie, daar bij de kwan tum the o re ti sche nood za ke lijk heid van een
waar ne mer en dus be wust zijn be trek ken, dan ont vouwt zich een in -
for ma tie di men sie, die veel die per ing rijpt in de re a li teit dan de em -
pi ris ten als Da vid Hume kon den be vat ten. Infor ma tie als oer di men -
sie, als ver bin dend ele ment, en dan is de stap naar chi, Tao, lief de,
ether of God de lij ke vonk niet meer zo be vreem dend. Infor ma tie als 
een veld, dat zen der en ont vang er ver bindt maar te ge lijk in ver bin -
ding staat met al les, zich niets hoeft aan te trek ken van Einstein’s
tijd-ruim te con ti nu üm en waar de mens, of in ie der ge val som mi ge
men sen spe ci a le zint ui gen voor heb ben, dat gooit het hele denk en
om. De ziel, dat ong rijp ba re ba si si dee, zou wel eens heel veel met
de informatiedimensie en bewustzijn van doen kunnen hebben.

In dit hoofd stuk zijn een aan tal be lang rij ke pun ten aang etipt, die
ook la ter wor den uit ge werkt. Dat er veel moet ge beu ren en er mis -
schien wel spra ke moet zijn van een fun da men teel “om denk en”,
een stap ma ken naar een nieu we pa ra dig ma is wel duidelijk.
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� 35 De mecha nis men 

De sa men le ving is (ho pe lijk) op een kan tel punt ge ko men en dan is
het zin vol een aan tal fun da men te le mecha nis men op pa pier te zet -
ten. De be doe ling is om al ler lei deel pro ces sen en de tail oplos sing en
te rug te breng en tot een paar heldere punten.

Om te be gin nen zou den we moe ten be sef fen, dat de ra ti o ne le en
ma te ri ële we ten schap vrij be perkt is. We we ten vrij wel niets over
het denk en, over be wust zijn, over hoe wij men sen met onze emo -
ties en ge dach ten in re la tie staan tot de bui ten we reld, we kij ken niet 
verd er dan wat we kun nen me ten. Wat meer open staan voor het on -
zien ba re en voel ba re mag echt wel, al leen kij ken naar het ra ti o ne le
is te be perkt. Maar er zijn ook wel wat meer dui de lij ke pijn pun ten,
die ik uit ge brei der wil be han de len. Op een aan tal zoals diversiteit
en subsi diariteit kom ik nog terug.

Angst en be vol kings om vang
We zijn met te veel men sen, we ge brui ken te veel “re sour ces”, put -
ten de aar de uit, en zelfs af ge zien van kli maat schom me ling en op
kor te en lange ter mijn lo pen we in een fuik. Over be vol king is al
sinds de mid del eeu wen een re den voor angst, ze ker in het Wes ten
en die angst ver lamd de hele sa men le ving, doet over he den steeds
meer ma ni pu le ren en lie gen en maakt ons kwets baar. Te rug breng en 
van het aan tal men sen naar een la ger en wel “sus tai na ble” ni veau is 
on ver mij de lijk, dat kun nen we aan stu ren of het la ten ge beu ren,
door oor log, pan de mie, hong er, nadenken over post-Corona kan dit 
punt niet negeren.

Oor zaak en ge volg niet om draai en
Een dui di ge cau sa li teit, het één volgt uit het an der, is een ra ti o ne le
en lo gi sche be na de ring, die ons veel heeft ge bracht, maar mis -
schien niet al tijd slui tend is. Oor zaak en ge volg kun nen een meer
com plexe re la tie heb ben, el kaar be ïnvloeden, en dat kun nen de we -
ten schap pers dan wel als ir ra ti o neel zien, het is wat steeds gebeurt. 
Gro te vra gen als kli maat en ener gie kun nen we niet oplos sen als we 
al leen kij ken naar de toe komst en bij voor beeld niet er ken nen dat
een toe komst beeld het he den be ïnvloed en de cy ber ne ti sche (stuur -
kun di ge) ge vol gen daar van er ken nen. Feed back of wel te rug kop pe -
ling is fun da men teel maar krijgt wei nig aan dacht, daar gaat dit
hoofdstuk ook deels over. 
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De in rich ting van onze maat schap pij, onze cul tuur, onze in sti tu ties
zien we te vaak als een oor zaak. Maar gaan we dan niet voor bij aan 
hoe die tot stand zijn ge ko men. Dat is vaak niet door be wus te keu -
zes, maar om dat ze het ge volg zijn van om stan dig he den, bi o lo gi -
sche wet ma tig he den, oor za ken die we ontkennen. 

De mo cra tie bij voor beeld zou een keu ze zijn, die we sa men ma ken.
Als we ech ter de his to ri sche en evo lu ti o nai re ont wik ke ling be kij -
ken, is het in een si tu a tie waar in er een sur plus is aan mid de len
(tech niek, pro duc ten) ook een vrij wel on ont koom ba re mo dus om
de fun da men te le keu zes tus sen col lec tief en in di vi du eel be lang
vorm te ge ven. Is er min der sur plus, dan zijn an de re keu zes mis -
schien een lo gisch ge volg. Of ook het li be raal-de mo cra ti sche mo -
del een lo gisch eind punt is van de ont wik ke ling, zo als Fran cis Fu -
kuy a ma in 1992 stel de in zijn be faam de es say “The End of His to ry
and the Last Man”is de vraag, het neo-liberalisme bleek niet zo
ideaal uit te pakken.

Cul tuur is ook zo’n be grip waar we de stu ren de in vloed van de
mens nog al eens over schat ten en de on der lig gen de psycho lo gi sche
oor za ken en nood za ken ont ken nen. Cul tuur ont staat en krijgt vorm
in ge drag en ui tings vor men zo als ar chi tec tuur, mode, kunst, etc.
Dat kun je re gu le ren, sti mu le ren, een cul tuur be leid ont wik ke len,
maar om dat we de on der lig gen de oor za ken vaak niet goed in schat -
ten, werkt dat niet of niet goed en gaat bij voor beeld veel geld naar
de cul tuur van gis te ren, naar wat de con ser va tie ve en ou de re eli te
mooi vin den. Cul tuur is niet erg flexi bel, het is zelf ver ster kend,
om dat men sen de nei ging heb ben de “group mind” te vol gen, de
mode, de trends. De die pe oor za ken
van de cul tuur zijn angst en de be -
hoef te aan een so ci aal ka der, sur plus
(ruim te voor leu ke ding en, kunst, de
ho ge re la gen van Maslow’s
piramide), klimaat, en daar kan een
minister van cultuur weinig aan doen.

Indus tri a li se ring is ook zo’n ont wik -
ke ling, waar van we denk en dat de
men se lij ke geest kracht de ba sis is. Maar is het niet mo ge lijk dat de
te loor gang van de ver bin ding met het an de re, met name het ge loof,
de be hoef te aan ze ker heid en be heers baar heid deed toe ne men en tot 
we ten schap, tech no lo gie en dus in dus tri a li se ring en au to ma ti se ring
heeft ge leid. En er is ook de the o rie, dat de ve ran de ring van het kli -
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maat na de kou de mid del eeu wen tot sur plus en dus ruim te voor
kunst en wetenschap en meer individualiteit heeft geleid.

Als we niet open staan voor an de re cau sa li tei ten, niet al leen om -
draai en van oor zaak en ge volg, maar ook voor meer com plexe ver -
ban den dan A => B zo als A <=> B dan blij ven we vast lo pen. Mis -
schien is de oos ter se wijs heid, dat tijd een il lu sie is en al les een ein -
de lo ze cir kel de moei te waard als we nadenken over Post-Corona. 

Ge zond heid en ge luk, zing eving
De gees te lij ke volks ge zond heid wordt steeds meer be pa lend om dat
de geest ten slot te het lichaam aan stuurt. En dat zien we dan te rug in 
de zorg en de me di sche kos ten, die steeds maar toe ne men. Na denk -
en over en on der zoek doen naar pre ven tie, con di tie ver be te ring en
im mu ni teit (zo wel bi o lo gisch als men taal) is wat Co ro na wel dui -
de lijk maakte, maar kreeg nog geen invulling. 
In de po li tiek is pra ten over ge luk, lief de en zing eving nau we lijks
aan de orde. Er wordt wel eens ge we zen op de ge luks rang or de, we
doen het in ter na ti o naal niet zo slecht. Amster dam scoort goed als
ex pat-lo ca tie, onze ge zond heids zorg en onze pen si oe nen zijn top.
Echt na gaan hoe ge luk kig, ge zond en te vre den we zijn, dat la ten we 
aan psycho lo gen en so ci o lo gen over maar dat re sul teert te vaak in
lijst jes en rang or des, die te al ge meen zijn of vanuit een bepaald
standpunt opgezet. 
De sa men hang der ding en is nau we lijks aan de orde. Er wordt
symp to ma tisch van al les aang epakt en ook wel be reikt maar een
bre de vi sie ont breekt. Gees te lij ke en licha me lij ke ge zond heid zijn
nog vrij strikt ge schei den. Dat men sen ziek kun nen wor den om dat
ze on g e luk kig zijn, zich niet kun nen ui ten, geen con tact meer heb -
ben met hun om ge ving, ach dat los je toch op met een pil le tje! Dat
komt neer op symp toom be strij ding (brand jes blus sen) en zien we
over al, bij in sti tu ties en be drij ven, in de we ten schap, de me di sche
pro fes sie en in de zorg, in het on der wijs en de fen sie. Het hele wes -
ter se denken en doen is vooral reageren op symptomen geworden. 

De sa men hang tus sen gees te lij ke (psychi sche) en licha me lij ke ge -
zond heid is maar één van de in vals hoe ken maar wel een heel be -
lang rij ke en om in ma te ri ële ter men te spre ken, een heel dure. Want 
we kun nen wel de ge lijk spre ken van een ge luks cri sis, die zich ma -
ni fes teert als een ge zond heids cri sis. Men sen wor den zie ker en zie -
ker, de toe na me van auto-im muun ziek tes is heel dui de lijk, steeds
meer men sen lij den aan stress, PTSS (post trau ma tisch stress syn -
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droom), een zaam heid, ex tre mis me, de men tie (Parkinson’s heeft
vaak met een minderwaardigheidscomplex te maken). 

De kos ten er van in men se lijk lij den maar ook in euro’s nu en op
ter mijn groei en ons bo ven het hoofd. 
Ge brek aan ge luk en te vre den heid is een fun da men teel te kort, je
gaat twij fe len aan wie je bent. De iden ti teits-cri sis in de sa men le -
ving hangt mijns in ziens di rect sa men met de in di vi du e le iden ti teit
en zelf beeld, met hoe ie mand zich zelf waar deert en het le ven als
zin vol of zin loos be schouwt. Dat klinkt ho lis tisch en zwe ve rig
maar is een waar heid die in oude tra di ties en cul tu ren al heel lang
be kend is. ‘Mens sana in cor po re sano’ Gezonde geest in gezons
lichaam.

Feed back, te rug kop pe ling
De te rug kop pel-lus is een fun da men teel stuur mecha nis me, dat we
in de tech niek ken nen maar ook in de sa men le ving over al te genk -
omen. Het is de ba sis voor hoe we met el kaar om gaan, ook emo ti o -
neel. Als een feed back stuur mecha nis me niet goed werkt, treedt ui -
tein de lijk op sling ering op 
en wordt de zaak in sta -
biel. De fun da men te le
pro ble men bij feed back
zijn fou te mo del len (en
al go rit men), het ge brek
aan rust, fou te meet pun -
ten, en het in slui pen van
perverse prikkels en
terugkoppelingen. 
Opsling ering en uit de hand lo pen de si tu a ties ont staan bij voor beeld 
wan neer be slis sers in een be paal de si tu a tie zelf voord eel heb ben
van hun be slis sing en en er on vol doen de con tro le is om dat te gen te
gaan. Of wan neer de re ge laar (in stan tie) bij het me ten (het be oor de -
len van een situatie) bevooroordeeld is. 
Dat kun je dus ook per ver se te rug kop pe ling noe men. Dat geldt bij -
voor beeld wan neer art sen per soon lijk baat heb ben bij het voor -
schrij ven van be paal de ge nees mid de len. Of wan neer ambte na ren
hun ba zen gun sti ge cij fers kun nen aan rei ken, die wel zijn los ge -
zong en van het on der lig gen de doel om dat zo’n aan pak op ter mijn
ook hun ei gen car rière be vor dert. En klach ten la ten af han de len
door de ei gen af de ling. De voor beel den van een der ge lij ke per ver se 
te rug kop pe ling zijn over al te vin den, denk aan de toe sla gen af fai re.
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In al ge me ne zin is het wan neer er on vol doen de “checks and
balances” zijn en een gezonde machtenscheiding ontbreekt. 

Dat heeft dus al le maal te ma ken met het feed back-mecha nis me,
waar in de tech niek veel over te zeg gen is en dat neer komt op bij -
stu ren van pro ces sen op ba sis van me ting en en schat ting en. Ook als 
in dat stuur pro ces on vol doen de rust (of dem ping) is kan het uit de
hand lo pen, dan neemt de waan van de dag het over en ko men er
pa niek maat re ge len, die vaak averechts werken. 
De ver snel ling van pro ces sen en de te rug kop pel lus ver sterkt dat ge -
vaar, ook door de di gi ta li se ring
want al les wordt steeds kor ter en
meer real-time. Au to ma ti sche be -
slis tra jec ten, zo als die steeds meer 
de rol van men sen in stuur kring en 
over ne men, zo als AI-mo del len en
al go rit mes, tas ten de be heers baar -
heid aan, ze ker als ze ge heim en
niet ‘open ‘zijn. Rust in de be slis -
kring en gaat dan steeds meer ver -
lo ren, ‘nu’ re a ge ren wordt de
norm. Kor te ter mijn ef fec ten zijn
dan het eni ge ijk punt, verd er voor uit kij ken is las tig en tij dro vend.
Dat be te kent vaak symp to ma tisch re a ge ren, niet kij ken wat er fun -
da men teel aan de hand is. Een van de pijn pun ten is het op gooi en
van bal letjes en ex pe ri men te ren met veiligheid, gezondheid,
klimaat en milieu die on voldoende zijn door gedacht. 

Per vers
Wan neer in een te rug kop pel lus dan ook nog prik kels zijn ing -
ebouwd waard oor be trok ke nen di rect of op ter mijn zich zelf kun nen 
be voord elen (dat kun je als per vers zien), dan gaat het snel berg af -
waarts met het sys teem. Dan sluipt het ver val en de cor rup tie bin -
nen, ko men er ab sur de be lo ning en, gaan on der- en bo ven we reld
door el kaar lo pen, en gaat het draag vlak ver lo ren. Zon der te gen -
macht, zon der on af hank elij ke eva lu a ties, zonder rust in de stuurlus
gaat het mis. 
Een alar me rend voor beeld is dat in de VS er door de over heid bo -
nus sen wer den be taald voor be paal de me di sche be han de lop ties, en
de zie ken hui zen die daar erg com mer cieel wer ken ging en die na -
tuur lijk ent hou si ast uit voe ren. Ook in Ne der land kre gen de zorg en
het me di sche bas ti on al ler lei sti mu li toe ge scho ven, Co ro na was
naast een men se lij ke ramp een een dui de lijk verd ien mo del voor de
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me di sche we reld en dat werd, ook door het OMT en RIVM, goed
verd edigd. De feed back van uit de sa men le ving en de eco no mie
werd niet ge ho no reerd, de me di ci bepaalden het beleid (en vulden
hun zakken, menen nu velen).

So ci al me dia trends, klach ten, re fe ren da, kli klij nen, in ter ne klok -
ken lui ders, Wi ki le aks, de mon stra ties, hu mor, spot pren ten, li te ra -
tuur en the a ter, etc. zijn ook feed back en es sen tieel om mis stan den
te sig na le ren. Het af han de len van klach ten door de aang eklaag de
or ga ni sa tie zelf zo als ge brui ke lijk bij po li tie, over heid, so ci a le
zorg, be las ting dienst, etc. bin nen de stuur lus en zon der
onafhankelijke toetsing is dus gevaarlijk en zelfs pervers.

Feed for ward is een an de re ma nier om te stu ren, dan ga je uit van
doe len en ide a len en pro beer je die te re a li -
se ren. Dat is het oor spronk elij ke idee van
po li tie ke stu ring, en dat is wat plan bu reaus 
en ad vie sor ga nen zou den moe ten doen
maar die zijn ook slacht of fer ge wor den
van de nei ging al les in mo del len te gie ten,
be slis sing en over te la ten aan ge au to ma ti -
seer de be slis tech nie ken (al go rit mes) en
daar mee gaat de waar de van idealen vaak teloor en de menselijke
raakt uit beeld.

Onder wijs
Het on der wijs lijkt voor al op ver vlak king te stu ren, ach ter stan den
voor ko men, ie der een ge lijk, ta lent moet maar even ‘bukken’, liefst
als baby al naar school om de ach ter stan ders er bij te ha len. Maar
wat wil len we met on der wijs? Bra ve sla ven met al le maal een vage
‘college’ de gree (bache lor of zo) en geen werk voor de mid del ma ti -
gen, of juist di ver si teit en ge laagd heid in ta lent ani me ren en de top -
pers la ten wer ken aan ech te oplos sing en en uit da ging en. Zij kun nen 
de com pe ti tie wel aan en wij worden er mogelijk ook beter van. 
De pres ta tie dwang in het on der wijs is moor dend voor de mees te
kin de ren (en hun ou ders); huis werk, bij les sen en tests, hun zelf res -
pect wordt aang etast, er is zo geen zing eving, geen ple zier, geen
‘spelen is leren’. Hoe kun je dan een pas sen de en leu ke baan vin -
den, en te vre den zijn met je le ven. Dat gaat de gees te lij ke ge zond -
heid nog verd er aan tas ten, de pres sie, PTSS, en de kos ten zijn wan -
stal tig als je dat zou doorrekenen.
Onder wijs moet te rug naar het doel, men sen voor be rei den op de sa -
men le ving van mor gen, ten ein de hen nut tig en dus zin vol te la ten
par ti ci pe ren, naar ken nis en kun de. Le ren be gint met spe len, met
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fou ten kun nen ma ken, keu zes en rol mo del len pro be ren, je ‘zelf’
ont dek ken en vor men. Sa men met an de ren so ci aal ge drag ont wik -
ke len, niet al leen de bes te hoe ven te zijn bij de CITO-toets. Dus te -
rug naar de pe da go gie! Het hele on der wijs en ze ker de we ten schap
is een ri tu eel ge wor den, met ti tels en ‘quotation’ in dexen, bijna een 
theater met vooral veel hiërarchie en broodnijd.
Gro te ont dek king en ko men nog steeds van enk eling en die in de te -
gen wind op stij gen. Geld spen de ren aan mid del ma ti ge gra zers, niet
aan unie ke gees ten, is ver spil ling. Het sti mu le ren van in no va tie
gaat niet al leen door er geld te gen aan te gooi en maar door uit da -
ging en en nood zaak, mis schien wel te gen wer king en el len de, dan
groeit talent en laat zich zien. 

Schaal groot te, groot en klein niet ge lijk be han de len;
Ie der een ge lijk be han de len lijkt een mooi prin ci pe maar de zelf de
boe te opleg gen aan een mil jo nair als aan een bij stands trek ker wordt 
niet als recht vaar dig er va ren. Klei ne ver gis sing en be straf fen als
zwa re frau de (de toe sla gen af fai re) , gro te be drij ven voord elen gun -
nen die al leen uit schaal groot te voort ko men ook niet. Als we spre -
ken over een men se lij ke maat, zo als bij sub si di a ri teit (komt ook
nog la ter aan de orde), dan be te kent dat ac cep te ren dat er maat werk 
no dig is, op al ler lei ge bie den. Daar is in de loop der tijd van we ge
de aan tal len en com plexi teit op ing ele verd, groe pen zijn bij el kaar
ge veegd, for faits, toe sla gen, al ler lei maat re ge len om te ag gre ge ren
maar het re sul taat is dat nie mand zich echt ge waar deerd voelt, ve -
len zich slacht of fer ach ten of twee de rangs bur ger en in lij de lijk of
ac tief ver zet gaat, be las ting ont wijkt, te hard rijdt, en ener gie ver -
spilt, het milieu vervuilt. We industrialiseren alles, efficiency is
heilig, de menselijke maat is uit beeld geraakt.
Die ten dens om ke ren is niet een vou dig en heeft weer te ma ken met
be trok ken heid en draag vlak en is es sen tieel als we de gro te pro ble -
men met ong elijk heid, mi lieu en kli maat willen aanpakken.

Symp to ma tisch ver sus ho lis tisch
Moet je nu al les in het licht van de eeu wig heid zien of kun je ook
nood ver ban den ac cep te ren. Het draait vaak om de vraag, of de
over heid of in sti tu ties en zelfs be drij ven op het juis te mo ment en
ni veau heb ben ing egre pen en met name rond de Co ro na-cri sis is dat 
echt een kwes tie die veel men sen be zig houdt. Moest het al le maal
zo cen traal, zo zo ge naamd vei lig en ze ker maar met voor bij gaan
aan de in breng van uit het veld, voor bij gaan aan het oor deels ver mo -
gen van de bur gers, de al ter na tie ve me di sche we reld en de ex perts
die een an de re vi sie had den dan de men sen van het RIVM en de
po li tiek? Met als re sul taat dat de maat schap pij nu is ge po la ri seerd,
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de vrij heids zoe kers te gen over de ze ker heids zoe kers, de brave
volgers tegenover de ongeruste individualisten. 

Draag vlak, de mo cra tie
Het idee dat het volk mag kie zen was al in het oude Grie ken land ta -
me lijk be perkt, al leen de eli te, de me ri to cra tie mocht een scherf bij -
dra gen, vrou wen, sla ven en vreem de ling en dus niet. De mo cra tie
zo als we die nu ken nen is een ge trap te, ver te gen woor di gen de me ri -
to cra tie ge wor den, po li ti ci moe ten niet al leen slim zijn maar me di a -
ge niek en zeker niet te filosofisch zijn ingesteld. 
Het idee, dat ze ide a len na stre ven is af ge gle den naar een aan pak
waar bij de zo ge naam de ide a len de vlag gen zijn waar men in de
ver kie zings tijd mee zwaait en be lof tes over doet maar verd er lak
aan heeft. Rechts doet links, links steunt rechts be leid, rit se len en
re ge len is stan daard, en wie braaf mee doet mag toe tre den tot het re -
gen ten dom, de leu ke baan tjes, zich nes te len in de leem la gen van de 
me ri to cra tie of het moe ras van ad vi seurs en in sti tu ties, of de over -
stap ma ken naar het groot ka pi taal, dat een ong econ tro leer de
machts fac tor in de me ri to cra tie is ge wor den. Ook hier blijkt de te -
rug kop pe ling, het idee dat ui tein de lijk de bur ger of kiezer via z’n
stem de koers bepaalt, niet goed meer te werken.
Het ver trou wen in de re ge ring, de de mo cra tie, het groot ka pi taal, de
kerk en de we ten schap is af ge no men, voor ve len al he le maal verd -
we nen. Nu is de vraag wan neer de grens wordt be reikt waar bij de
mas sa het niet meer pikt, ong ehoor zaam wordt en gaat mui ten? Met 
wat oproer kraai ers voor op, wat mar te la ren voor de goe de zaak en
dan cha os, pa niek en in stor ten van het vi ge ren de mo del, mis schien
zelfs wel van het westerse neo-liberale model. 
Her stel van het draag vlak is dus es sen tieel, ten zij die in een stor ting
ge zien wordt als de eni ge ma nier om op ter mijn de uit da ging en qua 
mi lieu, kli maat, ong elijk heid en zeg gen schap aan te gaan. Het voe -
den van het ver trou wen kan ech ter niet wor den af ge dwong en of op -
ge legd, en zeker niet van bovenaf. 

Draag vlak is een re sul taat, geen pro ces. De weg er naar toe draait
om res pect, kan seng elijk heid, waar de ring van di ver si teit, van ie -
ders bij dra ge als waar de vol, om zing eving en ge luk voor bij het ma -
te ri ële, om Kant’s Ca te go risch Impe ra tief en Je zus z’n bood schap
dat we de an der moe ten be han de len zo als we zelf be han deld zou -
den wil len wor den. Het her stel van ver trou wen moet on der aan be -
gin nen, de we ten schap pers en ex perts hoe ven niet over ge haald te
worden, draagvlak begint bij de gewone burger. 
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Die heeft, in de in for ma tie-tsu na mi van de me dia, de so ci a le me dia, 
het fake-nieuws, de in flu en cers en de po pu lis ti sche po li tiek wei nig
vas tig heid meer. Er zijn geen buurt hui zen en ont moe tings plek ken
meer, nau we lijks lo ka le me dia en buurt krant jes; de buurt fees ten,
klein scha li ge fes ti vals, sport en cul tuur zijn sluit pos ten ge wor den.
Inspraak is een was sen neus, co he sie en sa men wer king op men se -
lijk ni veau al gauw wap pie en ter ro ris ti sche sa men zwe ring. Maar
de men se lij ke maat in de in for ma tie-voor zie ning be gint toch bij de
fa mi lie, de bu ren en vrien den, fysiek en informeel, niet bij
platforms als Instagram of Facebook? 

Val se in for ma tie
De vas tig heid, die we ver wach ten van in for ma tie, zo als dat wat in
de krant staat klopt, loopt steeds meer ge vaar. Er is fake news, val -
se in for ma tie, phis hing en vi rus sen ver stopt in in ter net com mu ni ca -
tie, zelfs een foto of vi deo kan zo wor den ge ma ni pu leerd, dat de
waar heid ge weld wordt aang edaan. AI ont wik ke ling en in de ma ni -
pu la tie van in for ma tie zo als ChatGTP ma ken dit ang stig dui de lijk,
hele sec to ren zo als on der wijs, zorg en mar ke ting gaan op de schop. 
We heb ben vrij wel on be perk te toe gang tot data maar we we ten niet 
en steeds min der of het be trouw ba re in for ma tie ople vert (data is
pas in for ma tie als het je raakt, a bit is only information if it bytes). 

Het idee van een epis te mo lo gisch vei li ge sa men le ving, waar in ken -
nis dus be trouw baar is, gaat steeds meer ver lo ren. Daard oor wor -
den we fun da men teel en exis ten tieel on ze ker, voe len ons min der -
waar dig heid, verd rink en in de qua si-in for ma tie en dat tast de gees -
te lij ke en ui tein de lijk de lichamelijke gezondheid aan.

Een an der ge vaar van niet ge waar deerd voe len is dat we aan slui ting 
zoe ken bij deel be we ging en, zo als in de iden ti fi ca tie met #me too,
BLM, et ni sche of re li gieu ze se pa ra tis ten of fun da men ta lis ten,
Apple pro duc ten, mo de trends, in flu en cers, etc. en daar mee een deel 
van onze ei gen iden ti teit in le ve ren als com pro mis. Dat in rui len van
een min der waar dig heids ge voel voor een meer der waar dig heids-om -
ge ving zag Wil helm Reich al als fas cis me, het ontlenen van macht
en positie aan het systeem, de partij, etc.
De frag men ta tie van po li tie ke stro ming en is dui de lijk een iden ti fi -
ca tie-pro bleem. Een be ter be grip van wat iden ti teit be te kent en hoe
het wes ter se pa ra dig ma door al die stress en com pe ti tie en symp to -
ma ti sche kor te ter mij noplos sing en ook de in di vi du e le iden ti teit ver -
splin tert en zo voor al die welvaartsziekten zorgt, is hard nodig. 
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Com fort ver sus pri va cy
Inter net maakt ons le ven com for ta be ler, we kun nen er van al les
mee, dienst ver le ning is mak ke lij ker en snel ler, on der ne men kan
van uit je slaap ka mer, er zijn al ler lei voord elen. Maar vaak moe ten
we daar voor pri va cy op ge ven, want Goog le en Fa ce book wil len
van al les over je we ten, om er geld meer te verd ie nen. Ze zijn dan
verd er gra tis maar verd ie nen door je de juis te (qua ver ko pen) ad -
ver ten ties en in for ma tie te ge ven. Dat werkt niet al tijd goed maar
com fort bie den is wel het ach ter lig gen de idee ach ter veel van de
qr-code apps, maar dat komt wel met verlies van zeggenschap.. 

Pri va cy is es sen tieel voor men sen als nood za ke lijk on derd eel van
le ren en groei en. Inti mi teit als ge deel de pri va cy is we zen lijk voor
zing eving en ge luk. Di ver si teit en pri va cy staan niet te gen over el -
kaar, bei de zijn es sen tieel. Pas als we ‘anders’ mo gen zijn kun nen
we de ‘ander’ ook waar de ren. Di ver si teit is enorm be lang rijk, in de
na tuur (bi o di ver si teit) waar het de weer stand en over le vings kan sen
be paalt, in ons lichaam waar de mil jar den bac te ries tam men in onze
dar men en or ga nen een rol spe len in im mu ni teit en ziek te maar ook 
in de sa men le ving. Ver vlak king, in de fy si ca noemt men dat en tro -
pie, zo als we die zien toe ne men door glo ba li sa tie en trans pa ran tie,
maakt ons kwets baar. Le ven, cul tuur, kunst, maat schap pij-her vor -
ming, in no va tie, dat flo reert al le maal door di ver si teit, op alle ni -
veaus. Er moet ruim te zijn voor de anti-the se (He gel) als we voor -
uit wil len en tot syn the se ko men, ook op per soon lijk ni veau. Res -
tric tie en re pres sie om zogenaamd het algemeen belang te dienen
en het ‘Greater Good’ te bevorderen is een gevaarlijke politiek.

Vrij heid, daar draait het om. De bur ger is in de verd edi ging ge -
dwong en, moet zich ver we ren te gen ambte na ren, boa’s, de be las -
ting dienst, de zor gin stel ling en. De in stan ties voor de bij stand, de
so ci a le ver ze ke ring en en hun ing ehuur de zorg steu ners zijn eer der
af knij pers en be spaard ers, die voor al zich zelf moe ten be wij zen
door de bur ger als frau du leus en cor rupt te be han de len. Je bent
fout, be wijs maar dat je goed bent, een om draai ing van een fun da -
men teel rechts prin ci pe, na me lijk dat je onschuldig bent tot het
tegendeel bewezen is.

Het as-denk en
Vei lig heid en vrij heid wor den ons voor ge scho teld als lig gend op
één as, en er wordt ge steld dat wat min der vrij heid nood za ke lijk is
om de vei lig heid te ver stre ken. Dat is ech ter een heel ong emak ke -
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lij ke denk fout, want vei lig heid en vrij -
heid zijn al le bei no dig, het zijn aparte
dimensies. 
Vei lig heid en vrij heid moe ten bei de de
ruim te krij gen, en niet wor den ge po la ri -
seerd of te gen el kaar wor den uitgeruild.
Dat zelf de as-denk en en po la ri se ren ko -
men we va ker te gen, open heid te gen -
over pri va cy, di ver si teit en in di vi du a li -
teit te gen over een vor mig heid en cen tra -
li sa tie. So ci a le me dia bie den zo ge -
naamd meer di rec te con tact mo ge lijk he den maar zijn on der tus sen
ka na len voor ma ni pu la tie, kud de ge drag en identificatie met beperkt 
perspectief geworden.

Tel oor gaan van de men se lij ke in te gri teit
Het oude Ro meins-Rijn land se rechts prin ci pe, ik noem de dat al eer -
der, was dat van een ie der ver wacht mocht wor den als goed huis va -
der op te tre den, deugd zaam en be trouw baar maar ook flexi bel,
pas send bij de om stan dig he den. Wet en recht kun nen uit een lo pen,
de rech ter weegt be lang en af. De in te gri teit van par tij en en de bur -
ger is uit gangs punt, schuld moet be we zen wor den. Een uit gangs -
punt dat rust, per ma nen tie, zorg im pli ceert en past bij een sta bie le
sa men le ving, waar de bur gers sa men wer ken en niet con cur re ren.
Dat staat te gen over het Angel sak si sche prin ci pe, dat par tij en al les
moe ten re ge len en vast leg gen, dat recht ge ba seerd is op ge woon te
en ju ris pru den tie, op on ve ran der lijk heid en dat wet en recht over -
eenk omen. Dat heeft daar ge leid tot een ad vo ca ten cul tuur, een aan -
spra ke lijk heids mo del dat duur, ver lam mend en klas se-ge voe lig is,
arme men sen kun nen hun recht niet be ta len en dus ha len. Het past
wel bij de ba sis van de Ame ri kaan se sa men le ving, die mikt op
voor uit gang, ve ran de ring, meer een ja ger-men ta li teit dan die van de 
Europese boer en stedeling, en vooral competitie bevordert. Met
wetten die vooral de burger beschermt tegen de overheid.

In Ne der land zijn we te veel de Ame ri kaan se kant op ge gaan, dat
voe len de men sen. De in di vi du a li teit en suc ces staat voor op, de
com pe ti tie in werk, oplei ding, on der ne men, in ves te ren wordt ge sti -
mu leerd maar ten kos te van de ver lie zers. Er is een gro te de ling aan 
het groei en, arm ver sus rijk, pas send in de me ri to cra tie ver sus ach -
ter blij vers, eli te ver sus mink ukels, scha pen en wol ven, braaf en op -
stan dig, pro de maatregelen versus vaccinvrijen.
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� 36 Nor maal, be ter nor maal, re set

Gaan we te rug naar de Pre-Co ro na si tu a tie? Veel men sen wil len dat 
wel en ho pen op een te rug keer naar wat we ken den en in re tro spec -
tief ei gen lijk wel pri ma von den. Onder tus sen is ech ter de maat -
schap pij en zijn wij al len mis schien ve ran derd. We ko pen, doen en
denk en, wer ken en le ren an ders, en er zijn ver ont rus ten de be drei -
ging en als kli maat, fi nan ci ële onrust, twee deling en milieu.
Het is daar om lo gisch om eerst een in ven ta ri sa tie te ma ken van de
pro ble men die op ons af ko men en de uit da ging en voor de Post Co -
ro na sa men le ving op een rij tje te zet ten. Geen op som ming van
knel pun ten waar di rect een oplos sing voor moet ko men maar een
ka der en een vi sie over waar het in de kern om draait.
Ei gen lijk was dit hoofd stuk het be gin van mijn ex plo ra tie naar de
Post-Co ro na toe stand. De we ten schap, de mar ke ting boe ken, mijn
er va ring als on der ne mer had me ge leerd om te denk en in Po wer -
point ter men, in lijst jes en menu’s; al les te rug breng en tot hap kla re
brok ken. Toen dus in mei 2021 er een ein de leekt te ko men aan de
Co ro na-cri sis want de vac ci na tie zou die toch wel tem men, be gon
ik daar mee. Nut tig, maar ook een ma nier om te ver zan den in de op -
som ming en en die vage hoop van dat voor jaar is on der tus sen ook
wel on der uit ge gaan. Dat be sef je na een tijd je en dan ga je de
hoofd pun ten er weer uit ha len en schreef ik het voor gaan de hoofd -
stuk. Maar de opsomming en inventarisatie kan toch niet
achterwege blijven.

Inven ta ri sa tie van pro ble men en uit gangs pun ten
Wat is er ve ran derd, waar moet wat aan ge daan wor den, kun nen we 
toe met be ter nor maal, met wat re pa re ren of moet er een re set ko -
men? Het idee, dat we te rug gaan naar ‘normaal’ is mis schien voor
veel men sen aan trek ke lijk en po li tiek een be lof te maar de fun da -
men te le pro ble men die ons aan sta ren, maken dat niet erg zinvol. 
Daar om wordt er ge spro ken over het ‘nieuwe normaal’ dat is te rug
naar nor maal met wat aan pas sing en, met name voor wat be treft de
kli maat cri sis. Van uit de neo-li be ra le en me ri to cra ti sche hoek en
dan met name de ge ves tig de eli te en het groot ka pi taal is er een po -
ging om in die zin met wat aan pas sing en de be staan de si tu a tie nog
door te zet ten. De ge bruik te me ta fo ren, zo als ‘Grand Reset’ en
‘Building Back Better’ wek ken de in druk dat de krach ten hier ach -
ter (zo als het WEF in Da vos) ech te ve ran de ring na stre ven. Maar ik
gaf al eer der aan dat het hele New World Order (NWO) idee in
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mijn op tiek ge zien kan wor den als een ach ter hoe de ge vecht van de
eli te die zich be dreigd voelt en met al ler lei com pro mis sen de fei te -
lij ke ong elijk heid toch in stand wil hou den. Dat kan mak ke lij ker als 
ie der een di gi taal ge oor merkt is, als al les over ge zond heid, ge drag,
be zit en ca pa ci tei ten vast ligt in di gi ta le bestanden, die ons
sluipenderwijs worden opgedrongen omdat het zo veilig en handig
is.

Er zijn na tuur lijk wel een aan tal za ken die zich niet zo een vou dig
la ten te rug breng en naar ‘normaal’ of zelfs een her ij king van de
wes ter se ra ti o na li teit op on derd elen, zo als de ‘reset’. Mis schien
moet het hele denk en over maak baar heid, over denk en, be wust zijn
en de rol van de mens heid maar eens op de schop. Er zijn se rieu ze
be drei ging en en pro ble men, op een breed ge bied. Deels bui ten onze 
macht, zo als de zon ne ac ti vi teit, maar voor een groot deel het ge -
volg van de ma nier waar op we met de aar de, de na tuur, de hulp -
bron nen en de men se lij ke waardigheid zijn omgegaan. Wat speelt
er?
| A: Pro ble men op kor te ter mijn zo als de kos ten van de cri sis,

vluch te ling en, long co ro na klach ten, her stel van de eco no mie, in -
fla tie, het toe ris me en reizen.

| B: Een aan tal pro ble men op lange ter mijn: be vol kings groei (zelfs 
bij nu over al te rug lo pen de ge boor ten), kli maat, mi lieu, ver grij -
zing, (bio-)di ver si teit, na ti o na le iden ti teit, eco no mi sche orde,
financiële stabiliteit.

| C: Pro ble men met de de mo cra tie, de staats huis hou ding en de
staat, waar ove ri gens het ka mer lid Pie ter Omtzigt een goe de aan -
zet voor heeft ge maakt met zijn vi sie over een nieuw so ci aal
contract.

| D: De gees te lij ke volks ge zond heid vraagt aan dacht: ge brek aan
zing eving, zeg gen schap, pri va cy, au to no mie, cen suur, waar de -
ring voor ie ders kwaliteiten.

| E: Er zijn blij ven de ve ran de ring en ge ko men in de ma nier waar op 
we le ven, wer ken, za ken doen. Die zien we in de eco no mie, in
ons ge drag, lo gis tiek, ver voer, OV, on der wijs, veel al sa men -
hang end met di gi ta li se ring en kunst ma ti ge in tel li gen tie (AI)
maar ook met ge wen ning aan an de re com mu ni ca tie vor men, de
on li ne eco no mie, be taal ge drag, toe ne men de iden ti fi ca tie met
deel be lang en, an de re vor men van wer ken, ve ran de ren de ex port -
kan sen, nieu we top sec to ren, in ter na ti o na le sa men wer king, huis -
ves ting, ei gen doms ver hou ding en, nieu we geld vor men,
block-chain con trac ten (bit coin), ga mi fi ca ti on (al les tot spel ma -
ken), PTSS, me di sche di a gnos tiek en ziek te kos ten, de we ten -
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schap als ver zuild pa ra dig ma, het ein de van de rou tin eklus sen, de 
toe komst van de bin nen stad, toe ris me, re cre a tie, fes ti va li sa tie, de 
de len-eco no mie, er va rings- eco no mie, de emotie-economie,
intuïtie en crowd-sensing. Deze categorie vraagt om verdere
inventa risatie en invulling en komt deels nog aan de orde.

Er komt in fei te een hele la ding ve ran de ring en en daar mee pro ble -
men en uit da ging en op ons af, die al leen in een to taal vi sie aang -
epakt kun nen wor den. De hui di ge op de ling in sec to ren, mi nis te ries, 
bran ches en de or ga nen en in sti tu ties uit het ver le den zal op de
schop moeten. 
Nu is een com ple te her schik king van de sa men le ving een zeer ing -
rij pend pro ces, dat mo ge lijk niet zon der ge weld en cha os mo ge lijk
is. Het helpt om eerst eens te zien, wel ke uit gangs pun ten en pro ble -
men ons te wach ten staan. Er zijn een paar dui de lij ke uit gangs pun -
ten en prin ci pes no dig, die sa men de out li ne van een nieuw pa ra -
dig ma aang even, als basis voor beleid en uitvoering.

Om te be gin nen het on der scheid tus sen goed en kwaad, na tuur lijk
eeu wig een twist punt maar erg be pa lend voor de in rich ting van een
sa men le ving. Er is geen uni ver se le waar heid of goed heid. Nor men
en waar den vloei en voort uit de keu zes die ge maakt wor den, ex pli -
ciet of im pli ciet, be tref fen de twee as sen, de per ma nen tie en de flux, 
of wel het col lec tie ve ver sus het in di vi du e le. Bei de zijn no dig, we
heb ben vei lig heid én vrij heid no dig, te veel na druk op het één van
de twee maakt een sa men le ving in sta biel. In het Wes ter se mo del
zijn we door ge scho ten naar in di vi du e le vrij heid ten kos te van col -
lec tie ve vei lig heid, maar dat is geen ge ba lan ceer de si tu a tie of uit -
wis se ling, bei de zijn nood za ke lijk. De over heid moet zo wel de per -
ma nen tie als de flux aan stu ren en be scher men maar kan daar dus
ook in door schie ten naar een te een zij di ge be na de ring. En dan is er
de on der lig gen de struc tuur, hoe richt je dat in? Er komt bij het ma -
na gen en “ver ze ke ren” van de nood za ke lij ke balans snel een hoop
bureaucratie kijken, hiërarchie, protocollen, regels en het afkalven
van tegen macht.

Een lijst je van verd ere uit gangs pun ten die prin ci pieel aan de orde
zijn en al eer der zijn ge noemd, om vat ook:
• Bij het denken over vrijheid en rechten altijd beseffen, dat er

plichten tegenover moeten staan, zorgen dat er evenwicht is in
halen en brengen.

340



• Niet symptomatisch maar integraal, multidisciplinair de
problemen aanpakken. De term holistisch is passend maar wat te
zweverig

• Wetgeving en uitvoering maar ook collectieve dienstverlening
“proportioneel, subsidiair en effectief” maken. (dat zijn de
Europese uitgangspunten). Subsidiariteit hangt samen met de
menselijke maat en moet ook toetsbaar zijn.

• Handhaving en zo nodig herstel van de machtenscheiding, op
alle niveaus en ook met toetsing ervan. Tegenmacht moet, balans 
in de macht!

• Inzicht krijgen in diversiteit, maar ook biodiversiteit. Acceptatie
van verschillen, geen eenheidsworst voor groot en klein, arm en
rijk, geen algemene menselijke maat maar customisatie,
aanpassing aan individuele wensen. Dat zien we in de economie
maar moet ook in wetenschap, de medische wereld en de
bestuurslagen doordringen.

• Verandering is re gel en (verworven) rechten (zoals huur) moeten 
misschien qua tijd beperkt worden. Maakbaarheid is een illusie,
een verstarrend begrip dat stoelt op protocollair proces-denken,
op budgetten, plan ning, op het onvoorspelbare proberen vast te
leggen, niet op creatieve impulsen en dissociatie. Eigendom
bijvoorbeeld is de ba sis van permanentie maar werkt ook
verstarrend en beperkt het delen. 

• Het proces-denken beperken, modellen gebruiken als toetsing en
als hulp voor de verbeeldingskracht, niet als uitgangspunt. De al
gebruikte inzichten, modellen en algoritmen onderbrengen in het
industriële eigendomsrecht, zoals octrooien (patenten) met
heldere re gels voor publiek domein gebruik, zoals nu ook speelt
bij de vaccins.

• Begrip voor psychologische proces-beheersing, met name de
functie van terugkoppeling ofwel feed back. Daarin zijn, mede
door de digitale versnelling van communicatieprocessen, rust en
bezinning ten of fer is gevallen aan ‘per verse’ stim uli en
irrelevante evaluatie- en meetpunten met resonantie en
opslingering tot gevolg. 

• De geestelijke gezondheid erkennen als bepalende fac tor, fysieke 
gezondheid en geluk zijn resultaat. De menselijke en
economische kosten van ontevredenheid, frustratie, isolatie in
beeld brengen.

• Gezondheid en zingeving beginnen in onze geest, onze
immuniteit is zowel psychisch als biologisch te beïnvloeden.
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• Begrip voor de noodzaak van pri vacy en intimiteit (=gedeelde
pri vacy) en het toelaten, misschien zelfs stimuleren van het
maken van fouten als deel van leerprocessen en vooruitgang.

• Een breder kosten/opbrengsten model voor de publieke en pri -
vate sec tor dat ook mi lieu, gezondheid, geluk en sustainability
(duurzaamheid, lange termijn levensvatbaarheid) omvat.

• Het herkennen van identiteitsconflicten en identificaties, op
persoonlijk en collectief niveau. Het opgaan in deelbelangen,
losge raakt van de onderliggende identiteit, leidt tot identificaties, 
bijvoorbeeld met BLM of #metoo, maar ook wetenschap en
religie zijn in wezen identificaties, traumatische afsplitsingen
van een holistische en integrale visie.

• Supranationale samenwerking entameren betreffende
cyberspace, databeheer, pri vacy, censuur, het toelaten van
klokkenluiden en onderzoeksjournalistiek.

• De maatvoering van internationale samenwerking afstemmen op
beheersbaarheid en betrokkenheid.

• Het scheppen en stimuleren van gecontroleerde gegevens en
nieuws, tegengaan van‘fake’ nieuws, niet door verbieden of
censuur maar door ‘betrouwbare’ bronnen te steunen.

• Niet sturen op imago en sta tus maar op doelen, inhoud en
gevolgen

• Democratie niet zien als ideaal maar als nuttig in stru ment voor
gemeenschaps-denken, zingeving, betrokken zijn.

• Als nieuwe overheidstaak het faciliteren van mobiliteit en
fysieke ontmoeting erkennen, als tegenwicht voor de
onpersoonlijke digitalisering. Dit heeft te maken met de
ruimtelijke ordening, cultuur, recreatie, wonen, zorg, vervoer, en
de nieuwe kerntaak van de stad, namelijk als contactplatform.

Blij ven de ve ran de ring en:
De sa men le ving en de we reld zijn toe aan een gro te om po ling, een
kan tel punt. Dat is mede door de Co ro na-cri sis heel ac tu eel ge wor -
den, en het is tijd voor her ij king van uit gangs pun ten en de er ken -
ning, dat we niet meer te rug kun nen naar het oude ‘normaal’. Ik zet 
ze nog maar een keer in een mis schien wat dub bel op lijst je, om de
ge dach ten en context duidelijk te maken.
| De druk van een nog steeds groei en de be vol king, die we reld wijd 

al les on der druk zet, angst ver oor zaakt, en daar mee de sa men le -
ving ver lamt. Er is wel een dui de lij ke af na me in ge boor tes (per
ge zin), maar er zijn zo veel jeug di gen, dat groei naar 10 mil jard
of meer ei gen lijk on ver mijd baar is. Onder tus sen is de wal ech ter
het schip aan het ke ren, ge zond heid en le vens ver wach ting lo pen,
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ze ker in het Wes ten, nu te rug, pan de mi ën, oor log, hong ers nood
drei gen mas saal slacht of fers te gaan kos ten. Daar pro be ren we
wel wat aan te doen, maar het even wicht is zo da nig zoek, dat het
bij na on ver mij de lijk is dat er gro te en ramp za li ge sterf te komt.
Dat kan men zien als kar misch, als een na tuur lijk pro ces of be -
paal de partijen daarvoor verantwoodelijk achten, de harde
realiteit komt op ons af.

| De di gi ta li se ring heeft veel om ge gooid, zo als het on der wijs, het
wer ken, het fy sie ke con tact en woon vor men, in rich ting van wo -
ning en, de ta ken en toe gank elijk heid van over heid en dien sten,
maar ook ge va ren ge bracht. Daar om is een sa men hang en de vi sie
no dig, die met name com fort/vei lig heid/ef fi cien cy en pri va -
cy/vrij heid/ef fec ti vi teit niet als te gen stel ling maar als apar te di -
men sies ziet. Die vi sie moet niet uit gaan van het ver le den maar
een toe komst beeld bie den met doe len en ide a len, waar den en
deug den, die niet al leen de ra ti o ne le maar ook de emo ti o ne le en
intuïtieve en zelfs de spirituele aspiraties van de mens honoreert. 

| Macht vraagt om te gen macht en con tro le, die is in de hui di ge ge -
trap te qua si-de mo cra tie goed deels ver lo ren ge gaan, maar ook
ont breekt in al ler lei te rug kop pel lus sen zo als klach ten pro ce du res,
bur ger rech ten etc. Een goed be grip van hoe feed back werkt en
vaak niet werkt door im per fec te te rug kop pe ling, door ge brek aan 
rust (het ge vaar van de op sling ering) en ade qua te en on af hank -
elij ke meet pun ten en sen sors. Toet sing, de mon stra ties, klok ken -
lui ders, toe gank elij ke rechts spraak, al le maal deel van de
feedback die nodig is voor een stabiele samenleving.

| Er is een groei end ver schil tus sen eli te en mas sa en het af kal ven
van de mid denk las se, dat is een scheu ring die de maat schap pij
steeds meer verd eelt en op den duur in sta biel maakt. Dat heeft
ook met di ver si teit te ma ken, een beet je an ders kan, te veel werkt 
ver sto rend. Draag vlak is be lang rijk maar mag niet neer ko men op 
negeren van de minderheid.

| De (Eu ro pe se) uit gangs pun ten ef fec ti vi teit, sub si di a ri teit en pro -
por ti o na li teit blij ken te vaak hol le woor den, de over heid be slist
bij edict, de bur ger is vrij wel mach te loos ge maakt. Er is geen be -
roeps mo ge lijk heid om wet ten en re ge ling en aan de Grond wet te
toet sen. Er is een Con sti tu ti o neel Hof no dig maar ook een in stan -
tie (recht bank) waar de Eu ro pe se uit gangs pun ten ook lo kaal ge -
toetst kun nen wor den, door bur ger en in sti tu ties. Zo lang die er
niet zijn, kan dit als een taak aan de Raad van State worden
opgedragen met controle door de Eerste Kamer.
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| Na tuur- en kli maat be wust zijn groeit en dat be te kent voor veel
sec to ren zo als de voe dings in dus trie, de ener gie sec tor en de bouw 
een uit da ging. De bur ger mag niet ver ge ten wor den als deel van
het pro bleem en oplos sing. Sub si di a ri teit of wel men se lij ke maat
be te kent ook de in di vi du e le bur ger betrokken en verant -
woordelijk maken.

| Plan ma ti ge voor spel ling en en mo del len blij ken vaak tot doel te
wor den, niet meer ge re la teerd aan de wer ke lij ke ont wik ke ling en. 
Open heid over mo del len en al go rit men die breed wor den ge -
bruikt is no dig, maar ook de rechts be scher ming (in dus tri ële ei -
gen dom/oc trooi en) ervan, voor innovatie en creatie. 

| Sterk ge voel de te kor ten in de sa men le ving, zo als de be hoef te aan 
wo ning en, kun nen en mo gen niet wor den op ge lost door symp to -
ma ti sche maat re ge len maar vra gen om een mul ti dis ci pli nai re en
in te gra le be na de ring en een lange ter mijn vi sie. De grond sla gen
van ei gen dom, be heer, erf recht, be las ting en, ruim te lij ke or de -
ning, so ci a le con tro le, in he ren te vei lig heid, duurzaamheid, etc.
staan niet op zich maar hangen samen. 

| Het wes ter se ne o li be ra le mo del moet op de hel ling. Het wordt
on be taal baar qua scha de aan ge zond heid en mi lieu en leidt tot
uit slui ting van groe pen, ook op glo ba le schaal. Ver der is het in -
sta biel door de toe komst te be las ten met schul den van nu en doet
de on te vre den heid over de tweedeling groeien.

| Inte gri teit en het uit een lo pen van Wet en Recht (het rechts ge -
voel). Het Ro meins-Rijn land se rechts mo del waar bij goed huis va -
der schap en dus a pri o ri on schuld im pli ciet wordt aang eno men,
is deels ver vang en en aang etast door het Angel sak si sche mo del
waar bij al les op pa pier moet en juist on schuld be we zen moet
wor den. Deze con fron ta tie tus sen ju ri di sche sys te men heeft te
ma ken met het ver schil tus sen boe ren- en ja gers  (sett ler- en hun -
ter-sa men le ving en) en re so neert met de te gen stel ling col lec -
tief/in di vi du eel, vei lig heid/vrij heid, ana loog/di gi taal. Her zie ning
van het ju ri di sche stel sel, zo wel in ter na ti o naal als su pra na ti o naal
zou een prioriteit moeten zijn.in het licht van de digitale en AI
ontwikkelingen.

In de vol gen de hoofd stuk ken ga ik dit verd er uit wer ken. Ik hoop
dat al deze lijst jes, die el kaar soms over lap pen, niet te veel af lei den. 
Het wa ren voor mij de steun pun ten in verd er na denk en over de toe -
komst en wat an ders kan en moet.

344



� 37 Be vol king, angst en exis ten tie

De Co ro na-cri sis heeft slacht of fers ge maakt, maar zo’n 7 tot 16
mil joen ge stor ve nen maakt op een we reld be vol king van 8 mil jard
niet zo veel uit. Zelfs als de na sleep zo als PASC (Post-Co ro na) er
nog enorm gaat in hak ken en er nog veel lange ter mijn ef fec ten van
vac ci na tie zou den op dui ken (het geen te ver wach ten is, vrees ik)
gaat het nog steeds maar om maxi maal 5% van de hele be vol king.
Zelfs als we de ver wacht te te rug loop in India en Chi na op ter mijn,
zo als voor 2100 mee ne men (zie grafiek) gaan we eerst nog fors
omhoog.

Hoe zijn we
nu, his to risch 
ge zien, in
deze si tu a tie
be land? Voor 
de mid del -
eeu wen zal er 
in be paal de
ge bie den vast 
spra ke ge -
weest zijn
van over be -
vol king. Toen de “klei ne ijs tijd”rond 1200 toe sloeg was daar ook
niet ge noeg eten meer en sloe gen hong er en ziek tes zo als de Pest
ong ena dig toe. Maar we reld wijd ging daar na de voed sel pro duc tie
weer om hoog en zou je kun nen stel len dat tot er gens in de twin tig -
ste eeuw er geen spra ke was van een fun da men teel on even wicht i ge

si tu a tie. Daar na be -
gon het ech ter snel uit 
de hand te lo pen, be -
te re me di sche zorg,
tech no lo gi sche voor -
uit gang, de be vol king 
be gon ex po nen tieel te 
groei en. Hier moe ten
we ook kij ken naar
het ef fect van de ko -
lo ni sa tie en het im pe -
ri a lis me in de 19e
eeuw, dat heeft tot
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een dui de lij ke groei ge leid in bij voor beeld India. Maar de groei in
tech no lo gie, me di sche zorg en land bouw op brengst zijn over al dui -
de lij ke fac to ren. Za ken als tem pe ra tuur, na tuur ram pen, ziek tes en

oor lo gen spe len mee, maar de on der lig gen de fac tor, die je ook her -
kent in be vol kings groei mo del len, is met name de angst, de be -
staans on ze ker heid die in veel regio’s niet leid de tot min der, maar
juist meer kin de ren. Die ga ven toe komst ze ker heid, een ou de dags -
voor zie ning en kon den hel pen te over le ven. Alle gro te fac to ren in
de bevolkingsontwikkeling hebben iets met angst te maken, angst
voor de natuur, de mens of de ongrijpbare God, die achter dit alles
zou steken.

