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Verantwoording 
 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar, niet zozeer wegens het 
verschijnen van een “nieuw virus”, wel wegens de ongeziene maar klaarblijkelijk 
enigszins gecoördineerde reacties daarop van overheden bijna overal ter wereld.1 
Mijn interesse gaat vooral uit naar “corona” als een mondiaal fenomeen, zij het in 
het bijzonder in de Westerse en verwesterde wereld. Ik zie de coronapaniek als 
een symptoom van een diepe malaise in de Westerse politieke cultuur. De 
nabeschouwing bij dit boekje is gewijd aan dat thema.  

Van 20 maart tot 10 april en later, in september en oktober, heb ik tijd 
vrijgemaakt om mij te informeren over virussen, hun verspreiding en mogelijk 
schadelijke effecten. Mijn conclusie in april was dat de corona-epidemie op haar 
hoogtepunt was en dat het coronabeleid al meer schade had veroorzaakt dan het 
virus. De hoge sterftepiek in april was alleen verrassend wegens het feit dat hij niet 
overal voorkwam. Hij kon dus niet een gevolg van een virusepidemie zijn. Ik 
hoopte dat de paniek snel zou verdwijnen en daarmee ook de grond voor de 
willekeur, intimidatie, terreur en tirannie die in maart in pers en politiek de bon ton 
waren geworden. Ik ben mij dan weer volledig gaan concentreren op mijn werk.  

Nadat in de zomer de mondmaskerplicht in openbare ruimtes ter sprake kwam 
en bleek dat de overheden niet van plan waren hun bijzondere (vol)machten en 
politiebevoegdheden terug te schroeven, heb ik in september en oktober opnieuw 
tijd vrijgemaakt om te zoeken naar bijkomende informatie. Het werd mij duidelijk 
dat het coronabeleid niets met wetenschap te maken had.  

Die tweede studieronde bevestigde mijn vermoeden dat het officiële beleid 
(lockdowns, quarantaines, reisverboden en andere willekeurige maatregelen) niet 
alleen disproportioneel was maar zich op, zelfs over, de grens van het waanzinnige 
bewoog. Niet alleen deed het meer kwaad dan goed, het was zelfs de vraag of het 
enig goed deed. Het ergst van al was dat grote delen van het publiek zich zozeer 
lieten meeslepen in de van officiële zijde opgeklopte coronapaniek dat zij zich 
alleen nog veilig voelden onder een schrikbewind. Een groot aantal medemensen 
bleek plots een massa luie angsthazen te zijn, wel bang maar niet geneigd zich te 
informeren over wat er eigenlijk aan de hand was.  

Nochtans leven wij nu in een informatietijdperk, waarin censuur weliswaar 
welig tiert maar wie de moeite neemt toch snel relevante informatie kan vinden 
om een en ander in een verhelderende context te plaatsen. Kon men in februari 
2020 nog van begrijpelijke schrik voor het onbekende spreken, in april of mei was 
dat niet langer mogelijk, omdat er toen al voldoende over “het virus” en zijn 
verspreiding bekend was om te weten dat de corona-epidemie vergelijkbaar was 
met een griepepidemie, waar mensen doorgaans als volwassenen mee omgaan.  

Omdat beleid en pers echter bleven aansturen op paniek werd het moeilijk de 
conclusie te vermijden dat we te maken hadden met een terreurbewind dat geen 
ander doel had dan met intimiderende, tirannieke maatregelen veranderingen in 
samenlevingen en maatschappijen door te drukken onder omstandigheden waarin 
geen plaats meer was voor elementaire rechten en vrijheden — de essentiële 
voorwaarden die publieke debatten, argumentaties en rationele oordeelsvorming 
mogelijk maken. De rechtsstaat, ooit het uithangbord bij uitstek van de Westerse 
beschaving, was al lang dood, maar nu werd ook de twintigste-eeuwse beleidsstaat 
een onverbloemde Polize is taat .  

Ik heb niets bij te dragen over de medische aspecten van “corona” of “covid19”. 
De vraag waarmee ik aan deze tekst begon, was: Rechtvaardigt wat geweten is 
over de epidemie het beleid dat door politieke instanties gevoerd en door de 

                                                   
 

1 Specifieke informatie over de toestand in België is te vinden op en via de websites 
docs4opendebate.be/; omgekeerdelockdown.simplesite.com/; viruswaanzin.be/ ;  en uiteraard ook 
de “officiële” bronnen statbel.fgov.be/nl en  sciensano.be/nl 

docs4opendebate.be/
omgekeerdelockdown.simplesite.com/
https://www.viruswaanzin.be/
statbel.fgov.be/nl
sciensano.be/nl


media eenstemmig geprezen en gepromoot wordt? Mijn tekst is niet bedoeld voor 
mensen die niet geïnteresseerd zijn in antwoorden op vragen of vrede nemen met 
om het even wat zij in via de krant, de radio of de televisie vernemen. De tekst is 
ook niet bedoeld voor mensen die elke argumentatie kortsluiten met “Ja, maar ik 
zou het toch niet graag krijgen” en dan schaapachtig wegkijken, wanneer men hun 
vraagt welke ziekte ze dan wel graag zouden krijgen, of ze de voorkeur geven aan 
een zware griep of longontsteking boven een lichte covid19 aandoening.  

Mijn tekst heeft dus geen wetenschappelijke pretenties. Ik ben geen medicus, 
viroloog of epidemioloog, maar ik laat mij niet overdonderen door lieden die 
alleen maar cijfers en beeldmateriaal zonder context presenteren, dreigen en 
insinueren, nooit een steekhoudend argument formuleren. Die lieden deinzen er 
niet voor terug de fundamentele instituties van het samenleven van mensen met 
hun propaganda en censuur te corrumperen, de vrije wetenschapsbeoefening niet 
uitgezonderd. Ik heb geen achting voor experts die dat spel meespelen, die het 
niet de moeite waard vinden zich publiekelijk tegenover hun collega’s in binnen- 
en buitenland te verantwoorden.  

Het coronabeleid rustte ogenschijnlijk op twee pijlers, een virologische en een 
epidemiologische. De laatstgenoemde was al in april ontmaskerd als een absurde 
constructie. Ook voor de virologische pijler had ik geen overtuigend argument 
gevonden, maar ik kon mijn twijfels daarover pas vaste vorm geven nadat ik meer 
te weten was gekomen over de beruchte PCR tests. Nu ziet het er echter naar uit 
dat ook de virologische pijler van het beleid een grotendeels verzonnen verhaal 
was.  

‘Leiden’ is de causatief van ‘lijden’ en betekent dus ‘doen lijden’, ‘leed 
berokkenen’. Daar horen beleidmakers en hun adviseurs zich bewust van te zijn. 
Daarom horen zij zich te verantwoorden tegenover burgers — niet omgekeerd. 
Zij komen hun verantwoordingsplicht niet na door dagelijks “de coronacijfers” 
voor te lezen en te doen alsof die cijfers een voldoende basis zijn om het leven 
van miljoenen mensen in al zijn facetten overhoop te gooien.  

Op de nabeschouwing na was de tekst afgerond op 31 oktober2, al heb ik tijdens 
de eindredactie nog wel enige verwijzingen toegevoegd. De voortrekkers van de 
coronapaniek houden er niet mee op ons erop te wijzen dat wij zullen moeten 
leren leven met hun virus. Dat zal wel waar zijn, maar het betekent niet dat wij 
ons moeten schikken naar het beleid dat zij over ons uitstorten. Een virus is een 
natuurlijk fenomeen, het is geen excuus voor willekeur of tirannie, ook wanneer 
die “goed bedoeld” zou zijn.  

Indien ik ergens een duidelijk foutieve interpretatie van de ene of de andere 
wetenschappelijke tekst of een onjuiste weergave van een relevant feit geef dan 
hoor ik dat graag. Dat geldt ook voor de ongetwijfeld nog talrijke spelfouten, 
grammaticale ongerijmdheden en stilistische onvolkomenheden die aan mijn 
aandacht zijn ontsnapt.  

Frank van Dun ,  16 december, 2020 

 

 

                                                   
 

2 De links naar onlinebronnen waren nog actief op 31 oktober, 2020. Het is echter 
mogelijk dat de door YouTube (Google) uitgeoefende censuur een aantal interviews heeft 
verwijderd. Google is, samen met Facebook en Twitter, de eigengereide bewaker van de 
politieke correctheid — overigens niet alleen waar het om “corona” gaat. N.B. Ik laat het 
gemene deel https://www. of http://www. uit webpagina-adressen weg. 

https://www./
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The public cannot be too earnestly cautioned against lending an 

eager ear to the imaginary cases which have been attempted to be 

fastened on their attention, and which will probably be abundantly 

supplied, from time to time, to pamper a luxurious appetite for the 

terrible.3 

Of all the propensities which teach mankind to torment themselves, 

that of causeless fear is the most irritating, busy, painful, and pitiable.4 

Sars-cov-2 is the most dangerous virus, not in terms of direct 

casualties from covid19, although these are extensive, but in terms 

of the indirect causalities from the nationwide shutdown and the 

unprecedented assaults on civil liberties.5  

When the experts fail, everyone else pays the price.6 

History will record the faces of public health expertise as some of 

the most sinful, egregious, epic failures in the history of public 

policy. They have killed people with their lack of understanding and 

their lack of caring... They never cared to consider the impact of the 

policy itself, and the policy itself has been a complete epic failure... 

a crime against humanity. Those people should be held 

accountable for what they did.7 

                                                   
 