De rol van de angst
Al in die kou de mid del eeu wen in Eu ro pa was de angst gaan groei -
en, de ze ker he den verd we nen, nie mand bleef ge spaard voor ziek -
tes, er kwa men ver vol ging en (Jo den, Kat ha ren) van min der he den,
oor lo gen, kruis toch ten om de on rust te be heer sen, de over he den (en 
de kerk) wer den gaan de weg cor rup ter en ver scho len zich ach ter
leu gens en mis lei ding, en het volk steeds meer ge knecht. Er ont -
stond een exis ten ti ële angst, twij fels aan het re li gieu ze nar ra tief, en
men be gon te spa ren en te in ves te ren. De in sti tu ties als bank en,
pos te rij en, ven noot schap pen, maar ook min of meer ge hei me ge -
noot schap pen kwa men voort uit de gil den en klein bur ger lij ke zelf -
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be scher ming. Ste den bo den wat ze ker heid en be scher ming, maar
werden bastions voor angstigen, die graag bogen voor leiders en
heersers.
Te gen 1500 be gon
het al le maal te kra -
ken, de ont dek king
van Ame ri ka was
geen groots avon tuur, 
maar een po ging van
in het nauw ge ko men
min der he den (Jo den)
nieu we “Le bens -
raum” te vin den. De
ko lo ni sa tie kwam op
gang en ver spreid de
de over macht van de
rij ken, maar daar mee
ook de angst op een globale schaal.
De angst kon ook groei en, om dat de tra di ti o ne le steun pi laar, het
ge loof, werd op ge of ferd aan Aris to te li aan se voor uit gang, tech niek,
ra ti o neel denk en, de ver lich ting. Het ma te ri a lis me groei de, de we -
ten schap werd de nieu we ze ker heid, bij na als een ge loofs over tui -
ging. Dat ging steeds verd er, en het mo del werd via de ko lo ni sa tie
ook verd er ver spreid, met la ter het “mo der ne” le ven, het com fort en 
de glo ba li sa tie en ver vlak king door in ter net als oor zaak van verd ere 
aan tas ting van de di ver si teit en iden ti teit, met nog meer angst zoals
FOMO (fear of missing out) als gevolg.   
En men kon, als ex cuus voor de ex ces sen en aang erich te scha de
wij zen op voor -
uit gang; het was
niet voor niks; al -
les ging be ter,
snel ler, gro ter en
nu ook di gi ta ler
en glo ba ler. Dat
de kloof tus sen
eli te en de mas sa
steeds gro ter
werd, is dan een
kwes tie van per -
spec tief. Van af
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de berg of de to ren van de we ten schap en de macht is het dal ver
weg.

Angst zaai en ver he ven tot be leid
De heer sers heb ben het al tijd wel in de ga ten ge had, zaai angst,
schep vij an den bin nen of bui ten je rijk, ech te of com pleet ima gi nai -
re, je kunt al les ver ko pen met pro pa gan da en cog ni tie ve dis so nan -
tie. Mac chi a vel li wist het al, Goeb bels was er een mees ter in, maar
de Co ro na cri sis heeft deze aan pak zo al ge meen ge maakt, dat de
men sen niet meer we ten wat echt of fake is. Je kunt nie mand en
niets meer ver trou wen, met mo der ne tech nie ken zo als AI is al les
mo ge lijk. De we ten schap snijd je ge woon op maat voor het nar ra -
tief dat de eli te uit komt. En dat maak je af wij ken de vi sies tot de
nieu we vij and, door zo ge naamd de de sin for ma tie te be strij den met
desinformatie; onderdruk, censureer en bespeel de media. 
De ge wo ne bur ger voelt wel aan dat ie steeds min der kan ver trou -
wen op wat van de over heid en de sta tus quo komt. Het ver trou wen 
is weg, als 60% van de over hei din for ma tie vals, mis lei dend of 
mis tig is. Dat cij fer ba seer ik op het aan deel voor lich tings- en be -
leids ambtena ren nu, in vroe ger tij den wa ren dat de pries ters en we -
ten schap pers, maar het fenomeen is fors gegroeid.

De ge vol gen
Angst maakt ons ziek, tast onze weer stand aan, sti mu leert on be -
wus te doods wen sen, zet men sen en vol ken te gen el kaar op. Dat
kost ui tein de lijk al le maal ener gie en geld, dat weer op ge bracht
moet wor den, niet door de eli te maar door de mas sa, die wordt uit -
ge kne pen en steeds ar mer wordt. Het is een spi raal en draai kolk,
waar we niet meer uit kun nen ko men, be hal ve door mas sa le sterf te. 
Die kan ko men door men se lijk ing rij pen, ma la fi de ini ti a tie ven, oor -
log, dom me maat re ge len of door natuurlijke processen; de wal
keert het schip.
Dit is geen leuk per spec tief, maar na denk en over een post-Co ro na
tijd perk en de rol en de ge vol gen van de angst ont ken nen is de kop
in het zand steken.
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� 38 Rechts vra gen, ethiek, wet en
recht vaar dig heid

Er is tij dens de Co ro na cri sis maar ook al daar voor van al les mis ge -
gaan qua recht, nor men en waar den en or de ning van de sa men le -
ving. Het ge voel dat we in een recht vaar di ge sa men le ving le ven en
bur ger rech ten heb ben nog al is nog al aang etast. Van een maat schap -
pij en daar in zit het woord maat schap en dat slaat op een ge deeld
be lang en een “so ci aal con tract” is eigenlijk geen sprake meer. 
Wil len we daar in de toe komst meer aan doen dan wat lap werk, dan 
is na denk en no dig over wat recht en wet nu ei gen lijk be o gen en de
ethiek daar ach ter. Nor men en waar den moe ten her over wo gen wor -
den, ook al om dat die mede uit een cul tu re le en eco no mi sche con -
text voort ko men, naast wat we “eeu wi ge” ge bo den of “natural
law”kunnen noemen.

We moe ten na denk en over waar om we col lec tie ve wet ten en re gels
heb ben, over de re la tie tus sen in di vi du en sa men le ving, over de
sub jec tie ve rech ten die de bur ger be scher men te gen de over heid en
dat niet al leen op na ti o naal ni veau maar ook in ter na ti o naal en ze ker 
ook voor wat be treft cy ber spa ce, die vir tu e le wereld waarin tegen -
woordig zo veel gebeurt.
Dan kun nen we te rug gaan naar Jus ti ni a nus, naar het Ro mein se
recht, het on der scheid tus sen Ius en lex, tus sen recht en wet. We
kun nen pro be ren te be grij pen waar om in de Uni ver se le Rech ten
van de Mens geen woord staat over plich ten. Waar om is cen tra li sa -
tie van de macht no dig, maar ge vaar lijk uit de hand kan lo pen zo als 
in de Co ro na cri sis wel bleek. Ik wil het sim pel hou den en nog wat
verd er te rug gaan, na me lijk naar de Griek se fi lo soof Pla to. Geen lie -
verd je, hij wil de de macht ze ker niet bij het ge wo ne volk leg gen,
maar zijn in zich ten en beeld spraak zijn vaak erg ver hel de rend. La -
ter in dit hoofd stuk ga ik ook in op het begrip subsidiariteit en wel -
ke rol identiteit speelt.

Recht sprin ci pe: Plato’s Phae drus
Ie de re sa men le ving maakt een keu ze tus sen het in di vi du e le en het
col lec tie ve be lang. In het wes ter se mo del is in di vi du a li teit be lang -
rij ker dan bij voor beeld in meer tra di ti o ne le sa men le ving en, waar
het col lec tie ve voor op staat. Het gaat steeds om keu zes be tref fen de
vrij heid en vei lig heid, in di vi du e le keuzes en belang versus
collectief belang.
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Een mooi beeld dat kan hel pen bij dis cus sies over ethiek en mo raal, 
vin den we bij de Griek se fi lo soof Pla to, die in de ‘Phaedrus’ de ziel 
be schrijft als een span ge vleu gel de paar den en een ra ti o ne le men -
ner,die hen wil lei den naar het goe de en deugd za me. Het ene, wit te
paard is braaf en volg zaam, het an de re, het zwar te, is re bels en las -
tig. Het ‘willige paard’ be staat uit de ‘geestkracht’ en het wil de
paard staat voor de ong e or den de drif ten. Pla to zag de ra ti o na le
geest (de ve rant woor de lij ke in onze psyche) als de stu ren de koet -
sier van een twee span, en gaf daar mee een mooi beeld van de
psyche en de taak van de ra tio. De men ner stuurt naar de eeu wi ge
en he mel se waar he den zo als ge luk (Eu dai mon); de vleu gels van de

paarden geven aan dat er een
verticale dimensie is. 
Pla to be schreef hier mee dus de keu -
zes die ge maakt moe ten wor den,
door ie der mens. We heb ben fi guur -

l ijk al le maal een wit en een zwart
paard in een span te stu ren, een tam
en een wild paard die sa men de kar
moe ten trek ken en een doel be rei -
ken, het is een kwes tie van even -
wicht. Ze zijn ver schil lend, de één

i s avon tuur lijk en zoekt risico’s, de
an der con ser va tief en braaf maar ze
moe ten bei den in de zelf de rich ting

t rek ken. Alleen braaf zijn werkt ver -
star rend, al leen wild zijn le vert cha -
os. Dat beeld in de Phae drus is heel
nut tig en geeft in zicht in bij voor -
beeld de relatie tussen vrijheid en
veiligheid.

Doel ma tig stu ren
Het twee span in de Phae drus is ook
uit te brei den naar maat schap pe lij ke 

keu zes tus sen vrij heid en vei lig heid, dus weer tus sen avon tuur en
braaf de re gel tjes vol gen. Daar toe kan de strij dwa gen wor den uit -
ge breid met pas sa giers, die de be rij der of men ner als sta ke hol ders
aang even waar ze naar toe wil len; die pas sa giers ver te gen woor di -
gen de be lang en waar het om draait. De men ner, dat kan dan de
wet ge ver zijn, de rech ter, de ma na ger of di rec tie, moet dan zo stu -
ren dat bei de paar den in de zelf de rich ting trek ken. Dan is het beeld
veel bre der te ge brui ken en ook toe pas baar op al ler lei ge schil pun -
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ten in de sa men le ving.
Daar spe len na me lijk
vaak dezelfde kwesties
als in onze geest, we
moeten keuzes maken en 
sturen. 
De aan pak om braaf en
wild als te gen stel ling en
te zien en dus vrij heid in
te rui len te gen vei lig heid 
werkt niet goed. Dat
wordt he laas vaak ge -
daan. Met als ar gu ment
de vei lig heid, het be strij -
den van Co ro na of het
ter ro ris me heeft men
onze bur ger lij ke vrij he -
den (in te gri teits rech ten,
pri va cy, de mo ge lijk heid 

om af te wij ken, eens wild te zijn) enorm aang etast. We zijn nu ook 
schul dig totdat we het tegendeel bewezen hebben.
Dat mer ken we op vlieg vel den en bin nenk ort op meer plaat sen om -
dat we een iden ti fi ca tie of vac ci na tie/test be wijs bij ons moe ten heb -
ben maar in cy ber spa ce blijkt het he le maal uit de hand te zijn ge lo -
pen, al les wordt ge volgd en vast ge legd, in het ge niep en al dan niet
wet te lijk toe ge staan, door over he den en be drij ven. Het be lang van
de sta ke hol ders (bur gers), is weg ge mof feld ach ter ver ha len over
ge zond heid, be smet tings ge vaar, ter ro ris me en toe ge no men vei lig -
heid. Dat het machts even wicht tus sen bur ger en over heid (of mo -
no po lis ti sche ondernemingen) totaal is verschoven valt niet echt
op.
Het paar den span uit de Phae drus draait - als we het beeld dus uit -
brei den naar de sa men le ving en de po li tiek- ook om de vraag hoe
we het col lec tie ve en het in di vi du e le kun nen ve re ni gen. Tus sen die
twee be staat een span nings veld: je kunt niet ie der een te vre den stel -
len, er zijn com pro mis sen no dig en re gels. Als we niks doen, ont -
staat er een zo ge naamd ‘prisoners dilemma’ (de keu ze die twee ge -
vang en heb ben om al le bei hun mond te hou den of de an der te ver -
ra den). Het col lec tie ve be lang is al le bei zwij gen, het in di vi du e le
be lang is dat men door de an der te be schuld i gen be ter af is. Het re -
sul taat is veelal dat beiden voor het eigenbelang kiezen en allebei
verliezen.
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Cre a tief of con ser va tief
De mens is zelf be wust en Pla to be -
greep dat daar bij het ver stand een rol
speelt maar niet voor bij kan gaan aan
de wil de (in di vi du e le) en de tam me
(col lec tie ve) im pul sen en be hoef tes.
Het wil de, cre a tie ve, de lust en de be -
hoef te aan span ning is er maar ook de
be reid heid zich te voe gen en de be -
hoef te aan struc tuur en re gels. Het hele 
gam ma aan men se lijk im pul sen en so -
ci a le ac ties ligt er gens tus sen die twee
in, of dat nu - in de vi sie van de so ci o -
loog Max We ber - om con for me ren,
sa men wer ken, ruilen of conflict gaat
(en daar mis ik spelen in).

Col lec tief ver sus in di vi du, so ci aal ver sus li be raal, in tu ïtie ver sus
ra ti o ne le lo gi ca, links te gen rechts. We zijn ge traind het als te gen -
stel ling en te zien, als een po la ri teit maar het zijn de paar den van
een twee span, het doel telt en beide zijn nodig. 
Zelf be wust zijn, de geest die stuurt, komt met de taak en uit da ging
om te we ten wat je doet en wilt en dat goed te stu ren; dat is geen
mak ke lij ke op ga ve. Adam en Eva kre gen dat zelf be wust zijn mee
toen ze het pa ra dijs uit moes ten - zo kun je de Bij bel ook in ter pre -
te ren - en wer den ve rant woor de lijk voor hun daden.

Keu zes ma ken, niet uit rui len
In de dis cus sie over dit soort keu zes doet men het vaak voor ko men
als of het heel lo gisch is dat we wat uit rui len. Daar bij lijkt het bij na
als of we ver ge ten dat voor uit gang en tech no cra tie re la tief nieu we
ont wik ke ling en zijn en in gro te lij nen het ge volg van in di vi du e le
ambities en eigenbelang.
De span nings boog tus sen col lec tief en in di vi du eel is mis schien niet 
zo oud als we denk en. Ge zien de ge ringe voor uit gang bij de vroe ge 
mens acht i gen, die niet veel verd er kwa men dan wat pot ten en
vuist bij len ma ken in twee of drie mil joen jaar, zou den we kun nen
aan ne men dat de ‘moderne’ voor uit gang en in di vi du a li teit met el -
kaar sa men hang en. Geen in di vi du eel voord eel en voor al het
groeps be lang die nen - en dat de den onze voor ou ders blijk baar - be -
te kent dat ver nieu wing geen pri o ri teit heeft. Ou de re be scha ving en
zo als de Abo ri gi nals of de Hot ten tot ten ve ran der den ei gen lijk nau -
we lijks en ken den meest al - af ge zien van wat ri tu e le ta ken - geen
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gro te spe ci a li sa tie en in di vi du e le er ken ning voor ‘technische’ ver -
nieu wing en. De vroe ge mens acht i gen had den waar schijn lijk wel
een soort col lec tief be wust zijn maar de in di vi du e le pres ta ties tel den 
min der mee. Pas la ter kwam de voor uit gang, zo’n 10.000 jaar ge le -
den kwam daar echt een om slag punt in. Het lijkt erop, dat in di vi du -
eel zelf be wust zijn en dat wat we als voor uit gang en innovatie zien,
elkaars partners zijn. Niet altijd met een optimaal resultaat, ons
milieu en de klimaatkwestie maken dat wel duidelijk.

Sub si di a ri teit
Sub si di a ri teit noem de ik al in het eer ste deel maar het be hoeft een
na de re uit wer king. Het is een fun da men teel deel van de op zich
heel hel de re en goe de Eu ro pe se uit gangs pun ten voor wet ge ving en
uit voe ring, na me lijk dat iets pro por ti o neel, ef fec tief en subsidiair
moet zijn.
Sub si di a ri teit eist dat de macht over wet ten en re gels zo dicht mo -
ge lijk bij de be trok ke nen moet lig gen (het laagst mo ge lij ke ad mi ni -
stra tie ve ni veau) en om de vraag of de over heid op het juis te ni veau 
en met zo min mo ge lijk ne ga tie ve ge vol gen maat re ge len neemt. De 
be doe ling is dat de be trok ken heid en zeg gen schap van de ge nen die
te ma ken krij gen met een re ge ling zo groot mo ge lijk is en er geen
afstandelijk of te veel centraal beleid is. 
Met name rond de Co ro na-cri sis is dat echt een kwes tie die veel
men sen be zig houdt, wat heb ben we te zeg gen over al die maat re ge -
len? Zin vol le wet ten en breed ge dra gen nor men zijn ge lei de lijk
steeds meer gaan plaat sma ken voor dic ta ten, op ge leg de re gels, dis -
pro por ti o ne le maat re ge len, boe tes en machts wel lus tig ge drag van
de zit ten de uit voe ren de macht zon der veel ver weer van de de mo -
cra ti sche tegenmachten, de media of de rechtbanken. 

Het be grip dat dit hele com plex het bes te om cir kelt is sub si di a ri teit
maar dat dit de mees te men sen niets zegt en niet be gre pen wordt, is 
jam mer. Dit wat vreem de woord (af ge leid van sub si di um (Lat.)
hulp, bij stand) duikt steeds va ker op maar het wordt niet door ie -
der een be gre pen. Het gaat niet om sub si dies maar om de ma nier
waar op de rol van de over heid of macht heb bers wordt ing evuld en
op welk ni veau. Het staat voor de cen tra li sa tie en klein scha lig heid,
het leg gen van de ve rant woor de lijk heid en de machts mid de len die
daar bij ho ren op het juis te ni veau. Het Engel se sub si di a ry wordt
ge bruikt voor af hank elij ke maar zelf stand i ge be drijfs on der de len en
geeft aan dat het gaat om gelaagdheid, om zeggenschap op een
bepaald niveau.
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Na bij heid als ba sis voor een men se lijk be stuur.
Het be stuur dich ter bij de bur ger breng en heeft dus al les te ma ken
met het sub si di a ri teits-prin ci pe dat nu nog te veel als een soort Eu -
ro pe se Unie kap stok wordt ge zien. Het heeft een his to ri sche en ra ti -
o ne le ba sis die heel re le vant is, ook in het ka der van de di gi ta le
ver vlak king en de zeg gen schap over data en met name per soon lij ke 
data. We heb ben de zeg gen schap over onze per soon lij ke ge ge vens
en wat er mee ge beurt over ge la ten aan com mer ci ële par tij en en aan
de over heid op een ni veau, waar we er vaak geen in za ge of zelfs
maar be sef van heb ben wie wat over ons weet en daar mee doet.
Wat we doen op in ter net, wat Fa ce book, Goog le en der ge lij ke over
ons ver za me len en ge brui ken maar ook wat DigID en het di gi ta le
pa ti ëntendossier en wat bank en, ver ze ke raars en in stan ties over ons 
we ten is los ge ko men van de ge ne om wie het gaat, het individu.
Daarmee is onze privacy steeds meer een loos begrip.

Men se lij ke maat
Sub si di a ri teit is niet al leen een rechts prin ci pe dat be slui ten op een
zo laag mo ge lijk ni veau (zo dicht mo ge lijk bij de be trok ke ne) ge -
no men die nen wor den maar zo dat er de min ste scha de is voor be -
trok ke nen. Sub si di a ri teit be te kent dat je het minst ing rij pen de mid -
del moet in zet ten om een be paald doel te be rei ken. Het heeft ech ter
nog een veel bre de re be te ke nis, het gaat om een so ci aal uit gangs -
punt en een eco no mi sche en ma na ge ment in stel ling die te ma ken
heeft met ef fec ti vi teit, plu ri for mi teit, di ver si teit, de mo cra tie, par ti -
ci pa tie sa men le ving, cen tra li sa tie, glo ba li se ring, schaal groot te, hi -
ërarchie, ge laagd heid, au to no mie en soe ve rei ni teit. Door het na vol -
gen van het sub si di a ri teits-prin ci pe kan de in di vi du e le of groeps -
per soon lijk heid (iden ti teit) tot haar recht ko men, dat kweekt zelf -
ver trou wen en sti mu leert bot tom-up ini ti a tie ven en in no va tie. Ook
als de mo cra tisch uit gangs punt is sub si di a ri teit belangrijk, onze
getrapte represen tatie-democratie ontneemt feitelijk de burger veel
invloed, en leidt tot indifferentie en lethargie. 

Ook in cy ber spa ce is sub si di a ri teit geen uit gangs punt
We ge lei de lijk dus heb ben de zeg gen schap over onze per soon lij ke
ge ge vens en wat er mee ge beurt over ge la ten aan com mer ci ële par -
tij en en aan de over heid op een ni veau, waar we er vaak geen in za -
ge of zelfs maar be sef van heb ben wie wat over ons weet en daar -
mee doet. Wat we doen op in ter net, wat Fa ce book, Goog le en der -
ge lij ke over ons ver za me len en ge brui ken en de over heid via
QR-pas, DigID en het di gi ta le pa ti ëntendossier, en wat bank en,
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ver ze ke raars en de hac kers over ons we ten is los ge ko men van
degene om wie het gaat, het individu.

Ook in de me dia is het sub si di a ri teits prin ci pe van be lang. Be richt -
ge ving moet zo dicht mo ge lijk naar de be trok ke nen ge bracht wor -
den, in for ma tie moet toe gank elijk en ge past zijn, de op komst van
‘fake news’ en me dia-ma ni pu la tie door een be perk te groep tast ui -
tein de lijk het ver trou wen en dus de par ti ci pa tie be reid heid van de
burger aan. 
Het gaat om pas sen de en open be richt ge ving, in de juis te con text.
Be rich ten over een boom of bank in een park je zijn re le vant voor
om wo nen den maar zijn meest al geen lan de lijk nieuws. Lo ka le me -
dia zijn wel erg be lang rijk voor klein scha li ge ini ti a tie ven en be vor -
de ren di ver si teit en par ti ci pa tie en verd ie nen dus steun zon der in -
meng ing. So ci a le me dia bie den zo ge naamd meer di rec te con tact -
mo ge lijk he den maar zijn on der tus sen ka na len voor ma ni pu la tie,
kuddegedrag en identificaties met beperkt per spectief geworden. 

Be zwa ren te gen sub si di a ri teit
Ding en cen traal en voor ie der een ge lijk re ge len heeft voord elen, er
is dan dui de lijk heid, de re gels gel den voor ie der een in ge lij ke mate, 
dat is mak ke lij ker te or ga ni se ren en te com mu ni ce ren. Er zijn ook
mo men ten en si tu a ties dat tijds druk di rect centraal ingrijpen nodig
maakt. 
Alles te klein en te pre cies re ge len kan ook duur, on han dig en cha -
o tisch uit val len. Het is vaak een kwes tie van af we gen, sub si di a ri teit 
brengt bu reau cra tie en mo ge lijk sub jec ti vi teit in de uit voe ring met
zich mee. Ambte na ren gaan dan hun in vloed mis brui ken, er ont -
staan door de sub si di a ri teit ko nink rijk jes en machts ei lan den, ze ker
als er geen con tro le van bo ven af is. De on der baas ge draagt zich als
baas, want hij mocht het toch regelen!
Te veel in de tail re ge len be te kent ook meer la gen in het be stuur lijk
stel sel, Bel gië is daar een voor beeld van, door de taal strijd is de
macht ver snip perd en cha o tisch op het ni veau van de ge wo ne
burger geworden.
Het be lang van het sub si di a ri teits be gin sel door de cen tra li sa tie van
over heids ta ken is evi dent maar wordt soms ge bruikt om fei te lijk de 
zeg gen schap van be trok ke nen te ver klei nen. Een voor beeld is het
on der breng en van de zorg bij de ge meen ten, al snel bleek dat voor -
al een bezuinigingsoperatie. 
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Een oud prin ci pe
His to risch ont wik kel de het prin ci pe zich in de late Ro mein se tijd,.
De Grie ken en veel ou de re cul tu ren dach ten meer in top-down
struc tu ren. Het staat op ge span nen voet met de cen tra lis ti sche be na -
de ring, waar bij de staat of de stad (Po lis/Ci vi tas) al les re gelt voor
maar veel al bui ten de bur ger om. Het komt voort uit de so ci a le
ethiek en de ruim te voor spi ri tu eel in di vi du a lis me (de au then tie ke
mys tiek) van de ka tho lie ke kerk,en is te rug te voe ren op Au gus ti -
nus (De Ci vi ta te Dei 413-427 AD) en vindt een bre de re ex pres sie
in het Ro mein se recht van Jus ti ni a nus (535). Het be gin sel is ge ba -
seerd op de au to no mie en waar dig heid van het men se lijk in di vi du
en dat de over he ad (of de macht heb bers) zich ten dien ste van de
mens die nen op te stel len. De Kat ho lie ke Kerk, on der meer in de
en cy clie ken Re rum No va rum uit 1891 van Paus Leo XIII, Qu a dra -
ge si mo Anno (1931 Paus Pius XI) en Pa cem in Ter ris (1963
Johannes XXIII), steunt het principe als leidend in de verhouding
tussen de staat en de maatschappij. 
Een be grip dat past bij sub si di a ri teit is ‘menselijke maat’ of ‘billijk -
heid’; de ding en mo ge lijk ma ken op het ni veau waar op ze pas sen,
soms is dat in di vi du eel of in fa mi lie ver band of ei gen kring (soe ve -
rei ni teit in ei gen kring van Abra ham Kuy per) en kan dan de kracht
van af zon der lij ke gemeenschappen versterken. 
Ta ken moe ten dus in eer ste in stan tie aan de lo ka le ge meen schap (of 
zelfs aan het in di vi du, het huis hou den of de eer ste lijns zorg) wor den 
over ge dra gen, dan pas aan de over heid, eerst een la ge re over heid,
en dan pas ho ge re over he den. Soms is een ho ger ni veau no dig en
kun nen ding en al leen op na ti o naal of in ter na ti o nal ni veau doel tref -
fend ge re geld wor den maar dan met waar bor gen voor di ver si teit en 
ruimte voor kleinschalige invulling. 

Wat op valt is dat in het Angel sak si sche recht sub si di a ri teit geen
gro te rol speelt, daar is het Ro meins/Rijn land se idee van een in trin -
sie ke hui se lij ke vre de, waar voor de va der ve rant woor de lijk is als
hoek steen van de sa men le ving, ver la ten en wordt al les tot in de tail
via con trac ten en wet ten ge re geld. Wel is er de klei ne min der heid
van de li ber ta ri ans (li ber tij nen) en het mot to ‘Don’t tre ad on me’
met als wens om over heids be moei e nis zo be perkt mo ge lijk te hou -
den. Het recht een wa pen te dra gen wordt gezien als voldoende
tegenwicht tegenover de overheidsmacht.

Ik wijs er op dat de Co ro na Noo dwet ty pisch een voor beeld is van
een wet, die het sub si di a ri teits-prin ci pe on derd rukt, waar bij be -
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voegd he den ge cen tra li seerd wor den en de in di vi du e le au to no mie
en zeg gen schap wor den op ge of ferd. Die Noo dwet en de uit brei -
ding en er van zou dan ook via een of fi ci ële pro ce du re of ge rechts -
hof op sub si di a ri teit ge toetst moe ten kun nen wor den, zo als vast ge -
legd in een Pro to col bij het Ver drag van Lis sa bon (EU). Maar een
con sti tu ni o neel hof, zoals Pieter Omtzigt bepleit, is er niet in ons
land.

Re fe ren ties: 
• EU Verdragen: Artikel 5 van het Verdrag van Maastricht

betreffende de Europese Unie 
• George A. Bermann, Tak ing Subsidiarity Se ri ously: Fed er al ism

in the Eu ro pean Com mu nity and the United States, 32 COLUM.
L. REv. 331 (1994); 

• George A. Bermann, Reg u la tory Fed er al ism: Eu ro pean Un ion
and United States, Acad emy of In ter na tional Law, The Hague,
263 RECUEIL DES COUPS 13 (1997) 

Iden ti teit
In de ont wik ke ling van de mens heid speel de de an der en de nood -
zaak tot so ci aal con tact een door slag ge ven de rol. Maar als ‘hunters
& gatherers’ in de pre his to ri sche oud heid was dat niet zo’n pro -
bleem, je had el kaar no dig, er ont stond au to ma tisch een hi ërarchie;
de jacht vroeg om lei ders en in een be trek ke lijk klei ne groep re gel -
de zich dat van zelf, zo als we dat in het die ren rijk zien. Indi vi du a li -
teit speel de niet zo’n gro te rol. Het col lec tie ve be lang was om te
over le ven en, al was men zich dat niet be wust, om zich voort te
plan ten met de sterk ste ge nen. Je zou kun nen zeg gen dat mil joe nen
ja ren pre- en vroeg men se lij ke ont wik ke ling dus eer der een vorm
van col lec tief be wust zijn (conscience collective) dan van
individueel zelfbewustzijn laten zien.
Met de ci vi li sa tie, de land bouw en de toe na me van groeps groot te
was er meer no dig. De sa men wer king tus sen men sen moest ge or ga -
ni seerd wor den. Iden ti teit be gon een rol te spe len, in di vi du eel be -
lang (of het be lang van een be perk te groep, zo als de fa mi lie, het
dorp, de streek) strook te niet al tijd met het bre de re be lang. De
drang om zich te ma ni fes te ren als per soon, kun ste naar of in di vi du
is re la tief nieuw, maar is ook ge groeid en komt neer op steeds meer 
com pe ti tie met de an der. Na tuur lij ke hi ërarchie in een groep zoals
we dat bij dieren kennen, ligt op een ander niveau.

Indi vi du en ge meen schap
Het is al tijd de an der die ons be paalt, in di vi du a li teit is het ver schil
met de an der en van jongs af aan het mecha nis me waar mee we een
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iden ti teit op bou wen. So ci o lo gen als Emma nu el Le vi nas, Pier re
Bour dieu, Nor bert Eli as, Rys zard Ka pus cin ski of in ons land ook
Joop Gouds blom en re cent Chris tien Brink gre ve (‘De ogen van de
an der ‘) zien die an der als de ba sis van ons (samen)zijn; wie kan
alleen overleven?

So ci a le co he sie, so li da ri teit, geen za ken waar Pla to of Au gus ti nus
zich mee be zig hiel den. Dat was geen vraag maar een ge ge ven in
de oud heid. Er was wel po li tiek en machts stre ven maar dat was
geen zaak voor de ge wo ne bur ger en wie de macht greep, be riep
zich al snel op God de lij ke roe ping, de nei ging van heer sers om zich 
tot God te promoveren is heel duidelijk. 

We moes ten wach ten op so ci a le denk ers als Karl Marx, Max We -
ber en Emi le Durk heim om dat pas na een paar eeu wen ar beids de -
ling, taak dif fe ren ti a tie en tech no cra tie dui de lijk werd wat de ge vol -
gen wa ren van die in dus tri a li sa tie, zo als de trek naar de stad en de
nood zaak tot een nieuw vi sie op so ci a li sa tie zich aan dien de. Met
ui tein de lijk als re sul taat de ver zor gings staat die nu weer on houd -
baar blijkt omdat we niet echt willen delen. 
To ta le ver zor ging is mooi maar ook niet erg in spi re rend voor het
in di vi du, de am bi tie dooft uit. De mens kan dan net meer echt kie -
zen tus sen z’n im pul sen en be hoef tes en het braaf, so ci aal en bin -
nen de lijn tjes ope re ren. Het blijft schip pe ren. In de ech te we reld
speelt dat ook: we wil len én vrij heid én ge bor gen heid. En af rui len
is geen goe de zaak. Dat is wat nu vaak ge beurt: we pak ken wat
vrij heid af om vei lig heid te bie den. Dat werkt niet, want zo wel vei -
lig heid als vrij heid moe ten er zijn. Ze moe ten wel af ge stemd zijn
niet uitgeruild en op één as gesteld. 

De mo raal, waar om wil len we meer en be ter
Waar om wil len we meer en be ter, waar om voor uit gang of is het ei -
gen lijk wel goed zo en is een de fen sief be leid vol doen de? We kun -
nen na tuur lijk ein de loos mooie plan nen ma ken, tech no lo gie in zet -
ten en in ves te ren in een be te re, duurzame, gezonde wereld. 
Maar is een su per-staat en zo veel mo ge lijk in no va tie echt no dig, of 
is dat de eni ge ma nier om het hoofd bo ven wa ter te houden? 
De vraag is dan mis schien of daar dan wel pu bliek geld voor is.
Mis schien is be ter met min der ook een goed mot to. Nog be lang rij -
ker is dat we goed zien wat bij voor beeld com fort en tech niek voor
ons doen.We kun nen ons door de tech niek en de mooie sys te men
en plan nen la ten op du wen maar gaan we dan oor zaak en ge volg
niet om draai en. Het pus hen van tech niek, het ver nieu wen om het
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ver nieu wen, het groei en om de groei, dat is bou wen op drijf zand en 
de re sul ta ten zien we he laas te veel om ons heen. Moe ten we niet
eerst zor gen dat we be grij pen wat men sen ge luk kig, to le rant en res -
pect vol maakt, wat de bur ger ei gen lijk wil? Dat je daar voor mis -
schien he le maal niet zo veel tech niek, net wer ken en band breed te
nodig hebt, dat is toch een mogelijkheid om te overwegen? 

Ui tein de lijk ko men we weer bij de mens uit. De die pe re be hoef te
van de bur ger be grij pen vraagt meer dan markt on der zoek of ver kie -
zing en, want de ech te pro ble men blij ven vaak ver bor gen, nie mand
loopt te koop met ar moe de, mis daad, een zaam heid, de pres sie of
con tact wen sen. Ie der mens heeft zo wel so ci a le als in di vi du e le mo -
tie ven, be hoef te aan er ken ning en zoekt naar de zin der ding en. Dat 
wordt in de prak tijk ge re du ceerd tot vrij plat te doe len zo als meer
ink omen, ma te ri ële za ken. Wil len we daar bo ven uit ko men, dan is
een goed be grip van de drijf ve ren, mecha nis men en de moraal van
de mensen en de gemeenschap dus nodig. 
Dat is iets waar bij de psycho lo gie, an tro po lo gie en so ci o lo gie ons
kan hel pen maar waar de oude wij zen ook wel iets van begrepen. 

Maslow’s pi ra mi de
Wat drijft ei gen lijk de mens, de fa mi lie, de groep, de stam, de stad,
de staat? We wil len ze ker heid, er ken ning, wel vaart, wel zijn, zelf -
ont dek king, Abra ham Maslow zet te dat neer in een mooie pi ra mi de 
van be hoef tes. Daar is de be hoef te aan con tact met de ‘andere
wereld’ niet erg spe ci fiek ge noemd maar zo lang re li gie een rol
speelt en dat is in de hui di ge we reld nog steeds een fac tor, kunnen
we die niet ontkennen.
Hoe gaan we dan die be hoef tes in vul len en voor wie? De schaar ste
verd elen hoe doe je dat eer lijk en recht vaar dig? Met re gels en wet -
ten maak je men sen niet ge luk kig zon der struc tuur, ver trou wen en
uit da ging en gaat het ook niet. 
Spinoza’s op mer king dat de es sen ti ële taak van de staat de vrij heid
is, kan een goed uit gangs punt zijn. Be scher ming van de vrij heid je -
zelf te zijn maar dan wel, ook vol gens Kants Ca te go risch Impe ra -
tief, met res pect voor de vrij heid van de an der. Dan komt na tuur lijk 
de vei lig heid di rect in beeld. Het sys teem, de orde (met ui tein de lijk 
wet en re gel en hand ha ving) moet die te gen stel ling en ver bin den
moet ge ba seerd zijn op een ge voel van ba lans, recht vaar dig heid en
ui tein de lijk ethiek. Mo raal als prak ti sche ethiek speelt een es sen ti -
ële rol wat is daar bij de ba sis? Ie der een ge lijk, of toch ver schil? Is
dat om dat we ‘vooruitgang’ niet wil len af knij pen door te strak ke
or de ning, cre a ti vi teit of fe ren aan be houd zucht. Een to taal vei li ge
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po li tie staat of -stad
is niet leuk,
spannend, uitdagend 
maar andersom is
ook niet wat we
willen.

We reld beeld,
deu gen we wel?
Bij het denk en over
de mo cra tie is het
we reld beeld, of fei -
te lijk het mens beeld
dat de grond slag van 
de sa men le ving
vormt, be pa lend.
Dat beeld is vaak dat 
de mens van na tu re
slecht is, niet te ver trou wen en slechts door een dun laag je
‘civilisatie’ wordt af ge hou den van to ta le cha os en wil le keur. Dat is
de ve neer-the o ry (fi neer-the o rie), die o.m. door Tho mas Hob bes
werd uit ge dra gen en door al ler lei ex pe ri men ten in de psycho lo gie
in de zes ti ger ja ren werd ge steund. Onder tus sen blijkt dat niet al le -
maal te klop pen, zo als Rut ger Breg man in zijn boek (Alle men sen
deu gen, 2019) aan toont, of ten min ste ar gu men ten aan draagt die de
gang ba re ve neer-op stel ling on der uit ha len. Hij ziet evo lu tie als een
‘survival of the friendliest’ maar gaat niet zo ver te spre ken over een 
‘survival to wards the fittest’ (meer De La marck dan Darwin) omdat 
dan een Godsbeeld of doelstelling van het universum nodig is. 
Het Rus si sche ‘Silverfox experiment’ van Ly ud mi la Trut en Dmi tri 
Be ly aev sinds 1959 on der steunt dit beeld van vrien de lijk heid als
ba sis van so ci a le co he sie en groei van sa men wer king. Vos sen ge se -
lec teerd op vrien de lijk heid ve ran de ren naar vrien de lij ker die ren
met ook een vrien de lij ker (pup py) ui ter lijk en ne o te nie. De ge do -
mes ti ceer de vos is een vorm van de wil de rode vos die tot op ze ke -
re hoog te is ge do mes ti ceerd on der la bo ra to ri um-om stan dig he den.
De im pli ca tie van deze evo lu ti o nai re trend, die ove ri gens niet uit -
sluit dat on der meer door ing roup/out group po la ri sa tie en iden ti fi -
ca tie de mens toch vre se lij ke ding en kan doen, wordt door Breg -
man niet verd er uit ge werkt. Het gaat erg in te gen het anti-ra cis me
en anti-dis cri mi na tie ge voel. In ex tre mo zijn le lij ke men sen en le lij -
ke volks groe pen dan, als we de zil ver vos be vin ding en toe pas sen op 
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men sen, min der vrien de lijk en min der so ci aal wel in ven tie ver en
on der ne men der? Er is nau we lijks on der zoek naar ge daan, be hal ve
dat we best we ten dat mooie mensen allerlei voordelen hebben en
vooraan staan bij partnerkeuze. 

Maar eerst maar te rug naar waar we sa men mis schien nog in ge lo -
ven, het idee of de il lu sie die we de mo cra tie noemen..

361



� 39 De mo cra tie: doel of mid del

In onze Wes ter se we reld heb ben we de be hoef te aan recht en wet
en in vloed van de bur ger daar op ver taalt naar de mo cra tie, een mo -
del dat de keu zes tus sen in di vi du en col lec ti vi teit naar het volk zou
brengen.
He laas is dat sys teem niet ide aal, ze ker niet in de prak tijk van de
Co ro na-cri sis. Zijn we nog een de mo cra tie, of ei gen lijk een cen -
traal ge lei de staat met wat qua si-de mo cra tisch the a ter? In dit
hoofd stuk ga ik in op ba sis voor waar den, maar ook hoe we in een
steeds be lang rij ker deel van onze sa men le ving te ma ken heb ben
met in ter net en cy ber spa ce, waar de mo cra tie to taal ont breekt, maar
waar in ter net en so ci a le me dia steeds meer een fac tor wor den in de
pu blie ke opi nie vor ming, in de ver kie zings strijd, en eigenlijk een
nieuwe peiler onder het systeem is geworden.

Ik heb lang ge dacht dat de grond wet of con sti tu tie echt de ba sis
was van de de mo cra tie, maar die grond wet blijkt nu naar be hoef te
even aang epast wor den en is ze ker niet meer in steen ge bei teld zo -
als in de tijd van Ham mu ra bi. ‘The purs uit of happiness’ is een
mooie ge dach te in de Ame ri kaan se grond wet maar gold bij de vast -
stel ling daar van niet voor sla ven, min ver mo gen den en vrou wen.
We zijn on der tus sen wat verd er ge ko men maar het BNP en be -
steed baar ink omen zijn nog steeds de erg ma te ri ële pei lers van het
be leid. De ge dach te dat als de mo cra tie ën ma te rieel voor uit gang
breng en, ze ook mo reel ge zien be ter func ti o ne ren, neemt een cau -
saal ver band aan maar mis schien is de eco no mie de oor zaak en de -
mo cra tie het tot ide aal ver he ven ge volg. Ge luk en de mo cra tie zijn
niet nood za ke lij ker wijs ge kop peld, denk aan een kloos ter waar de -
mo cra tie niet echt aan de orde is. De mo cra tie ën voe ren ook oor log,
mar te len en dis cri mi ne ren en ken nen en sanc ti o ne ren ongelijkheid.
Een citaat van de ondertussen wel wat achterhaalde (‘end of
history’ Fukuyama (‘92):

“.. de liberale democratie hoeft niet per se het enige politieke
systeem te zijn dat geknipt is om sociale conflicten op te lossen.
Het vermogen van een democratie om conflicten vreedzaam op te 
lossen, is het grootst wanneer deze conflicten ontstaan tussen
`belangengroeperingen’ waartussen al geruime tijd con sen sus
bestaat over de re gels van het spel, en wanneer de conflicten
primair economisch van aard zijn. Maar er zijn andere, niet
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economische conflicten die veel moeilijker zijn op te lossen en
die te maken hebben met kwesties als geërfde sociale sta tus en
nationaliteit; voor het oplossen van dit soort problemen is de
democratie niet bij uitstek geschikt. “

En:

“….De liberale democratie mag dan functioneler zijn voor een
maatschappij die in bepaalde basisprincipes al een hoge graad
van sociale gelijkheid en con sen sus heeft bereikt maar voor
maatschappijen die sterk zijn gepolariseerd naar sociale klasse,
nationaliteit of religie, kan de democratie patstelling en stagnatie 
opleveren.”

De mo cra tie, ge trapt, di gi taal of di rect
Tra di ti o neel is de raad ple ging van de bur ger (liefst alle in wo ners)
de ba sis pij ler van een de mo cra tisch stel sel. Dat kon (voor de eli te)
in Grie ken land en nog hier en daar zo als in Zwit ser land meest al is
het een re pre sen ta tie ve en dus in di rec te raad ple ging ge wor den. Dit
be te kent dat het volk zijn ei gen ver te gen woor di gers kiest die voor
hen be slis sing en ne men. Ver der is de po li tie ke macht verd eeld over 
meer de re (en aan spreek ba re) or ga nen (mach ten) om wil le keur en
machts mis bruik te gen te gaan en zijn de drie mach ten ge schei den
via de Tri as Po li ti ca en een vrije pers als vier de macht. De ver schil -
len de or ga nen con tro le ren el kaar zo doen de. We noe men een rechts -
staat, waar in elke bur ger rech ten, vrij he den ook plich ten heeft,
vaak een de mo cra tie dat is niet al tijd waar, het kan ook een au to -
cra tie, me ri to cra tie, con sen sus stel sel of the o cra tie zijn of een par -
le men tair stel sel dat niet per se democratisch hoeft te zijn. De
definitie is dan ook vrij vaag, zoals in het woordenboek van Van
Dale:

Staatsvorm waarbij het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf
regeert en vrijelijk zijn meningen en wensen kan uiten.

He den daag se de mo cra tie is min of meer uit ge roe pen tot een (wes -
ter se) staats ide o lo gie waar in het volk soe ve rein is of voor al denkt
te zijn. Zo wel in di rec te vorm (re fe ren da, pe ti ties, polls) of via ver -
te gen woor di ging. Op deze ma nier lijkt draag vlak voor wet ge ving
zo ge naamd ge waar borgd. Door mid del van ver kie zing en ge ven
bur gers le gi ti mi teit aan de be slis sing en van volks ver te gen woor di -
gers die wor den door de uit voe ren de macht vaak niet meer ge raad -
pleegd, ‘ruling by edict’ is de stan daard ge wor den, de Trias Politica 
is illusionair geworden, de machthebbers bepalen. 
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De mo cra tie als zoet hou der
De hele de mo cra tie is een zoet hou der tje ge wor den en is in de prak -
tijk zeer be perkt; ver kie zing en al leen is niet vol doen de, er hoort in -
spraak bij, be trok ken heid, ruim te voor po li tiek ac ti vis me. Een de -
mo cra tie is niet één keer per vier of vijf jaar stem men, het is een
sys teem van te gen stre ven de krach ten en ruim te voor zelf or ga ni sa tie 
om bij te stu ren. De min der heid mag van zich la ten ho ren (vrije
pers en me nings ui ting/de mon stra tie recht etc. Niet de meer der heid
die be slist een sys teem dat re ke ning houdt met de be lang en van de
min der heid, ove ri gens met het risico van compromisoplossingen
die niemand wil. 
De mo cra tie is geen vrij brief voor hen die ge ko zen zijn als uit voe -
ren de of con tro le ren de macht om vier jaar per de creet te re ge ren, en 
al leen in ver kie zings tijd naar de kie zer te lui ste ren, dat is se ri ële
au to cra tie of zelfs oli gar chie. Het gaat niet om het kie zen van
‘poppetjes’ als ambts dra gers om be leids prin ci pes. De mo cra tie be -
gint bij com mu ni ca tie, niet via pa nels en de bat ten met de men sen in 
de wij ken en op de werk vloer. Maar de mo cra tie vraagt ook ver trou -
we lijk heid, ge heim hou ding, om dat over leg in alle open heid niet al -
tijd pro duc tief is. De mo cra tie is een pro ces, een resultaat dat niet
tot statisch resultaat gemaakt mag worden.
De ken mer ken van een de mo cra tie zijn:
• Individuele vrijheid
• Politieke grondrechten
• Politie en defensie hebben beperkte bevoegdheden
• Onafhankelijke rechtspraak
• Persvrijheid
• Vrijheid van meningsuiting

Rand voor waar den re pre sen ta tie ve de mo cra tie
Als je op jacht gaat is de mo cra tie of zelfs so ci o cra tie (wer ken met
con sent) geen hand i ge aan pak. Je hebt een min of meer vol was sen
sa men le ving no dig om de mo cra tie te kun nen in voe ren. Daar hoort
bij:
• Groepsgevoel (nationale eenheid, stad, partij, us/them), een

identiteit
• Relatieve autonomie van de staat, de stad etc. Democratie mag

geen theaterstuk zijn.
• Economische en culturele ontwikkeling die democratie toelaat,

als fase in de evolutie vanaf stam tot moderne natie. 
• Communicatiemiddelen die breed toegankelijk zijn. 

365



• Een zekere mate van complexiteit, waardoor niet iedereen in
staat is goed geïnformeerd te beslissen en we dat moeten
overlaten aan gekozen of benoemde vertegenwoordigers.

• Geen regeren bij akkoord of edict, via opleggen van besluiten,
waarmee de trias politica en het duale stelsel (‘de regering
regeert, de Kamer controleert’ ) zijn waarde verliest. Niet
regeren via dictaten, tafels of lobby beïnvloeding. Geen
machtsverschuiving naar regering (gouvernamentalisering) ten
koste van parlement.

• Geen (verborgen) in cen tives (beloningen ook baantjes etc.) voor
machthebbers, bij het verwerven of behouden van de
democratische en uitvoerende functies en posities,

• Participerende bur gers. Brede participatie in het BNP. Oliestaten
waar niemand van de bur gers (niet de im port-werkers) hoeft te
werken zijn zelden democratisch. Betrokkenheid en
verantwoordelijkheid dienen inhoud te hebben.

• Machtsmiddelen voor de bur ger, plebisciet, petitie, initiatief,
bindend ref er en dum, constitutioneel hof, agendering,
hoorzittingen, demonstratierecht, WOB, transparante overheid,
afzettingsprocedures.

• Een vertrouwensbasis en respectabele rechtsprincipes:
proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en levensvatbaarheid 
(en ook lange termijn sustainability)

• Acceptatie van een ethische ba sis, namelijk het gezamenlijk
belang, verantwoordelijkheid en burgerschap, een sociaal con -
tract. Rechten en plichten. Beperkingen aan
belangengroeperingen (religies, minderheden) die als exclusieve
groeperingen (identificatie) de democratie gebruiken of
saboteren voor eigenbelang. Er moet con sen sus bestaan over het
idee dat zij die zijn gekozen om te regeren, dit doen ten behoeve
van iedereen. 

Je kunt dat via ge trap te ver kie zing en be rei ken ook di rect of ge bruik 
ma ken van in ter net voor pei ling en en stem ming en, wel on der strik -
te voor waar den aan re pre sen ta ti vi teit en veiligheid.
Ba sis de mo cra tie is een vorm van de mo cra tie waar in zo veel mo ge -
lijk be slis sing en op een zo laag mo ge lijk ni veau wor den ge no men
en sluit aan bij het idee van subsidiariteit.

Inter net en de mo cra tie
Di gi ta li se ring heeft gro te voord elen, zo als com fort, ef fi cien cy, ac -
cess for all ook na de len zo als ver vlak king en aan tas ting van de di -
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ver si teit, van lo ka le mark ten en lo ka le win sten door glo ba li se ring
en aan tas ting van de pri va cy. De be vor de ring van de mo cra tie, ooit
door men sen als John Per ry Bar low van de EFF zo ge roemd als
kern kwa li teit van in ter net (Cy ber spa ce Inde pen den cy De cla ra ti on
1996) is ech ter niet goed uit de verf ge ko men, eer der is het een in -
stru ment voor mas sa-ma ni pu la tie ge ble ken, com pleet met fake
nieuws en iden ti fi ca tie met deel be lang en. Men gaf in de be gin tijd
van het WorldWi deWeb hoog op over van de de mo cra ti sche mo ge -
lijk he den maar meer re a lis ti sche gees ten za gen in dat in ter net zou
lei den tot ong ebrei del de glo ba li se ring, ne o ko lo ni a lis me, ver vlak -
king (de en tro pi sche ef fec ten), ver lies van pri va cy en bur ger rech ten 
en aan tas ting van de cul tu re le en bio-di ver si teit. De de mo cra ti sche
im pact bleef be perkt; pei ling en, re fe ren da, pe ti ties ble ken voor al
be lang en be har ti ging, e-stem men ge mak ke lijk te sa bo te ren, pro fi -
ling te ge brui ken voor fake nieuws en ma ni pu la tie (zo als het Cam -
brid ge Ana ly tics schan daal bij ver kie zing en in de VS) en de af -
stand tussen burger en bestuur nam alleen maar toe. De
cyberdemocratische impuls van vrije informatie wordt afgeknepen
en omgeturnd in de verstikkende dictatuur van
cyberonderdrukking. 

Nieu we pij ler: in ter net 
Ge zien de ve ran de ren de vi sie op de mens als in prin ci pe deu gend
komt ook de de mo cra tie in een an der licht te staan en is er be hoef te 
aan nieu we vor men van con sul ta tie van de bur ger. De hele de mo -
cra ti sche machi ne rie gaat nu nog te veel uit van het be per ken van
de vrij heid, met dwang, straf fen, en het ont ne men van individuele
rechten.
De aan pak van be per ken, stu ren, van
bo ven af be slis sen, uit gaan van frau de
en een slech te in borst zo als we die ook
in de Co ro na-cri sis en de toe sla gen-af -
fai re zo dui de lijk zien, is ei gen lijk niet
houd baar meer. Het laat geen ruim te
voor het goe de en ve rant woor de lij ke in
ie der mens. Kan een nieu we vorm van
in ter ac tie tus sen men sen, via het in ter -
net en ap pli ca ties maar dan vei lig en re -
pre sen ta tief dan hier hel pen? Kan daar -
mee ware de mo cra tie en par ti ci pa tie
mo ge lijk wor den? Dat leek eerst een
mooi ide aal ging ver lo ren in de glo ba li se ring en en tro pi sche ver -
vlak king. Zou er geen sys teem kun nen wor den op ge zet, dat de in -
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ter net fa ci li tei ten wel ge bruikt voor meer in spraak, par ti ci pa tie en
me de zeg gen schap? Voor con tro le op sub si di a ri teit, pro por ti o na li -
teit en ef fec ti vi teit van over heids- en in sti tu ti o ne le en een zij dig op -
ge leg de maat re ge len, bij ge brek aan een constitutioneel hof of een
rechtsinstituut waarbij het nakomen die Europese regels ook
nationaal kan worden afgedwongen.

Een di rec te de mo cra tie is in de oude vorm met per soon lij ke in breng 
en keu ze vrij wel on mo ge lijk. Za ken als in ter net re fe ren da wer ken
niet goed om dat niet ie der een mee doet en niet ie der een goed ge -
ïnformeerd is. Inter net opent hier in the o rie wel nieu we mo ge lijk -
he den en kan als nieu we pij ler van de democratie gezien worden. 
Dat kan ge ïnstitutionaliseerd wor den maar er moet ook ruim te zijn
voor ac ti vis me, klok ken lui ders, de mon stra ties, feed back van af de
bo dem. Het hack ti vis me is daar bij in een naar `Big Brother’ nei -
gen de info-so cie ty op zich zelf nog niet zo kwa lijk, een de mo cra tie
van deels ano nie me en kri ti sche mee kij kers kan po si tie ve kan ten
heb ben. Dat vormt een te gen wicht te gen de groei en de macht van
over he den en gro te cy ber spa ce mach ten zo als Goog le en Fa ce book, 
die in de ‘cloud’ ope re ren en dus bui ten elke ju ris dic tie of
rechtssysteem dan ook. Wikileaks heeft veel losgemaakt!
Cy ber spa ce heeft ook drei gen de kan ten, het is al le maal al be dacht
in soms ang staan ja gen de de tail le ring maar we heb ben het la ten ge -
beu ren en heb ben de con se quen ties niet doord acht en af ge dekt in
‘checks and balances ‘. 
Je kunt het ook op ti mis tisch zien, de meer di rec te de mo cra tie die
mo ge lijk zou zijn met in ter net, zou kun nen inhouden:
• Inkadering van de consequenties (groepsgevoel, im pact uitkomst 

als raadgevend danwel verplichtend of correctief)
• Representativiteit (alle stake holders doen mee),

opkomstbevordering
• Kwalificatie (goed geïnformeerde deelnemers en betrouwbare

informatie)
• Participatie, alleen stemmen is niet genoeg en te vrijblijvend.
• Een gemeenschappelijk ethisch kader
• Democratische regulering, protocollen, wetgeving op het juiste

niveau (subsidiariteit).
• Geheimhouding, kan de overheid nagaan wie wat stemde?
• Controle op uitvoering en feed back
• Fasering en tim ing, herhaalpeilingen en geldigheidsduur
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• Koppeling naar de representatieve democratische instituties,
partijen, gerechtshoven, denkrichtingen, de grondwet,
mensenrechten.

• Inpassing in het onderwijs als democratische pijler
Inter net geeft, als met het bo ven staan de re ke ning wordt ge hou den,
de bur ger wel meer mo ge lijk he den, voor ex pres sie, zelf or ga ni sa tie
en als nieuw con tro le-in stru ment. Daar bij heeft het in di vi du meer
macht ge kre gen, want ie der een kan posten, mailen, bloggen etc. 
De vier de macht, de jour na lis tiek als mede-con tro leur van de macht 
der in sti tu ties, is veel bre der ge wor den, ie der een kan nu con tro le
uit oe fe nen. Een mon di ge en goed ge ïnformeerde bur ger kan daard -
oor in vloed op het be leid en de uit voe ring uit oe fe nen. Via de me -
dia, so ci a le me dia, het par le ment, via maat schap pe lij ke or ga ni sa ties 
en via bui ten par le men tai re ac ties, met in ter net als com mu ni ca tie -
mid del, ook on der ling. Mits de over heid geen cen suur of be per -
king en oplegt (of via de ach ter deur laat ge beu ren) aan in ter net ge -
bruik, zo als nu vaak ge beurt en ook zelf echte openheid betracht en 
qua procedures zoals de WOB ook faciliteert.
Inter net breidt de ver schil len de func ties van de jour na lis tiek uit
naar de bur ger, de vier de macht wordt de mo cra ti scher maar ook
min der hel der. Me dia zijn er om:
• te informeren: berichten over maatschappelijke ontwikkelingen
• te controleren: controleren of autoriteiten en organisaties zich

houden aan afspraken en hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid naleven

• plat form voor discussie en opinie te bieden: een plaform voor
mening en debat

• te duiden en te analyseren: achtergrondinformatie bieden bij
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, en dit van
commentaar voorzien

• te agenderen: onderwerpen op de maatschappelijke agenda zetten
• ruimte te geven aan hacktivisme, wikileaks,

onderzoeksjournalistiek etc.

Nor men en waar den in cy ber spa ce
Wat ten enen ma le ont breekt, is cy ber ethiek. Waar heid, vrij heid,
vei lig heid, in een glo ba le con text en in cy ber spa ce kun nen we ze al 
he le maal niet hel der aan el kaar re la te ren. We zul len te rug moe ten
naar denk ers als ‘Spinoza’ die bij voor beeld vrij heid als een es sen ti -
ële taak van de staat zag en dan zien of er een ethiek van cy ber spa -
ce valt te for mu le ren. Daar is gro te be hoef te aan. Net als in de tijd
dat door Hugo de Groot met de op komst van de in ter con ti nen ta le
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scheep vaart een ka der werd ge scha pen (de vrije zee) zo zal in onze
tijd cy ber spa ce een eigen ethiek en rechtsgrond moeten krijgen. 
Het is jam mer dat men dat in alle fo rums en dis cus sies en in de
com men ta ren van ju ris ten wel aan stipt maar niet met dui de lij ke
sug ges ties en in zich ten komt. Het zijn fei te lijk niet-ju ris ten als JP
Bar low (EFF), Ja ron La nier, Ted Nel son,Wau Hol land, Rop Gong -
grijp en scien ce fic ti on schrij vers als Bill Gib son die hier zin vol le
bij dra gen en voor al ver ge zich ten heb ben ge le verd. Zij deins den
niet te rug voor sub jec tie ve rechts op vat ting en en denk en dat we in
het sub jec tie ve recht en de vraag hoe er vaar ik pri va cy, waar heid,
ge luk, en vrij heid mo ge lijk een nieu we cy ber ethiek zul len vin den.
Geen Le gal-push maar sub ject-pull. In die zin is het in ter net ook
een me di um dat nog de mo cra ti sche ver ge zich ten biedt. Maar er
moet wel een nieuw ka der voor wor den ont wik keld, dat de te kort -
ko ming en van van daag ondervangt. Kathalijne Buitenweg schreef
er een boek over: Data macht en Tegenkracht

Het schep pen van een nieuw ka der
Er zijn wel al ler lei plan nen en aan zet ten om via in ter net wat op te
zet ten een hel der idee is er niet. Mis schien kan via een prijs vraag
en cong res sen over dit on der werp de cre a tie ven ge vraagd wor den
om iets op te zet ten, dat zo wel in for ma tief, par ti ci pa tief als pei lend
kan wer ken. Dat zou ook tes ten van de be trok ken heid, de des kun -
dig heid en de bias van de stem mers moe ten om vat ten en mee ne -
men, an ders blijft het bij ma ni pu leer ba re be lang en be har ti ging zo als 
nu bij al die pe ti ties op het in ter net. Niet di rect op na ti o na le schaal
maar in kleinere organisaties kan dat dan uitgeprobeerd worden. 
Dit is geen sim pe le uit da ging, er moet een nieu we pij ler on der de
de mo cra tie ge zet wor den, waar voor pro to col len, mis schien wet ten
en in stan ties moe ten wor den op ge tuigd. De de ling van de macht
om zo’n sys teem in te voe ren en te be he ren vraagt een ba lans en
even wicht tus sen de be lang en van alle stakeholders.
Het zou zin vol zijn voor het ont wik ke len van zo’n in ter net-de mo -
cra tie pij ler mid de len vrij te ma ken in de pu blie ke sfeer maar met
steun van par ti cu lie re organisaties.
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� 40 De po li tie ke si tu a tie

De mo cra tie is mooi, maar hoe gaat het in de prak tijk, hoe werkt de
po li tiek, hoe krijg je men sen mee om ding en te ve ran de ren, hoe
schep pen we draag vlak voor mis schien erg nood za ke lijk om bui -
ging en? Dan moe ten we kij ken naar waar om men sen (kie zers) ei -
gen lijk ach ter een be paal de stroming gaan hangen. 
Dat is ze ker niet om dat ze de Haag se kliek echt ver trou wen. De po -
li tiek is ver wor den tot een sys teem van tas sen dra gers, die weer tas -
sen dra gers aan ne men en zo voort. De wer ke lij ke macht heb bers
blij ven bui ten schot, het zijn de loopjong ens die zo graag wil len
mee spe len die uit voe ren wat ze ei gen lijk niet be grij pen. Het be lang 
van de bur ger is on der ge schikt ge wor den, de democratie werd een
hol ritueel.

Dat is be ang sti gend en moet ve ran de ren, maar is daar wel draag -
vlak voor? De po li tiek zelf en de men sen die zich in het sys teem
heb ben we ten te lik ken gaan daar niks aan doen. Het moet dus van
de bur ger ko men, van on te vre de nen, te leur ge stel den, van hen die
geen ver trou wen heb ben in het hui di ge stel sel. Die groep is ge -
groeid en kan, zij het zeer be perkt, via het stem recht ve ran de ring
af dwing en, maar wie zijn daar toe be reid. Een ana ly se van po li tie ke
ver hou ding en in re la tie tot de basis-instelling van de burger is aan
de orde.

Wel ke po li tie ke hui zen/par tij en over le ven, waar komt het zwaar te -
punt te lig gen als de Co ro na-storm gaat lig gen. Dat mo ge lijk de
hele sa men le ving dan in een cha o ti sche si tu a tie be landt laat ik even 
bui ten be schou wing, het uit gangs punt in dit hoofd stuk is dat er een
min of meer nor maal po li tiek stel sel over eind blijft. Maar wel in
het per spec tief van een in te res sant ge dach ten-ex pe ri ment, na me lijk
wel ke stro ming en zou den ont staan als er iets ge beurt waard oor be -
staan de par tij en verd wij nen en al les nieuw is. Geen al li an ties, geen
fa mi lie druk, geen oude ban den of won den, geen poppetjes; een
totaal vrije invulling van het politieke landschap.

Het po li tie ke Post-Co ro na land schap 
Dat ex pe ri ment is een il lu sie, na WO2 ge beur de dat ook niet maar
in kamp Vught werd wel na ge dacht over hoe het verd er moest en
kreeg de so ci aal-de mo cra tie ge stal te. Maar la ten we maar uit gaan
van wie nu wat steunt en waar om. Er zijn in 2020 ver kie zing en ge -
weest maar toen was de bij na hyp no ti sche in vloed van de gro te
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held Mark Rut te een dui de lij ke fac tor, re geer de de angst nog en
koos men dus vrij con ser va tief en ge loof de men ook nog in de ca -
pa ci tei ten van D66-lei der Kaag. De raads ver kie zing en gaan dat
beeld wat nu an ce ren, maar daar spelen de lokalo’s ook een grote
rol.
Voor het Haag se kun je wel stel len, dat de steun voor de over heid
en de po li tie ke par tij en in de co a li tie enorm is af ge no men, maar
men houdt kramp ach tig vast aan die 75+2 meer der heid en ook Rut -
te IV zal niet aan stu ren op nieu we ver kie zing en. Het ver trou wen in
de re ge ring en het stel sel is op een diep te punt, maar is er wel een
nieu we ka bi net met mi ni ma le steun. Daar mee komt een ernsti ge te -
kort ko ming van het stel sel aan het licht na me lijk dat de bur ger geen 
ver kie zing en kan af dwing en. Dit is een de mo cra tisch man co, mis -
schien dat een breed ge steun de pe ti tie dit ook dui de lijk maakt. Een
bin dend re fe ren dum, waar D66 ooit voor was en dat zoeits kan af -
dwing en, is waar schijn lijk geen punt meer; dat zou het kabinet
doen struikelen. 
De de bat ten rond de for ma tie en de kwes tie Omtzigt heb ben het
denk en over macht en te gen macht meer open ge gooid, de klei ne
nieuw ko mers in de Twee de Ka mer heb ben goed ge scoord en de
fei te lij ke po li tie ke ver hou ding en (de stem ming van het volk) lig gen 
nu be hoor lijk an ders. Het be leid krijgt steeds min der waar de ring.
De oude en nu weer ver nieuw de co a li tie staat nu on der druk, heeft
net vol doen de steun qua ze tels in de 2e Ka mer, maar moet sap pe len 
in de se naat met in ci den te le steun van uit de linkerzijde of van
nieuwkomers zoals Volt.

Ver der kij ken
Als we even kij ken naar wat er na de Co ro na-cri sis en die kan nog
ja ren door suk ke len, aan po li tie ke stro ming en in beeld is en dan
even voor bij de par tij lij nen kij ken zul len er nog steeds gro te groe -
pen zijn, die po li tiek zwe ven, niet we ten wat ze wil len, po li tiek nog 
niet vol doen de zijn ing evoerd maar toch van we ge hun aan tal len
een fac tor vor men. Dat geldt ze ker voor de mil len ni als en de jong -
eren die re la tief nieuw zijn in het po li tie ke land schap. De vraag is
bij wie de ho re ca-on der ne mers die ge mang eld zijn, de cri sis-slacht -
of fers, de werk lo zen, de on te vre de nen, de ge frus treer de zorg wer -
kers, de Islam-vre zen den, de vac ci na tie vrij en steun zoe ken? Wat
gaat er op ter mijn ge beu ren met de ZZP-ers en ondernemers die
hun business zagen verdampen of gewoon failliet gingen?
Wel ke par tij steu nen ze of ko men er nog nieu we par tij en op en
gaan de oude clubs on der uit, zo als nu al bij het CDA speelt? Er
spe len, naast de “re set” en “we der op bouw” pro ble ma tiek die ze ker
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nog ja ren en mis schien de cen nia zal spe len, fun da men te le kwes ties. 
Ener gie en kli maat zijn re le vant, maar kun nen we na het be perkt
steu nen van ar me re con ti nen ten met vac cins etc. nog wel re ke nen
op hun steun. Gaan de lange ter mijn ge vol gen van Co ro na, zo als
ver min der de al ge me ne weer stand en le vens ver wach ting een rol
spe len? Hoe wor den de su per-rij ken, de gro te be drij ven en be las -
ting-ont wij kers aang epakt, en in veel bre de re zin hoe gaat we de
ong elijk heids- kwes tie ver ta len, ook in po li tie ke zin. Als er een pe -
ri o de van lokale of globale chaos komt dan veranderen ook de
politieke prioriteiten.

Voor spel len is moei lijk en ong etwij feld zul len zich ook pa ra doxa le
ont wik ke ling en voord oen, zo is het niet on denk baar dat de kaal slag 
in het MKB niet leidt tot min der on der ne ming en maar juist een
nieu we golf be drij vig heid gaat voort breng en. Net zo als de kans dat
de over sterf te en lange ter mijn vac ci na tie scha de ge vol gen heeft
voor de eco no mie en het so ci a le le ven, de wo ning markt, de pen si -
oe nen en het hele bank we zen. Blij ven pro- en con tra vax xers
tegenover elkaar staan of komt er verzoening? 

De in no va tie en be drij vig heid zal mis schien toe ne men en verd er
aan slui ten bij de trend naar on li ne, per so na li sa tie (cus to mi zing) en
klein scha li ge en lo ka le pro duc tie. Het in ter net en e-com mer ce wer -
den groot, dat gaat niet meer weg. We groei den zo ge naamd op de
gol ven van glo ba li sa tie maar die trend is aan het ke ren, nu is klein -
scha lig heid weer in te res sant. Ne ga tief werkt dat uit als “ei gen volk
eerst”, positief als gebruik maken van eigen kracht. 

Wie voelt zich waar thuis
De vraag is wel ke po li tie ke stro ming hier vol doen de steun kan ver -
wer ven, want het ge vaar is de ver splin te ring door iden ti fi ca tie met
deel be lang en, waard oor bij voor beeld in de VS het link se (De mo -
cra ten) blok slag kracht ver loor. De te gen stel ling tus sen se ni o ren
met geld of pen si oen (ba by boom ers) en 
de jong eren is een bron van ver splin te -
ring, ook bin nen be staan de par tij en.
Veel zal af hang en van her ken ba re lei -
ders en aan spre ken de rol mo del len. Die
ont bre ken voors hands in de Ne der land -
se po li tiek, of zijn we er met de ta nen de 
en nu weer wat ge pimp te po pu la ri teit
van Rut te, de op komst van en nu toch
wel wat te leur stel ling in Kaag en de
Co ro na bo nus van cen trum-rechts?
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Omtzigt en Van Haga kre gen veel kie zers ach ter zich en de klei ne -
re par tij en als Volt, JA21, PvdDieren en BBB profileren zich heel
duidelijk maar is dat voldoende?

Nieu we scheids lij nen
De oude links-rechts in de ling werkt niet meer goed maar wat dan
wel? Po li tie ke stel ling na me is niet erg ra ti o neel. Het is voor al een
emo ti o ne le kwes tie. We stem men met onze on der buik, niet erg op
ba sis van ana ly ses van partijprogramma’s en vaak om dat we de
pop pe tjes wel o.k. vin den. Ook eco no mi sche fei ten wor den ver -
taald naar emo ti o ne le re ac ties, naar sen ti men ten als angst en
kwaad heid, te leur stel ling, (wan-)hoop, vlucht ge drag en vaak iden -
ti fi ca tie met lei ders of ide a len. Daar bij spe len de har de fei ten niet
erg mee. Ze ker in een tijd van fake nieuws en so ci a le me dia is de
“con sen sus” waar heid een kwes tie van in ter pre ta tie en he laas ma ni -
pu la tie. Wie het hardst roept of de meest over tui gen de woord voer -
der heeft, pakt de winst, en heeft het dan weer 4 jaar of zo voor het
zeggen, 
Po li tiek draait dus om emo ties, die we ons be wust wor den als ge -
voe lens, en daar on der lig gen de ba sis re ac ties op ex ter ne prik kels,
dus fight, flight en free ze (vech ten, vluch ten, be vrie zen). Der ge lij -
ke re ac ties heb ben voor al te ma ken met onze emo tie-oren, de bij -
nie ren, met neu ro trans mit ters en hor mo nen zoals adrenaline en
dergelijke. 

Kwaad heid en angst zijn de meest dui de lij ke drijf ve ren, blok ke ren
kan uit angst of uit wan hoop.
Een ge sim pli fi ceer de in de ling van een po li tiek spec trum zo als in de 
plaat jes zou dus
kun nen zijn of
men sen uit kwaad -
heid of angst hun
po li tie ke keu ze
ma ken en of ze dan 
van uit hun per -
soon lij ke of juist
so ci a le be lang en
kie zen. Daar hoort
ook wel wan hoop
bij, maar wan ho pi -
ge men sen stem -
men meest al niet.
Daar naast speelt de 
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in stel ling mee, is men so ci aal of in di vi du a lis tisch ing esteld, het
oude links-rechts en conservatisme is van alle tijden. 
Dat geeft dan een as sen stel sel met wat clus ters die daar er gens in
pas sen en so ci a le groe pen die dus ook po li tie ke doel groe pen zijn. 

De der de di men sie, de so ci a le/in di vi du e le as wordt in het sche ma
per groep aang ege ven als een pijl tje naar vo ren of naar ach te ren,
om de ori ëntatie aan te dui den. Het gaat om ge ne ra li sa ties, er zul len 
best kan slo zen zijn die wel so ci aal denk en en stem men maar de
meer der heid komt van uit een com bi na tie van angst en kwaad heid
toch voor al op voor het ei gen be lang, het ego, het individuele
winst-denken.
Niet alle kie zers groe pen zijn aang ege ven, al leen zij die op dit mo -
ment geen dui de lij ke plek heb ben. Het gaat na me lijk niet om de
men sen die tra di ti o neel toch al vast zit ten in hun keu ze maar om de
zwe ven de kie zers, de “swing vo tes”. De ve ran de ring in op stel ling,
dat stelt ook Mau ri ce de Hond, is be lang rijk als in di ca tie van de
ver schui ving en die te verwachten zijn in stemgedrag.
Er zijn veel meer va ri a be len zo als of men toe komst ge richt is, in het 
he den leeft of het ver le den en of men nog ge looft in de mo cra tie of
juist niet meer gaat stem men, maar dat maakt het erg inge wikkeld.

Wan neer de co ro na pan de mie ui tein de lijk uit dooft (en dat kan nog
ja ren du ren met nieu we mu ta ties etc.) dan kan er een cha o ti sche si -
tu a tie ont staan, maar ook dat gaat ui tein de lijk wel over. Wor den de
men sen kwaad of be rus ten ze in de si tu a tie? Waar moe ten we dan
rekening mee houden?

De sa men stel ling van de be vol king ve ran dert. We wor den ou der,
maar Co ro na heeft door het
ster ven van veel ou de ren de 
ver grij zing be perkt, de le -
vens ver wach ting loopt ze -
ker nog een aan tal ja ren te -
rug, al gaat het CBS uit van
snel te rug ve ren. De ziek te -
kos ten-ver ze ke ring en gaan
om hoog, de pen si oe nen
waar schijn lijk wat om laag,
de be las ting en om hoog, de
mid deng roe pen gaan ge -
plukt wor den. Mo ge lijk
neemt ook de to ta le be vol -
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king af en zijn een aan tal pro ble men daar mee uit beeld en is er min -
der be hoef te aan in stroom. Hoe gaat men daar op re a ge ren? Er komt 
vast ook nog meer kri tiek los op de ma nier hoe men de eco no mie
heeft op ge of ferd ten bate van de baby-boom ers en de oor logs ge ne -
ra tie, ten kos te van de jong eren en hun toe komst. Men zal waar -
schijn lijk roepen om nationalistisch beleid, anti-globalisme en
aanpakken van de elite. 

Daar bij mo gen we ook de po si tie ve ge vol gen van de Co ro na-cri sis
niet ver ge ten. Er groei de be wust zijn, co he sie, on danks of juist door 
de aang ewak ker de twee de ling neemt de be trok ken heid bij de po li -
tiek toe; men be seft dat het hui di ge stel sel ram melt. Onder wer pen
als on der wijs, bur ger rech ten en vra gen over zin en be te ke nis van
het le ven kre gen voor ve len een nieuw per spec tief. Te ho pen valt
dat we van deze cri sis echt wat ge leerd heb ben, en er zul len po li tie -
ke stro ming en ko men die dat wil len ef fec tu e ren. Na Co ro na zou den 
de “oude” par tij en wel eens kun nen verd wij nen en ko men er an de re 
voor te rug. De be staan de par tij en en ze ker de co a li tie(s) zwalk ten
wel erg heen en weer, had den geen duidelijk profiel en krijgen
misschien ook wel de schuld van wat er mis ging.

Het wor den dus span nen de tij den; ik zit te wach ten op nieu we be -
we ging en die in de vrij val len de elec to ra le ga ten spring en en hoop
dat de cha os mee gaat val len. De ‘war on Corona’ lijkt, he laas, te
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veel op eer de re ‘wars’ (drugs, ter reur, schur ken sta ten) die ons als
bur gers steeds meer rech ten en vrijheden hebben afgepakt.
Mijn con clu sie is ei gen lijk dat in ons land en el ders het aan tal po li -
tie ke zwe vers zal toe ne men naar ma te de Co ro na cri sis verd er af -
loopt. Men zal ho pe lijk be sef fen dat de hel den ver ering van Rut te
en het RIVM en het ge loof in hun “we ten schap” eer der de waan
van de dag was.

De in sta bie le drie hoek
Hoe sta biel is het po li tie ke spec trum nog? Is de VVD nog rechts in
de zin dat men de in di vi du e le vrij heid voor op stelt? Nau we lijks, het 
col lec tie ve en “sa men” zijn is eer der links. Hoe komt het dat we
niet meer we ten of een par tij of een ka bi net links of rechts is? Er
wordt ge werkt van uit pro gram ma-ak koor den maar dat is een meng -
el moes van com pro mis sen. Men kan dat links/rechts eti ket er wel
pro be ren op te plak ken maar de praktijk is anders. 
Je ziet dit over he den (ook op ge meen te lijk ni veau) zo wel naar het
col lec tie ve als naar het in di vi du e le bui gen in een soms heel rare
spa gaat en dat gaat echt niet ve ran de ren. Ook tra di ti o neel so ci a le
par tij en zo als de PvdA en CDA en nu bij voor beeld Groen-Links in
Amster dam wer den (op lo kaal ni veau zelfs gro ten deels) re gen ten
en ko zen de kant van het ka pi taal, de vrije markt, de zak ken vul le rij, 
het goed be taal de pluche. Met als ge volg dat in ie de re ge val de ge -
wo ne man die po li tiek niet meer ver trouwt en steun zoekt in po pu -
lis ti sche be we ging en. Dit ver schijn sel is na tuur lijk niet nieuw maar 
was vaak de oor zaak van het ineenstorten van grote culturen en
naties in het verleden.

In ze ke re zin zou de over -
heid de sta bi li se ren de fac tor 
moe ten zijn, de top van een
drie hoek met arm en rijk als 
ba sis , een be wa ker van het
even wicht tus sen in di vi du
en col lec tief be lang. Een
drie hoek is in es sen tie een
sta bie le con struc tie, we ken -
nen dat in de tech niek maar
de Tri as Po li ti ca van Mon -
tes qui eu in de po li tiek is
ook een voor beeld. Maar
die drie hoek is niet meer
hel der, de uit voe ren de tak
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kreeg te veel macht en werd te ge voe lig voor de eli te. In de po li tiek 
kom je nau we lijks nog men sen te gen uit het volk, het zijn meest
“goed uit zien de” en me di a ge nie ke ambitieuze baantjesjagers met
een academische opleiding. 
Het idee van de mo cra tie is om het volk ui tein de lijk in vloed uit te
la ten oe fe nen, maar dat is goed deels ver lo ren ge gaan. De bur ger
wordt ge zien als las tig, frau du leus, niet ge hoor zaam en de con tro le -
staat moet daar wat aan doen. De macht is ge con cen treerd in club -
jes en in sti tu ties, ko nink rijk jes zo als het RIVM die nie mand meer
kan con tro le ren. Bij voor beeld in de Ne der land se recht spraak is de
bur ger er he le maal bui ten ge la ten. Het Open baar Mi nis te rie en de
Rech ter lij ke Macht vor men een vrij eli tair club je, met wei nig bui -
ten staan ders, in clu si vi teit is dan snel een hol le kreet. Elders in Eu -
ro pa is dat an ders, in Duits land bij voor beeld zijn er al tijd bur ger -
rech ters naast de be noem de va krech ters. Dat heeft on der meer ge -
leid tot meer ver trou wen in het sys teem en een be ter even wicht tus -
sen da der- en slacht of fer-be lang en. Ook bij de po li tie zijn de min -
der he den onder vertegenwoordigd, er heerst vaak een cultuur die de 
onevenwichtigheid in stand houdt.

Het re sul taat is dat de op zich sta bie le drie hoek van een over heid
die links en rechts ge lij ke lijk waar deert en ruim te geeft, tot een
vier hoek wordt, een in sta bie le si tu a tie waar bij het ge heel naar links 
of rechts kan gaan zwabberen.

Mijn con clu sie hier is dat de po li tiek eens goed in de spie gel moet
kij ken, wil men ook op ter mijn ge loof waar dig blij ven. Waar staat
en voor, voor bij de de bat-wed strijd jes en el kaar aan val len in wat
toch de ont moe tings, het fo rum (ex cu sez!) van de de mo cra tie zou
moe ten zijn. Nu is het een soort markt waar men de ei gen wa ren
aan prijst en anderen zwart maakt.
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� 41 Au to no mie, pri va cy, zing eving, vi -
ta li teit, ge zond heid

Invloed heb ben op je ei gen le ven is een be lang rij ke fac tor in onze
gees te lij ke en licha me lij ke ge zond heid. Als dat ont breekt, heb ben
we geen zin meer, gaan we pie ke ren en ui tein de lijk ko men er dan
burn-out, de pres sie, ge tob en allerlei ziektes.
We ma ken ons druk over het sla ver nij ver le den, maar de mo der ne
maat schap pij heeft steeds meer van onze zeg gen schap over wie we
zijn en wat we doen en onze be slis sings macht (agen cy is het Engel -
se be grip) van ons af ge no men. We wor den steeds meer in een be -
paal de rich ting ge duwd, moe ten ons braaf en slaafs ge dra gen, de
re gels vol gen, niet af wij ken. Met de di gi ta li se ring is dat ge brek aan 
vrij heid en pri va cy nog ex tra toe ge no men. “Big Brot her” is geen li -
te rai re con struc tie meer, we wor den steeds meer in de ga ten ge hou -
den, ge con tro leerd, ge cen su reerd, “ge schaapt”. Dat wordt ver kocht
als vei lig heid maar komt neer op steeds min der vrij heid, rech ten en
ruim te om fou ten te ma ken en dus te le ren. Men wil voor al af wij -
kend denk en en han de len te gen gaan maar men schijnt niet te be -
sef fen dat daard oor mis schien con struc tief en in no va tief denk en te -
loor gaat of in de kiem ge smoord wordt. Het hele on der wijs is er
steeds meer op ge richt om ons steeds jonger tot brave burgers en
consumenten te maken, die doen wat ons wordt opgelegd.
Ver vlak king en ver ve ling als ge volg maar daar heb ben we nu
smartpho nes en scherm spel le tjes voor en so ci a le me dia die ons
doen denk en dat we echt con tact heb ben met heel veel men sen. In
wer ke lijk heid wor den we steeds een za mer, moe ten har der wer ken
dan ooit om een wo ning te kun nen be kos ti gen en krij gen werk dat
vaak niet veel be ter of meer in spi re rend is dan wat we toe schrij ven
aan dat slavernijverleden. 
We wor den con ti nu ge con tro leerd en zijn on der toe zicht van
‘handhavers’ en ‘leidinggevenden’ die in een zelf de po si tie ook
maar doen wat hen wordt op ge dra gen. Er is de il lu sie dat je kunt
groei en en je ont wor ste len aan de mink ukel-sta tus maar dat lukt
maar heel wei ni gen, die zich dan daar na ook als nieuw bak ken eli te
ver hou den van het gewone plebs.
De Co ro na-cri sis maak te het al le maal heel tast baar en heeft zelfs
tot ver plich te iso la tie en ’ophokken’ ge leid, we wer den ge vang enen 
in ons ei gen huis of in een ka mer tje in een opbergtehuis. 
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Inti mi teit, een van de es sen ti ële men se lij ke be hoef tes en al leen mo -
ge lijk met een ze ke re mate van pri va cy, werd bij na on mo ge lijk. Je
fa mi lie en vrien den zien en fy siek ont moe ten werd moei lijk of on -
mo ge lijk ge maakt; al leen ster ven zon der je naas ten werd ac cep ta bel 
ge acht. Onze zeg gen schap over ons le ven en lijf werd steeds min -
der, on danks eu tha na sie en abor tus, je zit heel snel vast in de pro to -
col len en re gels en dat juichen we nog toe ook, het is zo vei lig en
ef fi ci ënt! Vac ci na tie is een dui de lijk voor beeld; dat wilde een
meerderheid eigenlijk wel laten verplichten. 
We heb ben in ter net en denk en dat we vin den wat we zoe ken, maar
dat komt uit een be perkt en door AI-met ho des ge se lec teerd aan bod
Wat we aan in for ma tie krij gen wordt steeds meer ge cen su reerd, af -
wij ken de me ning en weg ge drukt, de waar heid krijg je per pers con -
fe ren tie voorgekauwd.

Au to no mie
Onze macht over ons ei gen le ven is de laat ste paar eeu wen steeds
min der ge wor den. We zijn zo ge naamd so ci a ler maar dat heeft wel
een enor me prijs in au to no mie, ex pres sie, zing eving. Ons ge voel
van be trok ken heid bij de over heid en de in sti tu ties wordt dan ook
steeds min der, we iden ti fi ce ren ons wel met al ler lei be we ging en,
maar echt deel ne men is zeld zaam. Het vroe ge re so ci a le ka der van
re li gie, ve re ni ging, gil de, het tri ba le en dorps le ven is goed deels
verd we nen. Een zaam heid, zelf moord en al ler lei men ta le en fy sie ke
klach ten zijn het ge volg; de le vens ver wach ting loopt te rug ter wijl
er steeds meer werd uit ge ge ven aan zorg en me di sche
voorzieningen, die niet meer dan pleisters zijn en fundamenteel
niks oplossen. 
Onze psycho lo gi sche en fy sie ke im mu ni teit neemt dui de lijk af, dat
zie je aan de dood soor za ken in de sta tis tiek, auto-im muun ziek tes
ne men steeds verd er toe. Nieu we ziek tes wor den epi de misch, zo als
Parkinson’s dat te ma ken heeft met min der waar dig heids ge voe lens,
het je niet ge slaagd voe len in het le ven. Er is, maar dat is niet
nieuw, een ge zond heids kloof. Men sen met een be ter ink omen en
be te re oplei ding eten be ter, zijn gezonder, leven langer en
gelukkiger. 
Het kud de ge drag neemt toe, al le maal de mode vol gen, je la ten ta -
toe ëren, pro be ren slank te blij ven of te wor den, er “mooi” uit zien,
stoe re auto’s, dure kle ren, al le maal een steeds niets zeg gen der ti tel
ha len, je la ten vac ci ne ren en af ge ven op wap pies; con fir me ren is
waar het om draait. 
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Vi ta li teit
Er is wei nig on der zoek ge daan naar de re de nen, waar om som mi ge
men sen wel en an de ren geen Co ro na oplie pen. De ge nen die na 2
jaar zon der vac ci na tie nog ge zond rond lo pen heb ben of wel niets
van een in fec tie ge merkt of zijn ge woon erg ge zond en heb ben de
goe de ge nen. Die zou je eens moe ten be stu de ren; wat eten ze, wat
doen ze, wat valt aan hen op. Men ac cep teert blijk baar wel dat er
ver schil len zijn in de over ge ërfde, na tuur lij ke of ver wor ven im mu -
ni teit maar naar heel dui de lij ke ken mer ken of zo ge naam de bi o mar -
kers is niet ge zocht. Het blijft bij wat al ge me ne in di ca ties als leef -
tijd, on der lig gen de kwalen, obesitas, bloedgroep, misschien wat
etnische invloeden. 
Waar om kijkt men niet naar vi ta li teit, ge luk kig zijn, een zin vol be -
staan, een ge zond ui ter lijk, mis schien zelfs ui ter lij ke schoon heid als 
bi o mar kers? Dat zijn na me lijk de symp to men die sa men hang en met 
le vens lust, met weer stands ver mo gen en dus immuniteit. 
Ik denk dat bij voor beeld sym me trie (ge zicht, lichaams bouw) al een 
in di ca tie kan zijn van de on der lig gen de ge zond heid. Naar psycho -
mar kers, denk aan een zaam heid, de pres sie, PTSD, ver sla ving of
per soon lijk heids sto ring en (wie slikt er geen pil le tjes voor?) werd al 
he le maal niet ge ke ken. En nog verd er speu ren, naar af wij king en in
bloe dwaar den, darm bi oom, hor moon ba lans, an ti bi o ti ca-his to rie, dat 
was blijkbaar niet nodig, eerst maar prikken!
Dat be paal de groe pen vat baar der zijn voor Co ro na maar ook voor
an de re aan doe ning en is vrij lo gisch, maar waar om wor den die ri si -
co fac to ren niet be ter be paald en wor den in dien no dig, de ge nen die
daar on der val len, be ter be schermd. Doen we dat niet om dat het te
veel kost of van we ge de pri va cy? Daar is bij Co ro na toch al nau we -
lijks spra ke van en voor ko men is veel goedkoper dan genezen of
behandelen.
Dat niet stel sel ma tig zoe ken naar “mar kers” of wel spe ci fie ke ken -
mer ken is niet al leen jam mer; het kost ge luk, ge zond heid en men -
sen le vens. Het de ogen slui ten voor groeps ken mer ken, bio- en
psycho mar kers is de we ten schap en met name de me di sche we reld
te ver wij ten, en moet ver be te ren want er gaan vast nog meer
pandemieën komen. 
Het is na tuur lijk ethisch een ne te li ge kwes tie om een som mi ge vra -
gen te stel len. Bij voor beeld of ver lief de men sen min der kans lo pen
op Co ro na? Of mooie men sen min der be vat te lijk zijn? Alle maal
po li tiek ge voe li ge en ‘niet correcte’ vra gen, geen we ten schap per
waagt zich daar aan!
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Zorg voor de toe komst
Toch zul len we er naar moe ten kij ken, ze ker in een Post-Co ro na
per spec tief waar in re ke ning hou den met ko men de pan de mie ën en
de maat schap pe lij ke twee de ling steeds ur gen ter wordt. Het hele ne -
o li be ra le wes ter se bouw werk ver toont nu zul ke scheu ren dat ont -
ken nen van de in vloed van op voe ding, voe ding, oplei ding, maat -
schap pe lij ke be trok ken heid, zeg gings kracht en be slis sings macht op 
ge zond heid en sociale cohesie eigenlijk niet meer kan. 
We hou den wel vast aan ide a len als de mo cra tie en vrij heid, maar
dat zijn hol le be grip pen aan het wor den als we kij ken naar wat de
bur ger er mee kan. Ge zond heid, gees te lijk en licha me lijk, hangt
daar mee sa men. En dat voor ie de re bur ger, niet al leen de eli te en
ho ger op ge lei den maar ook voor de on der laag, die we nu steeds
meer tot “Unter men schen” ma ken door hen de au to no mie, de agen -
cy en de vrij heid te ont hou den en hen daard oor de weer stand en vi -
ta li teit te ont zeg gen die een mens nodig heeft om tot ontplooiing te
komen.
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� 42 Com mu ni ca tie Post-Co ro na

Wil len we als sa men le ving be ter gaan draai en, dan is com mu ni ca tie 
enorm be lang rijk. Over in for ma tie en com mu ni ca tie sprak ik al eer -
der, maar la ten we eens kij ken hoe de men se lij ke com mu ni ca tie is
ge ëvolueerd. Die ren wer ken met ge ba ren, ge laats uit druk king en en
kre ten, men sen kun nen be ter pra ten, maar we ging en via ge ba ren -
taal naar een beeld taal, via te ke ning en naar tekst, naar com mu ni ca -
tie op af stand, naar brie ven, te le foon, in ter net en nu doen we het
met vir tu al en aug men ted re a li ty en con cep ten als het om ni ver se.
Com mu ni ca tie via te le pa thie is er ze ker, maar werd geen com mer -
cieel suc ces zul len we maar zeg gen. Hu mor is een leuk as pect van
communicatie, het helpt en de coyote-mind (de nar) is ook al ouder
dan de mens. 
De com mu ni ca tie van mens-tot-mens, zeg maar C2C is on der tus sen 
uit ge breid, we ken nen B2B, B2C, we kun nen met machi nes com -
mu ni ce ren C2M en M2C, maar die doen het ook on der ling. M2M.
Het in di vi du en de groep heb ben ook ei gen vor men van com mu ni -
ca tie. Daar is al le maal veel over ge schre -
ven, ik hoef er niet te diep op in te gaan.
De psycho lo gen en mar ke teers stu de ren er
op, ko men met nieu we com mu ni ca tie-mo -
del len en schrij ven er bi bli o the ken vol
mee. Ik be perk me dus tot wat me voor al
op viel tij den de Co ro na-cri sis, na me lijk
hoe onze lei ders hun bood schap over -
brach ten. Deels heel ef fec tief, men hyp no -
ti seer de een groot deel van de mas sa, er
kwam een group-mind die he le maal ach ter 
vac ci na tie stond, maar de prijs is wel een
verd eel de sa men le ving en een groeiende kwaadheid omdat men zic
toch wel steeds meer belazerd is gaan voelen.

Over heid en bur ger
De com mu ni ca tie tus sen de over heid en de bur ger, zeg maar G2C
is waar het nog al mis ging. Daar is veel over te zeg gen, maar even
te rug kij ken is mis schien goed om daar les sen uit te trek ken. Er ging 
in de hele cri sis-aan pak na tuur lijk van al les mis, niet al tijd ver wijt -
baar, maar heel dui de lijk werd wel dat com mu ni ca tie tus sen over -
heid en bur ger, tus sen in sti tu ties en bur ger en tus sen bur gers on der -
ling niet soe pel ver liep. We roe pen en schreeu wen, de mon stre ren
ons een ongeluk, maar luistert er wel iemand?
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Kie zen voor pers con fe ren ties als pri mair com mu ni ca tie mid del liet
te veel ruim te voor de re gu lie re me dia en met name de te le vi sie ka -
na len om een ei gen koers te gaan va ren. De over heid had daar wel
in vloed op, maar de pop pen spe lers wa ren de talk show host, door
hun keu ze van gas ten, en de me dia wa ren een soort echo put ten van
wat men als waarheid kreeg opgediend.
Dat ge brek aan ech te uit wis se ling van fei ten en me ning en kwam
voor een deel doord at com mu ni ca tie door de over heid en de macht -
heb bers werd ge zien als éénrich tings ver keer, als voor lich ting
top-down, fei te lijk als pro pa gan da voor een be paal de ac tie (vac ci -
ne ren) en men daar bij de in vloed van de so ci a le me dia te lang ne -
geer de. Voor een deel was dat doord at de in ter fa ce (de vorm) vaak
werd op ge of ferd aan de in houd (de ex perts, de ter mi no lo gie, de
me di a keu ze) en voor een deel om dat men niet in mar ke ting ter men
dacht (zo als het AIDA prin ci pe, zor gen dat men ook luis tert en re a -
geert). In het be gin slik te men dat, maar geleidelijk werd het steeds
ongeloofwaardiger en bijna een klucht.
Er wer den al ler lei ini ti a tie ven ge lan ceerd, com mu ni ca tie-stra te gie -
ën op ge steld, rou te plan nen ge maakt, zelfs apps ont wik keld die
vaak niet goed wer den op ge pikt en be gre pen, voor ver war ring
zorg den en soms zelfs contraproductief uitpakten. 
Juist om dat het niet on denk baar is, dat er de ko mend tijd meer
ernsti ge ram pen ko men, is een her ij king van de com mu ni ca tie-mo -
del len no dig. Het kli maat is be paald ex tre mer aan het wor den, er
zijn be drei ging en als pan de mie ën, cy ber-war fa re, ener gie-sto ring -
en, over stro ming en, groot scha li ge ter reur-aan val len. Bre de maat -
schap pe lij ke on rust of er ger kan niet wor den uit ge slo ten door de
toenemende tweedeling en polarisatie. 
Een dui de lij ke les voor de toe komst is dat com mu ni ca tie in ur gen te
en dra ma ti sche si tu a ties geen hap- snap brand jes-blus sen zou moe -
ten zijn, maar ge ba seerd op dui de lij ke in zich ten in com mu ni ca -
tie-pa tro nen en de re cen te ve ran de ring en daar in (in ter net, so ci a le
me dia, apps) in een so ci aal-psycho lo gisch per spec tief. Za ken als
group-mind, mas sa-hys te rie, kud de ge drag, cross- en mul ti-me di a le
re so nan tie kun nen en moe ten een plek vin den in een al ge me ne aan -
pak, met draai boe ken, scenario’s en struc tu reel op ge lijn de des kun -
dig heid op com mu ni ca tie ge bied. Een do ven tolk is leuk, maar als
dat de voor uit gang in over heids com mu ni ca tie sym bo li seert is het
een lap mid del tje. Meer plaat jes, meer uit leg, meer rust, minder
hoogdravend en quasi-wetenschappelijk indruk willen maken, er is
nog veel te doen.
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Com mu ni ca tie is twee weg-ver keer
De na druk op voor lich ting, een rich tings ver keer naar de bur ger toe
met de nei ging pro pa gan da te wor den, gaat voor bij aan het feit, dat
com mu ni ca tie al tijd een cir cu lair pro ces is, waar bij te rug kop pe ling
es sen tieel is. De aang espro ke ne moet, via feed back in wel ke vorm
dan ook, aang even de bood schap be gre pen te heb ben. Anders blijft
het bij holle kreten, en verandert er niets.

De top-down aan pak, het iso le ment en de po la ri sa tie
De be slis sing en en maat re ge len zijn tij dens de cri sis voor al een zij -
dig op ge legd, de be trok ke nen maar ook het par le ment zijn niet
voor af ge raad pleegd, het geen bij zo wel de po li tiek als de bur gers
ir ri ta tie heeft op ge wekt. De ge raad pleeg de ex per ti se was een zij dig,
veel al van uit de me di sche hoek, eco no mi sche en so ci a le over we -
ging en klonk en nau we lijks door. Het idee van een ivo ren “to ren tje” 
waar het be leid werd ver or don neerd vatte post bij veel mensen.
Niet democratisch, niet “samen”!

Angst en kwaad heid zijn twee fun da men te le emo ties, die op on der -
buik-ni veau zeer be pa lend zijn voor de stem ming. Ze heb ben te
ma ken met de fun da men te le fight-flight free ze re ac ties. De over -
heid ac teer de en re a geer de van uit angst, dat re so neer de met wat een 
be lang rijk deel van het volk voel de en dat versterkte elkaar. 
Er ont stond vrij snel een in ner cir cle van ex perts, zo wel van de kant 
van de over heid (OMT, RIVM) als van de me dia (de talk shows,
maar ook de kri ti sche me dia die op bloei den) met een be perk te kliek 
van smaak ma kers. Die ver kon dig den min of meer een zelf de me -
ning, en ga ven geen ruim te aan al ter na tie ve vi sies. De anti’s (ge -
dre ven door kwaad heid) no dig den geen pro’s (ge dre ven door
angst) uit, en an ders om, er ont stond een sterk ge po la ri seerd me di a -
veld. De ma nier waar op Mau ri ce de Hond, met toch dui de lij ke sta -
tis ti sche kwa li tei ten en in zicht in het be lang van ventilatie werd
gede moniseerd maakt dit goed duidelijk. 
De po la ri sa tie en ge brek aan com mu ni ca tie tus sen de par tij en heeft
on no dig kwaad bloed ge zet, men be trok ab so lu te stel ling en en be -
schul dig de de an de re par tij van fake-nieuws, mis lei ding, ma ni pu la -
tie en pro pa gan da. Woor den als vac ci na tie-scha de en tri bu naal wer -
den in de ban ge daan, naar la ter bleek van we ge het schim mi ge con -
tract met Big Phar ma. Een be denk elijk maar ef fec tief as pect van de 
com mu ni ca tie stra te gie was ook het steeds maar her ha len van twij -
fel acht i ge stand pun ten, ter wijl een beet je flexi be ler aan pak het ge -
woon veel ge loof waar di ger zou ma ken. Een voor beeld is het be -
noe men van de PCR test tot “gou den standaard’, ter wijl dui de lijk is 

385



dat het geen perfecte test is, maar wel de best beschikbare in het
moment. 

Ge brek ki ge com mu ni ca tie, geen mar ke ting aanpak
Men bleef her ha len, mis schien van uit de ge dach te dat ook de erg ste 
leu gens ui tein de lijk in zink en als waar. Er kwa men geen al ter na tie -
ve vi sies aan bod, die wer den zwart ge maakt, dat wa ren wap pies,
on be nul len, wat hun kwa li fi ca ties ook wa ren. Men hield het bij een 
be perk te club, niet al leen het RIVM en OMT, maar ook qua spin -
dok ters en PR-ad vi seurs. @Body Text = De over heid heeft de nei -
ging om ook qua com mu ni ca tie za ken te doen met een be perkt aan -
tal par tij en. Men is ge bon den aan aan bes te dings re gels en tra di ties
die een slag vaar dig be leid en het in scha ke len van klein scha li ger en
min der in sti tu ti o ne le com mu ni ca tie-par tij en, die tac tisch en ac tu e -
ler kun nen ope re ren, moei lijk maken. En als men dan in arren
moede nog influencers inzette, liep het falikant mis.

Een be perk te bood schap, niet verd er kij ken
De een zij dig heid is wat ach ter af nog het meest ver baast en ir ri ta tie
op wek te. Die na druk op vac ci na tie, dat te geng aan van al ter na tie ve
mo ge lijk he den, het was een soort ha pe ren de lang speel plaat.
Achter af mis schien ver klaar baar, er was per con tract een ver plich -
ting om dat niet en nooit te noe men, op straf fe van uit slui ting van
toe kom sti ge vac cin-le ve ran ties. Re gel rech te black mail, zo zie ik
dat en zeer kwa lijk dat men daar voor heeft getekend en verder
onder de pet hield. 
Te wei nig is ge daan aan pre ven tie, aan life-sty le sug ges ties, aan
apps die men sen zou den kun nen hel pen hun weer stand te ver ho gen. 
De wan del-app “om me tje” met 1,6 mil joen down lo ads en Ne der -
land in Be we ging (Max) wa ren gun sti ge uit zon de ring en. De over -
heid had veel meer ruim te moe ten clai men op de pu blie ke me dia
om programma’s over ge zond eten, le ven en be we gen te en ta me -
ren. Pre ven tie en weer stand op bou wen heeft gewoon veel te weinig 
aandacht gekregen.

Bet rok ken heid
In het AIDA sche ma draait het om de ont vang er van een bood schap 
(de klant) te in te res se ren en te be trek ken bij wat hem of haar mo ge -
lijk aang aat. Dat is goed mis ge gaan, men liet zich wel vac ci ne ren
en ging braaf mee doen met mond kapjes en lock down, maar er bleef 
twij fel. Die werd ge voed door so ci a le me dia, bu ren, fa mi lie, ge -
sprek ken en wat je op het nieuws zag. Het was wel ef fec tief, want
ge vac ci neer den raak ten over tuigd van hun ge lijk, hun so ci a le ge -
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drag werd dui de lijk be ïnvloed door de pro pa gan da, men kan zelfs
spreken van een soort hersenspoeling.
Maar ging dat in over leg? Wel nee, de bur ger, de werk ne mers in de
zorg, de pu blie ke sec tor, de po li tie, de BOA’s, ze wer den niet be -
trok ken bij het be leid, hun werd niets ge vraagd, uit voe ren en hand -
ha ven! De eer ste lijns zorg werd, heel jam mer en met waar schijn lijk
veel ex tra slacht of fer, gepasseerd. 
Het be lang rijk ste en een les voor de Post-Co ro na tij den, feed back is 
es sen tieel in het com mu ni ca tie pro ces, ze ker waar het uit wis se ling
tus sen over heid (en in sti tu ties) en de bur ger be treft. Dat is een
twee weg pro ces, met feed back als es sen tieel on derd eel. Klach ten,
klok ken lui ders en demonstraties zijn ook feedback.
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� 43 Eco no mi sche ong elijk heid: twee -
de ling, eli te & on der klas se

De eco no mie is waar we als in di vi du en sa men le ving veel mee te
ma ken heb ben. De eco no mi sche we ten schap (de huis houd kun de)
houdt zich in de klas siek op vat ting be zig met de pro duc tie, dis tri -
bu tie en con sump tie van goe de ren en dien sten. Daar bij speel den
be grip pen als waar de en ra ti o neel han de len, het zoe ken naar op ti -
ma li sa tie van schaar ste en af we gen van mar gi na le kos ten te gen
mar gi na le op breng sten, ge bruik ma kend van veel al ma the ma ti sche
mo del len en ver ban den die mark ten en ge drag (met name keu zes)
pro be ren te ver kla ren en te voor spel len. 
Dat is ge lei de lijk ver scho ven, eco no mie is nu meer een so ci a le en
ge drags we ten schap ge wor den, die zich be zig houdt met het ge drag
van van eco no mi sche en ti tei ten (per so nen, be drij ven, over heid,
computerprogramma’s, al go rit men). Steeds meer ko men dis ci pli nes 
als so ci o lo gie, psycho lo gie, po li ti co lo gie, ethiek, pro ces dy na mi ca
en in for ma ti ca in beeld. Het idee, dat een vrije markt en ei gen be -
lang goe de prik kels zijn (Adam Smith) en zelf re gu le rend werken
(Keynes) staat steeds meer ter discussie.
Ik pleit hier voor een nog bre de re in steek.

Eco no mie is de we ten schap van de in ter ac tie
Men sen, maar ook be drij ven en com pu ter sys te men ma ken keu zes,
wan neer ze te ma ken krij gen met an de re ac to ren. Ze re a ge ren op
een be paal de ma nier en dat wil de eco no mie graag be grij pen en
liefst voor spel len. Die re ac ties zijn, dat wordt nu wel aan vaard, niet 
al tijd ra ti o neel, maar ook emo ti o neel, in tu ïtief, ge ba seerd op er va -
ring en en in stel ling, so ci a le po si tie, ge slacht, ka rak ter en mo re le in -
stel ling.
Het draait niet al tijd om ma te rieel nut, maar ook om sta tus, zing -
eving, voor keu ren, het ver lies van al ter na tie ve op ties, de keu ze tus -
sen in di vi du eel en col lec tief be lang. Je kunt eco no mie verd elen in
mi cro-eco no mie en ma cro-eco no mie, maar veel be lang rij ke kwes -
ties spe len in bei de ge bie den. Een voor beeld dat ik hier be han del is
de twee de ling, daar heb ben we als in di vi du en als sa men le ving mee 
te ma ken. 
Er zijn na tuur lijk ver schil len tus sen men sen, in al ler lei op zich ten,
maar we moe ten, als we po li tiek cor rect wil len zijn, wel ge lo ven in
de il lu sie dat ie der een ge lijk is of ten min ste ge lij ke kan sen krijgt.
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Maar dat is he le maal niet zo. De schei ding in ha ves en have-nots
wordt steeds pijn lij ker, de ong e lijk heid groeit en de Co ro na-cri sis
maak te dat nog er ger. De echt rij ken zijn ong eloof lijk veel rij ker
ge wor den ge du ren de de cri sis, de on der kant is ar mer, heeft steeds
min der kan sen en raakt het ver trou wen en de hoop dat het ooit be -
ter wordt ge lei de lijk kwijt. Daar mee is de twee de ling, maar voor al
de kloof tussen de 1% en de rest tot een gevaarlijk tijdbom
geworden. 
Er zijn al tijd twee de ling en ge weest, in ink omen, in sta tus en vaak
had dat ook met het ge loof te ma ken, ka tho lie ken te gen over pro tes -
tan ten, soen ni te gen over shia, ma gi sche te gen over niet-ma gi sche
re li gies; het is van alle tij den. Dat is ook heel vaak uit de hand ge -
lo pen, er zijn oor lo gen en bur ger oor lo gen door ont staan, re vo lu ties
en grote om wentelingen. 

Stra ti fi ca tie en hi ërarchie
De groei en de ong elijk heid en of dat nu in ver mo gen, in ink omen,
in ken nis, ge zond heid, in volg zaam heid of in macht is maakt niet
zo veel uit, dat be gint het kern pro bleem te wor den. Een sim pe le
oplos sing is er ook niet, je kunt ver bie den wat je wil maar de twee -
de ling en ge laagd heid blijft. Maat re ge len als het be las ten van in tel -
li gen tie, schoon heid, suc ces en ge luk zijn nog al on prak tisch. Be zit
en ver mo gen be las ten werkt mis schien tij de lijk, maar dan vindt
men snel al ter na tie ven om daar aan te ont snap pen. Men sen zijn nu
een maal ver schil lend en dus ont staan er lagen in de samenleving,
dat is ook in het dierenrijk zo.
De so ci a le en eco no mi sche stra ti fi ca tie, het ont staan van la gen en
eli tes is een breed fe no meen. Hier wil ik het voor al over de eco no -
mi sche twee de ling heb ben. Er is in de Co ro na-cri sis na tuur lijk
naast de eco no mi sche twee de ling ook een split sing in bra ve vol gers 
en hals star ri ge vac ci na tie-wei ge raars ont staan, en die kan nog ge -
vaar lijk uit de hand lo pen, maar hier ga ik eerst in op het pro bleem
van een rij ker wor den de elite, die blijkbaar profiteerde van de
situatie.

Het cru ci a le pro bleem
De eli te staat on der druk, en pro beert de si tu a tie met al ler lei fraaie
plan nen (on der meer van het WEF in Da vos) en veel di gi ta le to ver -
trucs weer on der con tro le te krij gen. De druk van on der af, van de -
ge nen die zicht be perkt voe len, ach ter ge steld, on mach tig en ge -
bruikt is dui de lijk aan het groei en. De be wust wor ding van de eco -
no misch of an ders zins on derd ruk te groe pen die dan naar be stuur lij -
ke (de stem bus), na ti o na lis ti sche of ge weld da di ge hef bo men (zo als
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ter ro ris me of be stuur lij ke ong ehoor zaam heid) grij pen, kan niet
meer ont kend of met tra di ti o ne le mid de len ge ma ni pu leerd wor den.
Er dreigt cha os als de ge nen die zich niet ge zien voe len of geen uit -
zicht en hoop meer hebben, steeds vaker de straat op gaan en de
elite de schuld gaan geven.
Dan gaat het fe no meen van de macht af stand-re duc tie in wer king
tre den, ove ri gens een the o rie van de Ne der land se Mauk Mul der,
die stel de dat macht vol doe ning geeft naast het nut van macht (de
ex pec tan cy valence theorie). 