3 Bisset Hawkins, M.D., History of  the Epidemi c Spasmodi c Cholera  in  Russia 
Includ ing a Copious Account  of  the Disease Whi ch Has Pr eva i l ed  in  India ,  and 
Which Has Travel l ed ,  Under  That  Name, From Asia  In to Europe (1831) Het boek 
kan worden gelezen op  
archive.org/stream/39002086311710.med.yale.edu/39002086311710.med.yale.edu_djvu.txt  
4 Daniel Mendelsohn, The Lost: A Search for Six of Six Million (2013) 
5 Jane M. Orient, “A Perspective on Sarscov2, the Most Dangerous Virus in History,”, 
Guest Editorial, Journa l  of  Ameri can Physi c ians and Surgeons , Zomer 2020, Volume 
23, nummer 2, pp.38-46 
6 David Mamet, “When the Experts Fail, Everyone Else Pays the Price”, Wall  St reet 
Journa l , Opinion, November 27, 2020 (archive.fo/r09gu#selection-537.0-537.23) 
7 Dr Scott Atlas, in een interview met Laura Ingraham, 
lifesitenews.com/news/trumps-covid-advisor-lockdown-architects-should-be-held-accountable  

https://archive.org/stream/%1f39002086311710.med.yale.edu/39002086311710.med.yale.edu_djvu.txt
https://archive.fo/r09gu#selection-537.0-537.23
https://www.lifesitenews.com/news/trumps-covid-advisor-lockdown-architects-should-be-held-accountable
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INLEIDING 

In de herfst van 2019 werd in Wuhan, een stad met meer dan 11 miljoen 
inwoners in de Chinese provincie Hubei, een cluster van longontstekingen 
geconstateerd. In december werd het verschijnsel toegeschreven aan een 
“nieuw” type coronavirus dat het beangstigende epitheton SARS (severe 
acute respiratory syndrome ) meekreeg. Daarmee werd een verband gesug-
gereerd met eerdere sars-coronavirusepidemieën:  

1) SARS (2003) — deze pandemie8 veroorzaakte wereldwijd, maar vooral 
in Azië, ongeveer 8.000 geregistreerde ziektegevallen, waarvan ca 10% met 
een dodelijke afloop (dat wil zeggen, een mortaliteitsgraad of “case fatality 
rate” [CFR] van 10%). Volgens die cijfers ging het dus om een matig 
infectueuze maar wel gevaarlijke virale aandoening.9 De pandemie werd 
toegeschreven aan de verspreiding van een type coronavirus dat de naam 
‘SARS-cov’ kreeg.  

2) MERS (2012) — de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) signa-
leerde nog een nieuw type coronavirus (het Middle Eastern respiratory  
syndrome corona virus  of MERS-cov), en sprak onmiddellijk over een 
pandemie. Minder dan 3.000 gevallen werden bekend, minder dan 1000 met 
dodelijke afloop. Hier ging het blijkbaar om een nauwelijks infectueuze 
maar wel ongewoon dodelijke aandoening, met een extreem hoge CFR van 
iets meer dan een dode op drie geregistreerde gevallen. 

Het nieuwe virustype uit Wuhan werd dan ook snel (op 11 februari 2020) 
officieel “SARS-COV-2” genoemd (hierna ‘sarscov2’). Het syndroom van 
ziektes van de ademhalingswegen die men in verband bracht met het virus 
kreeg vervolgens de naam COVID-19 (coronavirus d isease  2019 , hierna 
‘covid19’).10 Daarmee werd gesuggereerd dat covid19 een unieke ziekte was 
veroorzaakt door een gevaarlijk type coronavirus. Voor zover men weet 
maken coronavirussen ongeveer 5 tot 15% van de normale virusbelasting 
uit in Westerse populaties (die virologisch het meest intensief werden bestu-
deerd). Sommige varianten, SARS- en MERS-cov, hadden al de aandacht 
van de WGO getrokken, maar bleken uiteindelijk niet zo gevaarlijk voor de 
volksgezondheid als eerst gedacht werd. 

Paniek barstte los toen bleek dat gevallen van de nieuwe ziekte ook bui-
ten China werden gerapporteerd bij reizigers uit Wuhan of personen die 
met hen in contact gekomen waren. Of sarscov2 een mogelijke oorzaak was 
— daarover wist men eigenlijk nog niets; het was een veronderstelling 
gebaseerd op berichten uit China dat het daar ging om een coronavirus-
epidemie.  

                                                   
 

8 Over het begrip “pandemie”, zie hieronder, voetnoot 32, ook pagina 32 
9 Cijfers ontleend aan Wikipedia. Zie ook het artikel, uit februari 2005, “Quarantine for 
Sars, Taiwan”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3320446/ 150.000 mensen 
werden in Taiwan in quarantaine geplaatst, maar slechts 24 gevallen werden na 
laboratoriumonderzoek bevestigd.  
10 Voor regelmatige updates van titels van wetenschappelijke publicaties over sarscov2 en 
covid19, zie o.a. cell.com/COVID-19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3320446/
http://www.cell.com/COVID-19
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Het virus zelf was nog niet wetenschappelijk geïdentificeerd. Men be-
schikte wel over stalen, genomen bij gehospitaliseerde patiënten, waarin er 
viraal materiaal aanwezig moest zijn, maar niet over zuivere, niet-gecon-
tamineerde staaltjes van sarscov2. Op grond daarvan formuleerde een groep 
Chinese onderzoekers een hypothese, “Een nieuw coronavirus, 2019-nCoV 
is een factor in de pneumonie-uitbraak in Wuhan”.11 De auteurs onderna-
men geen poging de hypothese te ontkrachten12 maar beperkten zich ertoe 
te argumenteren dat zij zinvol was. De studie voldeed niet aan de 
wetenschappelijke criteria voor de identificatie van een ziekteverwekker (zie 
hierna, de postulaten van Koch), maar zij leverde toch argumenten voor de 
stelling dat een nieuw coronavirus — 2019-nCoV, dus sarscov2 — betrok-
ken was bij de uitbraak in Wuhan. Anders gezegd: er was al wel een naam 
maar nog geen virusidentificatie. 

Sarscov2, covid19 en de postulaten van Koch 

Dr. Robert Koch (1843-1910) formuleerde vier criteria om uit te maken of 
een bepaald micro-organisme de oorzaak is van een ziekte: 

1) Het micro-organisme moet in overvloed worden aangetroffen in alle 
organismen die aan de ziekte lijden (ofschoon men er rekening mee moet 
houden dat verschillende micro-organismen dezelfde ziekte kunnen ver-
oorzaken en dat dezelfde ziekteverwekker een oorzaak kan zijn van 
meerdere ziektes).  
2) Het micro-organisme moet, indien dit mogelijk is, uit een ziek orga-
nisme worden geïsoleerd en in een zuivere cultuur worden gekweekt. 
Voor virussen is dit niet mogelijk, omdat zij een gastheercel nodig 
hebben om zich te vermenigvuldigen. 
3) Het gekweekte micro-organisme zou de ziekte moeten veroorzaken 
wanneer het wordt geïntroduceerd in een organisme dat vrij is van de 
ziekte (althans wanneer het organisme niet over een voldoende 
genetische of verworven immuniteit beschikt — daarom zijn proeven op 
planten en dieren wel maar proeven op mensen niet acceptabel, wanneer 
hoge dosissen nodig zijn om een merkbaar effect te genereren). 
4) Het micro-organisme moet opnieuw worden geïsoleerd uit de geï-
noculeerde, zieke experimentele gastheer en geïdentificeerd als identiek 
met de oorspronkelijke specifieke veroorzaker. 

Een micro-organisme dat voldoet aan de postulaten van Koch kan als een 
voldoende oorzaak voor een bepaalde aandoening worden beschouwd. Is 
dat niet het geval dan is het micro-organisme hoogstens een noodzakelijke 
maar onvoldoende voorwaarde voor het verschijnen van de ziekte. Er moet 
dan ten minste een andere oorzaak aanwezig zijn om de ziekte te kunnen 
verklaren.  

                                                   
 

11 "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019", New England 
Journa l  of  Medi cine , 382; 8, 20 februari 2020. nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017 
12  Hypothesen weerleggen (falsificeren) is de essentie van empirisch wetenschappelijk 
onderzoek, Karl Popper, Logik der  For schung  (1934), Engels The Logi c o f  S ci en t i f i c  
Discover y  (1959) 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017
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Omdat er geen wetenschappelijke identificatie van het “Wuhanvirus” 
voorhanden was, gingen virologen aan het werk om een computermodel 
van het virus te maken en eventueel in het laboratorium een kopie daarvan 
in elkaar te knutselen.13 Die modellen waren niet gebaseerd op afgezonderd 
en uitgezuiverd virusmateriaal maar op de genetische analyse van staaltjes 
van patiënten in Wuhan en de veronderstelling dat het ging om een variant 
van een coronavirus dat, zoals het sarscov uit 2003 of het merscov uit 2012, 
ernstige aandoeningen van het menselijke ademhalingsstelsel kan veroor-
zaken. Op basis van dergelijke modellen werden snel PCR (polymerase 
chain react ion ) tests ontwikkeld om te toetsen of viraal materiaal van zieke 
patiënten overeenkomt met het model. De tests geven dus geen uitsluitsel 
over de vraag of “het virus” (wat dat ook moge zijn) al dan niet aanwezig is 
in de geteste personen. Zij geven alleen aan dat een genetisch patroon 
gesignaleerd wordt dat overeenkomt met het model waar de test op 
gebaseerd is (zie hieronder, pagina 54).  