Angst en on ze ker heid zijn de aan ja gers
In dit hoofd stuk ga ik in te gen de ge dach te dat het een on ver mij de -
lij ke ten dens is dat de rij ken steeds rij ker wor den en dat dit al leen
door dras ti sche ver mo gens bel as ting, erf bel as ting etc. aang epakt
kan wor den. Ik ge loof dat als we be sef fen dat rijk wor den en in di -
vi du a li teit voor al iets te ma ken heeft met angst en het zoe ken naar
ze ker heid in in di vi du e le rijk dom en re ser ves, dat dan ook an de re
oplos sing en in beeld ko men. Mis schien helpt het ook eens te kij ken 
naar wat het ge brek aan ver trou wen in el kaar en het sys teem en het
ont ken nen van de ver bin ding met het on zien ba re met el kaar te ma -
ken heb ben. Het ge loof was al tijd een soort pleis ter op de won de
van de stratificatie en ongelijkheid in de wereld. Ik kom daar op
terug.

Stra ti fi ca tie in de sa men le ving is geen nieuw pro bleem maar het is
ook een na tuur lijk pro ces in groe pen, en in ze ke re zin ook nood za -
ke lijk als het om meer dan 150 men sen gaat, dan is hi ërarchie het
mid del om zo’n gro te re groep aan te stu ren (de 150 van de an tro po -
loog Ro bin Dun bar). De mo der ne maat schap pij heeft de ver schil len 
in sta tus en macht het wel ex tre mer ge maakt, de ver schil len zijn
enorm, di rec teu ren
verd ie nen hon der den
ke ren meer dan de
men sen op de vloer.
Die ink omens-ong -
elijk heid groeit voor -
al de laat ste de cen nia, 
na een wat meer ge -
lijk trek king van de
ink omens na de
Twee de We rel door -
log. Onge lijk heid die
door werkt in kan sen,
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in toe gang tot recht en on der wijs, gezondheid, levensverwachting
en hoe gelukkig de mensen zijn.
We heb ben nu te ma ken met enor me ver schil len in be lo ning en ver -
mo gen tus sen rijk en arm, ten min ste qua in di vi du e le rijk dom, het
ver schil tus sen rij ke en arme lan den (Noord-Zuid) is wel wat min -
der ge wor den. De Co ro na-cri sis heeft de in di vi du e le ver schil len
nog gro ter ge maakt, hoe zich dat qua even wicht tus sen de lan den
ont wik kelt is nog moeilijk te voorzien.

Wat is de waar de van geld
Even een klein ge dach ten-ex pe ri ment. Stel dat alle Eu ro pe se lan -
den on der lei ding van de ECB be slis sen om de euro te de va lu e ren,
met een for se stap, je geld is bij voor beeld nog maar 50% waard op
de we reld markt. Pa niek, na tuur lijk, maar wie wor den door zo’n af -
waar de ring echt ge pakt? De ge nen met geld op de bank en de bank -
en zelf, want hun ei gen ver mo gen en re ser ves zijn min der waard.
Maar de rij ken, de ge nen met aan de len, die lachen zich rot. Want
hun aan deel in on der ne ming en, in on roe rend goed, in kunst en ma -
te ri ële za ken is niet ver min derd. Ze zijn nog steeds de baas en zul -
len even moe ten de a len met de si tu a tie, maar “at the end of the
day” zijn ze nog net zo rijk of mis schien wel rij ker, de mink ukels
be ta len het ge lag. De mil jar den ver mo gens van de su per rij ken lig -
gen niet in hun safe, maar be staan uit aanspraken op bezit en
zeggenschap in “harde” onder nemingen en zaken.

Er is veel ge schre ven en ge zegd over de macht van de eli te, over de 
1%, de steeds sche ve re ver hou ding en, de twee de ling die nu voel -
baar is ge wor den. Dat speelt na tuur lijk al veel lang er, Marx bij -
voor beeld ana ly seer de het en kwam tot de con clu sie dat het ui tein -
de lijk niet houd baar is en tot re vo lu tie leidt. Maar de laat ste ja ren
was het voor al de Occu py be we ging en het boek van Pi ket ty dat de
zaak op de voorpagina’s bracht. De Occu py be we ging van een paar 
jaar ge le den maak te ook het Wes ten dui de lijk dat er op on der bui -
kni veau iets speelt en men de groei en de ong elijk heid niet meer zo -
maar ac cep teert. Dat sloeg on danks het in zak ken van Occu py toch
aan bij de mas sa en is op ge pikt door de me dia. Zo wordt nu de zelf -
ver rij king van de mil jar dairs maar ook van po li ti ci, bank iers en
baantjesjagers breed uitgemeten en van het label zakkenvullers
voorzien.

Pi ket ty; ver schil len te gen het licht
Het ge rucht ma ken de boek over de ka pi taals ver hou ding en. ‘Capital
in the 21st Century’ van Tho mas Pi ket ty is een oor spronk elijk
Frans boek (2013), ge ba seerd op his to ri sche data van een paar eeu -

391



wen. Het is ei gen lijk erg eco no me trisch en
niet erg po li tiek maar het heeft veel aan dacht
ge kre gen uit die hoek. Voor al link se po li ti ci
zoch ten er steun in voor het via be las ting en
aan pak ken van het ka pi taal en de eli te. Ze
wil len daar mee de ink omens ong elijk heid ver -
min de ren, voor al ten kos te van de ver mo gens -
ong elijk heid, de rij ken moe ten bloe den. Daar
is van de kant van de ver mo gen den na tuur lijk
weer stand te gen, maar ook on der ne mers zien
dat als een straf en als ont moe di ging om geld
te verdienen en vermogen (en dus zekerheid,
status en macht) op te bouwen.

Hoe wel het boek van Pi ket ty vol gens mij voor wat be treft de voor -
spel ling en en aan be ve ling en wei nig hout meer snijdt om dat het
voor al cij fers uit het ver le den be keek en daar trends en wet ma tig -
he den aang af maar ont wik ke ling en als in ter net niet mee nam, maak -
te het de we reld wel be wust van de groei en de ong elijk heid. Die be -
gon ook dui de lijk de po li tiek te be ïnvloeden, de op komst van bij -
voor beeld Trump in de VS en nieu we-rechts kan niet los ge zien
wor den van een groeiende ontevredenheid en protesthouding. 
Piketty’s al ge me ne in steek was dui de lijk, rij ken wor den rij ker, ar -
men ar mer. Dat was geen nieuw in zicht, maar hij maak te het cij fer -
ma tig dui de lijk. Het wordt ook goed ge ïllustreerd in de La kner-Mi -
la no vic gra fiek, de oli fants cur ve, die ook al aang af dat de de groei
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van het ink omen voor de eli te en de ar men nog al uit el kaar liep en
dat de mid de nink omens werden weggedrukt. 
Pi ket ty keek er als eco no me trist naar, nog al cij fer ma tig en mis te
wat ont wik ke ling en die anno 2021 wel dui de lijk naar vo ren zijn ge -
ko men, zo als de in vloed van cy ber spa ce. Hij dacht te veel in ter -
men van klas siek ren de ment, on der schat te de op komst van het par -
ti ci pa tie-ka pi ta lis me en overd reef de macht van groot aan deel hou -
ders en mil jar dairs. Voor Ne der land nam hij veel te klei ne
pensioen reserves aan en negeerde de AOW. 
Zijn suc ces bij de me dia en in de ‘linkse kerk’ is dus niet echt goed
ge fun deerd maar pas te in het mo dieu ze 1% denk en. De ech te

mecha nis men 
waar om sa -
men le ving en
vrij wel al tijd
ten de ren naar 
zo’n dicho to -
mie tus sen
arm en rijk
en daard oor
ui tein de lijk
in ner lijk ver -
scheurd ra -
ken, is meer
een psycho -
lo gisch/so ci -
aal vraag stuk 

dan een economische kwestie. 

Ver trou wen en wan trou wen
Het pro bleem van de stra ti fi ca tie en twee de ling is niet al leen een
eco no mi sche kwes tie, oplos baar met be las ting en en re gu le ring, het
heeft vol gens mij voor al te ma ken met de angst, we zijn het ver -
trou wen in el kaar, het sys teem en de ’andere wereld’ kwijt ge raakt,
iets wat al sinds de re nais san ce speelt. We heb ben de ra ti o na li teit
en we ten schap tot gods dienst ver he ven maar ont ken nen daar mee
ook dat we als men sen wel de ge lijk in drie we rel den be staan of
denk en te be staan. Dat geef ik graag weer als het drie we rel den
beeld. De vi sie dat er niets is naast het ma te ri ële en het men ta le,
ver klaart na me lijk maar een deel van de wer ke lijk heid. Alleen al
het feit, dat een groot deel van de mens heid in een of an de re vorm
van al macht (God) ge looft en zich wat aan trekt van die spi ri tu e le
di men sie maakt zo’n mo del zin vol. Met name de tra di ti o ne le ac cep -
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ta tie van on<->ge -
lijk heid, stra ti fi ca -
tie en in ex tre mo in 
een kas ten sys teem,
is daarbij een
factor. Het
westerse
gelijkheidsideaal
wordt niet door
iedereen gedeeld!
Ze ker heid is in de
se cu lie re en ra ti o -
ne le we reld nog
voor al iets wat je

moet re ge len, je moet op pot ten, rij ker wor den. Ver trou wen op het
sys teem, op je bu ren, op je net werk (of de Kerk) telt niet meer,
graai en is het eni ge om iets te doen aan de die pe on der lig gen de en
fun da men te le angst. Het te loor gaan van het ‘geloof’ speelt echt een 
rol in hoe we met el kaar om gaan en voor al ‘vooraan’ wil len staan,
met meer geld, een grotere auto en meer beveiliging.

Be hoef te aan ze ker heid
Het pro bleem van sim pli fi ca ties zo als Pi ket ty die neer zet te is dat de 
eco no mie veel com plexer in el kaar zit dan wat for mu les, de be hoef -
te aan ze ker heid en de emo ties spe len mee. Veel zo ge naamd ka pi -
taal is een ou de dags re ser ves, men sen wil len ze ker heid voor la ter.
Wan neer die ze ker heid op een an de re ma nier is ge re geld zo als bij
het AOW- om slag stel sel, zul len men sen min der spa ren. Je kunt dat
vir tu eel of zelfs emo ti o neel ka pi taal noe men, maar het ne ge ren in
sta tis tiek en te kort be re ke ning en zo als ook de over heid en de WRR
in ze ke re zin nog doen, is on zin. De emo ti o ne le waarde vertaalt
zich in gedrag, minder oppotten en meer zekerheid.

De ong elijk heid tus sen arm en rijk, daar is de laat ste ja ren vol doen -
de on der zoek naar ge daan, valt niet te ont ken nen, hoog stens kan
met twis ten over de schaal van die ong elijk heid, is het de 10%, 5%, 
de 1% of de 0,1% die het geld en de macht heb ben. Het is ook geen 
kwes tie meer van het ka pi taal te gen de mas sa, zo als in de ne gen -
tien de en be gin twin tig ste eeuw, toen Karl Marx maar ook The o do -
re D. Roos evelt zich kon den af zet ten te gen de rob ber ba rons, de ka -
pi ta lis ten die de in dus tri ële re vo lu tie gebruikten om de massa uit te
knijpen.
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Het ka pi taal, dat zijn te gen woor dig de rij ken en hun co te rie, die
hun ver mo gen en ink omen ver wier ven door zelf ac tief te ‘werken’
en ge bruik te ma ken van hun in zicht, voor al in hoe je ICT en Inter -
net kunt in zet ten. De erf rij ken zijn er nog wel maar vor men een
min der heid in de nieu we su per klas se der plu to cra ten, oli gar chen,
tech no bon zen en mil jar dairs en zij die daar te gen aan hang en. De
rent-see kers, de ge nen die de geld machi nes re a li seer den die ont ston -
den door ong ere gel de pri va ti se ring, cor rup te over he den en ga ten in
de fi nan ci ële sys te men zijn er nog wel, zij vorm den ook een klas -
sie ke groep su per rij ken. Ook zij ge brui ken ech ter steeds meer hun
ka pi taal om verd er te groeien en zijn dus heel anders dan de groot -
grondbezitters van vroeger.

Ik merk te het al op, bij alle glo ba li se ring en schaal ver gro ting van
de we reld wij de eco no mie is het ver schil tus sen lan den wel af ge no -
men maar de bin nen land se ver schil len juist toe ge no men. De op ko -
men de mark ten en de BRIC lan den (Bra zi lie, Rus land, India en
Chi na) zijn snel ler ge groeid dan het Wes ten en voor al grond stof rij -
ke lan den vol gen die groei spurt, met vrij wel al tijd enk elen die pro -
fi te ren en steen rijk wor den. De mas sa gaat wel iets voor uit en er
groeit een mid denk las se, die is no dig om een markt voor auto’s,
smart pho nes, drugs en sta tus sym bo len te schep pen maar wat die
win nen gaat ei gen lijk ten kos te van de mid denk las se in het Wes ten, 
die hun banen en inkomen kwijtraken door de mobiliteit van het
werk.

Ver schil mag er zijn
Enig ver schil in ink omen, oplei ding, macht, ken nis en sta tus is pro -
duc tief zo lang het niet te groot wordt. Dat be te kent ook dat di ver si -
teit goe de kan ten heeft, ik kom daar op te rug. Over ko me lij ke ver -
schil len, dat wil zeg gen door hard wer ken en goe de idee ën voor uit
kun nen ko men zijn pri ma en mo bi li teit (so ci aal en fy siek) kan hel -
pen om een na tuur lij ke brug te vor men en voor vol doen de enk -
eling en de stap om hoog te fa ci li te ren. Ver schil is no dig, an ders ver -
start de sa men le ving maar niet te veel want dan po la ri seert de zaak. 
We kun nen een be perkt aan nieuw ko mers op vang en en han te ren
maar wordt hun aan deel te groot dan po la ri seert de zaak, gaan ze
samen klonteren en kunnen getto’s en haarden van verzet ontstaan.
De sa men le ving voelt wel aan dat er is erg mis aan het gaan is en
gaat re a ge ren en an ti ci pe ren. De rij ken ver schui len zich in ga ted
com mu ni ties, de min der he den iso le ren zich in getto’s en cul tu re le
(Lim burg) en re li gieu ze (Islam) for ti fi ca ties, het tri ba lis me steekt
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de kop op, er wor den gren zen ge maakt of ge steld, po la ri sa tie en ra -
di ca li se ring is het gevolg en de veiligheid en orde is in gevaar.

Het pro bleem van de sche ve ink omens ver de ling heeft te ma ken met 
een aan tal mecha nis men, die veel al te ma ken heb ben met de
psycho lo gie van de tot in di vi du a li se ring uit ge no dig de bur ger, in ter -
net, glo ba li se ring en de snel heid van com mu ni ca tie. Hoe snel ler de
we reld draait, in de zin van com mu ni ca tie en re ac tie pa tro nen
(feedback) hoe sneller de verschillen groeien.
De snel heid van de com mu ni ca tie, die te gen woor dig meest al
real-time plaats vindt (zon der ver tra ging) zorgt voor op sling ering
(ex tre me re so nan tie), een be kend ef fect in te rug kop pel lus sen. We -
ten en me ten zijn in die zin ge vaar lijk, te snel re a ge ren kan tot on -
be heers ba re ex tre men lei den. Dat ken nen we ook als spi raal ef fec -
ten, par tij en ja gen el kaar op, met steeds be te re wa pens, extreme
stellingname en escalatie van conflicten.

Dem pen van de op sling ering
Het zou in te res sant zijn om te zien wel ke ef fec ten een op zet te lij ke
dem ping van de feed back zou be werk stel li gen door bij voor beeld
een ver tra ging van zelfs maar enk ele se con den of mi nu ten op te
leg gen voor tweets, e-mail, chats, en mes sa ges. Het is niet on denk -
baar, dat daard oor heel veel on no di ge pa niek en on doord ach te ac -
ties en re ac ties kun nen wor den ge dempt. Op de beurs heb ben ze al
zo’n ver tra ging ing ebouwd, als de ver schil len te snel te groot wor -
den. Zo’n op ge leg de ver tra ging is een van de mo ge lij ke over heids -
maat re ge len om bre de pa niek bij gro te ram pen te voor ko men. Geen 
to ta le com mu ni ca tie-stop, slechts wat ver tra ging die het rondzingen 
en opslingeren door te korte feedback tegengaat.

De rol van cy ber spa ce in de ong elijk heid
Pi ket ty keek voor al naar eco no mi sche cij fers en ba seer de daar op
zijn stel ling na me en de wet ma tig he den die hij zag. Maar de toe -
komst is meer dan het ver le den, met name cy ber spa ce ve ran dert de
hele zaak. De voord elen van in ter net en di gi ta li se ring zijn groot
maar het ver vlak ken de van cy ber spa ce, in cul tuur en eco no mie,
mo gen we niet ne ge ren. Steeds meer draait de eco no mie om dien -
sten, di gi ta le en vir tu e le za ken als mu ziek, me dia, ad vies, apps en
re cre a tie via een scherm. Maar dat kun je van ie de re lo ca tie en van -
uit ie der be las ting-re gi me re ge len, de bin ding met een stad of land
wordt min der. Daard oor zijn de tra di ti o ne le rol len ook aan het ver -
schui ven, ka pi taal ver strek kers kre gen een an de re rol maar ook de
waar de van bij voor beeld land of een fa briek is ve ran derd, het gaat
nu om markt po si ties, klan ten be stan den, pa ten ten, markt macht. Je
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hebt als star tup geen geld meer no dig voor een kan toor of fa briek,
of voor machi nes en voor ra den maar je moet in ves te ren in soft wa -
re, app-ont wik ke ling, co py rights, mar ke ting, PR. Ta lent wordt
steeds belangrijker, middelmaat wordt niet gevraagd, men wil
toppers inhuren, gebruiken, ermee samenwerken,kennis delen.
Met name zag Pi ket ty dus niet dat de waar de van fei te lij ke ken nis
(zo als van prij zen en be schik baar heid van goe de ren) af neemt, die
ken nis ong elijk heid was vaak de ba sis van de (over)winst en dus
ren de ments ver schil len maar de cy ber spa ce trans pa ran tie knaagt
daar aan, daar is ken nis eer der we ten hoe je iets kunt gebruiken.

Glo ba li se ring ver vlakt en fa ci li teert nieu we rijken
De oude erf-rij ken zijn niet meer zo mach tig, het zijn de nieu we
on der ne mers, zo als Jeff Be zos van Ama zon die mil jar dair wer den
in wat steeds meer een me ri to cra tie wordt; wie ta lent, durf en in zet
heeft maakt het, de rest blijft mink ukel. Inter net is de eco no mi sche
fac tor die al les om gooit en de glo ba li se ring ef fec tief maak te waard -
oor het door trek ken van his to ri sche lijn tjes qua ink omens ver de ling, 
zoals Piketty doet, onbenullig wordt. 

Mijn groot ste be zwaar is dat Tho mas Pi ket ty met zijn ana ly ses van
ka pi taal ver sus ink omen niet ing aat op de con se quen ties van de
mo der ne tech niek, de trans pa ran tie, ar beids ver plaat sing en, con cen -
tra tie ten den sen; hij zag blijk baar in ter net niet als een fun da men te le
eco no mi sche ver schui ving. Inter net nood zaakt ons het denk en en
pra ten over werk, ink omen, ver hou ding en en ongelijkheid in zekere 
zin helemaal om te gooien. 
Ande re schrij vers zo als Chrys tia Free land in ‘Plutocrats’ (2012)
ge ven een ge nu an ceer der beeld, ze ker van de re cen te ont wik ke ling -
en en de rol van de fi nan ci ële we reld en voor al de ‘hedge-funds’ of 
hef boom fond sen waar veel van de spe cu la tie win sten naar toe vloei -
en en de su per rij ken met hun fas ci ne ren de maar ook bij na dorp se
iso la tie pa tro nen en clustering te vinden zijn.

Het zijn met name de mo der ne fi nan ci ële con struc ties en slecht ge -
dek te maar steeds ver leng de hef bo men (op on der lig gen de waar des
zo als de sub stan daard hy po the ken in de VS) die de cri sis van 2008
ver oor zaak ten maar ook voor het verd er uit el kaar lo pen van de
ink omens ver schil len zorg den. De pri va ti se ring zorg de hier en ze ker 
in Oost-Eu ro pa voor nieu we su per rij ken. In Mexi co, Chi na en
India zijn de plu to cra ten die te gen de over heid aan schurk ten voor
pri vi le ges, mo no po lies en geld machien tjes nog macht i ger dan bij
ons of in de VS, waar het de hed ge fond sen en de internet- onderne -
mers zijn die de miljarden verdienden. 
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Inko mens- en ver mo gens ver de ling en ong e lijk heid
Het ver schil in wel vaart tus sen lan den neemt af door de glo ba li se -
ring maar het ver schil tus sen rijk en arm bin nen de lan den neemt
toe. De ver hou ding tus sen ink om sten uit ka pi taal en die uit werk
be gint de laat ste de cen nia steeds on-even wicht i ger te wor den. De
rij ken wor den rij ker, de ar men ar mer, al is er wel ver schil tus sen
bij voor beeld Eu ro pa en de VS. De ver hou ding loopt uit de hand en
sim pel ge zegd komt dat doord at de rij ken (en steeds min der van
hen met steeds meer geld) pro fi te ren ten kos te van de mid deng roe -
pen en on der klas se die steeds min der verd ie nen en ar mer wor den.
Niks nieuws maar vroe ger wa ren die ar men ver weg in de ko lo ni ën
en roofden we hun bezit gewoon zonder er veel voor te betalen.

Extre me ink omens ong elijk heid is, zeg gen ook de eco no men, niet
zo zeer on recht vaar dig maar tast het ver trou wen in el kaar, het sys -
teem, de po li tiek en de de mo cra tie aan, en maakt het voor het mid -
den veld moei lij ker om hoog te klim men. Een enk eling scoort maar
het ‘winner ta kes all’ houdt een bre de mo bi li teit te gen. Het tast vol -
gens de WRR ook de eco no mi sche groei aan om dat rij ken min der
uit ge ven en meer op pot ten. Het is op ter mijn een kost ba re si tu a tie.
In ‘The Spi rit Level’ (2009) be schrij ven Richard Wil kin son en
Kate Pic kett, aan de hand van al ler lei ver ge lij ken de sta tis tie ken dat
gro te ink omens ong elijk heid cor re leert met: meer tie ner moe der -
schap pen, meer ge weld, meer ge zond heids pro ble men, meer kin der -
sterf te, meer obesitas, enzovoorts. Wat zijn de kosten daarvan,
nemen we die mee in het plaatje?

Dat het uit de hand kan lo pen is dui de lijk en daar heb ben we de vrij 
ing ewik kel de re de ne ring en en gra fie ken van Pi ket ty echt niet voor
no dig. Ik denk ech ter wel dat in ves te ren nood za ke lijk is voor een
re de lij ke en ve rant woor de groei en dat luxe uit ga ven in no va tie be -
vor de ren en cul tuur in be we ging hou den. Zon der dure wink els die
be staan van rij ke klan ten is er toch geen mode, kunst, vi ta li teit. Het 
com mu nis me was (aan de bui tenk ant) een vlak ke en bij na dood se
boel ver ge le ken met de brui sen de eco no mie van we reldsteden waar 
inderdaad de rijken de toon zetten.

De al ge me ne in druk is nu dat het te gek is ge wor den en de me dia
en de po li tiek ma ken er bij na een hals zaak van, ver wij zend naar
wat Pi ket ty, ove ri gens ook sa men met Emma nu el Saez, op diep te uit 
de ar chie ven. De rij ken aan pak ken met een zwaar pro gres sie ve ver -
mo gens bel as ting gaat ech ter voor bij aan de ve ran der de ver hou ding -
en, aan de his to risch lage ren te voet (er is geen vast ren de ment meer 
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te ma ken) en aan de vo la tie le (sterk fluctuerende) waardering van
werkend kapitaal.

Ka pi taal ver sus ar beids ink omen
Pi ket ty be han del de de vraag of het ren de ment op ka pi taal niet
steeds be pa len der wordt in de eco no mie om dat daar mee ook steeds
meer het even wicht tus sen ink omen uit werk en ink omen uit ka pi -
taal ver lo ren gaat; meer rij ken en min der beloning voor werk dus. 
Pi ket ty schet ste de ver ont rus ten de trend dat om dat het ver mo gen al
in han den is van een zeer klei ne min der heid (de 1% of 5% rij ken),
die ook de bes te ren de men ten weet te vin den of af te dwing en en
steeds rij ker wordt. Dat is pre cies wat de laat ste tijd dui de lijk
wordt, op we reld schaal en nog er ger door de Co ro na-cri sis. Er is
een per ver se si tu a tie ont staan, het woord roof-ka pi ta lis me (plun -
der-ca pi ta lism of predative capitalism) wordt wel gebruikt.

Pak ken we zo niet de kip met de gou den ei e ren aan? Het pro bleem
is na me lijk dat je het ook an ders kunt zien. Groei (hoe wel dat mis -
schien niet meer hoeft) wordt vaak ver oor zaakt wordt door wat die
1% rij ken (of de in no va tie ve on der ne mers op weg daar naar toe)
doen en be denk en en dat is ren de ments ge dre ven. Zij zijn niet al leen 
de pro fi teurs maar ook de mo tor van de voor uit gang en ook niet al -
leen op geld uit. Dat Da go bert Duck beeld van vrek ki ge geld sta pe -
laars is te be perkt; veel rij ken be sef fen ook wel dat dit niet houd -
baar is en men sen als So ros, Buf fet en Ga tes zijn be ken de fi lan tro -
pen die mil jar den ge ven voor al ler lei pro jec ten (niet al tijd ver stan -
dig lijkt me) maar het systeem echt veranderen doen ze niet.
Ook het idee van groei is wat dub bel zin nig. Hoe meet je die? Groei 
van de eco no mie wordt door be spa ring en of groei van het aan tal
deel ne mers aan de eco no mie (wer ken den) ge re a li seerd, maar is dat
wel een re a lis tisch beeld. Bij voor beeld heeft de in stroom van vrou -
wen de for me le BNP1 en BBP groei cij fers de laat ste de cen nia
onrealistisch vertekend.

De ge wo ne spaard er teert in
Het zijn niet al leen de wer kers die steeds slech ter be taald wor den,
ook de goed ko pe kre diet ver strek kers (spaard ers) be ta len het ge lag.
Hun bank te goed en pen si oen wor den aang evre ten door be heers kos -
ten, ver bor gen in fla tie en claims van een over heid die de sys te ma ti -
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sche ga ten (ver grij zing) pro beert te dich ten. De rij ken heb ben min -
der last van in fla tie, om dat hun be zit (aan de len, grond, goud, bit -
coins) meer waar de vast is. Zij heb ben hun geld niet bij de bank te -
gen lage of nu negatieve rente vastgezet maar actief gemaakt.

Ren de ment en spe cu la tie
Ren de ment is een ver haal van ba ten maar ook van kos ten, risico’s
en lange ter mijn ge vol gen. Zin loos heid, frus tra tie, men sen op
straat; dat kost ui tein de lijk geld, vaak niet di rect aan be drij ven
maar wel aan de sa men le ving. Wat kost een wer ke lo ze of in stro -
men de vluch te ling van 18, die nooit werk zal vin den maar wel iets
van ink omen, be gel ei ding en zorg no dig heeft en hoe hou den we
hem of haar op het rech te pad of wat kost cor rec tief ing rij pen? Der -
ge lij ke kos ten ve gen we nu on der het ta pijt van de me di sche voor -
zie ning en, bij stand, zorg en jus ti tie maar zijn wel de ge lijk re le vant.
Onte vre den heid is een kos ten post, men sen zon der doel en zin vol le
be zig he den gaan amok ma ken, worden ziek, lastig, crimineel of
opstandig, en dat kost veel geld.
Ren de ment van in ves te ring en is, in die bre de vi sie, veel meer dan
een no mi na le ren te op ver mo gen, het is de to ta le som van kos ten en 
op breng sten van die in ves te ring en dat is in clu sief de kos ten van
frus tra tie en op stan dig heid. Las tig te be pa len maar niet verwaar -
loosbaar.
Ren de ment als com bi na tie van di vi dend (of ing ehou den win sten)
en waar de groei (beurs waar de of pri va te equi ty) is niet meer bruik -
baar als eco no mi sche ba ro me ter, want het zijn de 1% en hun am bi -
tieu ze en hoop vol le hulp troe pen die de beurs koers en waar de be pa -
len, des noods via bitcoins zoals Tesla deed.
We le ven op kre diet en vir tu e le spe cu la tie waar des en ‘het kapitaal’
pro fi teert daar voor lo pig meer van dan de bur ger en wer ker. Maar
wat is dan het ka pi taal, vraag ik me af. Het be zit van de su per rij ken 
is meest al hun aan de len be zit, op ba sis van beurs waar de. Dat fluc tu -
eert en dan denk en we dat ze rij ker of ar mer wor den maar is dat
wel waar? Ze kun nen of wil len vaak die aan de len niet ver ko pen en
hun win sten in cas se ren en het dividendrendement is meestal vrij
beperkt. 

De beurs is bij dit al les een fe no meen op zich, een we reld apart die
als een soort lui lek ker land ge zien wordt als het goed gaat, als de
ba sis van de el len de als het weer eens mis gaat. Het een Ba ron van
Münchhau sen ver haal, de beurs trekt zich zelf steeds aan de ha ren
om hoog om dat de rond do len de pen si oeng el den nu een maal er gens
heen moe ten. De on der lig gen de waar de is uit het oog ver lo ren of is
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zelfs, ge zien de ver bor gen mi lieuk os ten of kos ten van be scher ming
tegen terreur, niet meer te bepalen.

Het on der lig gen de pro bleem is dus ook om echt ren de ment te ma -
ken. De ren te is uniek laag, er dreigt in fla tie, goed verd ie nen is al -
leen haal baar bij ste vi ge spe cu la tie en dus ten kos te van an de ren. Je 
kunt nooit zelfs maar 4% echt ren de ment ma ken als er niet er gens
ook be spaard of verd iend wordt op werk, grond stof fen of ener gie
of als er pro duc ti vi teits-groei is. Anders is het spe cu le ren of pot ver -
te ren zoals we met onze gasvoorraden deden.

Ei gen lijk zou bij het denk en over ka pi taal een veel dui de lij ker on -
der scheid ge maakt moe ten wor den tus sen hard ren de ment zo als di -
vi dend of huur en de koers win sten. Beurs koer sen heb ben wel een
soort ba sis in de in trin sie ke waar de van het be drijf en in de
koers/winst ver hou ding maar juist de koer sen van de gro te spe lers
in bij voor beeld de ICT en daar zit ten veel gro te ver mo gens, zijn
vaak erg spe cu la tief. Inves teer ders, ze ker de ge nen die per kwar taal
le ven en dat zijn he laas ook de gro te fond sen, zoe ken geen hard en
sta biel ren de ment maar koers winst en ja gen el kaar op of juist de el -
len de in. Ook de winst be pa ling van be drij ven houdt geen re ke ning
met lange termijn effecten, milieuschade en de kosten van op -
heffing.

Denk aan de pen si oen fond sen bij ons. Dat zijn rij ke en gro te or ga -
ni sa ties die moei te heb ben 4% te re a li se ren naast ma ti ge di vi dend-
en obli ga tie-ink om sten en el kaar dus maar opja gen op de beurs en
dat gaat ge re geld mis. De fei te lij ke be zit ters, dus de pen si oeng -
erech tig den, moe ten ook nog de kos ten van het fonds be ta len. Ook
al ler lei be leg gings con struc ties zijn zo op ge tuigd, dat de klei ne in -
ves teer der zel den een hoog ren de ment ziet. De bank en, ver ze ke -
raars en de fi nan ci ële we reld hou den meer dan hun deel als kos ten
in. Maar, en dat ma tigt de kri tiek, daar wordt dus fei te lijk weer
werk ge le gen heid mee in stand ge hou den. Niet dat de kleine
belegger daar op let, die speculeert en koopt bitcoins.

Bin nen lands is een hoog ren de ment dus bij na on haal baar, be hal ve
dan in de on roe rend goed markt, waar het wo ning te kort en de wens 
om geld ten min ste er gens in te kun nen ste ken de prij zen doet pie -
ken, daard oor de hu ren en de WOZ-waar des opjaagt en we met
huur sub si die en huur taks voor de cor po ra ties voor al geld rond pom -
pen. Maar pas op, ooit gaan leeg stand van kan to ren, wink els en
ver grij zing hun tol ei sen, de ter mijn ef fec ten van de “har ves -
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ting”of wel voor tij di ge sterf te door Corona komen boven water, er
komt ondersterfte. 
Ook de over heid deelt nog wel eens aar dig ren de ment en re ken ren -
tes uit. Maar staats le ning en en zo le ve ren niks meer op, je moet be -
ta len als je geld wil stal len. Dus zit ons geld (via de bank en en
fond sen) vaak in ris kan te avon tu ren in het bui ten land en in ves te ren
we bin nen lands maar wei nig, ter wijl we ei gen lijk bar sten van het
geld, waar anderen dus profijt van hebben.

Wat doen we met geld?
Geld is goed koop ge wor den, de ren te is soms zelfs ne ga tief maar
wat doe je er mee. Een berg geld bij een bank weg zet ten kan je te -
gen woor dig geld kos ten maar een ouwe sok is ook geen erg vei li ge
plek. Inves te ren wil je, liefst met ren de ment, in on roe rend goed,
goud, delf stof fen en bit coins maar wat is ver stan dig op langere
termijn?
We heb ben geld, de over heid smijt er mee en pro beert zo de ge vol -
gen van de Co ro na-cri sis te ma ti gen, maar er is de laat ste tijd voor -
al door de ho ge re mid deng roe pen ge spaard, ook door de lock down
en om dat rei zen, luxe en uit gaan er niet in zat. We zet ten ook geld
weg voor onze oude dag maar in ves te ren we dat echt ver stan dig?
Na tuur lijk, we zou den kun nen in ves te ren in bij voor beeld mo bi li -
teit, ener gie be spa ring en mi lieu en dat brengt ze ker ren de ment, we
had den al lang ho ge snel heids trei nen moe ten heb ben die het doen
en getijde-centrales op de Noordzee. 
We ste ken nu geld in staats schul den van ‘zielige’ lan den en la ten
de EU dat ga ran de ren en de ECB die ding en weer op ko pen. Is dat
ren de ment in klink en de munt, iets waar we nu geld in kun nen ste -
ken met een re de lij ke ze ker heid voor wat be treft de resultaten? 
Er is een fi nan ci ële car rou sel op ge tuigd, met ab sur de prij zen voor
on roe rend goed en be las ting tech ni sche slim mig he den maar een
nor ma le bank cul tuur of zorg-eco no mie heb ben we niet kun nen af -
dwing en. De over heid, het be drijfs le ven en de par ti cu lier doen al le -
maal mee in de rat ra ce, die we ra ti o ne le eco no mie noe men maar die 
neer komt op een soort geld ker mis. De pen si oen be heer ders ja gen
(na mens ons dus) sa men met spe cu lan ten de beurs koer sen omhoog, 
de onderliggende waarde telt nauwelijks. 

Ik vóór Wij, be ter wor den ten kos te van het col lec tief!
De fi nan ci ële in een stor ting die in 2008 de VS en daar na de we reld -
markt zo’n enor me klap gaf, had voor al te ma ken met il lu sies, het
oprek ken van de vir tu e le waar den van ze ker he den (zo als hui zen) in 
con struc ties in de be leg gings- en in ves te rings markt. Dat was weer
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het ge volg van de toe ne men de be hoef te aan ze ker heid bij een ou der 
wor den de be vol king, die steeds meer ma te ri a lis tisch en dus ang sti -
ger ging denk en en werd ver leid door de mooie pro jec ties van de
fond sen, bank en en de over heid. De tij den dat je je be lo ning in de
he mel kreeg zijn wel voorbij, de hel is een oude dag zonder hulp of 
pen sioen!

Het leek zo een vou dig, we ging en onze ge spaarde wel vaart, dus
ook de pen si oeng el den die ei gen lijk het groot ste deel (80% zegt
San der Boe lens) van het te in ves te ren ver mo gen van bank en, fond -
sen, be drij ven en de over heid vor men, zo da nig in ves te ren dat er
ren de ment ont stond. Het pro bleem was al leen dat men dat ren de -
ment veel te be perkt zag, re ken de met pa pie ren il lu sies, aan el kaar
ge knoopt met loze be lof tes, ver wach ting en en spe cu la ties. Ren de -
ment werd een fi nan ci ële con struc tie van lucht bel len, echt ren de -
ment in ag ra ri sche op breng sten, ge zond heid, mi lieu, in zin vol
werk, ener gie be spa ring, mo bi li teit was nog wel er gens in beeld
maar niet meer be pa lend. De eco no mie werd een lucht bel, die dan
ook klap te maar heb ben we wat ge leerd? Het is nog steeds allemaal 
bonusje regelen, zakkenvullen, speculatie en luchtfietserij.
Voor al de in sti tu ti o ne le be leg gers zo als pen si oen fond sen ma ken el -
kaar gek op de beurs, ge hol pen door een klein club je ego-trip pen de 
wol ven die el kaar pro be ren de loef af te ste ken zon der de ech te be -
lang en te be har ti gen. We be scher men voor al de schijn ze ker heid, de 
rare en af ge dwong en huur ver ho ging en van 6,5% de laat ste ja ren
(waar van 2,5% via de cor po ra ties ge woon naar de staat gaat) krik -
ken de hui zen prij zen weer wat op ook de huur quo te. Wie kan 50%
of meer van z’n ink omen be ta len voor huur? Dat ge beurt nu, een
AOW-trek ker kan niet meer zon der huur sub si die, hu ren is ab surd
duur en dat bij een his to risch lage ren te. Het is be scher mings ge -
drag, de hele pi ra mi de van bank en, pen si oen fond sen en be leg ging -
en blijft zo in stand ten koste van de spaarcenten van de
particulieren en het besteedbaar inkomen van de massa.

Er wordt wel ge sug ge reerd dat maat re ge len als be las ting op spe cu -
la tie, geld ver keer (de To bin Tax), mi lieu ver ont rei ni ging en over -
con sump tie een be te re ma nier zijn dan ver mo gens hef fing en om het
even wicht tus sen ka pi taal en werk te her stel len. Ver ho gen van het
mi ni mum loon, iets wat in de VS nu speelt om dat ve len daar nu ei -
gen lijk on der de armoede grens leven, is ook een optie. 
Pre dis tri bu tie, dus voor be las ting en her ver de ling de ver hou ding en
ver be te ren, is de meest ele gan te oplos sing. Het klinkt sim pel, maak

403



de mi ni ma wat rij ker, dus min der ong elijk heid, dat helpt de con -
sump tie en ver min dert de sociale stress.

Het lijkt dus bij de twee de ling te gaan om werk ge le gen heid, ren de -
men ten, pen si oe nen en het fi nan ci ële kaar ten huis waar we in le ven
maar ei gen lijk gaat het om zing eving, (on)ze ker heid en angst. En
dat be te kent ook er bij ho ren, niet uit ge slo ten wor den, mee de len in
welvaart en welzijn.

Inclu si vi teit
Het ba sis-idee van ge lij ke kan sen voor ie der een is niet verd we nen,
en krijgt ook steun, er dui ken steeds meer groe pen en be we ging en
op die in clu si vi teit ei sen. Nie mand bui ten slui ten, niet dis cri mi ne -
ren, het is al leen jam mer dat der ge lij ke be we ging en vaak ver zan den 
in de iden ti fi ca tie met al leen de groep, men iso leert zich daard oor.
Het goed be doel de ac ti vis me keert zich dan te gen hen. Ze blij ven
ach ter wel erg zicht baar, en krij gen me dia-aan dacht, maar wor den
po li tiek ge zien niet ge ho no reerd. Er zijn na tuur lijk al tijd groe pen
bur gers die zich wel ge zien voe len, mee tel len en ook fei te lijk in -
vloed uit oe fe nen, via hun stem, via lob by-werk, of om dat er men -
sen zo als zij in de po li tiek, de or ga nen en in sti tu ties zit ten. Dat is
de fei te lijk eli te en zij die daar bij wil len ho ren. Maar steeds meer
men sen voe len zich bui teng eslo ten, ze tel len niet of niet vol waar dig 
mee. Dat zie je overal, bij het bedrijfsleven en in de overheid, maar
ook in de sport en de cultuur. 

Be ter, met min der (angst)
Con clu de rend, de so ci aal-psycho lo gi sche ont wik ke ling van de laat -
ste 50 jaar en ei gen lijk de laat ste paar eeu wen lijkt meer vrij heid te
bie den on der huids is er meer angst, stress, on ze ker heid dan men
denkt. Dat is wat op een die per ni veau de sfeer en dus de eco no mie
en ons wel zijn be paalt. We kun nen niet meer re ke nen op fa mi lie en 
buurt, het so ci a le net werk is nu vir tu eel, bu ren hulp his to rie maar
hoe ra! cy ber spa ce moet het al le maal com pen se ren. Cri mi na li teit,
min der he den, on der wijs, ga mi fi ca ti on (het op vlam men de lo te rij -
denk en), al ler lei trends zijn daar in we zen op te rug te voe ren, en in
so ci a le me dia zien we dan wel een oplos sing maar ook dat is al
over de top E-ge luk of iHap pi ness is maar be trek ke lijk, Fa ce book
vrien den ko men niet op je ver jaar dag en blij ken in het echt stuk ken 
min der leuk dan hun ava tar in de cloud. Het ‘Ommetje’ is dan nog
een vrij fysieke app maar zitten twitteren doet niks voor je conditie.
We ge lo ven in onze ei gen il lu sies en heb ben de in sti tu ten en ri tu e -
len die ons nog een beet je te rug brach ten bij onze ware aard, onze
ziel, in de ban ge daan of ze la ten vast groei en in het ma te ri a lis me.
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So ci a list zijn zon der je bu ren te ken nen, re li gieus zijn omdat we
een vangnet zoeken.

Het fun da men te le pro bleem en daar moe ten we aan wer ken, is dat
we ei gen lijk geen ver trou wen meer heb ben in de over heid, de de -
mo cra tie, in de an der, en lang za mer hand niet meer in ons zelf. De -
cen nia van be tut te ling, re pres sie, weg ne men van vrij heid en men -
sen in het al ge meen dwing en in het sys teem te pas sen, heb ben een
volk van slaaf se ja knik kers op ge le verd. Die zijn ho rig (on los ma ke -
lijk ver bon den) aan het ka pi taal en de mer ken; ze vluch ten in mo -
biel tjes, plat te schermen, voetbalgekte, merkkleding en
materialisme.
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� 45 Mark ten, mar ke ting, bran ding

Wat gaat de eco no mie doen, niet als groot prin ci pe, maar ge woon
prak tisch, wat ge beurt er met m’n baan, m’n be drijf, m’n han del,
dat vra gen veel men sen zich af. Is er nog plek voor het MKB, voor
klei ne on der ne mers, of valt al les ten prooi aan het groot ka pi taal, de 
eli te, die via het WEF (Da vos) ie der een in een com pu ter fi le wil len
vol gen en pro fi le ren en tot slaaf se en brave consument willen
maken. 
Het fi nan ci ële stel sel is ui terst wank el, in fla tie en zelfs hy pe rin fla -
tie dreigt, de beur zen zijn ab surd ges te gen maar heel wank el, men -
sen ste ken geld in il lu sies zo als de bit coins en block chain va lu ta,
die vol le dig draai en op emo tie en geen on der lig gen de waar de be -
hal ve een hoop ver spil de ener gie ver te gen woor di gen. Waar valt
nog wat te verd ie nen, want au to ma ti se ring rukt op en zorg en ho re -
ca zijn ook maar be perkt en blij ken ook al aardig ge-automatiseerd
te kunnen worden.

De mar gi na le op breng sten-val
Het gro te pro bleem van de tra di ti o ne le eco no mie is het con cept van 
de mar gi na le op breng sten te gen over mar gi na le kos ten. Dat heeft
ge lid tot een enor me pro li fer taie van pro duk ten en dien sten, die
mar gi naal ver schil lend zijn of zelfs dat niet, maar als apart item in
de markt ge zet wor den. In de su per markt staan al ler lei ver sie van
bij voor beeld pin da kaa, mu es li, en wat al niet, die net wat an ders
zijn, of een an de re naam kre gen. Zet je er gens ta pas op of gra no la,
of een exo ti sche af komst of een hint van “ge zond” dan kan je meer
vra gen. Dan neemt je om zet toe, de su per mark ten wor den steeds
gro ter, maar wor den we er ook “be ter”van. Het mar gi na le op breng -
sten/kos ten mo del, zo als dat door bij voor beeld Uni le ver en heel
veel a-mer ken wordt ge bruikt, houdt na me lijk geen re ke ning met
in te gra le kos ten, met ruim te be slag in de wink els, per so neels kos ten
om de vak ken te vul len, mi lieuk os ten, ver vui ling door steeds meer
exos ti sche ver pak king en, etc. etc. De klan ten voe len ook wel aan
dat er iets niet klopt, dus ko men er huis mer ken, “Gwoon” en dus
nog meer bran ding en pro duk ten in het schap, in de lo gis tiek. Dit
geldt ook voor dien sten, voor ener gie, voor verzekeringen, voor
bijna alles. Verspilling en niet duurzaam en doorgedacht qua lange
termijn echte kosten.
De vrije markt is hier, om ba sis van ach ter haal de eco no mi sche zo -
ge naam de wet ma tig he den, door ge draaid en on zin de lijk bezig.
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Bran ding
Een re la tief nieu we trend in de mar ke ting en de eco no mie is “bran -
ding”, het stre ven naar een “iden ti teit” waar mee men zich, of een
dienst of pro dukt on der scheid en aan trek ke lijk maakt. Dat ging
eerst om mer ken, kle ren wer den voor zien van dui de lij ke en steeds
pro mi nen ter mer ken, je polo-shirt of schoe nen, je com pu ter or
smartpho ne werd een sta te ment. Ik kan me dat ver oor lo ven, hoe
duur der, hoe in dru kwek ken der, da mes tas sen zijn wel een ex treem
voor beeld. Alle maal om voor al be ter uit de verf te ko men, in druk te 
ma ken, te voor ko men dat je als “lo ser” ge zien wordt. Maar met de
op komst van de so ci a le me dia werd ook de per soon een merk, de
in flu en cers en me dia-top pers wer den ook een “brand”’ en er is nu
een hele in dus trie ont staan die men sen helpt zich zelf te pro fi le ren.
Daar mee kun je geld verd ie nen, aan vol gers, aan li kes, en als je
goed scoort doe je dan ook een eigen merk parfum, onderbroeken
of betaalde online coaching sessies.

Immu ni teit: de nieu we markt
Je kunt wel een beet je voor spel len waar mee na de co ro na-cri sis
nog geld valt te verd ie nen. Vei lig heid is ze ker een markt, we zijn
al le maal ang stig ge wor den en mo ge lijk komt er eerst nog een pe ri -
o de van be hoor lij ke cha os. Vei lig heid ook qua ge zond heid, als er
één sec tor is waar vraag naar is en waar for tui nen ge maakt gaan
wor den is het wel de im mu ni teits-sec tor. Op zich niet meer dan een 
an de re be ti te ling van de han del in vi ta mi nes, sup ple men ten, elixers, 
di ëten, cur sus sen, spor tar ti ke len, sport scho len, zelf-help apps, e-he -
alth, de hele re lax branche. Onder de banier van immuniteit
verkoopt het beter!
Als de meer ne ga tie ve scenario’s uit ko men en de be vol king en de
le vens ver wach ting en al ge me ne ge zond heids sta tus gaan te rug lo pen 
dan heeft dat ook ge vol gen. De hui zen markt zal dan in zak ken, de
werk ge le gen heid in de zorg zal aan trek ken, maar ook de be hoef te
aan ‘automatische” hand jes aan het bed, on li ne di ag no se en me di -
sche zorg toe ne men. De me di sche we reld gaat op z’n kop, zie ken -
hui zen zou den wel eens een heel an de re op zet kun nen krij gen. Het
ver trou wen in de dok ter is al aan het af ne men, maar zal een AI-di -
ag no se sys teem, liefst on li ne en op ba sis van ste ma na ly se en
smart-health meetapparatuur, dat vertrouwen herstellen? 

Cus to mi za ti on, aan pas sen aan in di vi du e le wensen
Met au to ma ti se ring heb ben we eerst stand aar di sa tie be reikt. Je
T-Ford had maar één kleur, maar on der tus sen kun je voor een auto
ein de loos kie zen en al les in di vi du eel aan pas sen. Stan daard pro duc -
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ten in de su per markt zijn er bij na niet meer of als apar te ca te go rie
voor zui ni ge of arme klan ten, je kunt nu kie zen uit tien of meer
soor ten pin da kaas, hon der den toetjes, brood soor ten, snacks, al les in 
alle ma ten en kleu ren. Dat kost al le maal ex tra geld, maar de con su -
ment tuint er in en hecht zich aan zijn productkeus.
Die keu ze vrij heid vraagt meer lo gis tiek, meer ver pak king, meer re -
cla me, meer aan bie dings fol ders, meer con su men tis me, meer ver -
spil ling. Het wordt aang epre zen als meer ge zond, meer exo tisch,
meer “bijzonder’, met meer on der schei dend ver mo gen voor de ge -
stand aar di seer de bur ger die toch voor al niet het zelf de op ta fel wil
zet ten als de buren of de vorige generatie.
En die trend zet zich voort, in het la ger on der wijs is het nog stan -
daard koek, maar daar na ko men de pak ket ten, de keu ze mo ge lijk he -
den, je kun je mas ters of bache lor graad he le maal “per so ni fi ce ren”,
op maat ma ken. Leidt dat tot we ten schap pe lij ke, cre a tie ve, eco no -
mi sche voord elen? Wordt je ge luk kig doord at je vast komt te zit ten 
in je keu ze pak ket, is het geen be per king van de echte keuzevrijheid 
later in je leven.

Re a lis ti sche prij zen
In de eco no mie draait het vaak om de prijs, niet om de waar de. We
wil len goed koop uit zijn, waar voor ons geld. Voor vir tu e le za ken,
en on roe rend goed, mode, aan de len en en ter tain ment be paalt ver -
trou wen en emo tie vaak de prijs. De prijs be pa ling voor vas te goe -
de ren is meer be perkt, het gaat om kost prij zen die fei te lijk be taald
moe ten wor den, daar bo ven op een winst op slag en dan de mar ke ting 
fac tor nog, die de prijs op stuwt We zijn ge wend ge raakt aan fe no -
me nen als merk ver sla ving, FOMO (fear of mis sing ou) als ver -
koop tac tiek, ki lo knal lers, ir ri tan te twee-voor-één aan bie ding en en
kortingsgrappen en bonussen om de klant te overtuigen. 
Maar die kos ten en die mar ke ting op slag hou den geen re ke ning met 
wat we het mi lieu, de die ren, de lie den die het er gens ver weg voor
een rot prijs moe ten ma ken en het kli maat al le maal nu en op ter mijn 
aan doen. We trans por te ren maar raak, op vlie gen zit geen be las -
ting, ke ro si ne haal je waar het goed koop is, scheeps-die sel olie ver -
vang je door sme ri ge as falt blub ber, de ver vui ler be taald meest al
niet of heel wei nig. We hou den geen re ke ning met de kos ten van
af voe ren, klaar ma ken voor her ge bruik, mi lieu scha de, ge zond heid -
scha de, kli maat ef fec ten (CO2) en “sus tai na bi li ty”. Afval ver wer -
king is op zich een heel ren de ren de bran che ge wor den, die echter
rommel soms maar dumpt zonder rekening te houden met de
toekomst. 
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In de prijs van pro duc ten zit zel den de toe komst
We pra ten wel veel over her ge bruik, slo pen hele bos sen voor het
pa pier van de rap por ten en ana ly ses maar staat er bij de al dan niet
su per ge koel de vruch ten en exo ti sche groen ten bij Albert He ijn bij
hoe veel ex tra ki lo me ters ze maak ten, en hoe die zijn af ge legd, hun
CO2 voe taf druk, etc.? Dat zou wel mooi zijn, wat meer spe ci fiek
dan vage Fair tra de la bels en kwa li teits keur mer ken. Be wust wor -
ding, als we we ten hoe plof kip pen op groei en wil len we best wat
meer be ta len voor een be te re be han de ling en daard oor ook be ter
vlees. Alle maal ve ge ta ri ër wor den is mis schien wat overd re ven, we 
zijn omnivoren en op vlees en vis eten ingesteld.
Dit soort over we ging en en ini ti a tie ven om de kos ten re a lis ti scher te 
ma ken zou de ko men de tijd meer aan dacht moe ten krij gen, de over -
heid kan daar wat aan doen maar ook be drij ven zelf heb ben een ve -
rant woor de lijk heid. In de jaar re ke ning van be drij ven zou een ve -
rant woor ding moe ten staan over wat hun pro duc ten of dien sten nog 
meer doen, in hoe ver re ze mee doen met cir cu lai re eco no mie (her -
ge bruik) en de so ci a le im pact maar dat is, als het al gebeurt, in de
praktijk vaak weinig concreet. 