Al in januari 2020, kwam Christian Drosten, de bekendste viroloog van 
Duitsland, directeur van het Instituut voor Virologie van het Charité 
Ziekenhuis in Berlijn, op de proppen met een computermodel van gene-
tisch materiaal dat, naar zijn zeggen, waarschijnlijk uniek was voor sars-
cov2.14 Dat artikel werd vrijwel onmiddellijk een van de twee “weten-
schappelijke” poten waarop het coronabeleid wereldwijd, zeker in het 
Westen, werd gebaseerd — de andere poot was het epidemiologisch model 
van Neil Ferguson (zie hieronder, pagina 77). Er was echter geen moge-
lijkheid die uitspraak op haar waarheid te toetsen, omdat sarscov2 nooit in 
zuivere vorm in enig labo was geproduceerd. De samenvatting van het 
artikel is de moeite van het lezen waard: 

Achtergrond: De aanhoudende uitbraak van het recent opgekomen 
nieuwe coronavirus (2019-nCoV) vormt een uitdaging voor volksge-
zondheidslaboratoria, aangezien viru sisola ten niet beschikbaar zijn , 
terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat de uitbraak wijdverspreider 
is dan aanvankelijk werd gedacht, en er al internationale verspreiding 
via reizigers is voorgekomen. (Nadruk toegevoegd) 

Doel: We wilden een robuuste diagnostische methodologie ontwikke-
len en implementeren voor gebruik in openbare gezondheidslaborato-
ria zonder dat er  virusmater iaal bes chikbaar i s . (Nadruk toege-
voegd) 

Methoden: Hier presenteren we een gevalideerde diagnostische work-
flow voor 2019-nCoV, waarvan het ontwerp steunt op de nauwe g e-
netis che v erwant schap van 2019-nCoV met het SARS-coronavirus, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van synthetische nucleïnezuurtechno-
logie”. (Nadruk toegevoegd) 

                                                   
 

13 technologyreview.com/2020/02/15/844752/biologists-rush-to-re-create-the-china-coronavirus-
from-its-dna-code/ 
14 Victor M. Corman, Christian Drosten, e.a. “Detection of 2019 novel coronavirus 
(2019-nCoV) by real-time RT-PCR”, Euro Survei l lance,  25 januari, 2020, 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992387/ (Hierna, “ het Drosten artikel”) 

https://www.technologyreview.com/2020/02/15/844752/biologists-rush-to-re-create-the-china-coronavirus-from-its-dna-code/
https://www.technologyreview.com/2020/02/15/844752/biologists-rush-to-re-create-the-china-coronavirus-from-its-dna-code/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992387/
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Resultaten: De workflow detecteert op betrouwbare wijze 2019-nCoV 
en maakt verder onderscheid tussen 2019-nCoV en SARS-CoV. Door 
coördinatie tussen academische en openbare laboratoria hebben we de 
exclusiviteit van de geteste stof bevestigd op basis van 297 originele 
klinische monsters die een volledig spectrum van menselijke respira-
toire virussen bevatten. Controlemateriaal wordt ter beschikking ge-
steld via European Virus Archive-Global, een infrastructuurproject 
van de EU. 

In de zomer begonnen de autoriteiten met het testen op grote schaal van 
mensen op de aanwezigheid in hun lijf, niet van sarscov2 (“het virus”), 
maar van om het even wat dat overeenkomst vertoont met een computer-
model dat gebaseerd was op wat men wist of meende te weten over het 
sars-coronavirus uit 2003 en de variaties die het sindsdien mogelijk zou 
hebben doorgemaakt. Het was alsof de politie een misdadiger zou opsporen 
aan de hand van een robotfoto, gebaseerd (niet op beschrijvingen van de 
man door ooggetuigen maar) op een portret van een van zijn mogelijke 
voorouders — en alsof de politie er zeker van kon zijn dat ze de juiste foto 
hadden, omdat die verschilde van foto’s van al bekende misdadigers. Het 
moest dus wel de foto zijn van de gezochte onbekende!  

De gehele procedure rustte bovendien op een bedenkelijke vooron-
derstelling. Biologen steunen op het idee van “genetische verwantschap” 
om uit te zoeken, bijvoorbeeld, welke apensoort het dichtst bij de mens 
staat en dus de meest waarschijnlijke “voorouder” is van de mens. Dat lijkt 
redelijk omdat dieren (zoogdieren in het bijzonder) macroscopische, macro-
biologische organismen zijn, die bovendien, als soort, bijzonder traag 
evolueren. Het idee van een genealogische “stamboom” met in principe 
duidelijke vertakkingen ligt dan voor de hand. Het lijkt zinvol het aantal 
vertakkingen tussen twee elementen te tellen om de graad van hun ver-
wantschap te kwantificeren, precies zoals men bij mensen het verschil 
maakt tussen een oom en een neef. Er is echter geen reden om te veron-
derstellen dat het chaotische universum waarin virussen “muteren” dezelfde 
eigenschappen heeft als de goedgestructureerde wereld waarin zoogdieren 
of andere levende wezens overleven en zich voortplanten. Het idee dat 
genetische verwantschap tussen twee virussen ons iets leert over hun 
verschijnen in ruimte en tijd is veeleer een kwestie van dogmatisch geloof 
dan een wetenschappelijk bevestigd feit. Daarnaast is het redelijk te vragen, 
hoe men de genetische verwantschap kan vaststellen tussen twee virussen, 
waarvan er ten minste één niet genetisch geïdentificeerd is. Dit maar om te 
zeggen dat ik het Drosten artikel, voor zover ik het kon begrijpen, niet echt 
een solide basis vond voor het coronabeleid dat in het voorjaar werd 
ontworpen en dat mij er, medio maart, toe aanzette het gehele coronagedoe 
eens van naderbij te bekijken.  

Hoe dan ook, de hypothese dat het niet geïdentificeerde sarscov2 niet 
zomaar een factor maar de beslissende factor van de pneumonie-uitbraak 
was in Wuhan werd al vroeg zonder meer als waar aangenomen. De ver-
dwazing van het coronatijdperk en het geloof in “de wonderen van de 
wetenschap” waren in 2020 evenwel zo groot dat men althans de politici en 
het publiek gemakkelijk kon doen geloven dat de op het model gebaseerde 
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test niet alleen een test, maar een betrouwbare, wetenschappelijk 
gevalideerde test was van sarscov2 — ofschoon de conclusie van het artikel 
van Drosten alleen stelt dat het coördineren van grote projecten heel 
bevredigend is (en dus best wat meer subsidies zou mogen krijgen): 

Conclusie: De huidige studie toont de enorme responscapaciteit aan 
die is bereikt door coördinatie van academische en openbare laborato-
ria in nationale en Europese onderzoeksnetwerken. 

In het juni nummer van het Journal of Infectious Diseases verscheen het 
artikel, “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient 
with Coronavirus Disease, United States” (met 11 maart als oorspronkelijke 
publicatiedatum)15: 

Wij beschrijven de isolatie van SARS-CoV-2 bij een patiënt met co-
ronavirusziekte (COVID-19) in de Verenigde Staten, alsook de ge-
noomsequentie en reproductiekenmerken van het virus. We hebben 
het virusisolaat beschikbaar gesteld voor de volksgezondheidsgemeen-
schap [...] 

We onderzochten het vermogen van SARS-CoV-2 om te infecteren 
en te reproduceren in verschillende algemene cellijnen van primaten 
(Vero E6- en Vero CCL81-cellen) en mensen (adenocarcinoomcellen 
A549, levercellen HUH7.0, embryonale niercellen HEK-293T). We 
onderzochten ook een beschikbare niercellijn (EFK3B) van grote 
bruine vleermuizen [...] Geen celbeschadiging werd waargenomen, be-
halve bij Verocellen [...] Daarentegen vertoonden HUH7.0- en 293T-
cellen slechts een bescheiden virale reproductie en waren A549-cellen 
incompatibel met SARS-CoV-2-infectie. Deze resultaten komen over-
een met eerdere bevindingen over gevoeligheid voor SARS-CoV en 
suggereren dat andere gangbare kweeksystemen, waaronder MDCK, 
HeLa, HEP-2, MRC-5-cellen en bevruchte eieren, waarschijnlijk geen 
ondersteuning bieden voor SARS-CoV-2-reproductie. Bovendien re-
produceerde SARS-CoV-2 niet in vleermuis EFK3B-cellen, die gevoe-
lig zijn voor MERS-CoV. Samen geven de resultaten aan dat SARS-
CoV-2 een vergelijkbaar profiel heeft als SARS-CoV in termen van 
gevoelige cellijnen [...] 

Betekent dit dat sarscov2 op het punt staat primaten uit te roeien, maar 
onschadelijk is voor mensen? Nee. Het gaat erom dat het in het laborato-
rium onderzochte virusmateriaal in bepaalde opzichten overeenkomt met 
sarscov, dat al ten minste sinds 2003 in omloop moet zijn. De onderzoekers 
hebben, naar hun zeggen, een zuiver sarscov2-isolaat gefabriceerd, maar 
blijkbaar was niet iedereen daarvan overtuigd. Immers, op 13 juli, 2020, 
meldde de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion): 

Aangezien er momenteel geen gekwantificeerde virusisolaten van 
2019-nCoV beschikbaar zijn, werden testmonsters, ontworpen voor 
detectie van 2019-nCoV-RNA, getest met gekarakteriseerde voor-
raden van in vitro getranscribeerd RNA van volledige lengte (N-gen; 

                                                   
 

15 wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article (Harcourt J, Tamin A, Lu X, Kamili S, 
Sakthivel SK, Murray J, et al.) 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
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GenBank-toegang: MN908947.2) met gekende titer (RNA-kopieën / 
µL) verrijkt in een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van 
menselijke A549-cellen en viraal transportmedium (VTM) om een kli-
nisch monster na te bootsen .16 [Nadruk toegevoegd] 

Dat was, voor ingewijden, een “wetenschappelijke verduidelijking” van wat 
wij in de samenvatting van het Drosten artikel konden lezen onder de 
kopjes “Doel” en “Methoden”. Het was ook een erkenning van het feit dat 
we het “echte” sarscov2 niet kennen en daarom zullen doen alsof onze 
veronderstellingen daaromtrent correct zijn. Hoeveel wonderen van de 
wetenschap zijn bluf? Meestal maakt het antwoord niet veel uit, maar 
wanneer bluf de basis van grootschalig beleid wordt dan liggen de kaarten 
anders. In elk geval is het duidelijk dat het niet duidelijk is wat woorden als 
‘coronagevallen’ en ‘coronadoden’ te maken hebben met enig bekend, 
geïdentificeerd virus. Over welk virus gaat het dan, wanneer beleidmakers 
en de pers het hebben over “het virus”?  

Die vraag is niet nieuw. Een virus isoleren is niet gemakkelijk en vi-
rologen spreken vaak ten onrechte over virusisolatie. Dat deden zij al ten 
tijde van de AIDS crisis, veertig jaar geleden, toen Robert Gallo, een 
kankerspecialist, de stelling lanceerde dat hij een virus, HIV, ontdekt had 
dat de oorzaak van AIDS zou zijn. Daarmee wist hij wel politici, gezond-
heidsambtenaren en de farmaceutische industrie — met andere woorden, 
“het grote geld” — te overtuigen, maar niet de topvirologen en andere 
vooraanstaande wetenschappers van die tijd. In een omstandig maar voor 
leken toch nog enigszins begrijpelijk interview17 met de onderzoeks-
journaliste Christine Johnson zette Eleni Papodopulos van de Universiteit 
van Perth, Australië, uiteen waarom zij de beweringen van Gallo over de 
isolatie van hiv ten stelligste verwierp. Andere wetenschappers noemden 
Gallo zonder meer “een fraudeur” (zie hieronder, pagina 146).  

Zal de reputatie van Drosten de kritiek van zijn collega’s overleven? Een 
recente analyse (27 november) van zijn hierboven aangehaald artikel meldt: 

Externe peer review van de RT-PCR test om SARS-CoV-2 op te 
sporen, onthult 10 belangrijke wetenschappelijke tekortkomingen op 
moleculair en methodologisch niveau: gevolgen voor vals-positieve 
resultaten... We leveren overtuigend bewijs van verschillende 
wetenschappelijke tekortkomingen, fouten en gebreken. 

en eindigt met de opmerking: 

Gezien de wetenschappelijke en methodologische onvolkomenheden 
die hier worden gepresenteerd, zijn we ervan overtuigd dat de redactie 
van Eurosurveillance geen andere keuze heeft dan de publicatie [van 
het artikel van Christian Drosten, e.a.] in te trekken.18 

                                                   
 

16 fda.gov/media/134922/download 
17 theperthgroup.com/INTERVIEWS/cjepe.html; over AIDS en HIV, onder, pagina 146 
18 P.Borger, U Kämmerer, e.a, "Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 
2020” cormandrostenreview.com/report/ ; cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-
to-eurosurveillance-editorial-board/Het Rapport is een samenwerking van 22 Europese en 
Amerikaanse specialisten. (Zie de uiteenzetting van Dr. Mike Yeadon op bit.ly/3kUJ0ZG;  
europereloaded.com/flawed-paper-behind-mass-pcr-testing-faces-retraction-after-exposure/; 

https://www.fda.gov/media/134922/download
http://www.theperthgroup.com/INTERVIEWS/cjepe.html
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/
https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/
https://www.europereloaded.com/flawed-paper-behind-mass-pcr-testing-faces-retraction-after-exposure/


 
 

7 
 

Voor een artikel dat als de “wetenschappelijke” basis voor zo veel wanbe-
leid heeft gediend, is “intrekking” wel een heel milde eis. Bijna alle 
casusaantallen, infectiepercentages en zelfs sterfgevallen die in 2020 aan 
sarscov2 en covid19 werden toegeschreven, zijn gebaseerd op PCR-tests en 
die berusten, al dan niet met kleine variaties, op het procedé dat is 
beschreven in het Drosten artikel. Dat artikel ligt aan de basis van het 
coronabeleid dat overal ter wereld voor immens leed heeft gezorgd. De 
kans is echter groot dat de kritiek nog voor lange tijd in de doofpot 
verdwijnt. Voor de insiders van het beleid en de machten die het sturen, 
staan er immers veel geld, prestige, carrières en reputaties op het spel (zie de 
Nabeschouwing, pagina 106).  

Het Wuhanvirus, de coronapandemie en de roep om vaccinatie 

De Chinese autoriteiten, die al lang bezig waren met het uitwerken van een 
systeem van omvattende controle op het doen en laten van hun burgers, 
grepen de gebeurtenis in Wuhan aan om een grootscheepse, wereldwijd 
opzienbarende test van hun civiele bescherming te organiseren, compleet 
met lockdowns, quarantaines, reisverboden, constructie van tijdelijke 
noodhospitalen, en smartphone-apps die de verblijfplaatsen en verplaatsin-
gen van individuen registreerden.19 Onmiddellijk werd alom gespeculeerd 
over de bron van het “nieuwe” virus — of het ontstaan was uit een uiterst 
zeldzame overdracht van de ene naar een andere soort (van vleermuizen 
naar mensen) dan wel geproduceerd in een virologisch laboratorium in 
Wuhan waaruit het dan, al dan niet per ongeluk, ontsnapt was.20 Volgens 
sommige speculaties werd het virus in Amerikaanse militaire of farma-
ceutische onderzoekslabo’s ontwikkeld en heimelijk naar China overge-
bracht voor verder onderzoek, wegens wettelijke beperkingen op experi-
menten met actieve virussen in de Verenigde Staten.21 Andere speculaties 
gingen ervan uit dat het virus al maanden voor zijn ontdekking de ronde 
deed en eigenlijk niet meer was dan nog maar eens een mutatie binnen de 
familie van coronavirussen die de mensheid al eeuwen last bezorgt (bijvoor-
beeld, gewone verkoudheden).  

Gezien de hoge prevalentie en brede verspreiding van coronavirussen, 
de grote genetische diversiteit en frequente recombinatie van hun 
genen, en de toenemende interactie van mens en dier, zullen er 
waarschijnlijk periodiek nieuwe coronavirussen opduiken bij mensen 

                                                                                                                                 
 

frontnieuws.com/coronavirus-schandaal-in-merkels-duitsland-valse-positieven-en-de-drosten-pcr-
test/) 
19 nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html 
20 Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde (2008) sprak zich uit tegen de 
hypothese van een overdracht van sarscov2 van dier naar mens. gilmorehealth.com/chinese-
coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-discovered-hiv/ 
(gepubliceerd op 16 april 2020), zie ook childrenshealthdefense.org/defender/scientists-covid-
natural-origin-theory-wuhan-lab/ en frontnieuws.com/noors-virusonderzoeker-het-coronavirus-
komt-uit-een-laboratorium/ 
21 newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-
research-1500741?amp=1 

https://www.frontnieuws.com/coronavirus-schandaal-in-merkels-duitsland-valse-positieven-en-de-drosten-pcr-test/
https://www.frontnieuws.com/coronavirus-schandaal-in-merkels-duitsland-valse-positieven-en-de-drosten-pcr-test/
https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html
https://www.gilmorehealth.com/chinese-coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-discovered-hiv/
https://www.gilmorehealth.com/chinese-coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-discovered-hiv/
https://childrenshealthdefense.org/defender/scientists-covid-natural-origin-theory-wuhan-lab/
https://childrenshealthdefense.org/defender/scientists-covid-natural-origin-theory-wuhan-lab/
https://www.frontnieuws.com/noors-virusonderzoeker-het-coronavirus-komt-uit-een-laboratorium/
https://www.frontnieuws.com/noors-virusonderzoeker-het-coronavirus-komt-uit-een-laboratorium/
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741?amp=1
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741?amp=1
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als gevolg van frequente soortoverschrijdende infecties en incidentele 
overloopeffecten.22 

De overdracht van het virus van dier naar mens stond centraal in het 
officiële coronaverhaal. Het is begrijpelijk dat de Chinese autoriteiten niet 
geneigd waren toe te geven dat het Wuhanvirus al dan niet per ongelijk uit 
een militair labo in de stad ontsnapt was, zelfs als dat de ware toedracht 
was. Bovendien lijkt “overdracht van dier naar mens” een voorwaarde te 
zijn die vervuld moet zijn vooraleer de WGO van een pandemie gewaagt 
(zie hieronder, voetnoot 32, op pagina 11).  

Hoe sensationeel hypothesen over vleermuizen en geheime militaire 
labo’s ook mochten zijn, men moest er rekening mee houden dat het 
Wuhanvirus zelf snel zou gaan muteren of al gemuteerd was en slechts een 
tijdelijke impact zou hebben. Vergelijkbare varianten van het virus zouden 
trouwens al vroeg in 201923 en zelfs nog eerder gedetecteerd zijn. Drosten 
zelf had het over “een nauwe genetische verwantschap” met sarscov uit 
2003. Als dat waar was dan zou het een verklaring zijn van het feit dat er, 
op het moment waarop een sarscov2 pandemie werd uitgeroepen, blijkbaar 
al een gedeeltelijke of kruiselingse natuurlijke immuniteit in de bevolking 
tegen het virus en varianten ervan bestond. Dat zou dan ook verklaren 
waarom de “coronapandemie” van 2020 uiteindelijk niet de ramp24 werd die 
de mediahype en de reacties van beleidmakers ervan maakten.  