Markt macht
Eén van de pro ble men, die na de cri sis met kracht aang epakt moet
wor den is de markt macht, het feit dat be paal de par tij en op per mach -
tig zijn in een be paal de markt en vaak ook de hele ko lom, dus van
fa bri kant tot wink el, maar ook wa ter en ener gie voor zie ning, kun -
nen be spe len. Al in het be gin van de twin tig ste eeuw was dui de lijk
dat de in dus tri ële re vo lu tie zul ke machts con cen tra ties en mo no po -
lies had op ge le verd, dat daar wat aan ge daan moest wor den, de
over heid moest de con cur ren tie be vor de ren en gaan re gu le ren. Dat
ge beur de in de Ver enig de Sta ten bij de olie-in dus trie, Stand ard Oil
werd opgesplitst en later ook in de telecommunicatie. 
Markt macht ken nen we al le maal, we we ten dat we veel be ta len
voor mo no po lies, als er geen al ter na tief is dan moet je wel. Wat dat 
be treft is er vaak geen plek voor een twee de aan bie ders, win ner ta -
kes all. Maar ook als er maar een paar aan bie ders zijn kan men, met 
of zon der af spra ken (want die zijn il le gaal) de markt be heer sen, zo -
wel naar de con su ment als naar de toe le ve ran ciers toe. Wink el ke -
tens zo als Albert He ijn doen dat, wor den er ook wel op aang espro -
ken door de in stan ties zo als de Au to ri teit Con su ment en Markt
(ACM) maar veel kunnen die er ook niet aan doen.
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De over heid; markt par tij en be spe ler van het be las -
ting or gel
De over heid speelt in de ont wik ke ling en na Co ro na een be lang rij ke 
rol, en dat gaat verd er dan steun maat re ge len, het af be ta len van de
ge maak te schul den en be las ting hef fing. De over heid is vaak de eer -
ste klant van nieu we dien sten of pro duc ten en kan zo in no va tie sti -
mu le ren. De over heid kan stu ren, want er moet veel ge re geld en ge -
re gu leerd wor den, ook om pro ble men te voor ko men of te ver hel -
pen. Bij voor beeld de thuis be zor ging be gint een plaag te wor den.
Toe ris me be per ken kan, maar ope re ren zon der of met min der
toerisme is een aanslag op de economie (hier en elders). 
De di gi ta le over heid rukt op. De over heid ge bruikt zelf het in ter net
steeds meer. Er is meer on li ne over heids con tact, kla gen kan vaal al -
leen maar via in ter net, ook de be las ting aang if te, de on li ne plan ning
en af han de ling van ge zond heids zorg, het on li ne aan vra gen van ver -
gun ning en en in die nen van klach ten wordt ge sti mu leerd en vaak af -
ge dwong en. De be las ting maat re ge len van de over heid, zo als het
ex tra be las ten van mi lieu-on vrien de lij ke pro duc ten, ong ezon de pro -
duc ten zo als sui ker of on li ne le ve ring en aan huis duurder maken,
en daarmee trends stoppen of aanjagen.
De be las ting druk zal, om de te kor ten van we ge Co ro na te dek ken,
nog fors moe ten toe ne men, en voor al aan de on der kant van de ink -
omens pi ra mi de pijn gaan doen. Daar is de groei van de af ge lo pen
de cen nia niet naar toe ge gaan, de ar men ble ven arm; dat wa ren sap -
pe laars, en blij ven het. De bur ger zit al vrij snel met een ink -
omens-be las ting druk van 50% (zelfs 55% voor de mid deng roep,
zie Omtzigt in zijn boek over een nieuw so ci aal con tract) en daar -
bo ven op de BTW, de ener gie hef fing en, WOZ, lo ka le hef fing en,
ver plich te ver ze ke ring en. Dan is het vrij be steed baar ink omen al
erg be perkt ge wor den, en zijn hu ren en vas te las ten voor ve len al
bij na niet op te breng en (dat zou op gaan voor 2,8 mil joen huis hou -
dens). Die twee de ling is ook in de mar ke ting dui de lijk, wat kan ie -
mand nog bes te den aan de on der kant, die al naar de voed sel bank
moet? Luxe, dat is voor de rij ken de ho ge re mid de nink omens en
dat kan ge vaar lijk zijn. Be drij ven en or ga ni sa ties, die te dui de lijk
mik ken op de eli te, kun nen het vertrouwen van het brede publiek
verliezen, denk aan banken, verzekeraars, de vakantie-branche.

Glo ba li se ring en in ter net be drei gen de di ver si teit, zo wel cul tu reel,
bi o lo gisch (ge ne tisch ge ma ni pu leer de stan daard za den) als qua pro -
duc taan bod. De lo ka le mid den stan der, fa bri kant of dienst ver le ner
kan niet op te gen de gro te spe lers, is te duur, te lang zaam, kan niet
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ge noeg pu bli ci teit re ge len en gaat ten on der. het is ech ter juist de
klei ne on der ne mer, die in no veert, bin ding houdt met z’n klan ten en 
dus een an de re meer waar de biedt. Die meer waar de is van be lang,
dat geeft sjeu aan de sa men le ving, helpt de lo ka le iden ti teit en dus
co he sie op bou wen. Het te loor la ten gaan van de klei ne on der ne -
mers en de mid den stand zou een gro te fout zijn, en op den duur
neerkomt op uitlevering aan monopolistische en globale
corporaties.

Post-co ro na mar ke ting
Ook na Co ro na blij ven er mark ten  en moe ten er za ken, dien sten,
me dia, over tui ging en, over heids be slis sing en en re cre a tie op ties ver -
kocht of uitgevent worden.
Een aan tal za ken zijn na tuur lijk blij vend ve ran derd, zo als werk pa -
tro nen, on der wijs, me di sche voor zie ning en, ink oop ge drag, me dia
zicht baar heid, beeld bel len, on li ne-ver ga de ren, pri va cy ver lies,
‘echtheids-verwarring’ data-ac qui si tie, lead ge ne ra ti on, on li ne ad -
ver ti sing en pro duct pla cing, cus to mi zing/tar ge ting, apps, lo gis tiek, 
drops hip ping; daar is een for se sprong naar verd ere di gi ta li se ring
en een on li ne sa men le ving (eco no misch, so ci aal, emo ti o neel) ge -
maakt. Maar gaan ook de ex pe rien ce eco no my, het fun shop pen, im -
puls ko pen, de de len-eco no mie, de fes ti va li za ti on, ga mi fi ca ti on, in -
flu en cer eco no mie, so ci al me dia en mond-op-mond mar ke ting, me -
dia ac cess en mo bi li teit (re cre a tief, fa mi lie, werk, fy siek ont moe -
ten) echt fun da men teel ve ran de ren? Gaan we an de re pro duc ten
waar de ren, an de re dien sten, meer de len dan be zit ten, mi lieu be wust
ko pen, ge zon der le ven, meer be we gen, ef fec tie ver om gaan met af -
spra ken en ver plaat sing en, meer of min der mul ti-tas ken, ons
horeca- bezoek anders inrichten, meer klagen, meer misbruik maken 
van de internet gaten zoals gratis terugsturen, er zijn meer vragen
dan antwoorden. 

Inter net ver bindt maar verd eelt de men sen ook en heeft door glo ba -
li sa tie en ver vlak king van de con cur ren tie de di ver si teit en winst -
kan sen aang etast. De so ci a le be wust wor ding lijkt toe ge no men, er is 
een ze ke re ‘helperigheid’ ge groeid een nei ging tot de len van in for -
ma tie zon der winst oog merk en an de re sa men wer kings vor men zo als 
crowd fun ding, het de len van be oor de ling en van le ve ran ciers, het
geven van tips of het maken van handleidingen. 
De schei ding tus sen rijk/eli te/twee ver die ner en arm/mink ukel/min -
der heid neemt toe, de Co ro na cri sis heeft de me ri to cra tie veel scher -
per ge maakt. Niet oud geld on der ne mer schap, oplei ding, en in zet
be pa len wie slaagt en wie ach ter blijft.Wie een Te sla kan ko pen of
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het met een elek tri sche fiets moet doen, en daar voor toch fors be -
taalt! Daar mee neemt de di ver si teit en daar mee het zelf-her stel lend
ver mo gen van de sa men le ving af en de dreiging van een revolte of
chaos neemt toe. 

Ande re aan pak van de markt wer king
Wil je mee doen, dan moet je ‘online presence’ heb ben een ‘stenen’
aan spreek punt of le ver lo ca tie blijft van be lang. Onli ne zicht baar -
heid (op de ei gen site, be taald, bij in flu en cers of in on af hank elij ke
me dia), bre de PR po si ti o ne ring van het merk en re le van tie voor de
klant zijn be lang rijk en ge ne re ren kan sen maar hoe ge bruik je de
data, wat doe je met ge ge vens over voor keu ren, koop ge drag, kre -
diet waar dig heid, en mag dat wel vanwege de privacy regels?
Echtheid wordt, te mid den van een zee aan fake-nieuws, dis cu ta be le 
koopjes-pus hers, ver bor gen pro duct-pla ce ment, en twij fels aan de
au then ti ci teit en in te gri teit van le ve ran ciers, me dia, en over heid,
steeds be lang rij ker. Ver trou wen op bou wen is duur, vraagt tijd en
het gaat snel mis, zien we ook in de po li tiek. Een eer lij ke en con sis -
ten te ma nier van zakendoen wordt steeds belangrijker. 
De mar ke teers ha mer den al lang op de nood zaak van in ter net voor
con tact, voor lead-ge ne ra ti on en hoe de AIDA stra te gie moest wor -
den toe ge spitst. Dat is nu nog ac tu e ler maar wat ver fijn der om dat
nu ie der een wel een web si te, be taal- en bestelopties heeft.

Nieu we mark ten
Cy ber spa ce heeft na tuur lijk ook hele nieu we mo ge lijk he den,
voord elen en mo del len te bie den die wel con se quen ties heb ben
voor de hele han del en tus sen han del. Er ont staan nieu we mark ten,
nieu we pro duc ten en dien sten. Te denk en valt aan het de len en rui -
len, van ver voer tot ap pa ra tuur, hui zen (B&B), tot ge zel schap,
seks, zorg, on der wijs, des kun dig heid, etc. Ove ri gens een nacht mer -
rie voor de be las ting dienst! Ook het thuis wer ken brengt per spec tie -
ven voor om zet, van kof fie tot kan toor meu be len, mas sa ge, back -
up-dien sten, be vei li ging, deelauto’s. De voord elen er van, zo als
men als baas over de ei gen tijd pro duc tie ver kan zijn, er min der
reis tijd ver lo ren gaat, be te re werk-privé ba lans, min der af hank elijk
zijn van ver voer en lo ca tie staan wel te gen over ge brek aan in for -
meel, fy siek con tact en daar om mo ge lijk min der, in no va tie, ken nis -
de ling, dis ci pli ne en pri va cy (24/7, ex ter ne con tro le, stie ke me be -
oor de ling), veiligheidsrisico’s,. Voor de werk ge ver brengt het la ge -
re kos ten, meer keu ze, mak ke lij ker kie zen uit gro ter aan bod aan
flex wer kers en spe ci a lis men maar ook min der in zicht in
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productiviteit, bescherming van data en expertise, minder trouw en
loyaliteit en kosten voor mystery checks en real time monitoring.
Nieu we dien sten, die niet di rect over het in ter net lo pen, krij gen ook 
kan sen. Te denk en valt aan meer in vul len van de be hoef te aan fy -
siek con tact, door deel plek-kan to ren, nieu we kan sen voor de bin -
nen stad, fes ti vals, event-mar ke ting. De vrij dag mid dag bor rel moet
mis schien via zoom ge deeld wor den maar ook in lo ca ties in de
provincie komen. 
Een dui de lijk groei markt in de schijn we reld van cy ber spa ce is om
ver trou wen te gaan ver ko pen, door aan bie den van dien sten qua PR, 
me dia pre sen ce, in flu en cers, het re ge len van li kes, pos tings, het uit -
bes te den van af han de ling, re ge len van ‘presence’; met het gevaar
van manipulatie.

Re la tie buil ding
Di gi tal mar ke ting is de dis ci pli ne waar mee de on li ne mar ke ting -
doel stel ling en van een on der ne ming wor den ge re a li seerd via on li ne 
en in ter ac tie ve me dia, ka na len en con cep ten. Het is ge richt op re a li -
sa tie van (op ge sla gen en re al ti me) klant ken nis en het le ve ren van
meer waar de voor de klant, met winst voor de aan bie der na tuur lijk.
Essen tieel daar bij is het bou wen duur za me re la tie met (po ten ti ële)
klan ten door in di a loog met hen te zijn, hen zich laten identificeren
met je “brand”.
Het draait om per so na li sa tie en ef fec ti vi teit maar heeft ook te ma -
ken met pro ble men het over schrij den van pri va cy gren zen. Maar
ook om het te snel een over vloed aan data bin nen roei en, ge brek ki -
ge mid de len om die goed te ana ly se ren, het scha ke len van de con -
su ment tus sen on li ne naar of fli ne en weer te rug (de omni-chan nel
klant), nieu we vor men van eva lu a tie en kri tiek door de con su ment
zelf via so ci a le me dia, en de over vloed aan keu zes die de klan ten
kop schuw ma ken (geen simpele beperking, je krijgt alles op je
scherm).

De emo tie eco no mie: ge voel telt wel de ge lijk
Ko pen we iets op ra ti o na le gron den, of om dat we het leuk, mooi,
sta tus ver ho gend vin den? Gaan we shop pen om de bes te deal te vin -
den of om dat het leuk is te wink elen, te zien, te voe len, te pro be ren
en dan het ge koch te ook di rect mee te kun nen ne men? Wil len we
iets heb ben om het te be zit ten, of zoe ken we eer der er va ring en, wil -
len we ons goed voe len, iets be le ven, mis schien risico’s ne men
omdat we spanning missen in ons leven.
Eco no men zijn lang uit ge gaan van het idee, dat de mens een homo
eco no mi cus was, een zui ni ge ra ti o ne le be slis ser die plan ma tig
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winst maxi ma li sa tie na streeft. Dat idee blijkt niet he le maal cor rect,
ons ge drag is eer der emo ti o neel, im pul sief, we ko pen en be slis sen
(meest al) op ba sis van emo ties, vaak nog on be wust. Fac to ren als er
bij wil len ho ren, FOMO (angst om iets te mis sen), het be ter wil len
doen dan de bu ren (en dat la ten zien) om dat we koop ver slaafd zijn,
ons ver ve len of denk en dat dit of dat pro duct ons ‘beter’ maakt, dus 
om ons min der waar dig heids com plex te ver bloe men. Dat laat ste
heeft te ma ken met cog ni tie ve dis so nan tie; je denkt dat je iets nodig 
hebt omdat het beter, mooier of sterker is. 
Er is in ner lij ke twee strijd, vaak aang ezweng eld door de or ga ni sa tie
die je iets wil slij ten. Som mi ge or ga ni sa ties ma ken daar han dig ge -
bruik van. De ker ken heb ben tra di ti o neel die cog ni tie ve dis so nan tie 
hun vol ge ling en in toom ge hou den maar in de po li tiek werkt het
ook goed en in de mar ke ting is het wer ken met emo ties een ware
kunst ge wor den, met Apple als duidelijk voorbeeld.
In de mar ke ting spe len de in zich ten van de emo tie-eco no mie steeds 
meer mee, men kijkt bre der dan een goe de prijs-pres ta tie ver hou -
ding, men houdt re ke ning met emo ti o ne le pre fe ren ties en ver schijn -
se len de asym me tri sche tijds ho ri zon (nu con su me ren is be ter dan
mor gen spa ren, mor gen of vol gend jaar be ta len be ter dan van daag). 
We bes te den veel tijd aan het vin den van in for ma tie maar re ke nen
die tijd niet mee en rij den hele stuk ken om er gens een paar euro
goed ko per uit te zijn. En voor fi nan ci ële dien sten en pro duc ten zijn 
we al he le maal niet meer ra ti o neel meer en speelt onze emotionele
tijdshorizon krachtig mee bij beslissingen. 
Als het om over le ven gaat, zo als bij me di sche be slis sing en, dan
zijn men sen he le maal niet zo be re ke nend maar dui de lijk wel heel
emo ti o neel. Ei gen lijk komt het er op neer, dat aank oop be slis sing en
vaak af hang en van de psycho lo gi sche waar de, bo ven de ra ti o neel

420



eco no mi sche waar de. We ko pen dit of dat merk auto eer der van we -
ge ima ge en uit stra ling dan van we ge een heldere afweging van
technische factoren.

Emo tie-ma ni pu la tie als in stru ment
Er zijn ze ven wet ten van de emo tie-eco no mie, het is il lu stra tief hoe 
bij voor beeld Apple daar mee omgaat. 
| 1.De wet van de ver lies-aver sie. Het psycho lo gisch as pect van

ver lies is meer dan twee keer zo groot als het psycho lo gisch as -
pect van winst. Met Apple pro duc ten kun je niet fout gaan, want
ze zijn ge bruiks vrien de lijk, niet goed koop en je hoort wei nig
over mal wa re en vi rus sen op Apple. 

| 2. Men sen heb ben een asym me tri sche ri si co hou ding. In het
winst do mein zijn men sen ri si co mij dend. In het ver lies do mein
heeft een in di vi du juist een voor keur voor ri si co. Apple ko pers
zien zich zelf graag in het winst do mein, zijn ri si co mij dend en
willen daarvoor betalen.

| 3. Men sen pre fe re ren de mid den weg. Apple heeft al tijd vrij dure
en vrij goed ko pe oplos sing en maar weet dat haar klan ten meest al 
een mid den oplos sing kiezen. 

| 4. Men sen heb ben een zelf be heer sing pro bleem, en doen im pul -
saank open die mis schien niet ver stan dig zijn. Apple le vert leu ke
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dien sten en ac ces soi res die duur zijn maar mak ke lijk mee
verkocht worden.

| 5. Men sen zijn fi nan cieel anal fa beet en kun nen niet re ke nen, de
deals die Apple via pro vi ders aan biedt zijn soms he le maal niet
han dig of goed, en Apple knijpt de pro vi ders maar ook de aan -
bie ders van apps, ga mes en mu ziek (met 30%) be hoor lijk uit (en
wordt daar ook op aang espro ken en voor be boet!). Dat ou de re en 
uit lo pen de mo del len qua bat te rij kwa li teit mis schien al deels min -
der zijn, daar hoor je nie mand over, men wil een Apple ding heb -
ben, en als nieuw te duur is dan maar een wink el doch ter je, re -
furbished of tweedehands.

| 6. Men sen zijn ramp bij ziend en ont ken nen de mo ge lijk heid van
een ramp, wie maakt nou echt con sci ëntieus back-ups of heeft al -
le maal ver schil len de wachtwoorden?

| 7. Men sen fil te ren in for ma tie asym me trisch. Men sen ho ren graag 
in for ma tie die be ves tigt wat ze toch al denk en, en slui ten hun
ogen voor in for ma tie die in druist te gen hun opi nie. Appe laars
zijn gaan ge lo ven dat Apple de bes te pro duc ten le vert, en wil len
het tegen deel niet aan nemen.

En is ech ter nog meer, en dat is waar de emo tie-eco no men nog niet
goed naar kij ken. Zo ex ploi teert Apple heel be hen dig het us-them
ge voel, je hoort er bij of niet, je iden ti fi ceert je met het merk. Dat
heb ben ze ove ri gens ge leerd van hun eer ste PR-ad vi seur Re gis
McKen na, die ach ter de be faam de Mac-com mer ci als zat maar ook
het Apple-logo als een soort su bli mi nal ver plicht in beeld liet
houden. 
Het om rui len van het min der waar dig heids ge voel van haar klan ten
door een meer waar dig heids om ge ving c.q. pro duc ti ma ge of wel het
prin ci pe van de cog ni tie ve dis so nan tie speelt een dui de lij ke rol in
de Apple aan pak. Voor Apple ko pers is sta tus, voor al in de ogen
van hun peer-groep, erg be lang rijk. Ze hoe ven niet zo als de har de
ga mers te kun nen be wij zen dat hun ding snel ler of kracht i ger is, de
ja loer se blik ken van de om ge ving zijn vol doen de be ves ti ging, heb
jij al een iPad Air? Daar voor gaan ze in de rij staan om een nieu we
iPho ne12 als eer ste te be macht i gen. Het heb ben (en to nen) is be -
lang rij ker dan ge brui ken! Indruk maken, je beter voordoen dan de
ander, de winner takes all!

De nieu we mar ke ting mo del len
De glo ba li se ring en de goed ko pe trans port mo ge lijk he den maar ook
over heids steun voor e-com mer ce ex port heeft nieu we kan sen maar
ook be drei ging en ge bracht. Ie der een kent Ali ba ba of AliXpress, al -
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les uit Chi na, goed koop en vaak gra tis be zorgd, ge luk kig nu wel
zon der BTW-voord eel. Hoe kun nen ze het er voor doen, daar valt
niet te gen te con cur re ren. En het groeit en groeit, de in dus tri a li se -
ring van de on li ne re tail is ook dui de lijk. De li ve ry wordt een
mega-in dus trie, vraagt aan pas sing en in de hele ruim te lij ke or de ning 
en ver keers maat re ge len. Het moet snel ler en mak ke lij ker, men gaat
ook lo ka le op slag re ge len, zo dat one-day-de li ve ry, same-day de li -
ve ry of zelfs kor ter haal baar wordt. De black-shops in grote steden
voor snel-leveringen zijn een voorteken over hoe het kan gaan.
De over heid heeft hier ook een rol en een taak in. Onder druk van
de mid den stand en ZZP-ers kan met name de drops hip ping van uit
Chi na en de lo gis tie ke ver spil ling door te goed ko pe en cha o ti sche
ver zen ding wor den aang epakt. Dat moet wel op Eu ro pees ni veau
ge beu ren en kan dan een im puls zijn voor lo ka le en voor raad hou -
den de e-com merce. 
Ook de mo no po li se ren de wer king van af fi li a te mar ke ting, al ler lei
le ve ran ciers ver za meld on der één merk en op plat forms zo als
bol.com en ama zon.com, dat is niet goed voor de con cur ren tie.
Zo’n al les on der één dak con struc tie brengt mo ge lijk meer klan ten,
maar je moet qua prijs of voor waar den er dan wel uit spring en. Het
be perkt de lo ka le aan pas sing en ser vi ce die de klei ne on der ne mer
kan bie den als er re de lij ke mar ge blijft. Die on der ne mer denkt nu
on der zo’n pa ra plu be scher ming en ‘exposure’ te vin den maar be -
taalt daar dik voor en moet nog meer en met meer collega’s
concurreren.
Nieu we mar ke ting con struc ties die ge bruik ma ken van in ter net, be -
te ke nen toch vaak dat er er gens wat ing ele verd moet wor den. Bij -
voor beeld het ge bruik ma ken van ein de lo ze menu’s zo als we dat
ook bij de te le foon al ken nen is al gauw con tra pro duc tief, we wil -
len een mens aan de lijn, geen com pu ter. Het klinkt na tuur lijk leuk, 
je klach ten af de ling en af ter-sa les uit bes te den naar een call- cen ter in 
India lijkt een leu ke be spa ring maar zo dra de klant dat in de ga ten
krijgt tast dat de re pu ta tie van het merk wel aan. En de reviews en
commentaren gaan snel viraal!
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� 46 Wer ken, niets doen, AI, ChatGTP 

Voor dat Co ro na uit brak ging het re la tief goed met de eco no mie en
was de wer ke loos heid aan het af ne men; er was vraag naar men sen
in de tech niek, de zorg, de ho re ca. Dat beeld zal na Co ro na vast
nog wel be staan, er is veel in te ha len, er zijn veel slacht of fers (ge -
stor ven of met blij ven de klach ten) en ze ker de on der ne mers wil len
weer aan de slag en heb ben men sen no dig. Er komt wel weer wat
groei, de her stel plan nen gaan men sen aan werk hel pen, er is nog
steeds veel te doen in iso la tie en mi lieum aat re ge len, alternatieve
energie, etc. 
Op ter mijn, en ho pe lijk ook na de oor log in de Oe kra ïne die er gens
niet meer is dan een af lei dings ma noe u vre,  is ech ter de verd ere au -
to ma ti se ring een be drei ging voor de werk ge le gen heid en daar mee
niet al leen een uit da ging aan wat we zien als “men se lijk” en zin vol, 
maar ook een aan slag op dat mens beeld. De im pact daar van kun nen 
we ont ken nen, blij de groei weer omar men, er komt wel weer an der 
werk, wat is er mis mee dat de ene helft zich dienst baar maakt aan
de an de re helft in de zorg, als pak jes breng er, in call-cen ters, in de
ho re ca? Niks, maar zo ging dat ook in Athe ne in de hoog tij da gen,
maar daar noem den ze die ene helft ge woon slaven. Wij zijn
digitale slaven aan het worden!

Het gaat niet al leen om au to ma ti se ring, steeds va ker ge brui ken we
com pu ter kracht en soft wa re om ons le ven com for ta be ler te ma ken,
om te hel pen bij ing ewik kel de keu zes door bij voor beeld pa troon -
her ken ning en Arti fi ci al Intel li gen ce (AI). We heb ben het DNA nu
een beet je door grond, maar stre ven naar nog maak baar der men sen
of cy borgs, door se lec tie en niet-or ga nisch cy borg be wust zijn. 
Yu val Noah Ha ra ri, een be gaafd en zeer lees baar his to ri cus, maar
ze ker geen vi si o nai re toe komst ken ner wijst nog al na ïef in zijn boek 
“Homo Deus” op die ont wik ke ling, nog al in lijn met wat het WEF
en Klaus Schwab van het WEF be we ren en wil len. Dat klinkt al le -
maal leuk als voor uit gang en een “buil ding back bet ter”maar be -
ves tigd voor al de po si tie van de eli te en maakt de ge wo ne man tot
een soort con su meer slaaf. De AI en sing ula ri ty pro feet  Ray Kur -
zweil ziet de com pu ter de mens over scha du wen, met als Te sla baas  
Elon Musj maar zijn die pro jec ties wel zo re a lis tisch als we
beseffen dat met al dat digitale toveren we het Corona-virus toch
niet echt hebben kunnen pareren.
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We zijn ove ri gens nog nau we lijks ge vor derd zijn in het be grij pen
van wat “denk en” nu ei gen lijk is, hoe be wust zijn werkt en hoe
gaan we dat dan in soft wa re “emu le ren”, na boot sen? De we ten -
schap pers die ge lo ven dat ze met MRI-scan ners kun nen zien hoe
we denk en ver gis sen zich. Onze her se nen zijn, an ders dan Dick
Zwaab (We zijn ons brein) denkt, in mijn op tiek niet meer dan een
tu ner, die con tact maakt met een bre der veld of di men sie via DNA
ma ni pu la tie zo als Pjotr Gar ja jev stelt (van het junk DNA, ) en dan
is denken het afstemmen van die tuner.

Arti fi ci al Intel li gen ce over al
Het ont ken nen van AI als dis rup ti ve fac tor die het ge bruik van
zoek machi nes (ChatGTP), cre a tie van beeld ma te ri aal, mu ziek,
tekst-beeld ge ne ra tie, in ter ac tie ve di a lo gue & con ver sa ti on, di ag no -
se tools voor e-he alth, en data-mi ning in ge ne ral mo ge lijk maakt ,
is on zin nig. De sa men le ving gaat een enor me ver schui ving be le ven 
in wat we krij gen voor ge scho teld als in for ma tie, de “echt heid” van
al les kan be twij feld wor den, af hank elijk van de da ta set die wordt
ing ezet. Het on der wijs loopt al te gen AI-ge ge ne reer de en on her -
ken ba re teksten door ChatGTP aan, en moet zich daartoe gaan
herpakken.

Wat blijft is de re a li teit, je kunt al ler lei rou ti ne-ta ken snel ler, be ter
en schijn baar goed ko per doen met slim me tech no lo gie en die trend
is moei lijk te ke ren, om dat we de wer ke lij ke kos ten niet goed mee -
ne men. Dat zijn de kos ten om de men sen zon der werk be zig te hou -
den, ge zond te hou den en te voor ko men dat ze de boel gaan af bre -
ken. Daar helpt geen Me ta ver se, Net flix, ga mi fi ca ti on, fes ti va li sa tie 
of ba sis ink omen aan. We zul len in een Post-Co ro na per spec tief
echt weer te rug moe ten naar de eeu wi ge vra gen van de filosofie en
theologie: waarom zijn wij op aarde?

Ro bo ti se ring en au to ma ti se ring: nut én be drei ging
Het lijkt nu mis schien even als of er werk ge noeg is, een heel le ger
is op ge steld om Co ro na te be strij den, te tes ten, te prik ken, te zor -
gen. Maar dat gaat ho pe lijk weer over, gaan we ze dan in zet ten om
een nieu we vij and te be strij den? Dat kan Rus land zijn, een an de re
pan de mie, drugs, scheef denk ers, de wap pies, dat soort be zig heids -
the ra pie is van alle tijden. 
Wat doen we echt met over bo di ge ar beids krach ten, die niet mee -
kun nen met de tijd, die we door au to ma ti se ring weg be zui nigd heb -
ben of door het ver plaat sen van fa brie ken naar lage lo nen lan den
werkeloos maakten? 
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Dat is het gro te pro bleem voor de ko men de ja ren, mis schien heb -
ben we van we ge de ver grij zing nog wat res pijt maar het ont ken nen
is niet ver stan dig. Als we zo door gaan ont staat er naast de nu al rij -
ke bo venk las se met ver mo gen en een su per klas se van groot on der -
ne mers, plu tar chen, cre a tie ven en ken nis wer kers met bij zon de re ta -
len ten, ook een gro te groep zon der werk, zin vol le tijds bes te ding en
dus po ten tieel een on der klas se. Het is de scha duw kant van de voor -
uit gang, wat doen we om ge luk kig te blij ven en nog het gevoel te
houden dat iedereen meetelt en van belang is?

Als land en als Eu ro pa - met ook nog een ga pend ver grij zings pro -
bleem - ligt de oplos sing niet in een verd ere twee de ling (oud/jong,
arm/rijk, ei gen volk/vreem den) maar in be ter de len. We moe ten nu
na denk en over wat we men sen zon der werk of met deel werk gaan
la ten doen. Pro be ren we ze met brood en spe len zoet te hou den, te
hyp no ti se ren met wat de mo der ne me dia en cy ber spa ce aan ver -
maak te bie den heb ben of gaan we na denk en over wat zing eving,
mens zijn en betrokken zijn eigenlijk betekent?

En zor gen we voor ver vang end werk? Nee toch, dat zijn loze ver -
ha len, we be spa ren ook op cul tuur, zorg, aan dacht, co he sie, lief de.
Cy ber spa ce vreet aan mar ges, en tast zo win sten en ook ba nen aan.
Ook het werk van hoog op ge lei den verd wijnt, er is te gen woor dig
weer meer be hoef te aan va klie den dan aan ad mi ni stra tie ve wit te
boor den, die door de au to ma ti se ring voor al over bo dig wor den.
Con sul tan cy, het no ta ris we zen, al ler lei ju ri di sche dien sten, ad mi ni -
stra tie, re gis tra tie, al leen voor top pers is er nog werk. De rou ti ne
gaan we met AI en block-chain tech no lo gie (die bij voor beeld lo gis -
tiek, contracten en trans acties standaar diseert) weg-automatiseren.
Het ar gu ment te gen dit wat doem denk eri ge sce na rio kan na tuur lijk
ook zijn dat de tech no lo gie al tijd wel weer oplos sing en brengt,
nieu we be zig he den en nieu we kan sen. Cy ber spa ce is deel van het
pro bleem maar ho pe lijk ook deel van de oplos sing. Is wat avon tu -
ren in cy ber spa ce, des noods in vir tu al re a li ty (VR) en de Me ta ver se 
niet de ide a le oplos sing om men sen be zig te hou den, met di gi ta le
brood en spe len, be zig heids the ra pie en ‘always on’ af lei ding? Dus
waar om ver trou wen we niet op de voor uit gang? Zijn er geen uit da -
ging en qua mi lieu, global warming en ongelijkheid waar we mee
aan de gang kunnen?

Er komt wel weer nieuw werk, of niet?
De gro te vraag is in hoe ver re in ter net en de mo dern tech niek ons
het werk uit han den en uit het hoofd gaat ne men? Je kunt er po si tief 
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te gen aan kij ken. Want heeft de auto de koet siers wer ke loos ge -
maakt, de ko pieer machi ne de druk ker, de di gi ta le foto de fo to bran -
che, de smart me ter de lood gie ter? Zo is het al tijd ge gaan, zag de
eco noom Si mon Kuznets (eco no mi sche groei en ink omens ver de -
ling en als func tie van in dus tri a li se ring) en toon de aan dat het mis -
schien even wat min der maar ui tein de lijk al tijd be ter is ge gaan. Het
kan al le maal wor den op ge lost, er ko men hele nieu we bran ches met
werk dat we ons niet eens kun nen voor stel len (mij ning enieur op de
maan, sex wer ker en the ra peut on li ne?), nieu we re cre a tie ve op ties
(en drugs), we kun nen onze vrije tijd leuk gaan in vul len, de machi -
nes het werk la ten doen. We bedenken wel weer wat, we worden
creatief! Zo is het altijd gegaan, zag Kuznets.
Is het le ven niet stuk ken mak ke lij ker ge wor den? Niks geen ploe te -
ren op het veld meer, niks geen geest do den de lo pen de band werk,
al le maal hap py toch :-)? Met com pu ters en in ter net zijn na tuur lijk
al al ler lei nare rou ti ne ta ken ge au to ma ti seerd. We kun nen elek tro -
nisch be stel len, be ta len en al ler lei ad mi ni stra tie ve za ken af han de -
len, maar moe ten dan wel naar de sportschool omdat we te weinig
bewegen. 
We spa ren tijd en kos ten en het le ven wordt mak ke lij ker en com -
for ta be ler maar hier zit de ang el; het is dui de lijk dat dit ook werk -
ge le gen heid heeft ge kost en zal kos ten. Inter net is de gro te werk -
vre ter en uit vlak ker. Arbeid is ver schuif baar ge wor den, naar lage
lo nen lan den of machi nes, en de ong elijk heid tus sen lan den is wel
min der maar tus sen ar men en rij ken juist toe ge no men. Ken nis en
kun de, ooit het mid del om je te on der schei den, die kun je over al
ink open, in Mum bai of Kins ha sa heb ben ze ook internet en slimme
vogels en die kosten minder! 
Hoop doet le ven. Er zijn na tuur lijk een paar win naars, self-made
mil jar dairs maar die la ten wei nig ruim te als ze een maal sla gen,
want win ner-ta kes-all is de stil le deel ge noot in het gro te cy ber spa ce 
glo ba li sa tie spel. Het kan al le maal mee val len, we kun nen onze vrije
tijd leuk gaan in vul len, de machi nes het werk la ten doen en we be -
denk en wel weer wat, we wor den cre a tief! Blijft er nog werk over,
vin den we an de re zin vol le be zig he den, cre a tie ve ac ti vi tei ten of
wordt het lui e ren, de sport school, ga men, de bu ren be loe ren, over al 
en ner gens op va kan tie gaan en passief genieten van wat anderen
voor ons maken?

Over het tijds per spec tief kan ver schil lend ge dacht wor den. De
meest ne ga tie ve scenario’s zien mas saal ba nen verd wij nen op ter -
mijn van een jaar of vijf tot tien. Mis schien is dat te pes si mis tisch.
De zelf stu ren de auto blijft ook nog even weg. Voor lo pig is er bij

427



een ve rou de ren de be vol king die met pen si oen gaat en zorg vraagt
nog wel wat te doen. 
Op ter mijn kun nen we ech ter niet ont ken nen dat cy ber spa ce het tra -
di ti o ne le wer ken on der graaft en daar helpt de mooie kreet ‘Het
Nieu we Werken’ (HNW) ook niet bij. Dat be grip be te kent in de
prak tijk werk re or ga ni se ren (=be spa ren), ver plaat sen of uit bes te -
den. Het maakt de wer ker meer af hank elijk en frag men teer en ato -
mi seert de taak in houd, waard oor de betrokkenheid en het plezier
verminderen.

Raa kloos werk verd wijnt, de cloud neemt over
Er blijft werk voor men sen die hun han den la ten wap pe ren, de
pluk kers, vak ken vul lers, de klus jes men sen, de lood gie ters en au to -
mon teurs. Maar we lei den men sen niet daar voor op, ie der een moet
klaar ge stoomd wor den voor ken nis werk, on der ne men, cre a tief
zijn. Ge woon rou ti ne werk wil len we niet meer, daar ha len we wel
Po len voor, al willen die dat ook steeds minder. 
Op zich geen pro bleem, dan ko men er wel machi nes voor bol len -
pel len, gar na len pluk ken, as per ges te ken, bil len was sers, zoet -
houd-ro bots, ro bo cops en cy borg-sol da ten, ro bots die dat wel aank -
un nen en niet moe wor den. Ze zijn er mis schien nog niet maar het
kan en gaat ko men, ter wijl de men sen dan verder maar thuis zitten. 
Moe ten we niet eens gaan na denk en over het hele on der wijs, die
fa briek jes die kin de ren veel al oplei den voor be roe pen die niet meer 
zul len be staan? Het hele on der wijs-sys teem mikt steeds meer op
vlak trek ken, op al le maal een di plo ma, bache lor of mas ters graad
maar als daar nou eens geen werk meer voor is, wat doen we dan?

Werk voor spe ci a lis ten en top ex perts zal er wel blij ven en on der ne -
mers zul len nieu we kan sen zien maar een ge woon baan tje of voor al 
de ‘aanraakloze’ kan toor job die niets fy siek meer met men sen of
pro duc ten van doen heeft, is in ge vaar. Die wordt lang za mer hand
weg-be spaard en ge au to ma ti seerd. Werk verd wijnt, ro bots, machi -
nes, com pu ters doen het werk en breng en de verd ien ste. Maar die
gaat niet naar de ex-werk ne mers, hoog stens kan de over heid dan
belasting heffen en gaan herverdelen.
We in ves te ren nog steeds als gek ken in au to ma ti se ring en tech no lo -
gie maar dat is niet ge richt op het schep pen van werk ge le gen heid,
wel op kostenbesparing.
Laat ik dat eens prak tisch ma ken. In de Wie ring er meer is het Mi -
cro soft, en in Gro ning en bouwt Goog le enor me cloud-fa ci li ties,
ser ver par ken die die nen om wat an de ren niet meer op hun com pu -
ters wil len, op te slaan en te ver wer ken. Daar is dan weer veel ener -
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gie voor no dig, dus ko men er wind par ken die geen hui zen maar dat 
soort in stal la ties van stroom voor zien, dik ge sub si dieerd en
milieutechnisch ondoordacht. 
Dat soort in ves te ring en wor den met ge juich ont vang en; men roept
over werk ge le gen heid en voor uit gang, als klein land we ten we dat
toch maar bin nen te sle pen! In fei te gaat het na de bouw fa se (en de
in ves te ring en sub si dies van hon der den mil joe nen, zelfs mil jar den)
om werk voor maar een paar hon derd men sen, die zor gen voor on -
der houd, schoon ma ken en wat beheer, echt geen topbanen.

Het is een soort vi rus. Die mooie cloud-com pu ters van Mi cro soft
en Goog le ver vang en wel ser vers en ap pa ra tuur bij gro te en klei ne
be drij ven, klei ne re pro vi ders en par ti cu lie ren. Die zien of ver wach -
ten gro te be spa ring en om dat ze geen be heer, on der houd, ener gie,
ver vang ing, af schrij ving etc. meer no dig heb ben; dat la ten ze nu
over aan Goog le en de cloud en dat kost stuk ken min der. Voor al
min der in men sen en werk, dat is dui de lijk. Het gaat al leen al in
ons land om al een paar hon derd dui zend klei ne re ser vers, want ie -
der klein be drijf, ma ke laar, ad mi ni stra tie kan toor etc. heeft of had
wel een ser ver staan. Die zijn dus aan het verd wij nen, al les naar de
cloud, lek ker glo baal, on con tro leer baar en bui ten de lo ka le be las -
ting en ge hou den. Maar deze trend kost dus het werk van de com pu -
ter be drij ven die de be staan de ap pa ra tuur in stal leer den, ver koch ten
en on der hiel den maar ook wat ink om sten kre gen van uit de le ve ran -
ciers zo als van Mi cro soft waar men voor li cen ties betaalde, etc. Dat 
gaat allemaal globaal, onnaspeurbaar, en bevordert verdere twee -
deling in de maatschappij.

De cloud, die mooie uit vin ding, ver kocht als su per ze ker en mak ke -
lijk (al valt dat nog al eens te gen) be spaart mil jar den maar voor al in
werk. Dus tel uit je winst, dit is geen win-win ver haal. Dan mo gen
we blij zijn dat we aan zee lig gen (want Goog le en de gro te plat -
forms zit ten hier ook van we ge de on der zee se ka bels) en nog een
beetje werk overhouden!

Met AI kun je men sen over bo dig ma ken
De ko men de ja ren zul len we zien dat dri ver less lo gis tiek (trucks
zon der chauf feur), zor gro bots, mo bie le data en ge au to ma ti seer de
me di sche mo ni to ring en be han de ling nog heel leu ke in ves te ring en
in ICT vra gen maar voor chauf feurs, post bo des, lo pen de band wer -
kers en boe ren op de trac tor is er geen werk meer. Gaan we ze dan
wel be ta len of stop pen we ze in kam pen? Nu er ook al bij na ro bot -
sol da ten zijn (via Bos ton Dy na mics, dat voort kwam uit MIT re -
search, toen in han den was van Goog le, daar na van Soft bank Ja pen 
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en nu deel is van Hy un dai) zul len po li tie ro bots niet ver ach ter blij -
ven. Die zien er niet uit als ‘Terminator’ cy borgs maar als slim me
au to ma ti sche op zich ters en buurt wach ters die de zaak in ga ten hou -
den en met soft wa re be slis sing en ne men over ing rij pen en hand ha -
ven. So ci a le con tro le in Chinese stijl (dat men zo fraai social credit
noemt), met de QR-passen zijn we al goed op weg.

Die ca me ra op de hoek wordt een bij na zelf denk en de be vei li gings-
 een heid, die vor pro fi ling gro te da ta bank en kan be vra gen en chec -
ken of er er gens iets niet klopt en even tu eel kan op tre den. Door je
geld te wei ge ren of mis schien wel door je im plan taat-chip stil te
zet ten of je auto, bank sal do of OV-chip kaart te blok ke ren. Dat er
daar bij wat on schuld i ge slacht of fers gaan val len, ach dat heet
‘collateral damage’, daar moet je niet
over zeuren, het doel heiligt de
middelen!

Het kost al le maal wel werk, voor al
werk voor hand jes en rou ti ne ta ken maar 
on der tus sen wor den de rij ken en slim -
merds rij ker en groeit de col lec tie ve
schul den last en de maat schap pe lij ke
ong elijk heid bui ten pro por ti o neel en be -
gint de zaak ge vaar lijk te wank elen. Er
is wel ge sug ge reerd dat er geen an de re
oplos sing voor dit pro bleem is dan zeer
bre de in fla tie maar dat ligt ook niet lek -
ker, dat is ste len van de klei ne spaard ers 
met een bank te goed en dus vaak weer
van de pen si oen re ser ves. Het al ter na tief 
anno 2022, zeer lage of ne ga tie ve ren te
om de eco no mie en in ves te ring en te be -
vor de ren, werkt ook niet; nie mand wil
geld le nen om dat er geen echt ren de ment meer in zicht is. Maar de
in fla tie la ten ex plo de ren met hogere rente is ook dramatisch, want
dan gaan de meeste landen failliet!

Ned Ludd: weg met de machi nes
La ten we het ge woon ge beu ren? Nou nee, er zijn ge noeg pro tes ten, 
de hac kers ma ken zich sterk, en de men sen ko men in be we ging. De 
twee de ling is te za men met de drei gen de au to ma ti se ring/ro bo ti ca -
golf ze ker aan lei ding tot zorg over bre de maat schap pe lij ke on rust
in en na 2022. Re ge ring en hou den daar al re ke ning mee, in ter ne -
rings kam pen wor den al ler we ge als “home se cu ri ty pro jec ten” voor -
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be reid en op ge zet en de digitale identificatie heeft daar ook mee te
maken.
De jong eren die we on re de lijk zwaar be las ten met stu die schul den
en die geen hui zen kun nen hu ren of ko pen van hun ma ge re aan -
vangs sa la ris sen, ge steund door werk loos ge wor den mid deng roe pen 
en weg ge au to ma ti seer de boe ren, chauf feurs en fa brieks ar bei ders
gaan mo ge lijk te hoop lo pen. Dat voor spel len ook de on der zoeks -
bu reaus en toe komst kij kers. De truc kers-ac ties in Canada laten zien 
wat er kan gebeuren. 
Agres sie ve pro tes ten te gen tech niek en ver lies van werk ge le gen -
heid zijn er al eer der ge weest, de Lud die ten (on der Ned Ludd) heb -
ben in Enge land tus sen 1811 en 1816 weef ge tou wen en machi nes
ver nield. Wie te gen com pu ters is en ze wil ver nie ti gen wordt wel
aange duid als neo-Luddiet.

Ba sis ink omen
Met het oog op de ver wach te ont wik ke ling en, met name qua be -
schik baar heid van zin vol le ar beid, zijn er wel oplos sing en voor ge -
steld. In zijn boek ‘the se cond machi ne age’ heeft Erik Bryn jolfs -
son ge schetst hoe we het mees te rou ti ne werk gaan ver lie zen aan
robots en computers. 
Hoe gaan we dat oplos sen? Dat zou kun nen met een eco no misch
sys teem, waar bij de re sul ta ten (win sten en be spa ring en) van die
ont wik ke ling niet een zij dig bij een klei ne min der heid te recht ko -
men en de rest in ar moe de stor ten. Het zou zin vol kun nen zijn, ie -
der een een ba sis ink omen te ge ven. Het idee is al wat ou der maar
Rut ger Breg man schreef er  over en scoor de we reld wijd met het
idee. Ook de po li tiek kijkt nu naar dat soort her ver de lings-op ties,
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ook al om dat .de be las ting hef fing, de kor ting en en de uitkeringen
een soort moeras zijn geworden.

Hoe hoog, voor wie wel, hoe kun je dat in voe ren? Dat is een kwes -
tie van uit zoe ken en pro be ren. Het be drag zou wat min der moe ten
dan wat men sen met werk zou den verd ie nen want am bi tie moet er
wel blij ven voor wie meer wil, maar ge noeg om te kun nen le ven.
De be las ting hef fing voor wie met een ba sis ink omen toch wil wer -
ken moet dat wer ken wel aan trek ke lijk maken en houden.

De web si te www.ba sis ink omen.nl for mu leert het zo: ‘Het ba sis ink -
omen is een vast (maand)ink omen dat door de over heid aan ie de re
bur ger wordt ver strekt, zon der ink omens toets of werk ver plich ting.
Het ba sis ink omen is hoog ge noeg om een be staan als vol waar dig
lid van de sa men le ving te kun nen ver ze ke ren.’
Daar valt op dat het zou gel den voor ie de re bur ger mis schien is in -
voe ring veel meer haal baard en zin vol ler, wan neer we dat bij voor -
beeld voor eerst tot 55-plus ser be per ken. Dat zou een boel bu reau -
cra ti sche romp slomp en de vaak on zin ni ge en als straf er va ren sol -
li ci ta tie plicht voor ouderen elimineren.
Er moet voor het in voe ren van een ba sis ink omen een nieuw even -
wicht wor den ge von den tus sen werk voor geld, werk voor an de ren
(man tel zorg, so ci a le pro jec ten), ba sis ink omen en de be las ting hef -
fing want het moet wel be taal baar blij ven. Het zou dan wel een
heel fun da men te le om scha ke ling van ons eco no misch mo del be te -
ke nen en ook aan de oude ethiek van ‘wie niet werkt zal niet eten’
rammelen.

Het is ge zien de tech no lo gi sche ont wik ke ling een op tie die se rieus
be stu deerd en mis schien ook uit ge pro beerd moet wor den. Daar bij
moe ten we ook het ge vaar on der ken nen dat er dan een nieu we on -
der klas se van ba sis ink oment rek kers ont staat, die bui ten de orde wil 
en moet le ven. Dat kan lei den tot uit slui ting van bij voor beeld wo -
nen in de gro te stad, me di sche top zorg, oplei dings kan sen en be te -
kent nieu we getto’s en kans ver schil len voor kin de ren van ba sis ink -
oment rek kers. Als een ba sis ink omen gaat be te ke nen dat de ge nen
die dat vol doen de vin den al leen maar in de Achter hoek of
Oost-Groningen kunnen wonen is dat een gevaarlijke ontwikkeling.
Ze ker als op den duur door de 15 mi nu ten-stad plan nen van het
WEF mo bi li teit geen recht maar gunst gaat wor den voor wie
“braaf” is en so ci al cre dit heeft, zo als nu al in Chi na speelt.
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� 47 Di ver si teit, in clu si vi teit, dis cri mi -
na tie

Ooit was er het ide aal van vrij heid, ge lijk heid en broe der schap,
maar dat wordt steeds meer ver vang en door “di ver si ty, in clu si vi ty,
equi ty, be long ing” (di ver si teit, er bij be trek ken, ge lij ke toe gang, er
bij ho ren), een veel meer ei send en dwing end rij tje. Dat is geen ide -
aal meer, maar moet via quo ta wor den af ge dwong en. Het zijn ook
in ze ke re zin te gen stel ling en, want ie der een er bij be trek ken doet
de ver schil len bin nen een groep, be drijf, uni ver si teit juist af ne men,
het wordt steeds meer een af ge vlakt meng sel, een en tro pi sche niks -
erig heid, waar dan al snel de hoog vlie gers van weg lo pen. Ge lij ke
toe gang klinkt ook mooi, maar blijkt vaak uit te mon den in be -
voord elen van be paal de groe pen, ten kos te van de meest “zwij gen -
de” meer der heid. Er bij ho ren wil len we al le maal graag, maar in
hoe ver re is dat eer der de be hoef te aan iden ti fi ca tie, waar voor we
graag com pro mis sen ac cep te ren, qua ge drag, cul tuur, nor men en
waar den. Je le vert dan een stuk je iden ti teit in, en dat heeft re per -
cus sies, op je zelf ver trou wen bij voor beeld en emotionele stabiliteit. 
Psychische klachten zijn de snelst toenemende categorie qua
gezondheid en doodsoorzaak.
In een Post-Co ro na per spec tief zul len we er voor moe ten wa ken,
dat de schreeu werds het niet voor het zeg gen krij gen. Ide a len zijn
mooi, maar als ze als kap stok wor den ge bruikt om min der waar dig -
heids ge voe lens te mas ke ren, door aan te ha ken bij een meer der -
waar dig heids om ge ving, of dat nu een merk zo als Apple of Nike,
een po li tie ke stro ming of een ac tie groep is, glij den we af naar een
fas cis ti sche si tu a tie. Ten min ste, zo zag de psycholoog Wilhelm
Reich dat.
Ge lij ke kan sen voor ie der een is mooi, maar we zijn niet al le maal
ge lijk, heb ben ver schil len de ta len ten en be hoef tes. Dat is ook pri -
ma, want van el kaar kun nen we le ren en sa men verd er ko men, maar 
dan is wel no dig dat we met name het be grip di ver si teit wat breder
zien.

Di ver si teit; mo de kreet of es sen tieel voor groei en
ve ran de ring?
Het is een beet je een stop woord je aan het wor den maar het be grip
di ver si teit is één van de kern be grip pen in het denk en over ve ran de -
ring. De donk ere kant er van is dat dis cri mi na tie van min der he den
van alle tij den is, we kun nen het pro be ren uit te ban nen, maar dat
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werkt vaak ave rechts. Maat re ge len zo als meer vrou wen rech ten en
quo ta voor vrou wen in het ma na ge ment heb ben he laas ook ge leid
tot een an der ide aal beeld van de ge slaag de vrouw en dat werkt
weer door in po pu lai re rol mo del len, oplei dings keu zen en car rière
plan ning, maar ver oor zaakt ook druk op hen, die daar niet voor kie -
zen. Te geng aan van dis cri mi na tie lijkt sim pel, maar heeft ge vol gen
voor de diversiteit, voor de vrijheid om wel of niet ergens voor te
kiezen.

Als er geen ver schil len zijn, ge beurt er niks, zon der uit da ging en en
sti mu lan sen staat niet al leen de sa men le ving maar ook de na tuur
stil. Maar als er te gro te ver schil len zijn, gaat het ook fout, dan
gaan er ding en ka pot, over le ven de sys te men en or ga nis men niet,
en dat geldt ook voor men sen. In prak ti sche ter men, een beet jes
stress is nut tig, te veel stress maakt je ziek en dat geldt zo wel voor
fy sie ke stress door bij voor beeld gif ti ge stof fen in je om ge ving als
psycho lo gi sche stress. Dat geldt ook in de eco no mie en in het on -
der wijs, al les he le maal ge lijk trek ken werkt con tra pro duc tief, dan
verd wijnt de con cur ren tie, de am bi tie, de uit da ging en stag neert de
voor uit gang. We hebben tegenwind nodig om de vlieger te doen
stijgen.

Ver schei den heid in cul tuur, ver schij nings vor men, DNA in ge nen,
in de we ten schap en in de sa men le ving is dus es sen tieel. Als al les
het zelf de was ge beur de er niks, van uit ver schil len ont staat wat
nieuws. In het denk en zien we dat als Hegel’s the se, an tit he se en
syn the se, in de na tuur en in ons lichaam vormt bi o di ver si teit het
ge hei me wapen tegen onverwachte bedreigingen. 
Ver schil len zijn no dig om de zaak in be we ging te krij gen, om dis -
so ci a tie (het kij ken van uit een an der per spec tief) te ver oor za ken,
zo dat we kun nen kie zen uit al ter na tie ven. Ver schil is no dig en niet
al leen ne ga tief, zon der ver schil is er geen ener gie, geen ont wik ke -
ling, geen am bi tie. Kijk maar naar ink omens ver schil, enig ver schil
tus sen arm en rijk be vor dert de ont wik ke ling, de in no va tie en de
ambitie, dus het ondernemerschap. 
Als we de po si tie ve ef fec ten van di ver si teit for mu le ren als nut of
waar de, dan kun je dat gra fisch weer ge ven in wat ik de di ver si teits
cur ve noem, of meer pre cies de di ver si teits-ef fect curve.

De di ver si teits-ef fect cur ve: ver schil maakt ver schil
We kun nen ver schil en ong elijk heid na me lijk ook kop pe len aan het 
nut, ef fec ti vi teit of an de re kwa li tei ten. Ik ont wik kel de een gra fi -
sche weer ga ve om dui de lijk te ma ken wat dan de rol van ver schil -
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len is. Dat le vert in een 
ac tu e le si tu a tie na tuur -
lijk een heel spe ci fie ke
cur ve op maar uit een
al ge meen, en maar wat
vloei en der ge maakt
mo del is al heel wat te
le ren. Het is dan een
cur ve, die eerst een ne -
ga tief ef fect aang eeft
(rust roest), dan gaat
stij gen, piekt en weer
af neemt, ge lei de lijk
ne ga tief nut toont en
dan uiteindelijk een
chaos, een crisis-
 situatie.

Er is, als er geen ver -
schil len zijn, geen di ver si teit en al les en ie der een ge lijk, ook geen
sti mu lans en de zaak be weegt niet; dat is ne ga tief, rust roest. Met
een beet je ver schil komt er be we ging, er ont staat nut, waar de, po si -
tief ef fect. Dat groeit naar een maxi mum en dan, als de ver schil len
te groot wor den, neemt het nut af. Op een ge ge ven mo ment wordt
de wrij ving zelfs zo groot dat er een ne ga tief ef fect ont staat en dat
neigt dan verd er naar cri sis (re vo lu tie, op stand). Dan kan er nog
een trans for ma tie plaats vin den, een ca thar sis zo als Karl Marx die
voor zag als ge volg van de in dus tri ële re vo lu tie maar meest al wil
men het niet zo ver la ten ko men. Men kan, door be leids maat re ge -
len, be las ting en en onderwijs, echter de verschillen proberen te
verminderen.
De di ver si teit of wel ong elijk heid heeft dus in deze weer ga ve en
mo del eerst po si tie ve ef fec ten maar het mag niet te ver gaan, dan
loopt het uit de hand.