De draconische maatregelen tegen de coronavirusepidemie in Wuhan die 
door het autoritaire regime in Beijing waren genomen, werden al vlug als 
voorbeeldig aangeprezen en elders in Azië, daarna ook in Europa en Ame-
rika, nageaapt, zij het met aanzienlijke verschillen per land, zij het meestal 
meteen op nationale en niet, zoals in China, op lokale schaal. Van de ene 
maand op de andere werd de Chinese Volksrepubliek het nieuwe gidsland 
op het gebied van de volksgezondheid. “Bestrijding van het virus” werd de 
enige prioriteit, die alle andere beleidsdomeinen in de schaduw stelde en de 
verwaarlozing daarvan leek te rechtvaardigen. De dagelijkse coronacijfers 
— daar ging het blijkbaar om. Al de rest — werkloosheid, inflatie, misdaad, 
energievoorziening, corruptie, oorlog, ja ook de volksgezondheid in de 
algemene zin van het woord — was bijzaak. En, “bestrijding van het virus” 
betekende politiemaatregelen, boetes, fysieke dwang en permanente 
intimidatie van mensen. De vraag of een dergelijk beleid een effectieve, laat 
staan een efficiënte aanpak van een virusepidemie is, werd niet gesteld. Zij 
mocht niet gesteld worden, omdat het antwoord al te ontluisterend zou zijn. 
Belangrijker dan de volksgezondheid was het geloof in de zaligmakende 
eigenschappen van de staatsmacht en de keerzijde daarvan, onvoor-

                                                   
 

22 Commentaar (bij het artikel geciteerd in noot 11 hierboven) van S. Perlman, “Another 
Decade, Another Coronavirus”, 20 februari, 2020, nejm.org/doi/10.1056/NEJMe2001126. 
Ondertussen zijn er al duizenden varianten van het virus in omloop. Om onduidelijke 
redenen werd er in december in Engeland alarm geslagen over een van die varianten. 
23 Aldus de biochemicus Jochen Ziegler: achgut.com/artikel/corona_ist_aelter_als_gedacht 
24 P. Doshi, “Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?” 
(bmj.com/content/370/bmj.m3563) 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMe2001126
https://www.achgut.com/artikel/corona_ist_aelter_als_gedacht
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
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waardelijke gehoorzaamheid van de bevolking aan de willekeurige en tiran-
nieke dictaten van de politieke potentaten van de dag. 

De bevolking werd afgescheept met een evidente drogreden: “Een virus 
verspreidt zich via menselijke contacten. Om virusverspreiding te 
voorkomen of te verminderen is het daarom nodig menselijke contacten te 
verbieden of, in elk geval, te miniseren.” Zelfs als dat waar zou zijn voor 
virussen die zich via de lucht verspreiden, het blijft waar dat virussen niet de 
enige dingen zijn die zich via menselijke contacten verspreiden. Hebben 
menselijke contacten uitsluitend schadelijke gevolgen? “L’Enfer, c’est les 
autres!” Was dat de essentie van politiekcorrect denken voor het 
coronatijdperk? Men zou nog enig begrip voor de drogreden kunnen 
opbrengen, indien vaststond dat het om een extreem dodelijk virus zou 
gaan — maar dat stond niet vast en bleek snel een fabeltje te zijn. Het was 
echter een fabeltje dat een aantal op macht en winst beluste belangheb-
bende partijen een bijzonder goede dekmantel bezorgde om hun prioritaire 
doestellingen te verwezenlijken.  

In maart, met het einde van het griepseizoen in het vooruitzicht, hadden de 
Chinese autoriteiten er echter genoeg van. Zij stopten met tellen en testen, 
of misschien alleen maar met het rapporteren van testresultaten en 
sterfgevallen (zie de Chinese coronagrafieken25, pagina 219 hieronder). Het 
totale aantal Chinese coronagevallen gemeld in oktober 2020 lag ongeveer 
op hetzelfde niveau als in april, ca 85.000; het aantal coronadoden op ca 
4.600, in een bevolking van anderhalf miljard (ter vergelijking, voor België, 
in oktober, ca 330.000 gevallen en ca 10.500 doden, in een bevolking van 
11,6 miljoen). Het was een eenvoudige maar effectieve tactiek om de coro-
napaniek te bezweren: Stop met tellen, zorg dat het woord ‘corona’ uit het 
nieuws verdwijnt en feliciteer uzelf om de effectiviteit van de nu opgeheven 
drastische maatregelen in het overwinnen van de epidemie. Elders in de 
wereld werden de Chinese cijfers inderdaad geïnterpreteerd als bewijzen van 
de effectiviteit van draconische maatregelen om het virus te bedwingen. 

De lockdown van Wuhan, ingesteld op 23 januari, werd opgeheven op 8 
april. De angst voor de epidemie eiste echter een grote tol. De lokale 
bevolking in Wuhan bleef op haar hoede. Als gevolg daarvan kwam het 
economisch leven in de stad slechts traag op gang. De internationale 
nieuwsmedia hadden vooral aandacht voor dat aspect van het einde van de 
Chinese lockdown. Al op de dag zelf — in Amerika was het toen nog 7 
april — verscheen een verslag in de New York Times onder de titel “China 
beëindigt Wuhan Lockdown, maar terugkeer naar het normale leven is een 
verre droom. In de stad waar de uitbraak van het coronavirus voor het eerst 
werd gemeld, zal de hervatting van uitgaande reizen geen einde maken aan 
moeilijke tijden, behoedzaamheid of isolement”.26 Op 30 april meldde 
CNN: “Wuhan laat de wereld zien dat het einde van de lockdown slechts 
het begin is van de Covid-19-crisis”.27  

                                                   
 

25 Overgenomen van worldometers.info/ 
26 nytimes.com/2020/04/07/world/asia/wuhan-coronavirus.html 
27 edition.cnn.com/2020/04/29/asia/wuhan-coronavirus-lockdown-analysis-intl-hnk/index.html 

https://www.worldometers.info/
https://www.nytimes.com/2020/04/07/world/asia/wuhan-coronavirus.html
https://edition.cnn.com/2020/04/29/asia/wuhan-coronavirus-lockdown-analysis-intl-hnk/index.html
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Wanneer het over China ging, was “covid19” vooral als een economisch 
fenomeen interessant. In het Westen zelf, was dat zeker niet het geval. 
Regeringen en de media trokken de ene viroloog na de andere epidemio-
loog aan om het paniekvuur aan te wakkeren, terwijl zij tegelijkertijd het 
publiek verzekerden dat al het nodige werd gedaan28 en dat wetenschappers 
en farmaceutische bedrijven zo snel mogelijk een effectief vaccin op de 
markt zouden brengen. Na een sputterende start kwam het oude politieke 
oplichterspel “Vertrouw ons, of anders...” in een stroomversnelling terecht, 
met krasse staaltjes van “warm en koud blazen” als onvermijdelijk effect. 
“De toestand is ernstig maar beheersbaar, althans wanneer u precies doet 
wat wij zeggen.” Kritische stemmen die wezen op nefaste sociale en econo-
mische gevolgen van het beleid werden gesmoord met opmerkingen als 
“Dat zijn zorgen voor later. Dit gaat om levens, niet om geld”. Praktijk-
artsen, psychotherapeuten en psychiaters29 mochten van tijd tot tijd wel 
eens klagen over onbedoelde medische en psychische gevolgen van de ge-
nomen maatregelen, maar ook hun klachten waren zorgen voor later. Wie 
aan tunnelvisie lijdt, heeft geen oog voor de ruimere context. Wie teveel 
televisie kijkt, verliest elk contact met de werkelijkheid.  

In februari kwam het sensationele bericht uit Italië dat het Wuhanvirus 
daar een ware epidemie van covid19 had veroorzaakt, die leidde tot over-
belasting in de ziekenhuizen. Voor de Italiaanse overheid, die chronisch 
gebukt gaat onder een torenhoge schuldenlast30 en van de ene in de andere 
politieke crisis sukkelt, was de komst van “het virus” de aanleiding om eerst 
in Noord Italië en daarna in het hele land een lockdown van het econo-
mische (grotendeels ook politieke) leven af te kondigen en zo een duidelijk 
signaal aan de internationale kredietinstellingen en schuldeisers te geven: 
Italië had geen geld en niets waarop het nog kon besparen, maar het land 
rekende wel op internationale solidariteit in haar strijd tegen een virale over-
macht. Die Italiaanse crisisrespons kwam er op het hoogtepunt van het 
griepseizoen, in een land dat wegens zijn gebrekkig hospitaalsysteem bijna 
elk jaar af te rekenen krijgt met periodes van overbelasting. Veel Italianen 
rekenen dan ook op thuiszorg voor hun zieken. Die thuiszorg wordt in 
belangrijke mate geleverd door buitenlandse verzorgers en verplegers 
(vooral uit Centraal en Oost Europa), die nu echter snel naar huis terug-
keerden, uit angst voor het virus of om tijdig te ontsnappen aan de reis-
beperkingen en andere maatregelen van de Italiaanse overheid. Uiteraard 
veroorzaakte hun overhaaste uittocht een nog grotere belasting van de zie-

                                                   
 

28 sueddeutsche.de/politik/coronavirus-tests-strategie-1.4858950 De krant verwijst (27 maart 
2020) naar een vertrouwelijk document van het Duitse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, waarin verschillende communicatiestrategieën over de pandemie worden 
besproken worden: inspelen op primaire angsten, leugens, overdrijvingen, schuldgevoe-
lens oproepen — het hoort er allemaal bij.  
29 C.K.T Lima, P.M.M Carvalho, I.A.A.S.Lima, J.V.A.O. Nunes, J.S.Saraiva, R.I. de Souza, 
C.G.L da Silva., M.L.R. Neto, “The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV”, 
Journa l  of  Psy chia t ry Res earch , 2020 Mar 12;287:112915. 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199182/ 
30 In november vroeg de Italiaanse regering aan de Europese centrale ban alle tijdens de 
pademioe gemaakte schulden kwijt te schelden: bloomberg.com/news/articles/2020-11-
26/italy-wants-ecb-to-cancel-pandemic-debt-conte-s-top-aide-says?srnd=markets-vp 

https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-tests-strategie-1.4858950
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199182/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/italy-wants-ecb-to-cancel-pandemic-debt-conte-s-top-aide-says?srnd=markets-vp
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/italy-wants-ecb-to-cancel-pandemic-debt-conte-s-top-aide-says?srnd=markets-vp
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kenhuizen. Het bericht — zelfs maar het gerucht — dat “wegens corona, 
coronapatiënten voorrang krijgen” zal er ook wel toe geleid hebben dat 
dokters kwistig gingen omspringen met de diagnose “vermoeden van 
covid19”. 

Voor de internationale pers was overbelasting van de Italiaanse zieken-
huizen echter een rechtstreeks gevolg van de verspreiding van “het virus”. 
De pers loofde de Italiaanse overheid om haar doortastend en van “grote 
politieke moed getuigend” optreden. Dat was een signaal naar overheden in 
andere landen: “Wees even doortastend, indien u het verwijt van gebrek aan 
politieke moed wilt vermijden.” De media wekten de indruk dat geen enkel 
hospitaalsysteem ter wereld opgewassen zou zijn tegen het virus. Zij bleven 
dat doen, ook toen al vlug duidelijk werd dat er van een algemene overrom-
peling van de ziekenhuizen, inclusief hun afdelingen “Intensieve zorg”, niet 
veel te merken was — al werden, uit angst of “voor alle zekerheid”, wellicht 
patiënten naar de intensieve zorg verwezen die daar eigenlijk niet thuishoor-
den. Patiënten werden daar onnodig aan heel riskante hogedrukbe-
ademingstoestellen gekoppeld, terwijl zij wellicht beter geholpen zouden 
zijn met het toedienen van extra zuurstof, een veilige procedure, of met 
palliatieve zorg. “Sommige ziekenhuizen hebben ongewoon hoge sterfte-
cijfers gemeld voor coronaviruspatiënten op ventilatoren, en sommige 
artsen zijn bang dat de machines bepaalde patiënten kunnen schaden.”31  

De boodschap van de media was en bleef: “Het ergste moet nog 
komen.” Alle denkbare maatregelen waren daarom goed “to flatten the 
curve”, dus om het tempo van de verwachte ziekenhuisopnames te vertra-
gen. “Flatten the curve” werd snel het internationale motto van de eerste 
fase van het beleid om de “coronacrisis” te bestrijden. Het kwam erop aan 
hospitalen te redden, niet levens. Het virus zou immers hoe dan ook zijn tol 
eisen — daar was blijkbaar niets tegen te doen, althans zolang er geen 
vaccin beschikbaar was. Het werd snel een onbetwijfelbaar axioma dat men 
niets anders kon doen dan de verspreiding van het virus te vertragen — 
concreet, contacten tussen mensen verminderen of verbieden — en te 
hopen dat de farmaceutische industrie of “de wetenschap” in weinig tijd (en 
voor het eerst in de geschiedenis) met een effectief vaccin tegen een 
coronavirus op de proppen zou komen.  

DDDeee   WWWeeerrreeellldddgggeeezzzooonnndddhhheeeiiidddsssooorrrgggaaannniiisssaaatttiiieee   nnneeeeeemmmttt   hhheeettt   iiinnniiitttiiiaaatttiiieeefff   

Begin maart 2020 kwam de WGO, die zonder de occasionele “pandemie” 
nauwelijks een bestaansreden zou hebben, uit haar gebruikelijke obscuriteit 
te voorschijn. Zij schoot in actie na geruchten dat er in China een over-
dracht van een virus van dier naar mens was gesignaleerd en dat het virus 
zich vanuit China naar andere landen verspreidde. Daarmee was voldaan 
aan de formele criteria voor het afkondigen van een pandemie.32 Dr. Tedros 

                                                   
 

31 Zie bijvoorbeeld chron.com/news/medical/article/Some-doctors-moving-away-from-
ventilators-for-15189647.php.(9 april 2020)  
32 lewrockwell.com/2020/12/joseph-mercola/how-changing-the-definition-of-pandemic-altered-
our-world/ ; 
nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie#De_zes_pandemische_fases,_zoals_gehanteerd_door_de_WHO 

https://www.chron.com/news/medical/article/Some-doctors-moving-away-from-ventilators-for-15189647.php
https://www.chron.com/news/medical/article/Some-doctors-moving-away-from-ventilators-for-15189647.php
https://www.lewrockwell.com/2020/12/joseph-mercola/how-changing-the-definition-of-pandemic-altered-our-world/
https://www.lewrockwell.com/2020/12/joseph-mercola/how-changing-the-definition-of-pandemic-altered-our-world/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie#De_zes_pandemische_fases,_zoals_gehanteerd_door_de_WHO
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Adhanom Ghebreyesus33, de directeur-generaal van de organisatie hield een 
persconferentie waarop hij verklaarde dat de wereld met een pandemie te 
maken had. Hij adviseerde landen het virus als een ernstige bedreiging te 
beschouwen. Op 5 maart liet hij, via Twitter, de wereld weten: 

Leiderschap van bovenaf: we roepen de leiders van de landen op 
om hun plannen te mobiliseren en elk onderdeel van de regering te 
coördineren, niet alleen het ministerie van volksgezondheid — ook 
veiligheid, diplomatie, financiën, handel, transport, handel, infor-
matie en meer — de hele regering moet erbij worden betrokken. 

We zijn bezorgd dat in sommige landen de politieke betrokkenheid 
en de ingezette middelen niet overeenkomen met het niveau van 
de dreiging waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Dit is 

GEEN oefening 
NIET de tijd om op te geven 
GEEN tijd voor excuses 
Dit is een tijd om alles uit de kast te halen 

Dat was paniekzaaierij van de eerste orde. “Vergeet de rest, alleen 
covid19 is nog van belang.”34 Nochtans had de WGO redenen om voor-
zichtig te zijn. Tien jaar eerder had zij een pandemie van varkensgriep (ook 
bekend als Mexicaanse griep, 2009-201035) aangekondigd, waarbij 
uiteindelijk hoogstens evenveel mensen omkwamen als bij een seizoens-
griep met een gemiddelde virulentie. Een onderzoeksjournaliste van CBS 
meldde 

Onze Freedom of Information verzoeken brachten aan het licht dat 
de CDC, nadat zij had ontdekt dat bijna geen van de gevallen die ze 
als Mexicaanse griep hadden geteld, in feite een geval van Mexicaanse 
griep of enige vorm van griep was, stopte met het tellen van gevallen! 
Een directeur van [CBS] was erg enthousiast over dit verhaal... Maar 
anderen drongen erop aan het stil te houden [nadat het was 
gepubliceerd op de CBS News website36]. Uiteindelijk wilde geen 
enkele CBS nieuwsdienst het uitzenden. [...] Het was een kanjer van 
een verhaal, eerlijk, nauwkeurig en wettelijk volledig in orde. Omdat 
de CDC de echte varkensgriepstatistieken geheim hield, namen heel 
wat mensen een wellicht onnodig en experimenteel vaccin of dienden 
het toe aan hun kinderen.37  

Was de varkensgriepepidemie van toen een oefening in paniek zaaien? 
Velen in de medische industrie zaten inderdaad te wachten op een wereld-
wijde epidemie. Al in 2009, vlak voor de varkensgriep wereldnieuws werd, 

                                                   
 

33 Tedros Adhanom Ghebreyesus was een Ethiopisch politicus, geen medicus, een 
marxist en een protegé van de Clinton Foundation en de Bill & Melinda Gates 
Foundation die met groot succes zijn “mars door de instituties” (zie hieronder in de tekst, 
pagina 193) had voltooid. journal-neo.org/2020/02/18/who-is-who-s-tedros-adhanom/ 
34 Dat lag in de lijn van de opdracht van de WGO, zie hieronder, pagina 144 
35 who.int/bulletin/volumes/87/6/09-040609/en/ 
36 cbsnews.com/news/swine-flu-cases-overestimated/ 
37 blog.nomorefakenews.com/2020/04/16/heres-what-sharyl-attkisson-told-me-about-the-2009-
pandemic/ 

https://journal-neo.org/2020/02/18/who-is-who-s-tedros-adhanom/
https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-040609/en/
https://www.cbsnews.com/news/swine-flu-cases-overestimated/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/16/heres-what-sharyl-attkisson-told-me-about-the-2009-pandemic/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/16/heres-what-sharyl-attkisson-told-me-about-the-2009-pandemic/
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had het Duitse weekblad Der Spiegel een artikel gepubliceerd onder de 
veelzeggende titel “Een hele industrie wacht op een epidemie”.38  

De varkensgriep bleek inderdaad een ware goudmijn voor de farmaceu-
tische industrie, die vele miljarden dollar binnenrijfde voor het overhaast 
ontwikkelen van vaccins. In tal van gevallen bleken die echter ernstige 
nevenwerkingen te hebben. De episode draaide uit op een golf van slechte 
publiciteit voor de WGO. Om haar gezicht te redden en de financiële 
bijdragen van de farmaceutische industrie veilig te stellen kondigde de 
organisatie in 2012 “het decennium van de vaccins” af. Het “Global 
Vaccine Action Plan” (GVAP) was een ambitieus project om nog vóór 
2021 de gehele wereldbevolking te kunnen vaccineren tegen om het even 
welke virale aandoening. Het Plan was een uitwerking van een suggestie van 
multimiljardair Bill “Microsoft” Gates in 2010. Zoals zijn vader, zo was 
Gates een overtuigde fan van eugenetica, het gebruik van medische ingre-
pen om “de kwaliteit van het menselijke ras te verbeteren” en “het gevaar 
van overbevolking tegen te gaan”. In het Leidend Comité van het GVAP 
zat ook dr. Anthony Fauci, die zich al in de jaren ’80, ten tijde van de AIDS 
crisis (zie hieronder, pagina 147) had opgeworpen als militant verdediger 
van vaccinatie (toen tegen HIV) en nadien de machtigste en invloedrijkste 
man in de Amerikaanse gezondheidsdienst werd. Als directeur van het 
Nationaal Instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziektes (NIAID) was 
hij tevens de best betaalde ambtenaar in de Amerikaanse overheidsdienst 
(met in 2020 een salaris van $417.608).39 Met zijn invloed en zeggenschap 
over het toedelen van onderzoeksubsidies zat hij in een goede positie om 
het wetenschappelijke geneeskundig onderzoek in Amerika in door hem ge-
wenste richtingen te sturen — en dat deed hij ook. Wie budgetten beheert 
en onderzoekprojecten beoordeelt of zelf uitschrijft, moet nu eenmaal 
selectief zijn. Onder zijn bewind zag NIAID het aantal gevallen van 
besmettelijke ziektes voor het eerst in bijna een eeuw weer toenemen (zie de 
grafiek op pagina 223). Voor investeringen in de vaccinindustrie had hij 
meer belangstelling. 