De so ci a le we ten schap be moeit zich ook met di ver si teit, in kwes -
ties als ach ter stan den, vluch te ling en in stroom, de in te gra tie pro ble -
ma tiek van min der he den en na tuur lijk de arm/rijk twee de ling en nu 
de pro/anti-vaxxers. 
Men wil ener zijds de voord elen van di ver si teit wel zien maar waar -
schuwt ook voor twee de ling zo als dat nu de po si tie van de ar men,
anti-vax xers etc. zo da nig aan het ver slech te ren is dat het ne ga tie ve
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ef fec ten gaat heb ben, mis schien zelf tot cha os en opstand gaat
leiden. 
De ong elijk heid die we nu zien in ink omens, kan sen en sta tus is
dus op zich niet slecht maar als het te hef tig wordt is het ook po ten -
tieel een gif bom, die de af ge lo pen de cen nia ong emerkt en in de cri -
sis nu wel op ge merkt steeds verd er woe ker de en nu dus ge vaar lijk
kan wor den, zo wel door de be dreig den (de ar men, ach ter ge stel den)
als de rij ken, die de storm voelen aankomen. 

Die di ver si teits-ef fect cur ve ko men we in de bi o lo gie te gen, in de
psycho lo gie, de che mie, in de evo lu tie leer, maar is ook van be lang
voor de ana ly se van ink omens ver schil len maar ook voor de de mo -
cra tie, be drijfs pro ces sen, evo lu tie, in no va tie en on der wijs als een
hulp mid del om dui de lijk te maken welk verschil verschil maakt.

Het is dus in te res sant om te be pa len hoe bij voor beeld in te gra tie van 
nieuw ko mers, min der he den, leef tijds groe pen ver loopt. Tot wel ke
waar de (je kunt per cen ta ge, ver schi lin di ca tie, of moei lij ke in di ca -
ties als de Gini-co -
ëfficiënt ge brui ken
voor de ho ri zon ta le
as) is er een po si tief
ef fect, waar piekt dat 
en wan neer verd -
wijnt dat en hoe snel
loopt het daar na uit
de hand? De waar des 
van de cur ve ver -
schil len per si tu a tie
maar het al ge me ne
beeld blijft be staan.
Het is na tuur lijk van
be lang de waar des,
de hel lings hoek, het op ti ma le punt etc. in de ac tu e le si tu a tie te be -
pa len maar in zicht in de cur ve is een be gin. Inbur ge ring, wo ning -
toe wij zing, sub si die en ver gun ning en be leid, taal be leid, min der he -
den par ti ci pa tie, onderwijs, MKB-beleid, het is eigenlijk allemaal
omgaan met en managen van diversiteit.

Pro ces sen die wer ken zo als die di ver si teits cur ve aang eeft, ko men
we dus over al te gen, niet al leen in de so ci o lo gie en ook psycho lo gi -
sche pro ces sen vol gen een soort ge lijk pa troon. Een goed be grip
van het fe no meen helpt ook in no va tie en cre a ti vi teit te be grij pen;
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een beet je sti mu le ring (di ver si teit) werkt, te veel stompt af en leidt
tot af slui ting en uitsluiting en uiteindelijk tot chaos.

Maar, en dat maakt deze cur ve zelfs zon der verd er cij fer ma ti ge in -
vul ling zo in te res sant, hoe ve ran dert het nut van di ver si teit on der
in vloed van ex ter ne fac to ren of ge wil de aan pas sing en. Wat is het
ef fect van in vloe den als de pan de mie, cy ber spa ce, on der wijs of be -
las ting op deze cur ve? Cy ber spa ce (en de in for ma tie sa men le ving)
bij voor beeld drukt de cur ve ho ri zon taal in el kaar, want de trans pa -
ran tie maakt de ver schil len meer voel baar. Mo ge lijk neemt ook het
nut ver ti caal af of toe maar daar gaat het hier even niet over. Met
die ho ri zon ta le sa men druk king ont staat er dus snel ler een cri sis.
Onder wijs, waar mee de to le ran tie voor ver schil len en de so ci a le
mo bi li teit toe neemt, ver schuift de curve naar rechts. Zo zijn allerlei 
effecten en maatregelen inzichtelijk te maken.

Je kunt de di ver si teits cur ve ook nog wat verd er door trek ken. Mis -
schien is de re sul te ren de cha os nog he le maal niet zo ne ga tief. Het
kan ui tein de lijk via een cri sis en een kat har sis-mo ment (een op -
stand bij voor beeld) tot
een om slag en trans -
for ma tie lei den. Dan
re sul teert een nieu we
si tu a tie, een ech te ve -
ran de ring. In een sa -
men le ving kan dat mis -
schien wel no dig zijn
maar de sta tus quo
krach ten zul len dan
pro be ren dat te voor -
ko men. Het nor ma le
be leid is niet ge richt op 
het en ta me ren van dra -
ma ti sche
crisis-situaties en een
heftige
maatschappelijke
transformatie.

Di ver si teits be leid, en dat mag best een pri o ri teit wor den in de
Post-Co ro na sa men le ving, komt dus neer op zin vol ge bruik ma ken
van de goe de en slech te kan ten van di ver si teit en het in zet ten van
af weer mid de len te gen ener zijds ver star ring en so ci aal iso le ment en
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an der zijds de cha os en ra di ca li se ring die ont staat bij te gro te ver -
schil len. Zulk be leid is mo ge lijk de eni ge ma nier om de groei en de
ong elijk heid en als die als ong un stig, onrechtvaardig en slecht
wordt ervaren, tegen te gaan. 

Dat zijn cru ci a le vra gen; wan neer is di ver si teit nog pro duc tief en
wan neer wordt het een on neem ba re bar rière en de ba sis van al ler lei 
el len de, weer stand, iso la tie? De ver hou ding tus sen groe pen men -
sen, qua taal, ras, ach ter grond, ken nis, ink omen volgt een soort ba -
sis pa troon, we kun nen een beet je ‘nieuw’ of ‘anders wel han te ren
en zelfs po si tief ge brui ken maar bij te veel loopt het uit de hand.

Nu klinkt dit plei dooi als een wat aca de mi sche be na de ring van wat
echt een re a lis tisch pro bleem is, en kun je ein de loos re de ne ren over 
di ver si teit, bi o di ver si teit etc. etc. in prak ti sche si tu a ties maar het is
goed om te be gin nen met een plek waar di ver si teit zo duidelijk
meespeelt, de stad.
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� 48 Func tie ve ran de ring van de stad

De ve ran de ring en na Co ro na zul len we reld wijd ge voeld wor den
maar dicht bij huis, in de da ge lijk se woon om ge ving, gaan we het
voor al mer ken. Wat er bij voor beeld ge beu ren met de ste de lij ke om -
ge ving, de wink el stra ten, de kan to ren, wat gaat er ge beu ren als on -
li ne wer ken, on li ne on der wijs, on li ne ko pen en bij na in stant-de li ve -
ry de norm blijft? De stil te door de Co ro na lock dows was, in het
be gin ze ker, voor ve len een ve ra de ming. Men roem de hoe rus tig
het toen in de stad was met nau we lijks toe ris ten, geen over last, een
blau we he mel en wei nig lucht ver ont rei ni ging maar dat was even
een sprook je. Onder tus sen klaagt men over een dode stad, al les
dicht, niks te doen en er val len steeds meer ga ten, za ken die slui ten. 
Maar wel steeds meer de li ve ry-dien sten, op de fiets, de step, de
scooter, steeds meer van die jongeren met een dikke rugak van een
of andere dienst.

Komt het oude woon/wink el beeld nog te rug of moe ten we echt
gaan na denk en over wat de func tie is van een stad en hoe we dat
gaan in vul len, be stuur lijk, prak tisch, qua plan ning, re gels en be -
stem mings/om ge vings plan nen.
Een stad moet le ven, druk zijn, be drij vig. Het is nu een maal on re a -
lis tisch om te denk en, dat een stad eco no misch en so ci aal kan over -
le ven zon der men sen, ver keer, be zoe kers, toe ris ten, mee tings, ho -
tels, ten toon stel lings-com plexen etc. Door de Co ro na-cri sis is er al
veel ve ran derd, deels een tij de lij ke zaak zo als leeg staan de wink els
en een aang esla gen ho re ca maar dat steeds meer bus jes en scoo ters
rond rij den die spul len of maal tij den aan huis afleveren is misschien 
blijvend. 

De stad krijgt een an de re rol
Een van de be lang rijk ste ve ran de ring en voor de ge wo ne bur ger, als 
ste de ling of be zoe ker is dat de func tie van de stad aan het ver schui -
ven is. De stad wordt steeds meer een fy siek con tact-plat form, de
plek waar men bij el kaar komt, ver tier zoekt en uit gaat. Wer ken, le -
ren, het zie ken huis, dat kan ook thuis of in de pe ri fe rie maar de
cen tra le rol van de stad draait steeds meer om fysiek ontmoeten. 

We gaan ze ker niet te rug naar het ‘oude normaal’ want er is te veel
ge beurd en de cri sis heeft be paal de ont wik ke ling en al leen nog maar 
ver sneld. Het was al dui de lijk dat bij voor beeld de rol en in vloed
van de lo ka le over heid, de ge meen te, de raad en voor al die van de
bur ge mees ter al voor de cri sis toe na men. Ze kre gen meer ta ken toe -
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ge scho ven, kre gen meer geld van de cen tra le over heid (die daar
niet echt scheu tig mee was) en kun nen lo kaal en in meer di rect con -
tact met de bur ger dring en de za ken als mi lieu, ener gie, mo bi li teit,
zorg en di ver si teit be ter en met meer be trok ken heid, pro por ti o na li -
teit, ef fec ti vi teit en “sub si di a ri teit” re ge len. De bur ge mees ter, al
dan niet ge ko zen, speelt een cen tra le rol, niet al leen tra di ti o neel be -
last met orde en vei lig heid, maar als aan spreek punt, als de zicht ba -
re leider, de herken bare ‘burger vader’ zoals Eberhard van der Laan 
dat in Amsterdam was.

De rol van de stad, het in di vi du én col lec tief die nen
Alles heeft een struc tuur no dig, vas tig heid, maar ook ruim te voor
be we ging, ve ran de ring, re ac tie op ex ter ne sti mu li. In de stad ko men 
de ba sis prin ci pes van per ma nen tie en flux el kaar te gen. De stad
(fy siek of di gi taal) is de lo gi sche plek voor so ci a le en fy sie ke in ter -
ac tie; het con tact-plat form waar de mo raal (als ba sis voor het om -
gaan met de ander) geleefd moet worden, vorm krijgt. 
We moe ten en wil len nu een maal uit rei ken, ink open doen, con tact
ma ken, uit gaan, ge nie ten van cul tuur en sfeer. Dat kan wel een
beet je met in ter net maar fy siek con tact biedt meer en de stad is
daar voor het plat form. Je hoeft er in de ko men de tijd niet meer naar 
toe om te wer ken, te le ren, de over heid te be na de ren, zelfs niet
meer om te wo nen. Con tact ma ken en het ma na gen van di ver si teit,
dat is wat de stad nu in es sen tie moet bie den. Maar om dat in te
vul len moe ten mo re le keu zes ge maakt wor den en be lang en af ge wo -
gen. Een lo ka le in vul ling en naar een men se lij ke maat; sub si di a ri -
teit op lo kaal ni veau is es sen tieel wil de bur ger zich er thuis en ver -
bon den mee voe len. Met het ri si co dat er zo veel deel-re ge ling en en
uit zon de ring en ko men dat het cha o tisch wordt en klei ne machts -
cen tra ont staan. Het Brus sel se dis trict in Bel gië is daar een
voorbeeld van, te veel opdeling van de macht heeft niet altijd
positieve resultaten.

Orga nisch
Groei brengt meer com plexi teit en meer be hoef te aan re gel ge ving
en ma na ge ment van de ver schil len. Even af ge zien van be drei ging -
en van bui ten af is er de vol gen de ge dach te. Een stad kun je ook
zien als een or ga nis me, dat zoekt naar even wicht en ba lans en uit
zich zelf wel goed re a geert op plot se linge ver sto ring en zo als Co ro -
na. Net als een men sen heeft een stad meer of min der weer stand,
kan over le ven en zich aan pas sen. Die weerstand moet echter wel
gekoesterd worden.
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Als een stad als Amster dam vol zou zijn met ge luk ki ge, ver stand i ge 
men sen dan gaan we van zelf de spul len en sys te men im ple men te -
ren die daar bij pas sen. In de mar ke ting heet dat pull, geen oplos -
sing en op dring en (push) maar kij ken naar wat de mens no dig heeft. 
Laat van uit de mens, de bur ger, zelf de vraag ont staan als oplos sing 
voor pro ble men die nu spe len of gaan spe len. Dat wil niet zeg gen
dat daar bij niet bre der ge ke ken mag wor den en de tech niek een rol
kan spe len, ook tech niek die er (nog) niet is en kan hel pen tegen
bedreigingen die zich aandienen.

Ie de re sa men le ving, dus ook de stad, wordt in es sen tie be paald
door hoe men om gaat met de te gen stel ling tus sen vrij heid en vei lig -
heid, in di vi du en col lec tief, zo als dat in een eer der hoofd stuk is ge -
re la teerd aan de ont wik ke ling en nood zaak van het recht en de wet.
In de stad van de toekomst is dat niet anders.

De Ver bon den Stad: een vi sie op de toe komst
Ste den zijn van ouds her de plek ken waar men sen bij el kaar ko men
in een wat gro ter ver band om dat con cen tra tie van men sen ding en
mo ge lijk maakt die op klei ne schaal niet kun nen, zo als een markt,
ge spe ci a li seer de be roe pen en vei lig heid door aan tal len, ge za men lij -
ke con struc ties (stadswal) en structuur. 

Het be grip ci vi li sa tie komt van het La tijn se woord ci ves, het geen
bur ger be te kent, Sinds ong eveer 10.000 voor Chr. zijn er ste den
ont staan. De oud ste op gra ving en van wat dan een soort ci vi tas
(stad) was, met ge meen schap pe lij ke ruim tes, zijn ge von den in
Zuid-Tur kije. Rond 4000 voor Chr. zet te er een ech te ci vi li sa -
tie-golf in, met het schrift en han del. Sinds die tijd heb ben ste den
al ler lei func ties ver vuld. Het wa ren vei li ge ver ster king en, over -
steek plaat sen (de Dam, de Tricht), markt plaat sen en bo den con cen -
tra tie van fa ci li tei ten zo als voor han del, op slag, on der wijs, zorg, re -
li gie, cul tuur, recht spraak, post en be stuur. Ste den zijn machts cen -
tra voor over he den, bie den krijgs buit (aan vij an den), genetische
diversiteit (partnerkeuze), vermaak en sociale mobiliteit.

Ste den wer den van markt plaat sen, tot cen tra van hand wer ken en
van lo ka le pro duc tie zo als van bier steeds meer werk plek ken in de
in dus tri ële re vo lu tie zo als voor scheeps bouw en tex tiel en la ter
voor de in for ma ti ca. De fo cus op verd edi ging en een lo ca tie die
goed be reik baar maar ook cen traal en vei lig was, ging ge lei de lijk
ver lo ren. Ste den ging en groei en. Men trok van het plat te land naar
de ste den, voor werk of om de be nauw de sfeer en con tro le van de
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dor pen te ont vluch ten. Dat is een trend die we reld wijd tot steeds
gro te re mega-ste den leidt maar nu met thuis wer ken en de online
economie mogelijk omgebogen gaat worden.

Ste den zijn al tijd con cen tra ties en kruis pun ten ge weest van con tact, 
zo wel fy siek als vir tu eel. Ha vens, brug gen, dam men, we gen, pas -
sen, trein spo ren maar te gen woor dig ook lucht ha vens, ri o le ring, be -
ka be ling, ra dio-net wer ken en de in ter net-knoop pun ten vor men de
ba sis-in fra struc tuur. Die voor zie ning en de len we, om dat het eco no -
misch is, ef fi ci ënt, om dat er schaal voord elen zijn, het han dig of
nood za ke lijk is of ge woon mooi en leuk. Insti tu ties, uni ver si tei ten,
zie ken hui zen, over heids kan to ren, het bedrijfs leven wilde naar en in 
de stad een plek hebben.

De stad was en is een mag neet voor ge luk zoe kers. Zoe ken naar
kan sen voor ver be te ring is een men se lij ke ei gen schap en de stad
heeft daar in veel te bie den. Naast dat er de be te re ink omens te
verd ie nen zijn (in Chi na verd ie nen de men sen in de stad dui de lijk
meer dan de ach ter blij ven de plat te lan ders) is de so ci a le struc tuur en 
de be schik baar heid van han del, beur zen, mark ten, on der wijs en al -
ler lei fa ci li tei ten van een stad de ba sis voor de aan trek kings kracht
er van. De stad biedt so ci a le mo bi li teit, kan sen voor ver be te ring,
ont snap ping aan de vaak als mager en beperkend ervaren situatie
op het platteland.

Steeds meer men sen, we reld wijd, ging en de af ge lo pen de cen nia in
de ste den wo nen. Of ze daar het ge luk von den en of hun si tu a tie
echt ver be ter de (qua ink omen, woon si tu a tie, le vens ver wach ting en
ge luk) is daar bij de vraag. De fi ni tief te rug gaan naar het plat te land
was uit zon der lijk .Ei gen lijk wil den al leen wel va ren de ou de ren dat
nog over we gen maar zij gaan ze ker niet te rug naar de pri mi tie ve si -
tu a tie waar aan ze mis schien ooit aan ont snap ten. Het nieu we thuis -
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wer ken kan de trek uit de steden en naar de periferie wel weer
bevorderen. 

De Co ro na-cri sis heeft dui de lijk ge maakt dat het mis schien he le -
maal niet no dig is om in de stad te wo nen, om dat wer ken, ink open,
re cre a tie en scho ling nu on li ne kan. Je wilt er mis schien af en toe
naar toe, je ver bon den voe len met je fa mi lie, vrien den, naar je fa vo -
rie te res tau rant je, naar ‘n par ty, the a ter of de bi o scoop te gaan je
kunt ook el ders gaan wo nen om te ont snap pen aan de druk te en de
stress, aan het ong ezon de leefmilieu; dat is zeker een overweging.

De stad draait om ver bon den heid, om so ci a le in ter ac tie. Dat blijft
en de stad heeft dus ze ker nog toe komst en de ve ran de ring en qua
func tie gaan lang zaam. We hou den vast nog heel lang over be volk te 
bin nen ste den en ze ker we reld wijd zul len de steden nog wel
groeien.
Er wordt ech ter ge knaagd aan de tra di ti o ne le rol len en func ties van
de stad. De ver bon den stad van de toe komst is een plaats die men -
sen, ding en, machi nes, ro bots en de hulp bron nen (re sour ces) bij el -
kaar brengt en naar we ho pen in een har mo ni sche samenhang. 
Tech niek en mens staan daar in niet te gen over el kaar maar zor gen
sa men voor een voor al men se lijk leef kli maat. La ten we de stad
voor de cyborgs, ro bots en kunst ma ti ge zelf be wus te com pu ters
maar over la ten aan de SF schrij vers en de tech no-fa na ten, de AI
ge lo vi gen zo als de Ray Kurzweils van deze we reld. Zij voor spel len 
van uit een ma te ri a lis ti sche op vat ting dat de men se lij ke ta len ten ooit 
in die mate door com pu ters ver vang en kun nen wor den dat we bij
wij ze van spre ken geen men sen of men se lij ke ei gen schap pen meer
no dig heb ben. Een ang stig en dys to pisch per spec tief, het lijkt me
be ter ons te con cen tre ren op wat optimaal mens zijn wel kan
inhouden en de rol die de stad daarbij speelt.
Inter net maakt ons le ven com for ta be ler, dat is dui de lijk. Toch zit
daar een groei en de pijn, in die vir tu e le com mu ni ca tie mis sen we
het con tact, het fy sie ke, het lijf elijk ont moe ten en er va ren van de
an der, de cul tuur, de ar chi tec tuur, de dien sten en de sfeer. De eco -
no mi sche en fy sie ke nood zaak ge paard aan een psycho lo gi sche.
Con tact met el kaar, het op doen van er va ring en (wink elen, uit gaan,
per ma nen te edu ca tie, so ci aal, etc.) en het de len (goe de ren, dien -
sten, ge zel schap, cul tuur) wordt steeds be lang rij ker. De stad is en
blijft een magneet maar om andere redenen dan voorheen. 

Het gaat steeds min der om de groei, een stad als bij voor beeld Am -
ster dam zal niet veel gro ter (kun nen) wor den. De wo ning nood is
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niet al leen een kwes tie van meer hui zen maar ook van per cep tie.
We wo nen steeds gro ter, ne men per per soon steeds meer vier kan te
me ters woon ruim te in be slag, en er staan heel veel wink els en kan -
to ren leeg. Maar dat al leen con cen tre ren op de aan tal len, de vraag
van bui ten af (ex pats) en het te kort aan be bouw ba re plek ken heeft
tot scheef groei, krapte en hoge prijzen geleid. 

Cy ber spa ce en so ci a le me dia zijn ui tein de lijk ver vlak kend, we
doen over al min of meer het zelf de, ge brui ken de zelf de taal en cul -
tuur en wor den daard oor ui tein de lijk al le maal meer van het zelf de,
de di ver si teit en iden ti teit gaat ver lo ren. Dat valt nog niet zo op
maar bij voor beeld het wink el be stand, de ar chi tec tuur, stads plan -
ning, voor zie ning en, re cla me en open baar ver voer in alle we reld -
ste den convergeert naar een vage middel matigheid.
Om toch nog wat unie ke ‘identiteit’ te be hou den zet men dan su -
per ho ge, su per gro te of uit zin nig ‘andere’ ge bou wen neer – die
slecht aan slui ten bij hun om ge ving en con text- om zich te on der -
schei den, de Rem Kool haas aan pak. De ver vlakking van de iden ti -
teit van een of ‘de’ stad is dui de lijk, al les lijkt op el kaar, wordt een
“franchise”. 

De stad moet aan vul len of com pen se ren wat we in cy ber spa ce ver -
lie zen, de aan raak baar heid. Dat kan als mo der ne sys te men qua
com mu ni ca tie daar toe ge ïntegreerd wor den met de fy sie ke in fra -
struc tuur, ver voer, dis tri bu tie van ener gie, wa ter en af val pro duc ten, 
en met zorg en ver maak. Het idee van de ‘Com pac te Stad’ - een
oud Amster dams con cept nog uit de pro vo tijd van on der meer Luud 
Schim mel pen nink, sa men met het Wit te fiet sen plan en ook het con -
cept van De Di gi ta le Stad was des tijds baan bre kend - pleit te al voor 
veel meer in te gra tie, de len en sa men doen. Het idee van de com pac -
te stad is al vrij oud, het komt neer op een (weer) com bi ne ren van
alle func ties van de stad bij en in el kaar, waard oor er met de zelf de
en in we zen be perk te ruim te en grond meer ge daan kan wor den.
Wo nen, wer ken, on der wijs en ont span nen dich ter bij el kaar, met
meer meng ing en dus meer kruis be stui ving, in te gra tie en co he sie,
min der ver voer tus sen werk en woon plek en een vei li ger leef om ge -
ving. Het oude idee van de gezel (gezelligheid) die bij z’n meester
in de leer gaat past bij zo’n com pacte stad. 
Na tuur lijk zijn er ook na de len, mi lieu tech nisch is het moei lij ker, er
is over last door ge luid, goe de ren ver keer en pro duc tie en niet ie der -
een wil het idee van een rus ti ge woon buurt op ge ven om mid den in
de tur bu len tie te gaan wonen.
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Fy siek con tact bie den, dat is of wordt de cen tra le func tie van de
stad van de toe komst. Als we el kaar niet mak ke lijk de hand kun nen 
schud den en in de ogen kij ken, wordt het een dood se stad. De an -
der hal ve me ter sa men le ving is een so ci a le ramp.Ste den die voor de
be zoe kers en in wo ners de bes te fy sie ke mo bi li teit en con tact mo ge -
lijk he den re ge len, heb ben daar in een voor sprong. Ze bie den een be -
te re leef om ge ving, trek ken de cre a tie ve ta len ten aan en heb ben
daarmee meer toekomstwaarde en actuele aantrekkelijkheid
Met mo der ne tech nie ken en meer uit bouw in diep te en hoog te kun -
nen we meer men sen op een re de lij ke ma nier bij el kaar la ten le ven,
wo nen, wer ken, re cre ëren, stu de ren en de com pac te stad (een oud
hippie-ide aal) vorm ge ven maar er is meer no dig. We zul len de we -
zen lij ke be hoef tes van de mens, aan con tact, aan fy sie ke er va ring
wil len ver vul len. Dat kun nen we over la ten aan on der ne mers maar
we zul len moe ten na denk en over een ka der, over bre de re maat re ge -
len, be slis sings mo del len, over ve ran de ring (bou wen en slo pen) en
over de ethiek van sa men wo nen en dat weer uitdrukken in regels,
plannen, beleid en uitvoeringsmodi.

De ge meen te lij ke in stan ties staan dicht bij de men sen, de be stuur -
ders op lo kaal ni veau zijn meest al meer prag ma tisch en min der par -
tij po li tiek be zig en zoe ken oplos sing en en com pro mis sen op een
men se lij ke schaal. De ve rant woor de lijk heid van stads be stu ren in
dit op zicht is dui de lijk, zij kun nen op lo ka le schaal in fra struc tuur,
ver voer, en fy sie ke co he sie re ge len door te in ves te ren, door stu ring
te ge ven of ini ti a tie ven van an de ren te be vor de ren. Ben ja min Bar -
ber was met zijn boek1 een voor lo per in het po si ti o ne ren in dit ka -
der van de bur gemees ter als be pa len de fi guur. De bur ge mees ters
zou den, vol gens Bar ber, een meer be pa len de rol gaan spe len in de
sa men le ving, zelfs meer be pa lend dan de na ti o na le re ge ring en. Ze
kun nen zich con cen tre ren op de prak ti sche kant van le ven, wo nen
en wer ken, heb ben veel di rec ter te ma ken met vei lig heid en be -
ïnvloeden de bre de leef baarheid en dus aan trek ke lijk heid van hun
stad voor arm, mid deng roe pen en rijk. Daar mee heb ben ze in vloed
op wat voor soort men sen er in ‘hun stad’ ko men te wo nen en hoe
die met el kaar om gaan. Daar ligt de kans, en de plicht om te zor gen 
dat de ver schil len tus sen rijk en arm niet zo da nig uit de hand lo pen, 
dat niet al leen gettovorming maar opstand en geweld dadige
polarisatie voorkomen worden. De stad moet immers een vehikel
voor opwaartse mobiliteit blijven.
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Op dit mo ment zoekt men nog veel in de rich ting van nog meer
tech niek, nog meer tech ni sche oplos sing en, nog meer in ter net en
di gi ta le ini ti a tie ven. Men denkt in ter men van ‘smart city’ en dat
heeft ong etwij feld zin want za ken als ener gie ge bruik, mi lieu, zorg,
on der wijs, te le wer ken, vei lig heid en ef fi ci ënter be heer kun nen met
de tech niek vast nog veel ver be terd wor den maar het is no dig verd -
er te kij ken. Inte gra tie van smart city ini ti a tie ven met de men se lij ke 
be hoef tes, het stre ven naar een men se lij ke stad, een war me stad,
een ge luk ki ge stad is mo ge lijk en op ter mijn veel be lang rij ker dan
dat ie der een in een soort Big Brother technologie-utopia wordt
gedwongen.

Connec ted City en Smart City
Er zijn over de hele we reld ini ti a tie ven om de stad te ver be te ren,
vaak met de kreet Smart City. Amster dam maar veel gro te ste den
zo als New York doen daar veel aan. Ze ex pe ri men te ren met
smart-city oplos sing en en zoe ken in spi ra tie en in no va tie van bui -
ten. Er zijn al ler lei ini ti a tie ven en op ties zo als de bur ger di gi taal
raad ple gen en be trek ken bij pro ble men, crowd sour cing, crowd
mo ni to ring, crowd fun ding, be stuur lij ke par ti ci pa tie via sociale
media, lokale media, buurtwiki’s. 
De na druk ligt ech ter vaak op het nog meer in zet ten van tech no lo -
gie om de dien sten en func ties van de stad en met name van de ste -
de lij ke over heid te ver be te ren, toe gank elij ker te ma ken en trans pa -
ran ter (Acces si ble and Accoun ta ble). Wat er vaak ont breekt is de
in te gra tie van het fy sie ke en vir tu e le. Het lijkt als of ‘smart cities’,
met al les leuk ge kop peld, veel pro ble men gaan oplos sen maar die
aan pak is in ze ke re zin be perkt. We kun nen, om eco lo gi sche re de -
nen (het glo ba le kli maat en stads kli maat) niet zon der de slim me
oplos sing en met het in ter net-of-things, dom oti ca en de
automatisering maar een smart city is nog geen levende stad.

De bur ger ge brui ken om te sig na le ren en te hel pen be he ren is één
ding maar ech te be trok ken heid vraagt meer. Een mooi park je waar
de ste de ling dan niet meer doet dan zit ten Facebook en lost dring en -
de pro ble men als een zaam heid, so ci a le iso la tie en po la ri se ring niet
op. Mis schien zou het be ter wer ken als dat park je juist geen wifi of
mobiele toegang zou bieden! 
Effi cien cy is nog geen ef fec ti vi teit en men se lij ke ef fec ti vi teit staat
vaak haaks op zo ge naam de in for ma tie. Klach ten over de leef om ge -
ving via de iPho ne en een spe ci aal num mer 311 la ten rap por te ren
legt de ve rant woor de lijk weer bij de stad en ont neemt de bur ger het 
recht en de plicht zelf iets te doen of andere burgers dat te vragen. 
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Een zaam heid, ook of juist in de stad
Vroe ger was een dorp een so ci a le een heid, men ken de el kaar,
steun de el kaar, al was er wel ong ewen ste so ci a le con tro le. Maar in
de stad kun je zo maar al leen weg kwij nen. Al die fan tas ti sche web -
si tes om in for ma tie te vin den heb ben niet tot een ver min de ring van
de een zaam heid ge leid, en die mis schien wel aang ewak kerd. Het
alou de lo ket je is verd we nen maar heb ben we daar mee niet meer
scha de ge daan dan goed? Breed band glas ve zel in ter net toe gang
klinkt mooi maar wat als je anal fabeet bent of niet di gi taal vaar dig?
Of te oud om de nieuwe techniek op de juiste wijze te installeren?

Lo ka le me dia
Ik heb me al tijd sterk ge maakt voor de lo ka le me dia, dat zijn ra dio
en te le vi sie maar ook buurt kran ten, dis cus sie plat forms, de bat fo ra,
pam flet ten en po dia. Dat zijn klein scha li ge, lo ka le com mu ni ca -
tie-ka na len, erg be lang rijk voor het ge voel van ver bon den heid, van
mee tel len, mee doen en in vloed uit oe fe nen voor de bur ger. Lo ka le
me dia kun nen de wor tels van de sa men le ving, het be trok ken zijn
bij de de mo cra tie, het ge voel van er bij ho ren on der steu nen en in -
houd ge ven. Laat de men sen aan het woord, hun me ning ge ven,
kri tiek heb ben, in hun taal en op hun ma nier, ge richt op een klei ne
groep of de hele ge meen schap maar voor al niet over de hoof den
van de men sen heen. De ra fel rand, de min der he den, de oproer kraai -
ers, de misnoegden, door adequate toegang tot lokale media kunnen 
zij hun ei kwijt.
Niet de hoog dra ven de, ra ti o ne le en we ten schap pe lij ke in steek van
de ‘grote’ me dia, de na ti o na le te le vi sie, de praatprogramma’s en
do cu men tai res maar ge woon de men sen aan het woord la ten. De
pro ble men van de straat, de buurt, de ini ti a tie ven, klach ten, het
ong enoe gen maar ook de leu ke ding en mo gen er een plek heb ben.
Lo ka le me dia or ga ni sa ties, zo als in Amster dam Sal to en des tijds
mijn ei gen te le vi sie ka naal Kleur net, kun nen daar voor het plat form
zijn, niet stu rend maar fa ci li te rend. Zon der de be per king en die aan
de ‘grote me dia" wor den op ge legd, qua au teurs rech ten, for mats,
taal ge bruik, com mer ci a li se ring en cen suur. Dat vraagt om ruim har -
ti ge en on af hank elij ke fi nan cie ring maar zon der de politieke
slaafsheid die daarvoor dan door de subsidiegever min of meer
slinks wordt verwacht. 
Lo ka le me dia zijn veel be lang rij ker voor de co he sie dan meest al
wordt aang eno men. Juist in een tijd dat in ter net-com mu ni ca tie,
blogs, vlogs en in flu en cers de alou de ta ken van de pa pie ren me dia
over neemt, is steun en ap pre ci a tie van de lokale media essentieel.
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De len, een eco no mie van het so ci a le
So ci aal be te kent dat een mens (of dier) ge neigd is om in een groep
te le ven. Dat doen we om al ler lei re de nen, vei lig heid, ef fi cien cy,
mo ge lijk heid tot spe ci a li sa tie, ge zel lig heid, part ner keu ze. We zijn
so ci aal om dat we af hank elijk van el kaar zijn maar pa ra doxaal ook
om ons te kun nen on der schei den, te klim men in de rang or de. So cii
in het La tijn be te kent part ners, ver bon de nen, met iets van ge bruik -
ma ken van elkaar, afhankelijk zijn van elkaar. 
Met bu ren is er een re la tie die meer dan so ci aal is, er is een ge voel
van ver bon den heid, ge zel lig heid, ver plich ting en dienst baar heid dat 
in het be grip so ci aal wat ver wa terd is. Een so ci a le maat schap pij
zorgt voor hen die het min der heb ben maar ver plicht niet tot con -
tact, de so ci a le dienst (nu heel tref fend het Cen trum voor Werk en
Inko men) gaf je geld maar geen ge zel lig heid of con tact. Proxi mus
is het la tijn se woord voor buur. Het woord proxi maal zou dus ei -
gen lijk dui de lij ker zijn dan so ci aal. Het drukt namelijk de
wederzijdse verbondenheid uit.
We moe ten de grond stof fen, mid de len en ca pa ci tei ten sa men breng -
en en de len, dat is een eco lo gi sche nood zaak maar ook de to ver for -
mu le voor ver bin ding en in no va tie. We kun nen zo be spa ren, meer
en be ter doen met min der en als bij ko mend voord eel con tact maken 
en houden met anderen. 
Sa men een school plein de len bij voor beeld, wach ten op het uit gaan
van de school, is tra di ti o neel een so ci aal ijk punt. Ou ders le ren el -
kaar daar ken nen, vaak wordt daar de vrien denk ring voor de ko -
men de ja ren daar ge vormd. Men deelt de zorg voor de kin de ren, re -
gelt par tij tjes, lo ge ren en ruilt zorg ta ken uit. Sa men een boot je de -
len, een gras maai machi ne, een was machi ne of ding en rui len of uit -
wis se len via ini ti a tie ven als Noppes (dat zijn LETS van Lo cal
Exchange Tra ding Sy stem of Lo kaal Eco no misch Transactie
Systeem), dat zijn sociale ontmoetingen. 
De len als com mer ci ële ac ti vi teit is nog wat an ders dan de len in een
(even tu eel geld lo ze) kre diet-sa men le ving, zo als Da vid Grae ber in
’Debt, the first 5000 years’ die zag in ou de re cul tu ren. Vir tu e le
schul den, im ma te rieel en so ci aal kre diet, gun sten, re la ties, ze spe -
len vaak een veel gro te re rol in een sa men le ving dan we denk en.
Geld mag dan wel de brug zijn tus sen de samenleving en de markt
maar niet de enige.

Met in ter net en IoT (Inter net of Things) (en dat gaat be ter met 5G)
kan die delen-eco no mie (deel-eco no mie is een am bi va lent woord)
een nog veel bre de re di men sie krij gen. Er ont staat een markt voor
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B&B, boot ver huur, par ti cu lie re taxi dien sten, zorg dien sten (incl.
seks), aan vul lend on der wijs, thuis kwe kers (niet al leen wiet), kin -
der op pas, tuin ver huur, feest lo ca ties en wat al niet. Een markt waar
gro te par tij en zo als Bol.com ope re ren, soms op een ma nier die niet
he le maal zin de lijk is (men re kent b.v. 15% ex tra over de ver zend -
kos ten die par ti cu lie ren ma ken). Ook de pro vi sie re ge ling en zijn
soms meer in het be lang van de plat forms dan van de men sen die
het werk of hun huis de len. Alles kan via het net. De voor al il le ga le 
Dark Web han del (zo als met SilkRoad) in drugs, wa pens, pa pie ren, 
etc. is een voor beeld. Dat is vreemd ge noeg voor na me lijk ge ba -
seerd op ver trou wen, men betaalt voor spullen met bitcoins en moet 
maar hopen dat het wordt afgeleverd.

Mid den stand on der druk
De ge ves tig de mid den stand ziet die trend naar on der ling han de len,
rui len en deel ge bruik soms wel als een be drei ging en de over heid
vreest be las ting om zei ling (met name BTW), zwart geld cir cuits en
vei lig heids pro ble men (brand, in com pe ten te dienst ver le ners, cri mi -
ne le ex ploi ta tie). Het is, mede door de groei en de toe gank elijk heid
via in ter net, een niet meer te stui ten trend. Re gel ge ving, richt lij nen
en gren zen aan de de len-eco nomie die nen be paald te wor den met
ruim te voor ex pe ri men ten, een wet hou der en mis schien zelfs een
minister voor de delen-economie is geen overbodige luxe.
De len is niet al leen eco no misch een in te res sant ge ge ven; er is een
psycho lo gi sche nood zaak om el kaar fy siek te ont moe ten, even tu eel 
met een tus sen stap via tech ni sche me dia. Dit is no dig om tot een
over eenk omst te ko men en een fy sie ke nood zaak als we za ken wil -
len uit wis se len, ruilen, delen en samen doen.

Con tact pa tro nen; volg baar met min der pri va cy
Ie de re stads be wo ner of be zoe ker ge bruikt de stad op z’n ei gen ma -
nier. Thuis en ver vol gens qua ver voer, rou te, be zoch te lo ca ties en
ac ti vi tei ten ont wik ke len we pa tro nen van ge bruik. Daar zit vaak
een ze ke re re gel maat in. We zijn ge wend om op een be paal de ma -
nier naar ons werk te gaan en het uit gaan volgt vaak vas te pa tro nen. 
We gaan naar een stam kroeg en heb ben een vas te plek in het park
ter wijl ook ons wink elen vaak vol gens een stan daard pa troon ver -
loopt. Er zijn wel af wij ken de si tu a ties maar dat doen we dan vaak
mas saal, zo als bij een de mon stra tie of bij mooi weer. Dan gaan we
als lem ming en naar het strand of de par ken. Het gaat niet al leen om 
ver plaat sing, ook onze con sump ties, ons koop ge drag en con tact pa -
troon lig gen vaak be hoor lijk vast en zijn daar mee voor spel baar.
Het kan door de over heid of com mer ci ële partijen worden gebruikt
en dat kan een aantasting van onze privacy zijn. 
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Die ver plaat sings pa tro nen en uit ga ven pa tro nen zijn, als we de pri -
va cy even ver ge ten, vrij ge mak ke lijk te vol gen want een mo bie le
te le foon heb ben we vrij wel al le maal en we be ta len meest di gi taal
via een te vol gen sys teem. Ook onze bin nenk omst in de stad (van -
we ge de oude die sels) en ook par kee rin fo wordt al door ge meen tes
ver markt en ei gen lijk is vrij wel al les wat we doen be kend of te vol -
gen en mis schien wel te be ïnvloeden. Dat is geen toe komst mu ziek,
al les wil men kop pe len en in te gre ren. Als voor beeld; de ben zi -
neprij zen per pomp wor den op af stand ge re geld in re ac tie op wat
de con cur ren ten doen en de ac tu e le ver koop ge ge vens. Ook de ver -
keers dien sten die file-informatie verzorgen werken met actuele
verplaatsings- gege vens. 
Ook de over heid doet mee, en mis schien wel te recht. Op gro te
schaal wordt daar op bij voor beeld Ko nings dag al mee ge werkt.
Crowd cont rol door de po li tie werkt met der ge lij ke tech ni sche mid -
de len. Die tech nie ken staan toe dat we de cong es ties in nor ma le si -
tu a ties kun nen be per ken of door maat re ge len als be weg wij ze ring,
piek prij zen voor open baar ver voer, ge dif fe ren tieer de en dy na mi -
sche par keer ta rie ven kun nen stu ren. Omdat ‘always on, every -
where’ steeds meer de norm wordt, kun nen ook voetgangers en
fietsers zo worden gedirigeerd.

Het voelt al le maal als enor me ma ni pu la tie maar de eco no mi sche en 
eco lo gi sche voord elen voor de over heid en de bur ger van al dat
vol gen en stu ren zijn ook dui de lijk. Fi les zijn dure tijd- en ben zi ne -
vre ters. We zoe ken naar op ti ma li se ring van ver plaat sing en waar -
om dan niet het com fort ac cep te ren van hulp bij aank oop be slis sing -
en en con tact mo ge lijk he den? En wat is de rol van de over heid in
dit op zicht, die doen toch ook aan re cla me en stu ren ons al dan niet
nut ti ge be rich ten, b.v. alarm-waar schu wing en per sms? Dat is toch
in ieders belang? Of niet?

De ver splin ter de, ge se gre geerde stad.
De gro te stad is steeds meer een meng el moes van cul tu ren, ta len,
dat lijkt on be heers baar, je kunt men sen niet ver bie den er te ko men
wo nen of wer ken. Een ge zon de stad vraagt het ma na gen van de di -
ver si teit in wie er wo nen qua ge zins groot te, ink omen, cul tuur. Niet
te veel ‘anders’ bij meng en, er zijn be per king aan het op na me ver -
mo gen van een buurt of wijk maar wel uit gaan van een com pac te,
gemêleerd be wo ning. Niet al leen maar rij tjes hui zen maar juist veel
meer hof jes-acht i ge buur ten, meer com mu na le voor zie ning en (de -
len-eco no mie van kracht-warm te-was sen-wifi-af le ver pun ten-rui -
len) en ruim tes voor wer ken, ont vang en, lo ge ren, op pas plek ken,
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fees ten, maak-fa ci li tei ten (fab-lab), deel-fa ci li tei ten etc. Er kun nen
prak ti sche rich ting en wor den aang ege ven, die te ma ken heb ben met 
woon toe wij zing, toe gank elijk heid, con tact mo ge lijk he den, de in te -
gra tie van smart-city func ti o na li teit in het ge wo ne le ven, de pla no -
lo gie, vervoersmodi zoals OV-schaalgrootte, individueel openbaar
delen vervoer, elektrisch, zelfsturend, autonoom vervoer. 
Het com bi na tie van wo nen, wer ken en le ven bij el kaar is nog
steeds ac tu eel maar kan op ge schaald wor den, met meer eco lo gie,
meer ver bon den heid, meer con tact tus sen ge ne ra ties, meer uit wis -
se ling op per soon lijk ni veau, meer ge deel de ve rant woor de lijk heid
voor com mu naal groen, vei lig heid en zorg. Dat is niet al leen een
kwes tie van fy sie ke pro jec ten aan pak ken. Het ver gun ning en be leid,
bouw voor schrif ten en de le ga le con struc ties voor zorg de len, sa -
men le vings vor men, voord eur de ling, split sing of kop pe ling van
woon een he den, fi nan cie ring, par ti ci pa tie van stakeholders en
entry/ exit regelingen moeten op de helling. 

De ma nier waar op hof jes en vroe ger kloos ters ope reer den, met
soms erg re stric tie ve re gels maar een ge meen schap pe lijk doel en
blijk baar vol doen de over le vings kracht, kan hier in spi ra tie brengen. 
Het zijn al le maal af we ging en tus sen in di vi du en col lec tief maar
zou het niet zin nig zijn om mo ge lijk te ma ken dat in een be paald
woon pro ject (buurt, ge bouw) de be wo ners zich hou den aan af spra -
ken die hun bur ger lij ke vrij he den iets in per ken? Is het niet denk -
baar om in nieu we ge bou wen fy sie ke kop pe ling en ont kop pe ling
van wo ning en (voor man telzorg, nieu we ou der con struc ties en sa -
men le vings vor men) in prin ci pe tot uit gangs punt te ma ken. Dus
door al tijd door gang en (in po ten tie) tus sen wo ning en te plan nen,
voord eur-op de ling en een flexi be le bin nen-in de ling. Meer de len is
meer con tact, min der een zaam heid, min der zorg en ge luk ki ger
mensen. Bij een vergrijzende stad zijn daarbij de senioren een
belangrijke groep.

In Lon den is de bin nen stad on be taal baar ge wor den en wo nen de
wer kers ver weg, in Pa rijs is de ban lieu een get to. Voor Amster dam 
en in min de re mate Rot ter dam dreigt het zelf de, de huur po li tiek en
het ge brek aan goed ko pe wo ning en drijft de ge wo ne men sen de
(bin nen)-stad uit, ex pats en de nieu we ken nis-eli te neemt hun
plaats in. Al gaat het steeds meer om de te gen stel ling arm/rijk met
rij ke twee ver die ners in ‘gentrificatie-wijken’ waar de yup pen de
prij zen heb ben op ge dre ven. De oor spronk elij ke be wo ners moes ten
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weg. Er is ook con cen tra tie in an de re clus ters, zo is er nog een
duidelijke etnische segregatie aan de gang.

Niet dat bin nen de Amster dam se grach teng or del een blank get to is
ont staan, daar loopt al les nog door el kaar, met veel expats en (nog)
veel so ci a le wo ning bouw be wo ners in de lage en middengroepen. 

De huur wo ning markt stag neert om dat nie mand wil of kan ver hui -
zen, de prij zen ex treem zijn ges te gen, er scheef wo nen is en ou de ren 
in veel te gro te hui zen blij ven zit ten bij ge brek aan al ter na tie ven.
Dat komt echt niet door de huis jes mel kers, die pro fi te ren al leen
mee. Het zijn de cor po ra ties die op hun beurt door de re ge ring ge -
bruikt wor den als al ter na tie ve ink om sten bron, die de hu ren en prij -
zen heb ben op ge jaagd. Ze moe ten daar om, min of meer ge dwong en 
om het hoofd bo ven wa ter te hou den en oude uit spat ting en en com -
mer ci ële ex pe ri men ten af te be ta len, de aan trek ke lij ke hui zen duur
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ver ko pen en voor de rest on be taal ba re hu ren vragen, niet gebaseerd 
op een redelijke afschrijving, rentekosten en onderhoud. 

Re cent be leid zo als ver ho gen van de (huur) pun ten en de over gang
naar WOZ-waar de als huur ba sis ver sterkt de vi cieu ze cir kel waar -
bij de koop prij zen wor den be paald door een te kort. De cor po ra ties
draai en mee in dat spel, ze pro fi te ren van ho ge re prij zen voor koop
en daar mee huur en daar mee weer koop, het jaagt elkaar op. 
De gro te stads cen tra zijn aan trek ke lijk, voor ex pats, pensionado’s
en ook voor rij ke en goed verd ie nen de ge zin nen (als er wit te scho -
len zijn) met vaak in ter ge ne ra ti o ne le steun (er fe nis, hy po theek -
steun, 100.000 euro re ge ling). Het wordt ech ter steeds duur der, de
on der klas se wordt lang zaam weg ge dre ven naar bui ten wij ken, het
plat te land, Vin ex wij ken, Alme re, en ui tein de lijk naar Heer len of
Oost-Gro ning en als de huursubsidie wordt afgebouwd.

Hier is het ook be lang rijk te be sef fen, dat de schei ding in rijk en
arm, in laag be taald werk en top ink omens steeds verd er zal gaan,
en het cen tri fu ga le ef fect van glo ba li se ring, al les naar de arm ste
bui ten rand sling eren ook mee speelt. Min der werk, ro bo ti se ring,
zelf rij dend ver voer, de vraag naar ‘gewone’ ar beid neemt af, lo nen
ver vlak ken, dit is een drei gen de maar moei lijk af te wen den ont -
wik ke ling. Plan nen als een ba sis inkomen voor ie der een gaan de
ink omens-se gre gatie niet te gen maar ver ster ken dat juist, met als
ge volg dat de groei en de groep mi ni ma nood ge dwong en de stad
gaan ver la ten. Dat een ba sis ink omen met de voort gaan de ro bo ti se -
ring en au to ma ti se ring in de lucht zit en niet wer ken nor maal wordt 
is blijk baar aan de orde of stie kem in het be lang van de sta tus-quo
elite. Maar er zitten gevaren aan, de tweedeling wordt er sterker
door.
Dan is het een kwes tie van af wach ten tot er pro ble men gaan ko -
men, in de zin van brood opstan den, ra di ca li se ring en re vo lu tie.
Daar hoef je geen mar xist voor te zijn, die ont wik ke ling is vrij uni -
ver seel. De in tel li gen te ar men, voor heen de mid den laag die ook
naar de mi ni ma-si tu a tie ge dre ven wordt, or ga ni seert dat; ze zijn
goed op ge leid maar voe len het ver schil met hen die wel in de bo -
veng roep kwa men, goed verd ie nen en in de stad kun nen (of mo -
gen) wo nen. Dat ver zet, ra di ca li se ring, ge weld geen kwes tie is van
arme, dom me mink ukels blijkt ook in de radicale Islam beweging.
Het voor ko men van ink omens-se gre ga tie en be houd van een mid -
denk las se zou wel eens een be lang rij ker taak kun nen zijn dan wer -
ken aan et ni sche ach ter stel ling en se gre ga tie, en de twee lo pen nu
wel sa men maar die nen goed on der schei den te worden. 
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Geluk, macht en vrij heid
Ge luk kig zijn en over je ge luk oor de len (meest al re tro spec tief mid -
dels en quêtes) blij ken nog al uit el kaar te lo pen, over ge luk valt dus
te twis ten maar het is wel waar we al le maal naar stre ven en ei gen -
lijk ge zien kan wor den als het col lec tie ve doel. Dat re pres sief
opleg gen zo als Bhu tan doet is con tra pro duc tief maar ge luk in de
stad on der zoe ken lijkt een pri o ri teit al was het maar om de ver -
schil len tus sen ste den dui de lijk te ma ken en te kun nen stu ren naar
meer vertrouwen, meer geluk en meer welzijn.

De vrij heid om NIET te par ti ci pe ren
Par ti ci pa tie is zo’n mo de be grip, ie der een MOET mee doen, bij stand 
heet nu par ti ci pa tie, een soort mo dern ho rig-schap en een op ge legd
bij na sla ver nij-be staan voor wie niet bij draagt. Ook al is dat op ter -
mijn mis schien niet no dig of is er geen werk, je ont trek ken aan
‘werken voor je brood ’ is in een soort neo-li be raal jar gon nu tot
anti-sociaal bestempeld. 
Het is ech ter van be lang dat de keus om je te ont trek ken aan kie zen
of par ti ci pe ren ook mag, als je de con se quen ties wil dra gen. De
nei ging be staat ie der een te wil len vor men of op te lei den tot weer -
ba re en ge ïndividualiseerde bur ger maar daar mee wordt de vrij heid
om vrij te blij ven van over heid en de ei gen pri va cy te beschermen,
aangetast. 
Vrij heid houdt ook in dat ie mand er voor mag kie zen NIET mee te
doen, niet di gi taal weer baar te wor den, niet te kie zen, geen in vloed
uit te oe fe nen, zich niet te be moei en met an de ren. In een stad blij -
ken de vrij ge stel den of zij die zich zelf vrij ma ken, zij die het keurs -
lijf van de con ven tie ont vluch ten in de ra fel ran den vaak de
change-agents, de kun ste naars, de sociale innovatoren.

Er zijn goe de re de nen om je af zij dig te hou den, psycho lo gi sche zo -
wel als et hi sche. Het alou de li ber tijn se ‘don’t tre ad on me’ is een
goed uit gangs punt. Een over heid die haar bur gers, zelfs met de bes -
te be doe ling en, in een on no dig keurs lijf dwingt en hun pri va cy aan -
tast loopt het ge vaar dat er zich weer stand op bouwt, on der huids,
die zich ech ter kan ma ni fes te ren in vor men zo als het ter ro ris ti sche
‘lone wolf’ syndroom waar men nu zo bang voor is. 

Par ti ci pa tie is geen plicht maar een recht. Par ti ci pa tie af dwing en
met een val se en on no di ge so ci a le ar gu men ta tie die neer komt op
re pres sie en wordt er va ren als sla ver nij of onet hi sche be spa rings -
drift be te kent ver lies van mo re le ge loof waar dig heid. De scheids lijn 
tus sen voor zich tig sti mu le ren (nud ging) en machts mis bruik ligt ge -
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voe lig en vraagt rui me vei lig heids mar ges, ook om dat per soon lij ke
fas cis to ïde ge drag (de meer der heids om ge ving ge brui ken om
persoonlijke minder waardigheidsgevoelens te maskeren) op de loer 
ligt.
Voor veel bur gers, voor al zij aan de ver keer de kant van al ler lei
stre pen, is het machts mis bruik (cor rup tie, ambte lij ke wil le keur) dat
ze van de over heid en de uit voe rings or ga nen er va ren een van de
gro te ang sten en pijn pun ten. De toe sla gen-af fai re maak te dat nog
eens erg dui de lijk, maar Co ro na werd ook snel een con tro le-kwes -
tie. His to risch is dat ook meest al de oor zaak van minder dan
organische omwentelingen.
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� 49 Fy si ca li se ring, fes ti va li sa tie, de
event economie

Het was al een trend, naar fes ti vals gaan. Die wa ren er, in enor me
aan tal len, rond al ler lei thema’s, groot en klein, met mu ziek of juist
he le maal niet. Met z’n al len naar Pink pop, Low lands, Zwar te
Cross, Boom, Glas ton bu ry, Bur ning Man of juist met een klei ne
groep en veel in tie mer. Het werd een hele bran che en er ging veel
geld (en mid de len) in om, het pas te in de ex pe rien ce eco no my en
span nen de ding en doen, an ders dan nor maal. Toen het niet meer
mocht werd dat ook wel een punt, men mis te ze, en dat ge mis werd
ook uit ver groot, men ging de mon stre ren en de straat op. We wer -
den er door al die lock downs en iso la tie meer be wust van en ge -
voeld hoe sa men zijn en fy siek con tact onontbeerlijk is, je kunt niet 
alleen Zoomen. 
Nu is dat geen nieuws, we we ten al lang dat we kun nen ei gen lijk
niet le ven zon der af en toe lijf elijk con tact, zon der an de ren te ont -
moe ten, fy siek er gens in de na tuur te zijn, te voe len en aan te ra -
ken. Dat is een na tuur lij ke be hoef te. We heb ben so ci aal en fy siek
con tact no dig, om ge zond te blij ven, om ook onze spi ri tu a li teit te
er va ren en te verd ie pen, van we ge zin en ple zier in het le ven, om je
net werk en vrien denk ring in stand te houden voorbij die chats en
emails.
Dat was door de di gi ta le con tact cul tuur, de smartpho nes, de so ci a le 
me dia, NetFlix en de hele vir tu a li sa tie al een pro bleem aan het wor -
den maar Co ro na maak te erg dui de lijk hoe
be per kend dat kan uitpakken.
We wil len, als het weer kan, naar fes ti vals, 
con cer ten, de na tuur in met el kaar, kam pe -
ren, spe len en spor ten met el kaar. Die
trend naar fes ti va li sa tie en even ti fi ca tie is
al een tijd je aan de gang; we reld wijd
groei de het aan tal eve ne men ten al ex plo -
sief. In Ne der land wa ren we op dat ge bied
be paald een voor lo per. De fes ti val-cul tuur
en het DJ-we zen hier heeft zich snel en
breed ontwikkeld.