“De industrie die zat te wachten op een epidemie” zat niet stil. Bill 
Gates, een van de grootste investeerders in die industrie was een gedreven 
man, en niet zonder invloed. Toen zijn mannetje, dr. Tedros, het hoofd van 
de WGO werd, kon hij echt werk beginnen te maken van zijn “decennium 
van de vaccinatie”, dat tot dan toe niet veel had opgebracht. In oktober 
2019, organiseerde de Johns Hopkins Universiteit, in samenwerking met de 
Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum40 (ook 
bekend als de Davosclub van het mondiale Establishment41 en hun experts 

                                                   
 

38 axisoflogic.com/artman/publish/Article_56850.shtml 
39 fedsmith.com/2020/07/21/top-10-highest-paid-feds-1-well-known/ 
40 weforum.org/; zie hieronder, pagina 196 
41 Het Establishment, in de strikte zin van het woord (soms ‘nomenklatura’ geheten), 
omvat de [topposities in de] gevestigde machten van de staat en grote internationale of 
supranationale organisaties. In een ruimere zin van woord, omvat, het ook de topposities 
in grote ondernemingen en verenigingen die regelmatig met delen of elementen van het 
Establishment in de strikte zin overleggen of onderhandelen. De bekleders van die 
posities vormen samen de maatschappelijke elite. In de ruimste zin van het woord, omvat 

http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_56850.shtml
https://www.fedsmith.com/2020/07/21/top-10-highest-paid-feds-1-well-known/
https://www.weforum.org/


 
 

14 
 

— zie hieronder, pagina 106), een simulatieoefening, Event 20142, rond de 
hypothese van een gevaarlijke pandemie met mogelijk catastrofale gevolgen. 
Een dergelijk “event 201”, zo bleek uit de simulatie, vereist nauwe samen-
werking van industrieën, regeringen en internationale instellingen — kort-
om, een actieve interventie van een eendrachtig mondiaal Establishment. 
Die conclusie was niet verwonderlijk: het object van de simulatie was niet 
een virale epidemie maar de beleidsrespons daarop. Toen twee maand later 
Wuhan het wereldnieuws haalde, stonden de grote lijnen voor beleid op 
mondiale schaal al op papier. Het mondiale Establishment had plots een 
mooie gelegenheid te tonen dat het waakt over het welzijn van de mens-
heid. De vaccinatielobby schoot onmiddellijk in actie. 

De varkensgrieppandemie van 2009 was een eerste maar mislukte poging 
om een wereldwijd vaccinatieprogramma voor snel muterende virussen te 
lanceren. Stabiele virussen (pokken43, polio, mazelen, e.d.) zijn voor vaccin-
producenten minder interessant. Na de ontwikkeling en het testen ervan 
kan men een vaccin gewoon op grote schaal reproduceren. Voor snel mu-
terende of in wisselende varianten voorkomende virussen (zoals het 
griepvirus) moet jaarlijks uitgezocht worden precies welk vaccin het meest 
nodig lijkt. Een verkeerde inschatting kan leiden tot de massale productie 
van een vrijwel nutteloos vaccin dat dan meer kwaad dan goed doet, door-
dat tegenover de schadelijke neveneffecten geen preventief effect staat. Het 
financiële risico van een verkeerde inschatting ligt echter bij de kopers van 
het vaccin, meestal nationale overheidsdiensten (dus, de belastingbetalers) 
in landen die het vaccin bestellen. Bovendien genieten vaccinmakers onder 
de Amerikaanse wetgeving vrijstelling van aansprakelijkheid voor de even-
tuele schadelijke gevolgen van hun product. Deel B (“Aanvullende rechts-
middelen”) van de National Childhood Vaccine Injury Act van 198644 
bepaalt dat vaccinfabrikanten niet aansprakelijk zijn, in een civielrechtelijke 
procedure, voor schade die voortvloeit uit een letsel, ziekte of overlijden (1) 
als gevolg van onvermijdelijke bijwerkingen van een vaccin, of (2) uitslui-
tend omdat de fabrikant geen directe waarschuwingen heeft gegeven. Tenzij 
er sprake is van fraude of schromelijk gebrek aan zorgvuldigheid, is de 
productie van vaccins vrijwel vrij van het risico van rechtszaken die worden 
aangespannen door of namens mensen die schade hebben geleden door 
vaccinatie. De vrijstelling levert niet alleen financieel voordeel op; zij 
voorkomt ook de slechte publiciteit die het onvermijdelijke gevolg is van 

                                                                                                                                 
 

het Establishment ook de leden van om het even welke andere groepering die op eigen 
verzoek of een informele aanbeveling van een insider vrijwel onmiddellijk toegang 
hebben tot en gehoor vinden bij (invloed hebben in of op) het nationale of internationale 
Establishment. De term ‘elite’ slaat op allen die een toppositie in het Establishment in 
ruimere zin bekleden of daar vrijwel onmiddellijk toegang toe hebben.  
42 centerforhealthsecurity.org/event201/; centerforhealthsecurity.org/event201/players/ 
43 medisquare.be/index.php/2020/09/30/prof-peter-piot-dit-is-nog-maar-het-begin/?lang=nl, 
“Er is nog maar één virus dat we uit de wereld hebben gekregen: de pokken” (viroloog 
Peter Piot) 
44 Congress.gov; Zoekterm “H.R. 5546 99th Congress”; 
federalregister.gov/documents/2020/04/15/2020-08040/amendment-to-declaration-under-the-
public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-medical; 
zie ook cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html 

https://centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/
https://www.medisquare.be/index.php/2020/09/30/prof-peter-piot-dit-is-nog-maar-het-begin/?lang=nl
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/2020-08040/amendment-to-declaration-under-the-public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-medical
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/2020-08040/amendment-to-declaration-under-the-public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-medical
https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
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een rechtszaak van een slachtoffer tegen een kapitaalkrachtige onderne-
ming. 

Het door de Amerikaanse wetgever verstrekte voordeel werd een stan-
daardbeding in de meestal langlopende contracten die de industrie sloot met 
de overheden van andere landen. Om maar een voorbeeld te noemen: In de 
jaren 2009-2010 kon het farmabedrijf GSK grote winsten maken, nadat de 
Europese Unie Pandemrix had goedgekeurd als vaccin tegen de H1N1A 
virusstam, een griepvirus.45 Bijna 31 miljoen mensen zijn ermee 
gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep van 2009/2010 — nutteloos 
gevaccineerd, want de met veel bombarie afgekondigde pandemie was 
voorbij vóór het vaccin klaar was voor gebruik. Dat lijkt ook nu weer het 
geval te zullen zijn en verklaart wellicht de gedreven inspanningen om de 
coronapaniek levendig te houden. Na klachten in Zweden moest GSK in 
2013 toegeven dat daar 795 ingeënte mensen aan narcolepsie leden als 
gevolg van een vaccinatie met Pandemrix. Dat had geen gevolgen op het 
vlak van de financiële aansprakelijkheid van het bedrijf. Beginnend in 2016 
betaalde de Zweedse staat individuele slachtoffers schadevergoedingen uit 
tot een bedrag van 1 miljoen euro. De Zweedse belastingbetaler werd dus 
aansprakelijk gesteld voor de schadelijke gevolgen van het vaccin.46 
Eventuele schadevergoedingsregelingen verschilden uiteraard van staat tot 
staat. 

Georkestreerde paniek 

Bangmakerij was al een vast onderdeel van de berichtgeving over het 
Wuhanvirus. Op zijn eerste persconferentie, 3 maart 2020, deed de direc-
teur-generaal van de WGO, daar nog een flinke schep bovenop: “Wereld-
wijd is ongeveer 3,4% van de gerapporteerde gevallen van covid19 
overleden. Ter vergelijking: seizoensgriep doodt over het algemeen veel 
minder dan 1% van de geïnfecteerden.”47 Was 3,4% uitzonderlijk veel? 