De nieu we fy si ca li ca li se ring
De so ci a le me dia en de mo bie le te le com -
mu ni ca tie heb ben de con tact pa tro nen en
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con tact be hoef tes tus sen men sen ing rij pend ge wij zigd, we zijn im -
mers al tijd on li ne en over al be reik baar. We zijn ech ter verd ie ping
en in ten si teit kwijt ge raakt, het fy sie ke con tact was er niet meer. De
Co ro na-cri sis heeft de ge vol gen pijn lijk dui de lijk ge maakt, de lock -
downs en fy sie ke iso la tie heb ben voor heel veel men sen tot de pres -
sie, een zaam heid, mach te loos heid, ge voe lens van zin loos heid en
op stan dig heid ge leid. De kos ten daar van in men se lijk op zicht maar
ook fi nan cieel, zijn enorm en lo pen nog lange tijd door. Fes ti vals,
maar ook cul tuur in bre de zin, the a ter, uit gaan, spor ten, kroe gen,
het draait ze ker ook om fy si ca li se ring als an ti do te (te geng if) te gen
di gi ta le iso la tie. En ook als ont snap ping aan de pri va cy-strop, want
waar kun je nog ong estoord an de ren ont moe ten, met in ti mi teit (ge -
deel de pri va cy) ex pe ri men te ren en vrij heid (om jezelf te zijn)
uitleven. Lebensraum, recht op expressie, recht op fouten maken,
daar hebben we te veel op ingeleverd.
Ook spi ri tu a li teit mag niet on ver meld blij ven, tra di ti o neel zijn gro -
te fes ti vals zo als de Indi a se Kum ba Mela, de Hadj, maar ook pel -
grims toch ten, pro ces -
sies en kerk dien sten fy -
siek. De mo der ne mens 
zoekt mis schien an de re 
vor men en in vul ling,
maar verd ie ping en
spiritualiteit is zeker
een factor.

TAZ: tem po ra ry
au to no mous zone
Er is een bre de re kijk
op het fes ti val we zen,
de event-eco no mie en
fy siek sa menk omen in wel ke vorm dan ook no dig. Meer waar de -
ring voor de so ci a le im pact, voor iden ti fi ca tie pro ces sen, group
mind pro ces sen, groeps iden ti teit, de ver nieu wing en het nieu we
elan dat kan voort vloei en uit “vei lig sa men zijn”, de rituele aspecten 
van samenkomen, etc.
Een be lang rijk con cept bij sa menk om sten is de mate van vei lig -
heid. Kun je je vrij ui ten, wordt al les niet vast ge legd, mag je los
gaan. Ha kim Bey (Pe ter Lam born Wil son) kwam met het idee van
een zo ge naam de Tem po ra ry Au to no mous Zone (TAZ) om si tu a ties 
te be schrij ven waar men sen re la tief vei lig en au to noom kun nen ex -
pe ri men te ren met sa men zijn, met spe len, par ti ci pa tie en groeps pro -
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ces sen. Dat con cept wordt in de fes ti val-we reld erg ge waar deerd,
het is vaak een van de uit gangs pun ten (naast eco lo gie en na tuur lijk
het mee gaan met wat de doel groep zoekt). Ove ri gens moet hier op -
ge merkt wor den dat P.L. Wil son nog al af wij ken de sexu e le voor -
keu ren had en de gedachte achter TAZ mogelijk te maken had met
zijn pedofiele instelling.
Zon der sa men wer king en con tact loopt ook de we ten schap en de
hele sa men le ving dood. Maat schap pe lij ke ver nieu wing be gint vaak
bij sa menk om sten waar men zich vei lig en vrij voelt, waar nieu we
plan nen en sug ges ties niet worden weggepoetst.

Zoe ken naar “echt”, span ning, ont snap pen aan de
sleur
We denk en veel, com mu ni ce ren zo ge naamd (wie luis ter er echt?)
maar op men se lijk ni veau blijft er al tijd een on der lig gen de be hoef te 
be staan aan fy siek con tact en mo bi li teit, aan uit wis se ling, net wer -
ken, wink elen, uit gaan, ge nie ten van de di ver si teit. Bij alle ro bo ti -
se ring, au to ma ti se ring en tech no lo gi sche ver vreem ding zoe ken we
‘echtheid’, de menselijke maat en het menselijk ontmoeten.
Bij alle be drei ging en van ver vreem den de te le com mu ni ca tie en cy -
ber spa ce ligt in fy si ca li teit (licha me lijk ont moe ten, fy siek sa men -
zijn en be le ven) en au then ti ci teit het te geng if. Elkaar voe len, zien,
aan ra ken, on der wijs door le ven de men sen, el kaar te genk omen in de 
kroeg, op plei nen, op fees ten, events en fes ti vals met ge lijk ge zin -
den, dat heb ben we no dig om te gen wicht te vor men in de een zij dig

en steeds meer vir -
tu e le cog ni tie ve in -
for ma tie- en
‘denk- cultuur’.
Com mu ni ca tie en
af stand hang en met
elkaar samen,
dichterbij be tekent
meer commu nicatie 
(Allen-curve).
Dat heeft prak ti sche 

con se quen ties voor de sa men le ving, de ruim te lij ke or de ning en de
he le cul tuur sec tor. waar we nu al re ke ning mee kun nen of moe ten
gaan hou den. Waar we ze ker ook op lange ter mijn en in een
Post-Co ro na per spec tief be leid op moe ten ont wik ke len, vi sies neer -
zet ten en vertalen in praktische termen. 
Niet symp to ma tisch, niet nu en dan een con cert, buurt feest of fes ti -
val sub si di ëren of een wei land vrij ma ken, maar een in te gra le aan -
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pak. Ie de re ge meen te zou er ruim te
voor moe ten ma ken, in de plan ning, 
in de fy sie ke fa ci li tei ten en in sa -
men hang met bewoners en lokale
middenstand.

Tri ba lis me
Het sa men zijn met ge lijk ge zin den
om dat we van de zelf de ding en hou -
den, be paal de in zich ten of ide a len
de len, lid zijn van een zelf de club
of be we ging, het is een evo lu ti o nai -
re er fe nis, maar ge zien de ont wik -
ke ling en kun nen we ook spre ken
van een ople ving van het stam ge voel, het tri ba lis me. Soms doen we 
dat met dui zen den, soms met klei ne re groe pen. Je hoort er gens bij,
je kleedt je daar naar, gaat mee in de eet ge woon tes zo als ve ga nis -
tisch of ve ge ta risch, je past je aan en gaat (even) mee met de mode, 
nor men en waar den. Je ont moet er je vrien den of maakt nieu we die
je dan via so ci a le me dia ook la ter weer con tac teert. Er ont staan hele 
ge meen schap pen. De ‘burners’, men sen die in Ame ri ka iets heb ben 
met het Burning Man festival zijn een mooi voorbeeld van zo’n
nieuwe ‘tribe’.
Het fes ti val we zen en de ‘uitjes-cultuur’ heeft een hoge vlucht ge -
no men en zal na Co ro na vast weer snel wor den op ge pakt. Het is
een hele in dus trie ge wor den, de ker mis sen van vroe ger zijn nu gro -
te eve ne men ten ge wor den, de cam pings wer den re cre a tie-voor zie -
ning en, er kwa men al ler lei the ma par ken, maar ook tij de lij ke fes ti -
vals er gens bui ten of juist in de stad be vol ken de agen da. Er zijn
veel men sen bij be trok ken, er veel tech niek no dig, ten ten, in stal la -
ties, toi let voor zie ning en, maar ook be wa king, EHBO, con tro le op
drugs, een hele sector die door de crisis droogviel.

Inspe len op de be hoef te
Je kunt al leen kij ken naar de ho re ca, naar con cert za len en de tra di -
ti o ne le events, fees ten en vie ring en, maar je kunt het ook veel bre -
der zien; de hele re cre a tie en uit gaans-bran che van het kof fie huis of 
de be jaar den-so ci ëteit om de hoek tot aan kerst mark ten, car na val,
er va rings-  events, cong res sen en mega-events als Olym pi sche Spe -
len, EK voet bal, Ko nings dag, Pink-Pop en Sail Amster dam. Een in -
te gra le aan pak om over last zo als door drank mis bruik, par keer druk,
ge luid en cri mi ne le of extremistische invloeden tegen te gaan is
zeker nodig.
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Het zijn de on der ne mers in deze bran che maar ook de over heid die
de verd ere ont wik ke ling van deze prak ti sche fy si ca li se ring en
even ti fi ca tie kun nen en moe ten stu ren. De tra di ti o ne le con cer ten,
the a ters, pro fes si o ne le ten toon stel lings or ga ni sa ties als de RAI en
de feest-bran che le vert geen gro te pro be le men op, maar fes ti vals
lig gen moei lij ker. Want het kan uit de hand lo pen, ze ker mu ziek -
fes ti vals wor den steeds gro ter en er is ook ver vlak king met steeds
meer de zelf de soort eve ne men ten op de zelf de lo ca ties, dat is niet
leuk meer. Ge meen tes zien dat ook wel in en stel len ei sen aan de
in houd en in steek (the ma) van eve ne men ten, het moet wel een beet -
je ori gi neel zijn, alleen maar muziek, hossen en zuipen en pilletjes
slikken, dat is te beperkt.
Hier ligt een uit da ging. Tot dus ver heeft men (voor de cri sis) de
event-bran che voor na me lijk pro be ren te re gu le ren en ge dwong en
tot steeds meer be wa king, vei lig heid, hy gi ëne, be per ken van (ge -
luids-)over last, par keer plek ken, brand vei lig heid, etc. Dat joeg de
kos ten op, en de bran che be gon te kla gen, zo kun je niets meer or -
ga ni se ren. Dat was na tuur lijk ook weer niet niet de be doe ling, want 
events, ten toon stel ling en, cong res sen en fes ti vals breng en men sen
naar de stad of de locatie, dat brengt reuring en inkomsten. 
Nu een her start mo ge lijk lijkt te wor den, voor lo pig met be per king -
en zo als tests en vac ci na tie be wijs-ei sen zou het ver stan dig zijn als
de over heid, ook op na ti o naal ni veau, zich eens buigt over de hele
even ti fi ca tie-trend. Zo als vroe ger ie der dorp wel ruim te moest ma -
ken voor een ker mis, pro ces sies en an de re fees ten, zou ook nu ie de -
re ge meen te een event-plan moe ten op stel len, lo ca ties aan wij zen,
ba sis voor zie ning en aan leg gen en in bre de zin gaan fa ci li te ren. Er
is co ördinatie no dig met an de re events, an de re ge meen tes, ook op
re gi o naal en na ti o naal ni veau; dit zou als taak ook bij een lan de lij -
ke in stan tie of mi nis te rie on der ge bracht moe ten wor den. Het gaat
niet al leen om het bin nen roei en van events, maar om kri ti sche te
stu ren. Bij voor beeld de crui se-bran che lijkt in dru kwek kend, gro te
kas ten met dui zen den be zoe kers. Maar wat ge ven die ui tein de lijk
uit in de stad? Ze eten aan boord en ko pen hoogstens wat
toeristische rommel, souvenirs of eten een ijsje. Venetië gaat daar
als stad aan onderdoor!

Dat is niet al leen een kwes tie van wet ten, re gels en ver gun ning en -
be leid maar van het ac cep te ren dat dit een groei en de trend en bran -
che is, waar veel geld in om gaat en er veel so ci aal-eco no mi sche en
so ci aal-psycho lo gi sche fa cet ten zijn die aan dacht verd ie nen. Uit -
gaan is een uit laat klep, be lang rijk om ver een za ming te voor ko men,
het is een cul tu reel plat form, een plek waar nieu we trends in mu -
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ziek, mode en ex pres sie ont staan maar ook waar zich nieu we ri tu e -
len ont wik ke len, die de mens en de samenleving cohesie en
zingeving bieden.

De we ten schap kijkt er nog niet op die ma nier naar, er is nu al leen
wat aan dacht voor de be drijfs ma ti ge as pec ten, de or ga ni sa tie, het
per so neel. het drugs ge bruik en de im pact op de om ge ving. Fes ti -
vals kun nen we ook zien als een es sen tieel al ter na tief voor de di gi -
ta le de-fy si ca li se ring, als psycho lo gi sche ge zond heids fac tor, als
con tac top tie (de gene-pool wat ver bre den) en als een plek waar
voor al jong eren kun nen ex pe ri men te ren met hun gedrag (essentieel
voor leren en veranderen). 
Fy si ca li se ring in bre de zin zal in het Post-Co ro na tijd perk een be -
lang rij ke fac tor blijken.
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� 50 Wat wil len we we ten?!

Wil len we de waar heid we ten of ge lo ven we wat de over heid en de
zo ge naam de we ten schap ons voor houdt en wil len we de leu gens en 
mis lei ding af straf fen? De cij fer tjes en de sta tis tiek zijn ge du ren de
de Co ro na-cri sis op een soms te nenk rom men de ma nier ge bruikt en
mis bruikt. Fake nieuws is bij na stan daard, je weet niet meer wat
waar is of niet en wie te vertrouwen. 

Het leek er eer der om te gaan het be leid of een be paal de po si tie te
steu nen dan om tot echt in zicht te ko men, iets wat we nu rond de
oor log in Oe kra ïne ook weer zien. Er werd rond Co ro na zo ge -
naamd van al les on der zocht, maar vra gen als naar de ech te ef fec ti -
vi teit van de vac cins of boos ters, naar wat „her stel den“ aan door -
braak-in fec ties nog oplie pen, naar bij wer king en en im mu ni teits ver -
lies, ze wer den niet ge steld. Veel bleef ge heim, want dat was over -
eeng eko men of zou de po si tie van de „we ten schap pers“ maar aan -
tas ten. Waar om werd de dub bel blind test groep con tro le groep van
Pfi zer en Mo der na toch ge vac ci neerd? Waar om wer den al ler lei
tests niet uit ge voerd, niet toen er tijds ruk was, maar ook ach ter af
niet? Waar om heeft men in de test groe pen niet wat verd er heeft ge -
ke ken dan leef tijd en ge slacht zo als bij voor beeld naar bloe dwaar -
den, ge zond heids-ge schie de nis, et ni sche ach ter grond, wel stand etc. 
die vra gen wer den niet ge steld. Dat valt de fa bri kan ten te ver wij -
ten, maar ook de over heid, de in stan ties en de we ten schap pers die
nauwelijks protesteerden of zodanig in de anti-mode gingen dat er
niet meer naar ze werd geluisterd?

Waar om heeft het RIVM van af het be gin geen co hort op ge steld dat 
wel ge volgd werd qua bio- en psycho mar kers, qua me di cijng ebruik 
en ge zond heids toe stand, dieet, life-sty le, type (MBTI etc.), et hi sche 
ach ter grond, prychi sche in stel ling, et. etc. Waar om con cen treer de
men zich op de symp to men, op de ef fec ten in de zorg, en niet op de 
vraag waar om men sen juist niet ziek wer den. Als je wel on der zoekt 
hoe men aank ijkt te gen de maat re ge len, maar niet hoe dat sa men -
hangt met maat schap pe lij ke po si tie, me di cijng ebruik, psychi sche
con di tie en wat kun je nog meer bedenken, dan heeft men toch
zitten slapen. 
Het ge brek aan vi sie over wat re le van te ge ge vens zou den kun nen
zijn is zo evi dent en kwa lijk, dat een gron dig door lich ten van al die 
in stan ties en be wind voer ders die zich be zig hou den met het ver za -
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me len en be he ren van cij fers hard no dig is. La ten ze zich maar eens 
moe ten ve rant woor den en niet met een getint OVV-onderzoekje. 

De re le van te vra gen
Het gaat om twee soor ten vra gen, die ook nog met el kaar sa men -
hang en. 
| Wil len we al les we ten over ons zelf (ons quan ti fied self) wat ons

aang aat, en la ten we toe dat ook an de ren dat we ten? In de Co ro -
na-cri sis is van al les over ons, niet al leen me di sche ge ge vens, in
al ler lei fi les be land, werd onze di gi ta le iden ti teit verd er ing evuld
en zijn we verd er af ge gle den naar wat Shos ha na Zu boff1  in
2019 al “Surveillance Capitalism” noemde?

| Wil len we de ve rant woor de lijk heid voor wat er ge beur de bij ons -
zelf hou den, we ge loof den alle ver ha len, of gaan we dat on der -
zoe ken en an de ren er op aan spre ken? Gaan we dus de schuld i gen 
aan pak ken of is een ver zoe nings po li tiek, een „ver ge ten en ver ge -
ven“aan pak niet ver stand i ger? De po la ri sa tie leid de tot verd eeld -
heid, is het niet be ter el kaar weer te ac cep te ren, niet te stre ven
naar wraak of ver gel ding, maar naar samenwerken, naar
harmonie, naar begrip?

Wil len we de on der ste steen bo ven ha len, wil len we al les we ten en
bo ven wa ter krij gen, ook over onze ge zond heid, onze in tel li gen tie,
ta len ten en te kort ko ming en? Dan kun nen we ook aang even of een
be paal de groep meer kan sen heeft of meer ri si co loopt, snel ler zal
ster ven, ge voe li ger is voor be paal de ziek tes, kort om gaan we clas -
si fi ce ren en daar mee dis cri mi ne ren met al die fei ten die we uit de
databrei kunnen distilleren. 

Als af slui ting daar om de open vraag wat we dan in de toe komst dat 
soort ge ge vens waar ik nu over praat, wel moe ten bij hou den. Wel -
ke ge ge vens zijn re le vant, voor de ge meen schap en voor het in di vi -
du. Gaan we al les tes ten, ie der een on der de scan ner en qua DNA
uit ge plo zen, qua ta len ten en te kort ko ming en, ook so ci aal zo als men 
in Chi na doet, al les we ten van ie der een en al les? De tech no lo gie is
er, de com pu ters en net wer ken (5G) kun nen het aan. Er zijn vast
or ga ni sa ties en be drij ven die er brood in zien, denk aan de
verzekeraars en pensioenfondsen.

Alles is mo ge lijk, we kun nen al les kop pe len, we kun nen de ge ge -
vens zo als van de AH bo nus kaart en de ber gen data die Goog le en
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Fa ce book ver za me len af dwing en, na tuur lijk goed ge a no ni mi seerd,
en daar een le ger tje data-mi ners op los la ten. Maar we ra ken fun da -
men te le et hi sche kwes ties. Daar moet een be leid voor ko men, een
vi sie die verd er gaat dan het soms kin der acht i ge ge doe over pri va -
cy en echt in te graal werkt aan een diep in zicht in cor re la ties en
cau sa le ver ban den, maar ook de con se quen ties in schat. Ik zie een
mi nis ter of na ti o na le co ördinator sta tis tiek die al die planbureau’s,
het CBS, RIVM en data-verzamelaars aanstuurt.

Of wil len we dat juist he le maal niet?Wil len we weer in on we ten de
vre de met el kaar le ven, nie mand voor een tri bu naal ha len? Is het
bij hou den van al ge me ne of in di vi du e le sta tis tie ken qua le ven en
wel zijn ethisch wel ve rant woord? Wor den we dan he le maal num -
mers en fi les, geen mensen meer maar gevallen? 
Daar mee ben ik te rug bij het uit roep- en vraag te ken in de ti tel van
dit laat ste hoofd stuk. Want wil len we dat wel al le maal we ten, wil -
len we al les me ten en we ten, het toe val en ons lot tot op het bot
ana ly se ren. Tas ten we daar mee ook hoop, ver trou wen en mis schien 
zelfs het doel van ons le ven, het avon tuur van zelf ken nis en in ner -
lij ke groei, niet aan? 

Dan her in ner ik me de voor een fy si cus fas ci ne ren de stel ling uit
mijn stu die tijd, waar mee ik wil afsluiten:

Meten is weten, maar het geheel vergeten

Het was me een ge noe gen, dank voor uw aan dacht.

Luc
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�  Li fes ty le, dieet, men ta le in stel ling
als fac to ren in COVID-19 im mu ni -
teit, pre ven tie, be han de ling en na -
sleep

door Eli sa beth Enichen
ver taal d uit het Engels1

Tref woor den: lichaams be we ging, ont ste king, mi cro bi -
oom, mind ful ness, voe ding, 
post acu te ge vol gen van
SARS-CoV-2, PASC, her -
stel, ernstig acuut res pi ra -
toir syn droom co ro na vi rus
2COVID-19: ver ban den
tus sen ziek te en meer de re
leef stijl fac to ren 

Sa men vat ting
Het SARS-CoV-2 vi rus (se ve re acu -
te res pi ra to ry syn dro me co ro na vi -
rus 2), en de ziek te die het ver -
oor zaakt (COVID-19), heb ben een
diep gaan de im pact ge had op de we reld wij de men se lij ke sa men le -
ving en drei gen een der ge lij ke im pact te blij ven heb ben met nieu we
op ko men de va ri an ten. Van we ge de wijd ver brei de ef fec ten van
SARS-CoV-2 is het ab so luut nood za ke lijk te be grij pen hoe keu zes in
le vens stijl de ernst van de ziek te be ïnvloeden. Dit over zicht geeft
een sa men vat ting van het be wijs voor de be trok ken heid van chro ni -
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sche, niet-oplos sen de ont ste king, ver sto ring van het darm mi cro bi -
oom (dys bi o se met ver lies van nut ti ge mi cro-or ga nis men) en ver -
min der de vi ra le af weer, die alle ge as so cieerd wor den met een on -
even wicht i ge le vens stijl, bij ernstige ziekteverschijnselen en
postacute gevolgen van SARS-CoV-2 (PASC/Long Covid/Post-Covid). 

De fy si o lo gi sche nei ging van de mens tot ong econ tro leer de ont ste -
king en ernsti ge COVID-19 wordt ge bruikt om po si tie ve le vens stijl -
fac to ren te iden ti fi ce ren die in sy ner gie kun nen wer ken voor het
her stel van het even wicht in de im muun res pons en het darm mi cro -

2

Li fes ty le, dieet, men ta le in stel ling als fac to ren in COVID-19 im mu ni teit,
pre ven tie, be han de ling en na sleep

Kri tisch Com men taar 3
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Deel 1: Het pro bleem 5
Sec tie 2: Weer stand van vleer mui zen te gen SARS-CoV-2 is ge kop peld aan een 
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Kri tisch Com men taar
Bij alle na druk op vac ci na tie is in de Co ro na-cri sis de weer stand te -
gen de in fec tie nau we lijks aan bod ge ko men. Door een ge zon de le -
vens stijl, dieet en goe de gees te lij ke ba lans kan men die weer stand en
dus de kans op het oplo pen van de ziek te, maar ook de ernst van de
aan doe ning en de mo ge lij ke ge vol gen zo als PASC (Post-Co vid) ver -
min de ren. De over heid en de ge zond heids in stan ties heb ben in be -
lang rij ke mate ver zuimd dit on der de aan dacht te breng en en mid dels
ge rich te voor lich ting en cam pag nes te sti mu le ren.
In dit be werk te ar ti kel van Eli za beth Enichen zijn een aan tal be lang -
rij ke ob ser va ties op dit ge bied sa meng ebracht en ge re la teerd aan we -
ten schap pe lij ke pu bli ca ties en on der zoe ken, waar uit hier na is ge put
om dit pre ven tie-per spec tief uit te wer ken.In dit zeer uit ge brei de
over zicht over pre ven tie bij Co vid-19 gaat de au teur heel tac tisch niet 
in op con tro ver ses zo als lab fout ver sus vleer muis-oor zaak en volgt ze 
ook verd er het min of meer of fi ci ële nar ra tief. Ge vol gen van vac ci na -
tie blij ven zo ook bui ten beeld. Beg rij pe lijk, maar ook jam mer.
In haar aan pak van de psycho lo gi sche in ter ven ties is er een ze ke re
"al ter na tie ve" kleu ring, ter wijl ver wij zing naar psycho lo gi sche im -
mu ni teit (C. Schu bert) en on der zoek naar pla ce bo-ef fec ten die toch
vrij har de on der bou wing to nen, dit meer ge wicht zou heb ben ge ge -
ven. De men ta le PASC ge vol gen zo als toe ne men de de men tie en
stress-aan doe ning en zo als PTSS blij ven daard oor on der be licht.

Van we ge de im pact ( meer dan 6 mil joen do den) en wijd ver brei de ef -
fec ten van SARS-CoV-2 is het ab so luut nood za ke lijk te be grij pen
hoe keu zes in le vens stijl de be vat te lijk heid en ernst van de ziek te be -
ïnvloeden. Haar uit ge brei de over zicht laat zien en be wijst aan de
hand van we ten schap pe lij ke on der zoe ken hoe een on even wicht i ge le -
vens stijl en daar mee sa men hang en de chro ni sche, niet-oplos sen de
ont ste king en, ver sto ring van het darm mi cro bi oom (dys bi o se met ver -
lies van nut ti ge mi cro-or ga nis men) en ver min der de vi ra le af weer, ge -
as so cieerd wor den met ernsti ge ziek te ver schijn se len en post acu te ge -
vol gen van SARS-CoV-2 (PASC/Long Co vid/Post-Co vid). 
Er zijn po si tie ve le vens stijl fac to ren te iden ti fi ce ren die in sy ner gie
kun nen wer ken voor het her stel van het even wicht in de im muun res -
pons en het darm mi cro bi oom, en daard oor men sen kun nen be scher -
men te gen ernsti ge COVID-19 en PASC. De sug ges tie is dan ook dat 
art sen zou den moe ten over we gen leef stijl fac to ren aan te be ve len, zo -
als stres sma na ge ment, even wicht i ge voe ding en lichaams be we ging
als pre ven tie ve maat re ge len.                                                 LS



bi oom, en daard oor men sen kun nen be scher men te gen ernsti ge
COVID-19 en PASC. Voor ge steld wordt dat art sen zou den moe ten
over we gen leef stijl fac to ren aan te be ve len, zo als stres sma na ge -
ment, even wicht i ge voe ding en lichaams be we ging, als preventieve
maatregelen tegen ernstige virale aandoeningen en PASC.

“Dit artikel belicht dus het potentieel van leefstijlpraktijken
voor opname in klinische benaderingen voor het voorkomen
van ernstige ziekte-uitingen van COVID-19 en PASC.”

Inlei ding
SARS-CoV-2 is een co ro na vi rus dat voor het eerst werd ge -
ïdentificeerd in 20191 en dat leid de tot co ro na vi rus ziek te 2019
(COVID-19) en de bij be ho ren de COVID-19-pan de mie. Hoe wel er dis -
cus sie blijft be staan over de evo lu ti o nai re ge schie de nis van het co -
ro na vi rus dat COVID-19 ver oor zaakt, deelt SARS-CoV-2 op mer ke lij ke 
ge lij ke nis sen met co ro na vi rus sen die in vleer mui zen in Azië wor den
aang etrof fen, en is het mo ge lijk ont staan door de (zo önotische)
overd racht van die ren op men sen.

De ont wik ke ling van het ver mo gen om zijn spi ke-ei wit te la ten splij -
ten door men se lij ke pro te a sen (fu rin en trans mem braan se ri ne pro -
te a se TMPRSS2) gaf een sterk ver hoog de af fi ni teit voor bin ding aan
een re cep tor op het men se lij ke ce lop per vlak (ang i o ten si ne-con ver -
te rend en zym 2, ACE2, re cep tor) die het vi rus in de cel brengt, en zo
SARS-CoV-2 in staat stelde menselijke cellen binnen te dringen.

Een maal in de cel maakt het vi rus ge bruik van de re pli ca tie machi nes 
van de gast heer voor re pli ca tie, as sem bla ge en af gif te van nieu we
deel tjes (zie6). Zo als ech ter is aang etoond voor an de re vi rus sen, zijn 
de ernstig ste ziek te ver schijn se len van SARS-CoV-2 te rug te voe ren
op wat Doitsh en Gree ne aan dui den als “een vorm van cel lu lai re
zelf moord in plaats van vi ro lo gi sche moord” (voor het ge val van in -
fec tie met het hu ma ne im mu no de fi ci ëntievirus, HIV)7 , ge ba seerd
op een ong econ tro leer de im muun res pons die leidt tot mas sa le
scha de via zelf aan val (zie hier on der). 2

4

2 Een re cent artikel gaf een samenvatting van wat systeembrede,
niet-oplossende ontstekingen en daarmee samenhangende dysbioom-
dysbioom (verlies van gunstige microben) bij mensen met HIV
veroorzaken, en onderzocht  aanvullende leefstijlmanagement met de
nadruk op lichaamsbeweging.8doi: 10.1177/15598276221078222



Dit ar ti kel  geeft een sa men vat ting van mecha nis tisch (oor za ke lijk)
be wijs ma te ri aal dat chro ni sche, niet-oplos sen de ont ste king en dys -
bi oom dys bi oom in de darm iden ti fi ceert als spe ci fie ke ri si co fac to ren 
voor SARS-CoV-2-in fec tie, ernsti ge COVID-19 en post acu te ge vol gen
van SARS-CoV-2 (PASC). Zelfs PASC-symp to men zo als car di o vas cu lai -
re ge vol gen9 en trom bo-em bo li sche voor val len10 zijn waar schijn lijk
eer der een ge volg van een ver stoord im muun sys teem dan van di -
rec te vi ra le pa tho ge ne se. Er wordt ge we zen op de re sis ten tie van
vleer mui zen te gen het co ro na vi rus, die ten min ste ge deel te lijk ver -
band houdt met de ge ringe nei ging van vleer mui zen tot ont ste king. 

Voor ge steld wordt dat de men se lij ke nei ging tot sys te mi sche ont -
ste king kan en moet wor den be heerst met een le vens stijl die het
even wicht van het im muun sys teem en de sa men stel ling van het
darm mi cro bi oom her stelt (eu bi o se), en daard oor het ri si co van in -
fec tie, ernsti ge ziek te en PASC kan ver min de ren. Dit over zicht be -
licht dus het po ten tieel van leef stijl prak tij ken voor op na me in kli ni -
sche be na de ring en ter voor ko ming van ernsti ge ziek te ver schijn se len 
van COVID-19 en PASC. Ten slot te wor den groot scha li ger sys te mi -
sche in ter ven ties ge ïdentificeerd die no dig zijn om (i) pa ti ënten van
alle ach ter gron den toe gang te ge ven tot deze leef stij lin ter ven ties en 
(ii) toekomstige pandemieën van zoönotische oorsprong te
voorkomen en/of te beheersen.

Deel 1: Het pro bleem
sec tie 1; Ernsti ge COVID-19 is ge kop peld aan een
ver min der de men se lij ke im muun af weer
Niet-op ge los te ont ste king 

Een ca ta stro fa le re ac tie van het im muun sys teem kan door
SARS-CoV-2 bij men sen wor den uit ge lokt, met aan zien lij ke or gaan -
scha de en ernsti ge ziek te.11,12 Wij vat ten hier on der het be schik ba re
be wijs sa men dat reeds be staan de laag gra di ge ont ste king en dys bi -
oom van het darm mi cro bi oom verd er wor den ver er gerd door
SARS-CoV-2, wat leidt tot ong econ tro leer de, sys te mi sche ont ste king 
tij dens COVID-19 met slech te ziek te-uit kom sten bij vat ba re per so -
nen.13-16

Een dis func ti o neel im muun sys teem leidt tot het syn droom sa meng -
evat in fi guur 1, met (i) ver min der de im muun af weer, bij voor beeld
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een slech te vi rus con tro le door het in ter fe ron (IFN) sys teem (dat de
vi ra le re pli ca tie remt) en (ii) ge lijk tij di ge ong econ tro leer de zelf aan -
val (ong econ tro leer de sys te mi sche ont ste king ge as so cieerd met
niet-oplos sen de ont ste king). In een der ge lij ke dis func ti o ne le toe -
stand raakt de ont ste kings re ac tie bij in fec tie met ziek te ver wek kers
in een stroom ver snel ling, met feed-for ward cy cli van pro duc tie van
bood schap pers (bv. cy to ki ne hor mo nen en re ac tie ve zuur stof spe -
cies, ROS) die ex ces sie ve ge pro gram meer de cel dood en or gaan fa len 
ver oor za ken.17-22 Een toe stand van chro ni sche, niet-oplos sen de ont -
ste king is ook nauw ver bon den met chro ni sche aan doe ning en, zo als 
obe si tas23 en hy per ten sie,24 en is een oor za ke lij ke fac tor bij ziek -
ten, zo als hart- en vaat ziek ten,25 di a be tes,26 en an de re reeds be -
staan de aan doe ning en die ge paard gaan met een ver hoogd ri si co op 
ernsti ge COVID-19.27,28 

Voor al obe si tas is nauw ver bon den met de pre va len tie en ernst van
COVID-19.29 Veel ne ga tie ve ef fec ten van obe si tas kun nen wor den
toe ge schre ven aan een over maat aan vis ce raal vet30,31 dat me ta -
bo lisch ac tief is en pro-in flam ma toi re cy to ki nes pro du ceert.32-34
Reeds be staan de niet-oplos sen de ont ste king ge as so cieerd met een
over maat aan vis ce raal vet heeft de zelf de hoofd ken mer ken als de
bij ko men de acu te dis func tie van het im muun sys teem uit ge lokt door 
ernsti ge COVID-19 (fi guur 1), waar van de laat ste kan wor den ge zien
als een meer dra ma ti sche ver sie van laag gra di ge chro ni sche
(niet-oplos sen de) ont ste king. Acu te in fec tie komt dus blijk baar bo -
ven op be staan de chro ni sche ont ste king en mi cro bi oom dys bi oom
(fi guur 1; zie ook hier on der), en SARS-CoV-2 leidt tot een bui ten spo -
ri ge re ac tie met mas sa le or gaan scha de door reeds be staan de
niet-oplos sen de ont ste king te ver er ge ren. PASC wordt op soort ge lij -
ke wij ze ge ken merkt door een lang du ri ge ont ste kings re ac tie van de
gast heer op het vi rus,9 en in ter ven ties die niet-oplos sen de ont ste -
king aan pak ken (zie pa ra graaf over voe ding, lichaams be we ging en
stressbe heer) kun nen dus zo wel de acu te als de post acu te ge vol gen
van COVID-19 ver be te ren.

Fi guur 1.

Sche ma ti sche voor stel ling van de cy clus van niet-oplos sen de ont ste -
king, pro duc tie van re ac tie ve zuur stof spe cies (ROS), mi cro bi oom -
dys bi o se, en ver min der de an ti vi ra le res pons door het in ter fe ron

6



(IFN) sys teem (dat vi ra le re pli ca tie remt) in re la tie tot men se lij ke le -
vens stijl fac to ren (oran je ka der). Afwij king en van de im muun-ho me -
os ta se bestendigen de afgebeelde cyclus.3

Voorts wor den zo wel niet-oplos sen de ont ste king en49 als
SARS-CoV-2 in fec tie50 (zie ook hier on der) in ver band ge bracht met
dys bi oom dys bi o se van het darm mi cro bi oom (fi guur 1), een ver min -
der de darm bar rière, en als ge volg daar van lek ka ge van im mu nos ti -
mu le ren de bac te ri ën en bac te ri ële pro duc ten (mi cro bi ële trans lo ca -

7

3 Figuur  1 benadrukt de interacties tussen ongecontroleerde
systemische ontsteking, waarbij ROS en vernietiging van met het
virus geïnfecteerde cellen door geprogrammeerde celdood een
belangrijke rol spelen35-37 en de productie van antiviraal IFN (figuur
1), cytokine-eiwitten die cruciaal zijn voor de virale afweer bij
gewervelde dieren.38-40 Bij de meeste zoogdieren, waaronder de mens,
wordt IFN alleen geactiveerd bij infectie.41 Veel virussen hebben
manieren gevonden om de productie van IFN-eiwit te remmen nadat
de IFN-genexpressie is geactiveerd.42,43 Zo kan SARS-CoV-2 het
menselijke IFN-boodschapper-RNA vernietigen en daardoor de
eiwitproductie remmen.44 Zoals weergegeven in figuur 1 kan ook een
reeds bestaande chronische ontsteking de IFN-respons verzwakken.
Omgekeerd verhindert remming van de IFN-productie en
-signalering45 door het virus dat IFN’s de systemische
ontstekingsreactie beperken46,47 (figuur 1; zie ook48). Een dergelijke
combinatie van een verminderde IFN-respons en een spiraalvormige
systemische ontsteking (figuur 1) kan de sleutel zijn tot het ontstaan
van ernstige ziekte door SARS-CoV-2 bij de mens.



tie) in de bloed baan. Zo is het bac te ri ële li po po ly sac cha ri de (LPS)
een mar ker van mi cro bi ële trans lo ca tie en een en do toxi ne die im -
muun cel len ac ti veert en een sys teem om vat ten de ont ste kings re ac -
tie in gang zet.51,52 Het aan pak ken van de on der lig gen de niet-oplos -
sen de ont ste king en de daar uit voort vloei en de mi cro bi ële trans lo ca -
tie is dus nood za ke lijk om ernsti ge COVID-19 te voor ko men. Ge luk -
kig, en zo als be schre ven in het deel over voe ding, lichaams be we ging 
en stressbe heer sing, kun nen tal rij ke le vens stijl fac to ren sa men een
even wicht i ge im muun res pons her stel len en niet-oplos sen de ont ste -
king en voorkomen.

Darm mi cro bi oom, vi ra le in fec ti vi teit en ont ste kings re -
ac tie 
Fi guur 2 toont het darm mi lieu in zo wel zijn func ti o ne le toe stand
(eu bi o se) als zijn ver stoor de toe stand (dys bi o se). Hie ron der wordt
het be wijs sa meng evat dat mi cro-or ga nis men meer de re rol len spe -
len bij het be ïnvloeden van de re sul ta ten van een SARS-CoV-2 in fec -
tie. Reeds be staan de dys bi oom-dys bi oom in de darm gaat vaak ge -
paard met niet-oplos sen de ont ste king en,53 wat het in fec tie ri si co be -
ïnvloedt54 en een re den kan zijn waar om zelfs schijn baar ge zon de
per so nen ernsti ge COVID-1955 kun nen ont wik ke len (fi guur 2). Kor -
tom, com po nen ten van het men se lij ke mi cro bi oom be ïnvloeden (i)
de snel heid waar mee vi rus sen de men se lij ke cel len bin nen dring en
en (ii) of de men se lij ke im muun res pons al dan niet uit loopt op een
ong econ tro leer de ont ste king met mas sa le or gaan scha de.
SARS-CoV-2 in fec tie wordt in ver band ge bracht met een dys bi oom
van het darm mi cro bi oom, waar on der een ver min der de bac te ri ële
di ver si teit met een ver min der de over vloed aan nut ti ge sym bi on ten
en een ver hoog de over vloed aan op por tu nis ti sche pa tho ge nen.56

Fi guur 2.

Sche ma ti sche voor stel ling van de men se lij ke dar mom ge ving en de
ver ban den met de wer king van het im muun sys teem. In een ge zond -
heids be vor de ren de dar mom ge ving (eu bi o se) hand ha ven ana ërobe
fer men to ren de in te gri teit van de darm bar rière en voor ko men zij de 
trans lo ca tie van en do toxi nen in de bloed stroom en de daar uit
voort vloei en de con sti tu tie ve ac ti ve ring van im muun cel len. In een
dys bi o tisch darm mi cro bi oom daar en te gen, zo als tij dens een in fec tie 
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met SARS-CoV-2, wordt de in te gri teit van de darm bar rière ver zwakt. 
Bo ven dien ver min dert de bin ding van SARS-CoV-2 aan het
ACE2-B0AT1-re cep tor com plex en de daar op vol gen de be we ging van
dit com plex naar de en te ro cyt de be schik baar heid van dit com plex
voor zijn func ties in (i) de pro duc tie van an ti vi ra le af weer stof fen, (ii)
darm-bar rière-on der steu nen de tight-junc ti on ei wit ten, en (iii) elek -
tro ly ten- en glu co se-ho me os ta se. Het net to-ef fect van deze ve ran -
de ring en is een ver stoor de darm- en im muun om ge ving met een
zich zelf in stand hou den de cyclus van microbiële translocatie en
ongecontroleerde immuunactivatie. ACE2, ang i o ten si ne- con ver te -
rend enzym 2. 4

9

4 Het bewijs dat COVID-19 gepaard gaat met een aantasting van de
darmbarrière omvat verhoogde niveaus van het bacteriële endotoxine
LPS bij personen die aan COVID-19 overleden zijn in vergelijking met
overlevenden57 (figuur 2; zie ook 45). Een van de mechanismen
waardoor SARS-CoV-2 de darmfunctie aantast, is het gebruik van
angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2) receptoren in de darmen
(en ook in de longen) om menselijke cellen binnen te dringen.58 Bind -
ing van SARS-CoV-2 aan ACE2-receptoren (figuur 2) leidt tot
verplaatsing van dit re cep tor-viruscomplex in de cel,59 en vermindert zo
het vermogen van ACE2 om de cellen van de darm te voorzien van
voeding en andere ondersteuning voor hun functie om de integriteit van



Een van de sub stra ten die wor den be ïnvloed door de on be schik -
baar heid van ACE2 is het voe dings ami no zuur tryp to faan, dat no dig
is voor de pro duc tie van an ti mi cro bi ële pep ti den.60,62 Ver sto ring
van de tryp to faan ho me os ta se via ver min der de be schik baar heid van 
ACE2 kan ook recht streeks bij dra gen tot ong econ tro leer de ont ste -
king, zo als ge zien bij pa ti ënten die be smet zijn met
SARS-CoV-2.62,68-70 Ver min der de voed se lin na me tij dens ziek te kan
de be schik baar heid van tryp to faan verd er ver min de ren (de rol van
voe ding wordt in de tail on der zocht in het on der staan de deel 4 over
ernsti ge COVID-19 is ge kop peld aan ex ter ne fac to ren die de men se -
lij ke im muun af weer aan tas ten). Ges toor de tryp to faan ab sorp tie en
-me ta bo lis me kun nen ook be trok ken zijn bij PASC-symp to men, zo als 
spier zwak te, hoofd pijn en de pres sie als ty pi sche ken mer ken van
tryp tof aang ebrek.71

Bo ven dien kun nen com po nen ten van het darm mi cro bi oom de
ACE2-ex pres sie ver ho gen of ver la gen72 (fi guur 2) en zo de snel heid
van cel lu lai re bin nenk omst van SARS-CoV-2 en an de re ACE2-af hank -
elij ke pro ces sen be ïnvloeden. Met name wor den vaak an ti bi o ti ca
voor ge schre ven als be han de ling voor COVID-19 on danks de vi ra le
oor sprong van deze ziek te73 en het re la tief lage aan tal be ves tig de
mi cro bi ële in fec ties tij dens COVID-19.74 Er be staat dus be zorgd heid
dat an ti bi o ti ca de gun sti ge darm mi cro bi o ta kun nen eli mi ne ren en
de dys bi o se bij pa ti ënten die be smet zijn met SARS-CoV-2 kun nen
ver er ge ren.75,76Fi guur 3 plaatst de ef fec ten van dys bi o se of eu bi o se
van het mi cro bi oom in de con text van an de re fac to ren die hier on -
der wor den be spro ken, waar on der le vens stijl en en do ge ne fac to -
ren. De rol van leef stijl fac to ren als aan vul len de be han de ling om
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de darmbarrière te handhaven.60,61 Om deze functies uit te voeren
moet ACE2 in de darm een interactie aangaan met B0AT1,62-64 een
transporteur van substraten die nodig zijn voor de productie van
antivirale afweerstoffen en darm-barrière- ondersteunende tight-junc -
tion eiwitten en voor de elektrolyt en glu cose homeostase.60 Wanneer
ACE2 door SARS-CoV-2 wordt ge-highjacked voor virale toegang tot
de cellen, is ACE2 niet beschikbaar voor zijn interactie met B0AT1.
Aangezien ACE2 bovendien een reg u la tor is van het
renine-angiotensinesysteem,65 kan een verminderde ACE2 in pan -
creas-bèta-isletcellen de insuline secretie verstoren en bijdragen tot de
ontwikkeling van hyperglykemie en diabetische ketoacidose.9,66,67



COVID-19 ge as so cieer de dys bi o se aan te pak ken, wordt verd er on -
der zocht in het ge deel te over voe ding, lichaams be we ging en
stressbe heer.

Fi guur 3.

Over zicht van fac to ren die de an ti vi ra le af weer en de im muun con -
tro le be lem me ren (groe ne ar ce ring) of ver ster ken. De mo der ne le -
vens stijl, ge ken merkt door een on even wicht i ge voe ding, chro ni sche
psycho lo gi sche stress, se den ta ris me en bloot stel ling aan mi lieu ver -
ont rei ni gen de stof fen, werkt sa men met ge ne ti sche en an de re en -
do ge ne fac to ren om de men se lij ke im muun res pons te doen ont spo -
ren en niet-oplos sen de ont ste king en te ver oor za ken (oran je ar ce -
ring). Daar en te gen kun nen een even wicht i ge le vens stijl en/of be -
paal de en do ge ne fac to ren (blau we ar ce ring) een even wicht i ge im -
mu ni teit en an ti vi ra le af weer her stel len, ter wijl ook or gaan scha de
wordt be perkt. ACE2, ang i o ten si ne-con ver te rend en zym 2; GL, gly -
ce mi sche be las ting (de gly ce mi sche in dex van een kool hy draat in de
voe ding, d.w.z. hoe snel het wordt om ge zet in glu co se,
vermenigvuldigd met de hoeveelheid die per dag wordt
geconsumeerd); IFN, interferon; verzadigd; SCFA, vetzuur met korte
keten; onverzadigd.
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Een re cent uit ge breid over zicht van ve ran de ring en in de sa men stel -
ling van het mi cro bi oom gaf een uit put ten de lijst van bac te rie- en
schim mel ge slach ten en -soor ten die be ïnvloed wor den door
SARS-CoV-2 in fec tie, die kun nen wor den ing edeeld in (1) ver lies van
mi cro-or ga nis men die of wel recht streeks de vi ra le in fec ti vi teit te -
geng aan of ong econ tro leer de ont ste king voor ko men en (2) ver -
hoog de ni veaus van mi cro-or ga nis men die of wel de SARS-CoV-2 in -
fec ti vi teit ver ster ken of ong econ tro leer de ont ste king be vor de -
ren.77Fi guur 3 toont ge se lec teer de voor beel den van darm bac te ri ën
die in ver band wor den ge bracht met hoge of lage ge voe lig heid voor
ernsti ge COVID-19 en PASC.5 

Ge zien de rol van bu ty raat bij het hand ha ven van de in te gri teit van
de darm bar rière8 en het on der con tro le hou den van ont ste king en,
kan een ver min der de bu ty raat pro duc tie tij dens COVID-19 de reeds
be staan de dys bi oom-dys bi oom in de darm ver er ge ren en een op -
waart se spi raal op gang breng en van verd ere ver zwak king van de
darm bar rière, mi cro bi ële trans lo ca tie en sys te mi sche ont ste king.
SARS-CoV-2 ver oor zaakt een der ge lij ke ont ste king (zie hier bo ven)
en be scha digt het spijs ver te rings stel sel.86 Per sis ten te ont ste king is
ook waar ge no men bij per so nen met PASC;87 PASC kan ook ge paard 
gaan met per sis te ren de darm mi cro bi o se dys bi o se88 en er wer den
ver hoog de mar kers van darm per me a bi li teit ge zien bij kin de ren met
een mul ti sys teem in flam ma toi re stoor nis die zich kan ont wik ke len
na acu te COVID-19.89 In een uit ge breid over zicht van on der lig gen de
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5 Voorbeelden van bacteriën met beschermende effecten tijdens
SARS-CoV-2 infectie zijn (i) bacteriën die de ACE2 expressie in het
co lon verminderen,78 zoals Bacteroides (prevalentie negatief
gecorreleerd met fecale virale belasting),79 (ii) bacteriën die betrokken
zijn bij het tryptofaan metabolisme, zoals Alistipes (versterkt in fe ces
van patiënten met lage/geen COVID- infectiviteit),80 iii) die de
darmimmuunhomeostase handhaven (Alistipes onderdonkii),81 en/of
iv) die het vetzuur met korte keten (SCFA) butyraat produceren
(Faecalibacterium prausnitzii; 82Figuur 3). SCFA’s zijn eindproducten
van bacteriële fermentatie met anti-inflammatoire functies (dempen van
de pro-inflammatoire werking van NF-kB en andere effecten).83,84
Butyraat houdt ook de integriteit van de darmbarrière in stand;85
dalingen in de butyraat-producenten Ruminococcaceae en
Lachnospiraceae werden in verband gebracht met ernstige COVID-19.79



fac to ren van PASC87 werd even eens ge we zen op niet-oplos sen de
ont ste king en mi cro bi o se dys bi o se, als ook op bij ko men de ken mer -
ken (waar on der ver min der de IFN-pro duc tie).

Dys bi o se van het mi cro bi oom bij COVID-19 strekt zich uit tot het
ora le mi cro bi oom.90 Pa ti ënten met PASC “had den sig ni fi cant ho ge re 
abun dan ties van mi cro bi o ta die ont ste king en in du ce ren, zo als le den 
van de ge ne ra Pre vo tel la en Veil lo nel la, die, nota bene, soor ten zijn
die LPS pro du ce ren.”90 Ook is op ge merkt dat de sa men stel ling van
het mi cro bi oom van pa ti ënten met PASC “ver ge lijk baar was met die
van pa ti ënten met het chro nisch ver moeid heids syn droom.”90

Op ba sis van deze be vin ding en stel len wij voor dat diee ton der steu -
ning, en mo ge lijk bac te ri ot he ra pie, ge richt op het her stel van bu ty -
raat pro du ce ren de en an de re be scher men de bac te ri ën, eu bi o se kan
be vor de ren en vi ra le in fec ti vi teit en ca ta stro fa le ont ste king en tij -
dens en na een SARS-CoV-2 in fec tie kan te geng aan77 (zie het hoofd -
stuk over voe ding, lichaams be we ging en stres sma na ge ment).

Met name wor den cy tok inen tij dens COVID-19 voor na me lijk vrij ge -
maakt door im muun cel len in de long en,91 hoe wel dit nog moet
wor den be ves tigd voor de omi cron va ri ant die min der long scha de
lijkt te ver oor za ken.92 In de vol gen de pa ra graaf over de darm-long as 
wordt ing egaan op het ver band tus sen de toe stand van het darm-
en het long mi cro bi oom.93

Darm-Long-as Zo als af ge beeld in fi guur 4, is de darm-long-as een
bi-di rec ti o ne le rou te voor de pas sa ge van darm pro duc ten, waar on -
der zo wel gun sti ge als ong un sti ge mi cro bi ële me ta bo lie ten, via de
bloed baan naar de long en, en van long pro duc ten naar de darm.94
Zo wor den im muun fac to ren en cel len van de darm naar de long en
ge trans por teerd voor een rol in de be scher ming te gen lucht we gin -
fec ties.95,96 Darm mi cro bi ële pro duc ten zo als SCFA’s kun nen de an -
ti vi ra le re ac ties in de lucht we gen ver be te ren,97,98 waar on der de
IFN-res pons99 (zie fi guur 1). Een an der pro duct, de sa mi no ty ro si ne,
ge pro du ceerd door darm bac te ri ële fer men ta tie van fla vo no ïden uit
de voe ding,100,101 ver plaatst zich ook van de darm naar de long en,
ver hoogt de IFN-sig na le ring, be schermt te gen in flu en za-in fec tie,102

en kan ook eni ge be scher ming bie den te gen ernsti ge COVID-19.103
Dit is één mecha nis me voor de an ti vi ra le en ont ste kings rem men de
ef fec ten van fla vo no ïden uit groen ten, krui den en spe ce rij en.104
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Fi guur 4.

Sche ma ti sche voor stel ling van de darm-long-as. Het maag darm ka -
naal en de lucht we gen zijn met el kaar ver bon den, zo dat een
niet-oplos sen de ont ste king in het ene ge bied de im mu ni teit en de
mi cro bi ële sta tus in het an de re ge bied ne ga tief kan be ïnvloeden.
Bo ven dien kun nen deel tjes en an de re ver ont rei ni gen de stof fen
recht streeks in bei de lucht we gen te recht ko men, waard oor
systemische ontstekingen worden veroorzaakt.

Het darm mi cro bi oom geeft dus dui de lijk vorm aan de long im -
muun res pons,99,105 en dys bi oom van het darm mi cro bi oom ver -
hoogt het ri si co van adem ha lings ziek ten.95 Leef stij lin ter ven ties die
de eu bi o se her stel len, kun nen daard oor een be scher men de rol
spe len te gen lucht we gin fec ties zo als SARS-CoV-2. Omge keerd kan
long ont ste king de darm mi cro bi o ta106 ne ga tief be ïnvloeden en de
vi ra le af weer verd er ver zwak ken. Bo ven dien kun nen mi lieu ver ont -
rei ni gen de stof fen, zo als zwe ven de deel tjes (PM), recht streeks in
zo wel de dar men als de long en te recht ko men (fi guur 4), sys te mi -
sche ont ste king en ver oor za ken in de hele darm-long-as en het
long- en darm mi cro bi oom ver sto ren107.
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Sec tie 2: Weer stand van vleer mui zen te gen
SARS-CoV-2 is ge kop peld aan een lage nei ging tot
ont ste king en een unie ke IFN-res pons.
Deze sectie geeft een kort over zicht van het be schik ba re be wijs dat
en waarom vleer mui zen re sis tent zijn te gen vele vi rus sen en die nen
als ve hi kel voor vi ra le overd racht naar men sen. Als we be grij pen
hoe vleer mui zen vi ra le in fec tie en ont ste king on der con tro le hou -
den, kun nen we mis schien aan wij zing en ge ven voor het be heer van
niet-oplos sen de ont ste king en bij men sen door een com bi na tie van
far ma co lo gi sche en le vens stijl ge nees kun de. Vleer mui zen zijn vi ra le
re ser voirs, die wei nig of geen na de li ge ef fec ten on der vin den van vi -
rus sen die bij men sen ernsti ge ziek te ver oor za ken.39,108,109 Vleer -
mui zen ver to nen unie ke im muun re ac ties die hun rol als voor ou der -
lij ke gast heer voor co ro na vi rus sen hel pen ver kla ren. Ver min der de
in flam ma toi re pathways, ge kop peld aan een bij zon der ef fec tie ve
IFN-ge ba seer de di rec te in hi bi tie van vi ra le re pli ca tie,110,111 stel len
vleer mui zen in staat om vi ra le in fec ties on der con tro le te hou den en 
te ge lij ker tijd over ma ti ge zelf aan val en re sul te ren de or gaan scha de
te vermijden. 

Sec tie 3: Ernsti ge COVID-19 hangt ook sa men met
en do ge ne bi o lo gi sche fac to ren
Ve rou de ring en ver zwak te af weer 
Het ve rou de rings pro ces wordt ge or kes treerd door een ge ne tisch
ge pro gram meer de ver schui ving naar een pro-oxi da tie ve, pro-in -
flam ma toi re toe stand die in toe ne men de mate de ge pro gram meer -
de cel dood be vor dert.118-121 Naar ma te men sen ou der wor den, ope -
nen de mi tochon dri ën hun “gif kast”122 en ver ho gen ze de ROS-pro -
duc tie, wat leidt tot chro ni sche sys te mi sche ont ste king en leef tijds -
ge bon den ziek ten. Ve rou de ring kan dus wor den ge zien als een toe -
stand van in flam ma ging,123 dat wil zeg gen, steeds min der en min der 
oplos sen de ont ste king en. Ou de ren doen er dus lang er over om de
ac ti va tie van het im muun sys teem op te los sen124 en de af gif te van
cy tok inen is ho ger op ou de re leef tijd.125 Deze ziens wij ze strookt ook
met rap por ten dat gen lo ci die ver band hou den met niet-oplos sen de 
ont ste king126,127 een ge ne tisch ri si co vor men voor ernsti ge
COVID-19. Te ge lij ker tijd ver to nen ou de re cel len een ver zwak te vi ra -
le af weer met af na me van de IFN-res pons128-130 (fi gu ren 1-3).
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De ver stoor de im muun om ge ving die ken mer kend is voor ve rou de -
ring is ook ge kop peld aan een dys bi o tisch darm mi cro bi oom; ou de re
men sen ver to nen een ver lies aan SCFA-pro du ce ren de Bi fi do bac te ri -
ën, Lac to ba cil lus, en an de re die es sen tieel zijn voor het be houd van
de in te gri teit van de darm bar rière en het voor ko men van
niet-oplos sen de ont ste king en.131,132 Ver der kan ve rou de ring van in -
vloed zijn op de ACE2-ni veaus, waar bij voor al ve rou de ren de man -
nen een ver hoog de ACE2 in hart en long en ver to nen.133 Aang ezien
ACE2 cru ci aal is voor de cel lu lai re in tre de van SARS-CoV-2, vormt
een ver hoog de ACE2 - in com bi na tie met een ont ste kings om ge ving,
een dys bi oom dys bi oom en een ver min der de vi ra le af weer - een
verd ere ver kla ring voor het feit dat ou de re per so nen een ver hoogd
ri si co lo pen op ernsti ge COVID-19134 (fi gu ren 1 en 4 en33).

Zwaar lij vig heid, bui ten spo rig vis ce raal vet en
niet-oplos sen de ont ste king 
De ac cu mu la tie van bui ten spo rig vis ce raal vet wordt in ver band ge -
bracht met een ver zwak te af weer te gen vi rus sen zo als SARS-CoV-2
en met ong econ tro leer de sys te mi sche ont ste king.135,136 Bei de ken -
mer ken, d.w.z. ver zwak te af weer en sys te mi sche zelf aan val, dra gen
waar schijn lijk bij tot de cor re la tie tus sen zwaar lij vig heid en ernsti ge
COVID-19. De spi raal vor mi ge af weer te gen vi rus sen zo als
SARS-CoV-2 wordt in ver band ge bracht met een ver zwak te af weer.
In het bij zon der is de spi raal vor mi ge im muun res pons op
SARS-CoV-2 blijk baar ge su per po neerd op een chro ni sche pro-in -
flam ma toi re toe stand ge as so cieerd met een over maat aan me ta bo -
lisch ac tief vis ce raal vet.137-139 Een over maat aan pro-in flam ma toir
vis ce raal vet kan ook een drij ven de kracht zijn ach ter de as so ci a tie
tus sen PASC en zwaar lij vig heid.140

Omge keerd biedt het ver band tus sen over ma tig vis ce raal vet en
niet-oplos sen de ont ste king en mo ge lijk he den om met obe si tas sa -
men hang en de ziekterisico’s te ver min de ren door mid del van leef -
stij lin ter ven tie. Er is op ge we zen dat ge wicht slechts één van de vele 
fac to ren141 is die het COVID-19 ziek te ri si co be ïnvloeden. Op grond
van de hier bo ven ge noem de over we ging en lijkt het mo ge lijk dat er
al vóór een groot ge wichts ver lies voord elen te be ha len zijn door
een dieet vol an ti oxi dan ten en ome ga-3-vet ten en een daar uit
voort vloei en de ver min de ring van ong econ tro leer de ont ste king en.
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Even zo zou ge lijk tij di ge stressbe heer sing naar ver wach ting de cy clus 
van im muun dis func tie, dys bi oom van het mi cro bi oom en oxi da tie ve 
stress ver min de ren (fi guur 1). Dit uit ge brei de over zicht richt zich
dus op de wis sel wer king tus sen voe ding, lichaams be we ging en
stressbe heer sing bij het vorm ge ven van de stressres pons, het im -
muun sys teem en het darm mi cro bi oom. Voor meer de tails over leef -
stij lin ter ven ties om niet-oplos sen de ont ste king en te ver min de ren
en het ziek te ri si co in ver band met obe si tas te ver la gen, zie het ge -
deel te over voe ding, lichaams be we ging en stressbeheer.

Ge nen, bi o lo gisch ge slacht, IFN en ACE2 
Een re cent over zicht gaf een sa men vat ting van de ge ne ti sche va ri a -
tie in een aan tal ge nen die be trok ken zijn bij de in ter ac tie tus sen
SARS-CoV-2 en de mens.117 Zo blij ken man nen on even re dig zwaar
ge trof fen te wor den door ernsti ge COVID-19 (fi gu ren 1 en3),3, waar -
bij de frac tie van de ge mel de ge val len die re sul teert in de dood voor 
man nen meer dan twee maal zo groot is als voor vrou wen, on danks
ong eveer ge lij ke in fec tie per cen ta ges tus sen de ge slach ten.142,143

Man ne lijk ge slacht is ook een ri si co fac tor voor pul mo na le PASC.144

De an ti vi ra le IFN-pro duc tie was ho ger bij vrou wen dan bij man nen,
waar schijn lijk door ver schil len in de rol van ge slachts hor mo nen bij
de re gu le ring van IFN-ge nen145 (fi gu ren 1 en3).3. De ho ge re oe stro -
geen ni veaus bij pre me no pau za le vrou wen dan bij man nen,146,147 en
de con tro le van IFN-re gu le ren de fac to ren door oe stro geen, bie den
een mo ge lijk heid voor een ver hoog de IFN-pro duc tie en daar mee sa -
men hang en de be scher ming te gen ernsti ge COVID-19 bij vrou -
wen.148 Deze be vin ding en ko men over een met be rich ten dat func -
tie ver lies van be paal de IFN-ge nen149,150 een ge ne tisch ri si co voor
ernsti ge COVID-19 kan vor men.

Zo als hier bo ven ver meld, ver hoogt ve rou de ring de ACE2-ni veaus,
en dit was voor al pro mi nent bij ou de re man nen133 en man nen met 
hart fa len151 (fi guur 3). Een ver hoogd ACE2-ge hal te kan bij dra gen tot
een gro te re ernst van de ziek te bij man nen doord at SARS-CoV-2 af -
hank elijk is van ACE2 om de cel len bin nen te dring en. De sterk ste
as so ci a tie van een gen lo cus met COVID-19 die tot dus ver is ge -
ïdentificeerd, be treft de lo cus 3p221.31,15een re gio met ge nen die een 
in ter ac tie aang aan met de ACE2-re cep tor.153
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Bo ven dien kan de bin dings af fi ni teit van SARS-CoV-2 spi ke-ei wit met
de ACE2-re cep tor wor den be ïnvloed door re cen te lijk aang etoon de
ge ne ti sche va ri a tie in de men se lij ke ei wit ten die het spi ke-ei wit
split sen tot de vorm met een hoge af fi ni teit voor ACE2. Deze men se -
lij ke ei wit ten, waar on der de pro te a sen fu ri ne en TMPRSS2, ver to -
nen aan zien lij ke ge ne ti sche va ri a tie, die een rol kan spe len bij de ex -
tre me va ri a bi li teit van de re sul ta ten, van geen symp to men tot ex -
tre me ziek te.117

Bi o lo gi sche ge slachts- en ge drags ver schil len 
Ver schil len in le vens stijl kun nen bi o lo gi sche ver schil len ver ster ken.
Ta baks ge bruik en co ma zui pen dra gen bei de bij tot niet-oplos sen de
ont ste king en en ver min der de vi ra le kla ring,154-157 en ko men va ker
voor bij man nen.157,158 Man nen was sen ook min der vaak hun han -
den,159 dra gen min der vaak een mas ker,160 en ne men min der vaak
so ci aal af stand.161 De gro te re waar schijn lijk heid dat man nen ri si co -
ge drag162 ver to nen, geldt dus ook voor de COVID-19-pan de mie.163

Opmer ke lijk is dat het aan tal ge val len van COVID-19 ong eveer ge lijk
lijkt te zijn voor man nen en vrou wen; ge zien de gro te overd raag -
baar heid van het vi rus kan ri si co ge drag niet al leen lei den tot be -
smet ting van de ri si co ne mer, maar ook van de ge nen die met de ri si -
co ne mer om gaan. Voorts zijn vrou wen va ker front lijn wer kers dan
man nen, met name front lijn wer kers in de ge zond heids zorg,164 het -
geen ook kan bij dra gen tot de ver ge lijk ba re be smet tings per cen ta -
ges van vrou wen en man nen.

Sec tie 4: Ernsti ge COVID-19 houdt ver band met ex -
ter ne fac to ren die de men se lij ke im muun af weer
aan tas ten
Zo als af ge beeld in fi guur 3, dra gen een on even wicht i ge voe ding, of -
wel licha me lij ke in ac ti vi teit of wel over ma ti ge lichaams be we ging,
chro ni sche psycho lo gi sche stress en mi lieu ver ont rei ni gen de stof fen
al le maal bij tot niet-oplos sen de ont ste king en met als ge volg een
ver min der de im mu ni teit te gen ziek te ver wek kers en over ma ti ge
zelf aan val op lichaams sys te men. Voe ding, lichaams be we ging en
stress wer ken dus sy ner ge tisch met el kaar en met SARS-CoV-2 - ver -
moe de lijk door de zelf de mo le cu lai re spe lers aan te pak ken. Een
voor beeld is NF-kB en/of zijn sig naal we gen (b.v. p38 MAP ki na -
se).165-175 Hoe wel een on even wicht i ge le vens stijl met be trek king tot
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de bo veng enoem de ex ter ne fac to ren ver moe de lijk pre dis po neert
voor di ver se co-mor bi di tei ten en ernsti ge COVID-19 bij men sen, is
de le vens stijl aan pas baar (zie pa ra graaf over voe ding, lichaams be -
we ging en stressbe heer), en ve ran de ring en op per soon lijk en be -
leids ni veau in de rich ting van een ge zon de le vens stijl kun nen een rol 
spe len bij de pre ven tie van ernsti ge ziek ten.

One ven wicht i ge voe ding 
Re gel ma ti ge con sump tie van be werk te, te ener gie rij ke, mi cro nu tri -
ëntarme voe ding be vor dert niet-oplos sen de ont ste king en176 (fi guur
3). Een dieet met wei nig heel fruit, groen ten, za den en vol le gra nen
le vert geen ont ste kings rem men de mi cro nu tri ënten. Bo ven dien le -
ve ren voe dings mid de len met veel vrije sui kers, snel ver bran dend
zet meel en/of ver za digd vet niet al leen een over schot aan ca lo rie ën, 
maar die nen zij te ge lij ker tijd als gen re gu la to ren die hunk ering en
ver oor za ken en over ma ti ge ve top slag in een die pe laag rond het
mid del176-181 (vis ce raal vet) be vor de ren. Door dat vis ce ra le vet cel len
me ta bo lisch ac tief zijn en voort du rend ont ste kings op wek ken de hor -
mo nen pro du ce ren, be vor de ren ze, als ze in over vloed aan we zig
zijn, niet-oplos sen de ont ste king en. 

Voe dings mid de len met een hoge ver hou ding van ont ste kings be vor -
de ren de ome ga-6-vet ten tot ont ste kings oplos sen de ome ga-3-vet -
ten wor den ook in ver band ge bracht met niet-oplos sen de ont ste -
king en.181-187 

De mo der ne voe ding biedt een bui ten spo rig hoge ver hou ding van
ome ga-6- tot ome ga-3-oli ën, gro ten deels in de vorm van in mas sa
ge pro du ceer de plan taar di ge oli ën.184,185,188 Bo ven dien heb ben ver -
werk te voe dings mid de len een te kort aan pre bi o ti sche voe dings -
com po nen ten, zo als ve zels en oli go sac cha ri den, die no dig zijn als
voed sel voor ge meen schap pen van fer men te ren de darm mi cro ben
waar van de af val pro duc ten die nen als men se lij ke gen re gu la to ren,
zo als bu ty raat,189,190 met ont ste kings oplos sen de ef fec ten. Fi guur 5
laat zien hoe vrije sui kers (zo als de ta fel sui ker sacha ro se) en snel
ver bran den de zet me len vroeg tij dig wor den ver wij derd tij dens hun
pas sa ge door de men se lij ke darm, waard oor er geen voed sel over -
blijft voor fer men te ren de darm mi cro ben. Zon der voe dings be stand -
de len die de hele weg naar de dik ke darm af leg gen (on oplos ba re ve -
zels, zo als cel lu lo se, oplos ba re ve zels, zo als pec ti ne en fruit pulp, re -

19



sis tent zet meel, en sui kers met een kor te ke ten of oli go sacha ri den),
zijn fer men te ren de mi cro ben niet in staat om SCFA’s zo als bu ty raat
te pro du ce ren, die no dig zijn om de darm-bar rière-in te gri teit in
stand te hou den,191,192 niet-oplos sen de ont ste king en te gen te gaan,
en an de re vi ta le func ties te on der steu nen.

Fi guur 5.

Me ta bo lis me van snel bran dend zet meel (hoge gly ce mi sche in dex;
snel af ge bro ken tot glu co se) ver sus ve zels, re sis tent zet meel en oli -
go sac cha ri den. Snel bran dend zet meel wordt in de dun ne darm ver -
teerd tot glu co se en kan de eet lust ver gro ten en ve top slag be vor de -
ren. Ve zels, re sis tent zet meel en oli go sacha ri den daar en te gen wor -
den al leen door mi cro-or ga nis men in de dik ke darm ver teerd tot
sui kers die ver vol gens door an de re mi cro-or ga nis men wor den ge -
fer men teerd tot vet zu ren met een kor te ke ten, zo als bu ty raat.
Chro ni sche psycho lo gi sche stress ver zwakt de an ders im muun on -
der druk ken de stressres pons Ter wijl acu te psycho lo gi sche stress met 
tus sen po zen uit bar sting en van im muun on der druk ken de stres shor -
mo nen pro du ceert, ver zwakt chro ni sche stress ui tein de lijk dit
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stressres pons sys teem193 en draagt het bij tot niet-oplos sen de ont -
ste king en.194,195 Chro ni sche psycho lo gi sche stress ver stoort ook het
darm mi cro bi oom.81,196 Chro ni sche psycho lo gi sche stress in com bi -
na tie met een dieet met veel ome ga-6 vet zu ren en wei nig ont ste -
kings rem men de an ti oxi dan ten en an de re mi cro nu tri ënten sti mu -
leert niet-oplos sen de ont ste king en bij zon der sterk. Ter wijl acu te
stress kan lei den tot een tij de lij ke rem ming van eet lust/eten, kan
chro ni sche stress blijk baar eet lust/eten sti mu le ren, voor al met
hunk ering naar een ener gie rij ke voe ding rijk aan sui ker en vet.197
Ho ge re stres sni veaus wer den zo in ver band ge bracht met een on -
even wicht i ge voe ding en een ho ger lichaams ge wicht,198 en ver -
hoog de ni veaus van het stres shor moon cor ti sol wer den in som mi ge
stu dies po si tief ge as so cieerd met obe si tas.199 Daar om kan het be -
heer sen van chro ni sche psycho lo gi sche stress ook obe si tas te geng -
aan. Fi guur 3 vat deze ef fec ten sa men in de con text van an de re leef -
stijl fac to ren.

Ver der is er een vi cieu ze cir kel be schre ven waar bij (i) een on even -
wicht i ge leef stijl het ri si co op ernsti ge COVID-19 ver hoogt en, om ge -
keerd, (ii) de pan de mie de on even wich tig he den in de leef stijl ver er -
ger de door het verd er ver ho gen van chro ni sche stress, het ver min -
de ren van licha me lij ke ac ti vi teit en on even wich tig he den in de voe -
ding.140,200 Men sen met obe si tas rap por teer den een uit ge spro ken
verd ere ver min de ring van de kwa li teit van hun voe ding en van hun
licha me lij ke ac ti vi teit, als ook een ver slech te ring van hun gees te lij ke
ge zond heid.200 Zo als hier bo ven ver meld, kop pelt ons on der zoek de
ne ga tie ve ef fec ten van obe si tas aan over ma tig vis ce raal feit en de
ne ga tie ve me ta bo le ef fec ten daar van. Als zo da nig is over ma tig vis -
ce raal vet nau wer ver bon den met ne ga tie ve ge zond heids re sul ta ten
dan tra di ti o ne le mar kers van over ge wicht zo als de body mass in -
dex141,201,202 (BMI). Re cen te dis cus sies sug ge re ren ook dat een fo cus 
op ken mer ken zo als de BMI bij draagt aan body sha ming en ge -
wichts ge re la teer de stig ma ti se ring, die tij dens de pan de mie een
door obe si tas ver oor zaak te on even wicht i ge le vens stijl verd er ver -
sterk ten.141,200 Met name ge wichts ge re la teer de schaam te en stig -
ma ti se ring ver hoog den verd er de psycho lo gi sche nood141 en de pres -
sie,200 wat slech te voe dings keu zes ver er ger de,203 ver min der de mo ti -
va tie voor lichaams be we ging,204 en ver hoog de psycho lo gi sche
stress. Bo ven dien kan stig ma ti se ring ook de kwa li teit van de me di -
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sche zorg ver min de ren doord at zorg ver le ners zich con cen tre ren op
de BMI in plaats van op an de re ge zond heids maat re ge len en doord -
at men sen met obe si tas me di sche con tac ten ver mij den uit angst
voor mo ge lij ke schaam te.205 Ster ker nog, ge wichts ge re la teer de stig -
ma ti se ring is in ver band ge bracht met vroe ge re sterf te,206 wordt
ver on der steld een pri mair mecha nis me te zijn waard oor de
lichaams om vang de ge zond heid kan be ïnvloeden,207 en kan het
COVID-19 ri si co voor per so nen met over tol lig vis ce raal vet ver er ge -
ren.141 Deze ver ban den sug ge re ren dat psycho lo gi sche in ter ven ties
spe ci fiek ge richt moe ten zijn op body sha ming.

Vrou wen had den meer kans dan man nen om tij dens en na de
COVID-19-ge re la teer de qua ran tai ne psycho lo gi sche stress te er va -
ren, en een daar mee sa men hang end slecht voe dings pa troon en ver -
min der de lichaams be we ging.140 Psycho lo gi sche in ter ven ties zo als
be schre ven in het deel over voe ding, lichaams be we ging en
stressbe heer sing kun nen daar om be lang rij ke ver lich ting bie den,
voor al voor vrou wen die de ne ga tie ve psycho lo gi sche ge vol gen van
de pan de mie on der vin den, en de voord elen kun nen on der meer be -
staan uit min der vis ce raal vet en minder niet-oplossende
ontstekingen, vooral bij vrouwen.

Licha me lij ke in ac ti vi teit en bui ten spo ri ge lichaams be -
we ging 
Omdat an ti oxi dan ten in de voe ding moe ten sa men wer ken met an ti -
oxi dan ten zy men die in tern wor den ge pro du ceerd tij dens licha me lij -
ke ac ti vi teit,208 draagt licha me lij ke in ac ti vi teit verd er bij tot
niet-oplos sen de ont ste king en.8,176 In het mo der ne mi lieu con su me -
ren men sen noch vol doen de an ti oxi dan ten in de voe ding, noch pro -
du ce ren zij in tern vol doen de an ti oxi dan ten zy men om het im muun -
sys teem ef fec tief te la ten func ti o ne ren. Met name licha me lij ke in ac -
ti vi teit of over ma ti ge lichaams be we ging (voor al lichaams be we ging
zon der vol doen de tijd voor her stel) kan dys bi oom van het darm mi -
cro bi oom, aan tas ting van de in te gri teit van de darm bar rière en
niet-oplos sen de ont ste king en ver oor za ken.8,209 Onvol doen de of
over ma ti ge lichaams be we ging ver sterkt dus de ne ga tie ve ef fec ten
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van het mo der ne dieet en chro ni sche psycho lo gi sche stress (fi guur
3).

Ver ont rei ni gen de stof fen Mi lieu toxi nen dra gen verd er bij tot de op -
waart se spi raal van niet-oplos sen de ont ste king en en dys bi oom dys -
bi o se van het mi cro bi oom (fi guur 1) die het ri si co op het ont wik ke -
len van ernsti ge COVID-19 ver hoogt. Een van die ver ont rei ni gen de
stof fen is zwe ven de deel tjes in de lucht (fi guur 4), die een gro te ver -
schei den heid aan stof fen kun nen be vat ten, waar on der ni tra ten, sul -
fa ten en klei deel tjes,210 die al le maal de pro duc tie van ROS sti mu le -
ren.211-217 Zwe ven de deel tjes wor den in ver band ge bracht met een
ver min der de long ont wik ke ling en een ver min der de al ge he le long -
func tie218 en kun nen ook in het spijs ver te rings ka naal te recht ko -
men219 , waar ze de sa men stel ling van het darm mi cro bi oom ve ran -
de ren en de bu ty raat pro duc tie ver min de ren (fi guur 2). In het al ge -
meen zet ste de lij ke lucht ver ont rei ni ging ont ste kings- en oxi da tie ve
stressrou tes in gang.220,221 Ande re ver ont rei ni gen de stof fen kun nen
ver ge lijk ba re scha de lij ke ef fec ten heb ben222-225 en dus ook het ri si co 
op ernsti ge COVID-19 ver ho gen.

Sec tie 5: Door mo der ni se ring ver oor zaak te ong elijk -
heid in toe gang tot een ge zond heids be vor de ren de
le vens stijl
Ver ste de lij king heeft de hier bo ven be schre ven on even wicht i ge le -
vens stijl be vor derd, dat wil zeg gen een over ma ti ge con sump tie van
ener gie rij ke, mi cro nu tri ëntarme voe ding, een zit ten de le vens stijl,
chro ni sche psycho lo gi sche stress en een ver hoog de bloot stel ling
aan mi lieu toxi nes.226,227 Hoe wel bij na elke ge meen schap door deze
fac to ren wordt be ïnvloed, wor den niet alle ge meen schap pen in de -
zelf de mate ge trof fen. In ge meen schap pen met lage ink omens is de
kans klei ner dat zij toe gang heb ben tot ge zond voed sel met een
hoog nu tri ëntengehalte,172,228,229 of vei li ge ruim ten voor lichaams be -
we ging.230,231 

Etni sche min der he den en/of an de re per so nen met een la ge re so ci -
aal eco no mi sche sta tus wor den ook on even re dig zwaar ge trof fen
door chro ni sche psycho lo gi sche stress232,233 en bloot stel ling aan mi -
lieu gif.234,235 Omdat gezond heids be vor de ren de le vens stij len min der
toe gank elijk zijn voor ach ter ge stel de ge meen schap pen, lo pen in di vi -
du en in deze ge meen schap pen meer kans om het syn droom van
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niet-oplos sen de ont ste king en en mi cro bi oom dys bi oom172 (fi gu ren
1-3) en het daar uit voort vloei en de ho ge re ri si co op ernsti ge
COVID-19 te er va ren. Zo loopt in de VS 35% van de vol was se nen
met een ink omen van min der dan 15.000 dol lar het ri si co om ernsti -
ge COVID-19 te ont wik ke len bij be smet ting met SARS-CoV-2, ver ge -
le ken met 16% van de vol was se nen met een ink omen van 50.000
dol lar of meer.236 Bo ven dien is het aan tal zie ken hui sop na mes als
ge volg van COVID-19 twee tot vijf keer ho ger voor on der ver te gen -
woor dig de groe pen dan voor niet-His pa nic blanke per so nen.237

COVID-19 treft dus on even re dig veel men sen van kleur en men sen
met la ge re ink omens. 

Als de ong elijk he den in de toe gang tot een ge zond heids be vor de ren -
de le vens stijl (met even wicht i ge voe ding, stressver min de ring,
lichaams be we ging en scho ne lucht en wa ter) wor den aang epakt,
kun nen be han de laars ef fec tief leef stijl prak tij ken aan be ve len als pre -
ven tie ve maat re ge len en zo een cen tra le rol spe len bij het voor ko -
men van ernsti ge ziek te ver schijn se len bij men sen van alle ach ter -
gron den.

De sin for ma tie
Een an der ken merk van het mo der ne le ven is de ver sprei ding van
ver keer de in for ma tie die men sen er van kan weer hou den zich in te
la ten met we ten schap pe lijk on der bouw de stra te gie ën om het ri si co
en de ernst van COVID-19-in fec ties te ver min de ren (d.w.z. vac ci na -
tie). Men sen met een la ger oplei dings ni veau zijn vat baar der voor
der ge lij ke ver keer de in for ma tie238,239 en de vac ci na tie graad voor
COVID-19 is het laagst in ge meen schap pen met een laag oplei dings -
ni veau.240 Het ver ho gen van het oplei dings ni veau van de be vol king
kan dus een ex tra mid del zijn om pan de mie ën zo als COVID-19 te
voor ko men en/of te be heer sen.

Deel 2: Oplos sing en en in ter ven ties op ba sis van
mecha nis tisch in zicht

Een mecha nis tisch (oor za ke lijk) in zicht in hoe een met mo der ni se -
ring sa men hang en de le vens stijl ernsti ge vi ra le ziek ten ver oor zaakt,
biedt aan wij zing en voor in ter ven ties (fi gu ren 1-3). Aang ezien even -
wicht i ge voe ding, re gel ma ti ge lichaams be we ging en psycho lo gi -
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sche in ter ven ties alle ge richt zijn op ver ge lijk ba re mo le cu lai re spe -
lers en niet-oplos sen de ont ste king en ver min de ren (zie hier bo ven),
kun nen der ge lij ke le vens stijl fac to ren het ri si co van ernsti ge
SARS-CoV-2 ma ni fes ta ties en PASC ver min de ren. Bo ven dien kan de
sy ner gie tus sen de ver schil len de com po nen ten van de le vens stijl er -
toe lei den dat be schei den ver be te ring en op elk ge bied een krach tig
po si tief ef fect heb ben, met een aan zien lij ke ver min de ring van de
ont ste kings sig na le ring en de dys bi o se. Maar zelfs voor be schei den
ing re pen zal de toe gang tot de hui di ge ach ter ge stel de be vol kings -
groe pen ve ran de ring en op ge meen schaps ni veau ve rei sen.

Sec tie 6: Le vens stijl als aan vul len de be han de ling:
Voe ding, lichaams be we ging en stressbe heer sing
Even wicht i ge voe ding, re gel ma ti ge lichaams be we ging en psycho lo -
gi sche in ter ven ties om chro ni sche stress te ver min de ren wer ken in
sy ner gie om niet-oplos sen de ont ste king en te ver min de ren en een
eu bi o ti sche darm mi cro bi o soom sa men stel ling te be vor de ren241 (fi -
guur 2), die het po ten tieel heeft om de ernst van COVID-19 te ver -
min de ren.55 Artsen kun nen deze le vens stijl fac to ren aan be ve len als
aan vul len de be han de ling en voor de pre ven tie van ernsti ge ziek te -
ver schijn se len van COVID-19. Ge zien de ver er ger de ont ste kings toe -
stand en dys bi o se tij dens COVID-19 verd ient het po ten tieel van
deze zelf de leef stijl fac to ren als on derd eel van de pre ven tie en be -
han de ling van PASC (waar van vol gens som mi ge schat ting en meer
dan de helft van de met SARS-CoV-2 be smet te per so nen last
heeft)242 verd ere aan dacht. 

Het aan pak ken van deze symp to men is nood za ke lijk om de last te
ver lich ten die mil joe nen men sen242 en ge zond heids zorg sys te men
die be last zijn met de zorg voor pa ti ënten met zo wel acu te als post -
acu te ge vol gen van COVID-19 on der vin den. Leef stij lin ter ven ties die
dys bi o se, aan tas ting van de darm bar rière en niet-oplos sen de ont -
ste king ver min de ren, kun nen dus die nen als waar de vol le aan vul len -
de be han de ling en voor PASC. Een re cen te ana ly se op zoek naar
“een evi den ce-ba sed, mul ti dis ci pli nai re be heers aan pak” van PASC
con clu deer de dat “in ter dis ci pli nair toe zicht met ho lis tisch be heer
dat voe ding, fy si ot he ra pie, psycho lo gisch be heer, me di ta tie en
mind ful ness naast me di ca tie in over we ging neemt, een vroe ge op -
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spo ring van post acu te COVID-19-ver schijn se len mo ge lijk zal ma ken
en lang du ri ge sys te mi sche scha de zal voor ko men.”9

1. Even wicht i ge voe ding 
Het ken merk van een even wicht i ge voe ding is een com bi na tie van
lage ni veaus van eet lust- en ve top slag be vor de ren de vrije sui ker,
snel ver bran dend zet meel en ver za digd vet met een even wicht i ge
ver hou ding van ome ga-6 tot ome ga-3 vet zu ren, even wicht i ge ni -
veaus van anti-oxi dan ten, en pre bi o ti sche voe dings mid de len zo als
ve zels, re sis tent zet meel en oli go sac cha ri den (fi guur 3). Voor beel -
den van di ëten met al deze ele men ten zijn de ont ste kings rem men -
de tra di ti o ne le me di ter ra ne en tra di ti o ne le Azi a ti sche di ëten. 176,243

Het MIND-dieet (Me di ter ra ne an-DASH Inter ven ti on for Neu ro de ge -
ne ra ti ve De lay diet, waar bij DASH staat voor Die ta ry Appro aches to
Stop Hy per ten si on) be vat bo ven dien een hoog per cen ta ge bes sen.
Bes sen, ve zels en an de re plan taar di ge be stand de len in groen ten en
fruit on der steu nen het long- en darm mi cro bi oom244-248 en ver ster -
ken de af weer te gen vi rus ziek ten84,249 (fi guur 3). Deze voe dings mid -
de len kun nen dus die nen als aan vul len de be han de ling en ter on der -
steu ning van de eu bi o se van het darm mi cro bi oom vóór, tij dens en
na COVID-19. 

Naast bo veng enoemd be wijs voor de voord elen van hele voed sel -
groe pen, zijn ook de voord elen van af zon der lij ke com po nen ten ge -
do cu men teerd. Naast de hier bo ven be schre ven di rec te an ti vi ra le ef -
fec ten van fla vo no ïde de ri va ten, ac ti ve ren fe no len in donk er groe ne
blad groen ten zo als boe renk ool en spi na zie een trans crip tie fac tor
die ont ste king en be ëindigt.251 Voe dings mid de len met een hoog ge -
hal te aan ome ga-3 vet zu ren be vor de ren ook het be ëindigen van
ont ste king en.252 

Ten slot te ver min de ren voe dings mid de len met een hoog ge hal te aan 
be paal de ca ro te no ïden de ont ste kings mar kers.243,253-255 Ge zien de
ong econ tro leer de ont ste kings toe stand die ken mer kend is voor
ernsti ge COVID-19, zou den deze voe dings mid de len kun nen wor den
ge bruikt in com bi na tie met een far ma co lo gi sche be han de ling om
het im mu ni teits even wicht te her stel len voor, tij dens en na een
SARS-CoV-2-in fec tie.

Spe ci fie ke be taal ba re, niet-be der fe lij ke voe dings mid de len die het
wel zijn on der steu nen172 om vat ten ha ring in blik, sar di nes en to nijn,
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die goe de bron nen van ome ga-3 vet zu ren zijn. Ge droog de krui den
en spe ce rij en, uien en sja lot ten bie den al le maal een kracht i ge an ti -
oxi dant boost, en ing eblik te maïs kan kracht i ge ont ste kings rem men -
de ca ro te no ïden le ve ren. Sei zoens fruit en -groen ten be vat ten ook
veel an ti oxi dan ten, en om ver ont rei ni gen de stof fen te ver mij den
moet de na druk wor den ge legd op bi o lo gi sche op ties. Niet-bi o lo gi -
sche aard bei en en spi na zie staan bij voor beeld bo ven aan de lijst van
de Envi ron men tal Wor king Group van voe dings mid de len die pes ti ci -
den be vat ten.256 Ten slot te be vat ten vol ko ren pro duc ten en no ten
en za den (bij voor keur niet ge zou ten of ge ka ra me li seerd) ve zels en
oli go sac cha ri den die mi cro ben kun nen ver te ren, en zijn vaak be taal -
ba re op ties. Een re cent over zicht met de na druk op het me di ter ra ne 
dieet biedt “een prak ti sche richt lijn voor voe dings des kun di gen om
diee tin ter ven ties op maat te ma ken voor pa ti ënten die her stel len
van COVID-19-in fec ties.”257

Pre en Pro bi o ti ca
Ter wijl de na druk hier bo ven ligt op het ge bruik van voe ding voor im -
muun be heer en pre ven tie van ong econ tro leer de ont ste king en, kun -
nen voe dings com po nen ten ook recht streeks ing rij pen op de in fec ti -
vi teit van vi rus sen. Een voor beeld is pre bi o tisch voed sel dat de eu bi -
o se van het mi cro bi oom on der steunt, met in be grip van mi cro-or ga -
nis men die de vi ra le in fec ti vi teit recht streeks be lem me ren (zie hier -
bo ven). Een an der be lang rijk mecha nis me is een di rect ef fect van
voe dings com po nen ten op de vi ra le in fec ti vi teit. Zo is on langs ge -
meld dat het ca ro te no ïde ze axan thi ne - dat goed ge do cu men teer de, 
kracht i ge ont ste kings rem men de ef fec ten heeft (zie voor re cen te
over zich ten255,258)- ook het men se lij ke fu ri ne-ei wit259 remt dat
SARS-CoV-2 spi ke-ei wit splitst tot de vorm met een su pe rieur
ACE2-bin dend ver mo gen.116 Het ver mo gen van na tuur lij ke pro duc -
ten om fu ri ne te rem men, sti mu leert ook de in span ning en om nieu -
we the ra peu ti sche fu ri ne rem mers te ont wik ke len.5 Ze axan thi -
ne260-262 sti mu leert met name ook de op komst van mi tochon dri ën in 
vet cel len en de daar uit voort vloei en de ther mo ge ne se (vet ver bran -
ding ter wijl ther mi sche ener gie wordt ge ge ne reerd), wat obe si tas
recht streeks te geng aat. Ze axan thi ne staat niet al leen in dit ver mo -
gen; ook van cap sa ïcine (hete pe per), res ver atrol (rode wijn), cur cu -
mi ne (geel wor tel), ca techi nen (groe ne thee) en men thol (munt) is
ge meld dat ze ther mo ge ne se sti mu le ren.263
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Een an der voor beeld uit een lijst van plan taar di ge ver bin ding en met 
zo wel ont ste kings rem men de als di rec te an ti vi ra le ei gen schap pen is
de fla vo no ïde an ti oxi dant quer ce ti ne die mo men teel wordt ge test
op het ver mo gen om het bin nen dring en en de re pli ca tie van
SARS-CoV-2-cel len en an de re ge wen ste ef fec ten te on derd ruk ken6 - 
naast de be ken de ei gen schap pen van fe no len bij het tem pe ren van
ong econ tro leer de ont ste king en.243

2. Re gel ma ti ge lichaams be we ging met vol doen de tijd
voor her stel 
Ter wijl re gel ma ti ge lichaams be we ging de ont ste kings mar kers kan
ver min de ren en de im mu ni teit kan sti mu le ren, kan uit put ten de
lichaams be we ging zon der vol doen de her stel in fei te niet-oplos sen -
de ont ste king be vor de ren8,264,265 en het COVID-19 ziek te ri si co ver er -
ge ren266 (fi guur 3). Oxi dan ten (ROS) ge pro du ceerd in wer ken de spie -
ren ac ti ve ren de en do ge ne syn the se van an ti oxi dan ten zy men.267

Lichaams be we ging met vol doen de her stel on der steunt de
darm-bar rière-in te gri teit en de eu bi o se van het darm mi cro bi -
oom268,269 als ook de wer king van het im muun sys teem270 (fi guur 3) 
en kan niet al leen reeds be staan de niet-oplos sen de ont ste king voor -
ko men, maar ook de ong econ tro leer de ont ste king te geng aan die
met ernsti ge COVID-19 wordt ge as so cieerd. 

Een doel tref fen de in ter ven tie op ba sis van leef stijl ver eist dus niet
al leen een uit ge brei de in zet voor lichaams be we ging, maar re gel ma -
ti ge lichaams be we ging met vol doen de tijd voor her stel verd ient ei -
gen lijk de voor keur. De trap ne men, wan de len en thuis re koe fe ning -
en en oe fe ning en doen bie den al le maal aan zien lij ke voord elen. In
een re cent over zicht is het be wijs sa meng evat voor het ge bruik van
re gel ma ti ge lichaams be we ging, met vol doen de tijd voor her stel, als
aan vul len de be han de ling voor men sen die le ven met het hu maan
im mu no de fi ci ëntievirus (HIV).8 

Het po ten tieel van der ge lij ke lichaams be we ging om ernsti ge
COVID-19 te voor ko men en PASC-symp to men te be heer sen, verd -
ient aan dacht. Be we gings trai ning kan bij voor beeld ef fec tie ver zijn
dan stan daard ge nees mid de len the ra pie ën271 bij het be heer sen van
met PASC ge as so cieer de neu ro lo gi sche symp to men zo als pos tu ra le
or thos ta ti sche tachy car die.272,273 Bo ven dien zou het com bi ne ren van 
lichaams be we ging die an ti oxi dan ten en en zy men pro du ceert met
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een an ti oxi dant rij ke voe ding (die zo wel in olie als in wa ter oplos ba -
re an ti oxi dan ten be vat) bij zon der ef fec tief moe ten zijn (zie Ref.
243)-om dat het voord eel haalt uit de sy ner gie tus sen meer de re le -
vens stijl com po nen ten.

3. Psycho lo gi sche in ter ven ties, yoga, meditatie
 Sys te ma ti sche re views en meta-ana ly ses van be schik ba re stu dies
ge ven aan dat in ter ven ties met yoga,274,275 cog ni tie ve ge drags the ra -
pie,276 op mind ful ness ge ba seer de me di ta tie be oe fe ning,277 of op
mind ful ness ge ba seer de stressre duc tie278 elk de niet-oplos sen de
ont ste king en kun nen ver min de ren. Hoe wel de mees te oor spronk -
elij ke stu dies mel ding ma ken van ver min der de mar kers van
niet-oplos sen de ont ste king als ge volg van op mind ful ness ge ba seer -
de in ter ven ties, kun nen de re sul ta ten va ri ëren, af hank elijk van de
doel po pu la tie en de om ge vings stres so ren.279 Acu punc tuur kan ook
een kan di daat zijn voor de be han de ling van aan chro ni sche ont ste -
king ge re la teer de aan doe ning en.280 Een goed ko pe ma nier om de ge -
zond heid te ver be te ren in slechts 5 tot 10 mi nu ten per dag is de in -
te gra tie van stressbe per ken de tech nie ken, zo als die pe adem ha lings -
ses sies, mind ful ness prak tij ken zo als een dank baar heids dag boek,
be wus te aan dacht voor het mo ment, of tijd ne men voor re flec tie tij -
dens een wan de ling of hard loop wed strijd. Bo ven dien kan mind ful -
nessbe oe fe ning die nen als een “goed ko pe voord eli ge met ho de om
steun te bie den” bij angst en an de re psycho lo gi sche pro ble men als
ge volg van lock down, qua ran tai ne en an de re uit da ging en tij dens
een pan de mie281 (zie ook282). Er zij op ge we zen dat “on li ne mind ful -
ness programma’s kun nen wor den ge bruikt als aan vul len de in ter -
ven ties voor kli ni sche po pu la ties, ge zon de per so nen en ge zond -
heids wer kers met psycho lo gi sche pro ble men ten ge vol ge van de
COVID-19 pan de mie.”283

Op ba sis van de bo veng enoem de mecha nis men kan stres sma na ge -
ment ook obe si tas ver min de ren door het ver min de ren van
stress-ge as so cieerd ong ezond eet ge drag met over ma ti ge con -
sump tie van ca lo rie rijk voed sel.197 Stres sma na ge ment wordt in der -
daad in ver band ge bracht met ge wichts ver lies en gro te re te rug hou -
dend heid in eet ge drag284 sa men met ver min de ring van de pres sie en 
angst.285,286 Bij ge volg kun nen psycho lo gi sche in ter ven ties de im -
muun af weer her stel len door het te geng aan van chro ni sche psycho -
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lo gi sche stress en over ma ti ge pro-in flam ma toi re ac cu mu la tie van
vis ce raal vet. Psycho lo gi sche in ter ven ties kun nen bij zon der be lang -
rijk blij ken voor het ver min de ren van ge wichts ge re la teer de stig ma -
ti se ring zo als ver er gerd door de COVID-19 pan de mie. Be te re on der -
steu ning, be wust ma king en be richt ge ving zou den het mo ge lijk kun -
nen ma ken “COVID-19 te ge brui ken als een leer mo ment” om men -
sen zich min der over wel digd en ges tig ma ti seerd te la ten voe len.287

Er zijn aan wij zing en dat tra di ti o ne le programma’s voor ge wichts ver -
lies vaak re sul te ren in ge voe lens van schaam te en schuld,288 die het
suc ces van het pro gram ma be lem me ren en de zelf re gu le ring van
het ge drag eer der ver slech te ren dan ver be te ren.289 Het aan pak ken
en ver be te ren van met stig ma ti se ring sa men hang end psychisch leed 
is ge noemd als een nood za ke lij ke eer ste stap in het be rei ken van
po si tie ve ve ran de ring en in eet ge woon ten en lichaams be we ging.290 

Psycho lo gi sche in ter ven ties die de na druk leg gen op zelf com pas sie,
die ge voe lens van schaam te te geng aat, kun nen de met het ge wicht
sa men hang en de schaam te ver min de ren en ge zond ge drag be vor de -
ren.291 Zelf com pas sie kan dus een be lang rij ke rol spe len bij het vol -
hou den van ge wichts ver lies tij dens te gen sla gen292 en het be heer sen 
van eet bui en.293 Op ac cep ta tie ge ba seer de mind ful ness werd in ver -
band ge bracht met een ver min der de eet lust voor zeer sma ke lij ke,
ener gie rij ke voe dings mid de len.294,295 Psycho lo gi sche in ter ven ties
heb ben niet al leen po si tie ve ef fec ten op eet ge drag,296 maar kun nen
ook het stressge re la teer de vrij ko men van glu co se uit ener gie voor ra -
den in de bloed baan297 en de daar op vol gen de om zet ting van glu co -
se in op ge sla gen vet te geng aan.298

Sec tie 7: Bac te riet he ra pie als aan vul len de be han de -
ling
Omdat dys bi oom in de darm ge as so cieerd is met ernsti ge
COVID-19,299 en een rol kan spe len bij post-COVID-19 symp to -
men,88 zou het ver be te ren van dys bi oom de kli ni sche re sul ta ten bij
pa ti ënten met COVID-19 moe ten hel pen ver be te ren. Pro bi o ti sche
in ter ven ties, in de vorm van ora le bac te ri ot he ra pie299,300 of fe ca le
darm mi cro bi o ta trans plan ta ties301 kun nen de eu bi o se tij dens
COVID-19 her stel len en de kli ni sche re sul ta ten ver be te ren (zie
ook77). Een re cen te stu die toon de aan dat com mer ci ële pro bi o ti -
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sche for mu le ring en van Lac to ba cil lus rham no sus het ri si co van
symp to men na bloot stel ling aan SARS-CoV-2 ver min der den.302"Lac -
to bac te ri ën zijn de be lang rijk ste [nut ti ge] bac te ri ën in het darm mi -
cro bi oom."77 Ze be strij den op por tu nis ti sche ziek te ver wek kers, ver -
be te ren de voe ding en on der steu nen een ef fec tie ve, maar even -
wicht i ge im muun res pons ge du ren de het hele le ven. Aan vul lend on -
der zoek naar ora le pro bi o ti ca en fe ca le trans plan ta ties als aan vul -
len de the ra pie tij dens een SARS-CoV-2 in fec tie is no dig. Het ge bruik
van an ti bi o ti ca daar en te gen kan de dys bi o se ver er ge ren303 en kan
ong epast zijn ge zien de lage fre quen tie van bac te ri ële co-in fec ties
tij dens COVID-19.304 Bo ven dien kan an ti bi o ti ca ge bruik voor af gaand
aan de in fec tie cor re le ren met de ernst van COVID-19.305 Deze re -
cen te be vin ding en on der stre pen nog eens de im pact van het darm -
mi cro bi oom op de ziek te-uit kom sten.

Sec tie 8: Groot scha li ge in ter ven ties moe ten in di vi -
du e le be han de ling on der steu nen
Toe gang tot even wicht i ge voe ding, lichaams be we ging en stressbe -
heer sing voor alle le den van de sa men le ving Om het aan tal be smet -
ting en en de wijd ver sprei de overd racht, die het ont staan van vac ci -
na tie re sis ten te mu tan ten van SARS-CoV-2 be vor dert, te rug te dring -
en zijn ge co ördineerde ver be te ring en van de volks ge zond heid in
lan den en op we reld schaal no dig (fi guur 6). Struc tu re le ve ran de ring -
en in het be heer van de volks ge zond heid zijn no dig om deze maat -
re ge len toe gank elijk te ma ken voor alle le den van de sa men le ving
en om cli ni ci in staat te stel len der ge lij ke leef stijl maat re ge len daa -
dwer ke lijk in de pre ven tie ve zorg voor al hun pa ti ënten op te ne -
men. Bij voor beeld, om dat kos ten en ge og ra fi sche on toe gank elijk -
heid bar rières zijn voor de aank oop van ge zond heids be vor de ren de
le vens mid de len306 , kan een ver la ging van de kos ten een po si tief ef -
fect heb ben op de con sump tie van groen ten en fruit, hoe wel er
meer on der zoek no dig is307 . Ook meer groe ne ruim te (na tuur lij ke
om ge ving en met groe ne ve ge ta tie) en blau we ruim te (wa ter par tij -
en) wordt in ver band ge bracht met meer lichaams be we ging308 en
licha me lijk en gees te lijk wel zijn309 , en nieu we, toe gank elij ke wan -
del pa den wor den in ver band ge bracht met meer lichaams be we ging
310,311 Uit brei ding van de toe gang tot vei li ge ruim ten voor lichaams -
be we ging bui tens huis kan dus een ma nier zijn om het ni veau van
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lichaams be we ging te ver ho gen. Sys te ma ti sche im ple men ta tie van
stressreductieprogramma’s kan ook de ge zond heid ver be te ren;
mind ful ness-in ter ven ties op school zorg den voor blij ven de stressre -
duc tie en ver be te ring en in de aan dacht.312 Uit ge brei de trai ning voor 
de im ple men ta tie van deze programma’s kan zor gen voor bre de
toe gang tot stressre duc tie tech nie ken en de gun sti ge ef fec ten er van
op de gees te lij ke en licha me lij ke ge zond heid.

Fi guur 6.

Weer ga ve van in ter ac ties tus sen ver schil len de on derd elen van de
mo der ne men se lij ke sa men le ving die sy ner ge tisch kun nen wer ken
om de ernst en de per sis ten tie van ziek ten te ver min de ren. Door
het con tact tus sen mens en dier te be he ren, een be leid te voe ren
dat het pu bliek be ter be wust maakt van pan de mie ën en te zor gen
voor we reld wij de sur veil lan ce en sa men wer king, en de toe gang tot
een ge zond heids be vor de ren de le vens stijl uit te brei den om de men -
se lij ke im mu ni teit te ver ho gen, kun nen het ont staan van zoönoses
en ernstige ziekteverschijnselen worden voorkomen.

Het be heer van de volks ge zond heid ver eist bo ven dien een sys te ma -
ti sche aan pak van de be strij ding van ver keer de in for ma tie. Ver keer -
de in for ma tie over het COVID-19-vac cin313 , mas kers314 en so ci a le
dis tan tie315 heb ben de we reld wij de re ac tie op SARS-CoV-2 be lem -
merd en waar schijn lijk tot on no dig lij den en dood ge leid. Het be -
heer van pan de mie ën zo als COVID-19 ver eist daar om een doel tref -

32



fen de ver sprei ding van we ten schap pe lijk on der bouw de ge ge vens,
ge kop peld aan be scher men de maat re ge len om de ver sprei ding van
val se be we ring en te voor ko men. Be leids ve ran de ring en die vac ci na -
tie voor an de re ziek ten, flu o ri de ring van wa ter, re gu le ring van ta bak 
en sa ni tai re voor zie ning en ver plicht stel den, heb ben bij ge dra gen tot 
veel van de fun da men te le ver be te ring en van de ge zond heid in de
20e eeuw316 .

Ten slot te be pa len de gro te re kwes ties die de volks ge zond heid in
het al ge meen be ïnvloeden ook het ver mo gen om nieu we op ko men -
de in fec tie ziek ten te be heer sen. De hoge kos ten van ge zond heids -
zorg en ziek te ver ze ke ring voor in di vi du en, in com bi na tie met pro -
ble men bij het na vi ge ren door de bij be ho ren de bu reau cra ti sche sys -
te men, blij ven de zorg het minst toe gank elijk ma ken voor de ge nen
die deze vaak het meest no dig heb ben. Uni ver se le ge zond heids zorg, 
be te re werk loos heids uit ke ring en en be strij ding van ver vui ling door
meer mi lieu re gel ge ving zul len dus waar schijn lijk bij dra gen tot een
be vol king/ar beids krach ten die zo wel min der ziek als pro duc tie -
ver/in no va tie ver is, zo als wordt aang etoond in sa men le ving en die
deze aan pak han te ren.317-322 Een ver min de ring van de ar moe de cij -
fers zou de ge zond heid kun nen ver be te ren door de toe gang tot ge -
zond voed sel en lichaams be we ging uit te brei den163,323-325 en door
chro ni sche psycho lo gi sche stress te ver min de ren,326 waard oor een
om ge ving wordt ge cre ëerd waar in aan be ve ling en voor le vens stijl ef -
fec tief kun nen wor den uit ge voerd.

Be heer van na tuur lij ke hulp bron nen en wil de die ren Voor de pre -
ven tie en/of het be heer van een pan de mie zijn niet al leen prak tij -
ken op het ge bied van volks ge zond heid en le vens stijl no dig die ge -
richt zijn op het ver ster ken van het men se lijk im muun sys teem en
het te geng aan van on der lig gen de niet-oplos sen de ont ste king en (zie
de hoofd stuk ken over voe ding, lichaams be we ging en stressbe heer
en bac te ri ot he ra pie als aan vul len de be han de ling hier bo ven), maar
ook ge co ördineerde be leids maat re ge len om het men se lijk con tact
met wil de die ren, zo als vleer mui zen en hun ziek te ver wek kers, te be -
per ken (fi guur 6). Antro po ge ne ve ran de ring en in de na tuur lij ke om -
ge ving,327-331 als me de de han del in wild vlees,332,333 en de in ter na ti o -
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na le han del en glo ba li se ring334,335 heb ben de in ter ac tie tus sen mens
en wild le ven336-341 ver groot en een snel le op komst van pan de mie ën
ver ge mak ke lijkt. Het voor ko men van de overd racht van (zo -
önotische) ziek te ver wek kers van wil de die ren op men sen ver eist
dus een be heer van de na tuur lij ke hulp bron nen,342 wil de die ren,343

en de han del in die ren.344 Zo zou den over heids in ves te ring en in in -
fra struc tuur voor de ge zond heid van in het wild le ven de die ren zo -
wel de pro du cen ten van dier lij ke pro duc ten (door het ne ga tie ve ef -
fect van zie ke die ren te ver min de ren) als de con su men ten van deze
pro duc ten (door de overd racht van ziek te ver wek kers te voor ko -
men) ten goe de ko men.345 Voorts zou den ver be ter de we reld wij de
be wa kings sys te men voor ziek ten bij mens en dier een vroeg tij di ge
op spo ring van zo önoses mo ge lijk ma ken en mil jar den dol lars kun -
nen be spa ren aan uit ga ven ach ter af die no dig zijn om de ge vol gen
van epi de mie ën en pan de mie ën te be per ken.345 Hoe vroe ger een
po ten ti ële ziek te ver wek ker wordt op ge spoord, hoe ge mak ke lij ker
de ge vol gen er van kun nen wor den be perkt.346

Fi guur 6 vat de be lang rijk ste con clu sies van dit on der zoek sa men,
bij voor beeld dat voor het voor ko men van ernsti ge ziek te ver schijn -
se len van COVID-19 in di vi du e le leef stij lin ter ven ties no dig zijn die
ge richt zijn op het ver min de ren van on der lig gen de ont ste king en
en het her stel len van de sa men stel ling van het darm mi cro bi oom.
Bo ven dien zijn er volks ge zond heids maat re ge len no dig om de toe -
gang tot leef stij lin ter ven ties uit te brei den en cli ni ci in staat te stel -
len deze pro fy lac ti sche aan be ve ling en op doel tref fen de en bil lij ke
wij ze in de zorg voor alle pa ti ënten op te ne men. Even zo is we reld -
wijd be heer van na tuur lij ke hulp bron nen en han del in wil de die ren 
no dig om toe kom sti ge pan de mie ën te voor ko men.

Erken ning en en Voet no ten
Dank aan Ro bert Adams voor zijn feed back op de struc tuur en de in houd

van dit ma nu script.

Ver kla ring van te gen strij di ge be lang en: De au teur(s) ver klaar de(n) geen

po ten ti ële be lang en con flic ten met be trek king tot het on der zoek, au teur -

schap, en / of pu bli ca tie van dit ar ti kel.
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Fi nan cie ring: Dit on der zoek ont ving geen spe ci fie ke sub si die van een fi nan -

cie ren de in stan tie in de pu blie ke, com mer ci ële of non-pro fit sec tor.
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