[Z]elfs sommige milde coronavirussen, zoals die welke verkoudheden 
veroorzaken en al decennia bekend zijn, kunnen een CFR van wel 8% 
hebben wanneer ze ouderen in verpleegtehuizen infecteren. Dergelijke 
‘milde’ coronavirussen infecteren elk jaar tientallen miljoenen mensen 
en zijn elke winter verantwoordelijk voor 3% tot 11% van degenen die 
in de VS in het ziekenhuis worden opgenomen met infecties van de 
lagere luchtwegen.48  

De veel geciteerde verklaring van de WGO directeur maakte niet 
duidelijk dat de 3,4% verwees naar de case fatality  rate  (CFR), dus naar het 
percentage van sterfgevallen onder mensen die in het ziekenhuis waren 
opgenomen als covid19 patiënten. Zij maakte evenmin duidelijk dat ‘veel 

                                                   
 

45 eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.16.26.19904-en 
46 deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/05/13/schweden-deckelt-entschadigung-
fur-narkolepsie-kranke-nach-impfung 
47 youtube.com/watch?v=-kk-DrTCRAY&t=54s 
48 Professor Johnn Ioannidis, “A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic 
takes hold, we are making decisions without reliable data”: statnews.com/2020/03/17/a-
fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-
reliable-data/ 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.16.26.19904-en
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/05/13/schweden-deckelt-entschadigung-fur-narkolepsie-kranke-nach-impfung
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/05/13/schweden-deckelt-entschadigung-fur-narkolepsie-kranke-nach-impfung
https://www.youtube.com/watch?v=-kk-DrTCRAY&t=54s
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
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minder dan 1%’ verwees naar sterfgevallen onder het veel grotere aantal 
mensen dat naar schatting jaarlijks met een griepveroorzakend virus besmet 
wordt — “naar schatting”, omdat onschadelijke en milde gevallen van griep 
meestal onder de radar blijven en nooit een op concrete gegevens geba-
seerde statistiek worden. Bij griep ging het dus om een 0,1% vermoedelijke 
infec t ion fatality rate  (IFR), niet om een 0,1% geregistreerde CFR — 1 op 
1000 vermoedelijk geïnfecteerde mensen, niet 1 op 1000 patiënten met een 
griepdiagnose. De vergelijking liep mank. Om haar relevant te maken, zou 
men moeten aannemen dat bijna elke met het nieuwe virus besmette 
persoon er zo erg aan toe is dat een medische tussenkomst noodzakelijk 
lijkt. Men zou dus moeten aannemen dat er geen onschadelijke of milde 
gevallen van covid19 zijn.  

Die veronderstelling was nauwelijks geloofwaardig. Zij berustte hoe dan 
ook niet op wetenschappelijke gegevens: “Tot 99% van de actieve covid19 
gevallen in de gehele bevolking hebben milde aandoeningen en behoeven 
geen bijzondere behandeling om te genezen.”49 Hoeveel besmette personen 
hadden nooit symptomen of zochten geen medische hulp, en werden daar-
om nooit gedocumenteerd? Een vroege epidemiologische studie van de 
uitbraak in China antwoordde voorzichtig:  

Wij schatten dat, vóór de op 23 januari 2020 afgekondigde 
reisbeperkingen [in China], 86% van alle infecties ongedocumenteerd 
was.... Per persoon bedroeg het overdrachtscijfer van ongedocu-
menteerde infecties 55% van de gedocumenteerde infecties ... maar 
vanwege hun grotere aantal waren ongedocumenteerde infecties de 
infectiebron voor 79% van de gedocumenteerde gevallen. Deze 
bevindingen verklaren de snelle geografische verspreiding van SARS-
CoV2 en geven aan dat de beheersing van dit virus bijzonder 
uitdagend zal zijn.50  

Die “bevindingen” waren echter het resultaat van statistische bereke-
ningen op basis van weinig gegevens en een aantal meer en een groter aantal 
minder plausibele aannames. Zij vertelden ons bijna niets over het risico op 
ernstige ziekte voor individuele besmette personen.  

De veronderstelling dat er nauwelijks milde symptomatische infecties of 
asypmtomatische besmettingen waren, werd echter het uitgangspunt voor 
een brutaal, disproportioneel en stuurloos beleid, een mix van lockdowns, 
quarantaines, soc ial  d istanc ing , contactbeperking in “bubbels”, contact  
tracing , telewerken, teleonderwijs, mondmaskers en ontreddering van de 
normale gezondheidszorg door artsen en ziekenhuizen. Naar willekeur van 
nationale of lokale overheden werden de toegangen tot wegen, straten, 
marktpleinen, stranden, bergpaden, parken, speeltuinen, zwembaden, cafés 
en restaurants, theaters en bioscopen, stations en luchthavens strikt beperkt 

                                                   
 

49 David L. Katz, “Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?”, 
Opinion, New York Times , 20 maart, 2020 (nytimes.com/2020/03/20/opinion/-
coronavirus-pandemic-social-distancing.html).  
50 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32179701/ (20 februari, 2020), gepubliceerd 1 mei, 2020, in 
Science,. 368, 6490, pp. 489-493 science.sciencemag.org/content/368/6490/489.full) 

https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html
https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32179701/
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/489.full
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— behalve voor “relevante doeleinden”51 (te bepalen door de autoriteiten). 
Een bezoek brengen aan naaste familieleden, ouders of grootouders, broers 
of zussen, werd opeens een “irrelevante verplaatsing”, net als met de auto 
van de vaste woonplaats naar een vakantiehuis of -appartement rijden. 
Sport- en andere openluchtevenementen werden afgelast of mochten door-
gaan, maar dan zonder publiek. Hoge boetes en door de media aangewak-
kerde angst zorgden ervoor dat fabrieken en magazijnen dicht gingen, 
omdat het vaak moeilijk is samen te werken zonder nauw contact te heb-
ben. Het effect was een bijna volledige lockdown van het dagelijkse leven 
en “irrelevant” werk. Scholen en universiteiten, amusementslokalen en 
festivals werden gesloten en afgelast, ofschoon kinderen, jongeren, jonge 
volwassenen en in feite alle mensen — ook ouderen — met een goed wer-
kend immuunsysteem weinig of geen last bleken te ondervinden van 
covid19 symptomen. Algemene lockdowns waren relatief gemakkelijk af te 
dwingen. Dat was niet zo voor het alternatief, micromanagement van 
menselijk gedrag (verplaatsingen, contacten en dergelijke). Tot overdui-
delijke teleurstelling van sommige politici, journalisten en deskundigen 
ontbrak het de politie aan het nieuwste bewakingsmateriaal en kon zij daar-
om de “Hou afstand”-regel niet afdwingen van mensen die samenwonen in 
hetzelfde huis of hetzelfde bed delen. 

Indien de coronapaniek ervoor zorgde dat de medische sector schaarse 
middelen verkeerd toewees aan de behandeling van echte of vermoedelijke 
covid19 patiënten ten koste van andere, nu blijkbaar verwaarloosbare 
patiënten dan zou zij een dramatisch pervers effect hebben op het totale 
aantal doden. In ieder geval zou de paniek zelf lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsproblemen veroorzaken bij zowel geïnfecteerde als niet 
geïnfecteerde mensen. Het algemene quarantaine- en “Blijf in uw kot”-
beleid zou dan een oefening in georkestreerde waanzin zijn. En dat werd 
het ook. Praktijkartsen, in feite alle volwassenen met nog een greintje 
gezond verstand, werden geacht te vergeten dat  

overdracht [van tuberculose] bijna uitsluitend binnenshuis plaats vindt. 
Het risico van overdracht binnenshuis neemt toe als de ruimte te klein 
of slecht geventileerd is. Beide factoren verhogen de concentratie van 
door de lucht verspreide tuberkelbacillen en dus ook de kans dat ze 
worden ingeademd. Donkere en vochtige omstandigheden vergroten 
de overlevingskans van tuberkelbacillen in de lucht en ook het risico 
op overdracht van de ziekte van de ene naar persoon naar de andere.52  

Nadat zij “Corona” tot Publieke Vijand Nummer Één hadden uitgeroe-
pen, besloten de autoriteiten het enige te doen wat in hun kraam paste: 

                                                   
 

51 Een ruitenwasser in mijn buurt werd door de plaatselijke politie van zijn hoge ladder 
gehaald, omdat “hij geen relevant werk deed”. Nadat hij zijn andere klanten had 
verwittigd dat hij zijn eerder gemaakte afspraken niet zou kunnen nakomen, besloot hij 
zich te informeren bij het stadsbestuur. Dat vertelde hem dat hij wel mocht werken. Op 
zijn vraag, wat hij dan moest doen wanneer de politie hem nog een keer naar beneden 
zou roepen, kreeg hij het antwoord: “Geef ze ons telefoonnummer en vraag of ze ons 
eens willen bellen.” 
52 Dick Menzies, “Mycobacterium tuberculosis as a Cause of Community-Acquired 
Pneumonia”, in Thomas J. Marrie (ed.), Communit y -Acqui red  Pneumonia  (2001) 
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“krachtdadig optreden”. Dat deden zij ook — voor de camera's en 
ongeacht de gevolgen. Hun beleidsreacties verspreidden zich sneller dan het 
virus zelf. India leek de kroon te willen spannen: op 24 maart kondigde 
premier Modi een algemene lockdown van drie weken af. Op zondag 5 april 
waren er 3.855 gevallen en 99 covid19 doden in India, een land met meer 
dan 1,3 miljard mensen. De nationale lockdown werd verlengd tot einde 
mei.53 Hoeveel mensen waren in het land tijdens de eerste drie maanden 
van het jaar overleden aan tuberculose? Dat interesseerde noch de politici 
noch de media. Die teren op sensationele nieuwigheden — en dat is 
tuberculose niet.  

Het werd snel duidelijk dat de landen van het Five Eyes  verbond (de VS, 
het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland)54 het 
leiderschap in “de strijd tegen corona” voor zich opeisten. Zij namen zich 
voor de wereld te tonen dat men, bij gebrek aan een vaccin, een virus 
verslaat door de politie in te zetten tegen de bevolking. Wat China kon, dat 
konden zij ook. President Donald Trump (VS) en de Engelse Eerste 
Minister Boris Johnson, die eerst een “zachte aanpak” hadden verdedigd — 
versterking van de gezondheidssector maar minimale verstoring van het 
openbare leven — moesten zwichten voor de druk van de gezondheids-
bureaucratie en de media. De geheime diensten van beide landen stuurden 
er bovendien op aan, via hun partners in de privésector, de grote sociale-
mediabedrijven (Google, Facebook, Twitter), van de “War on Covid19” een 
kwestie van “nationale veiligheid” te maken en die oorlog te voeren met de 
cyberwapens die ontwikkeld waren in de “War on Terror”, na de aanslag op 
het World Trade Center in New York (11 september, 2001).55 

Het aanvankelijke doel van het beleid, “to flatten the curve”, was snel 
bereikt toen bleek dat de ziekenhuizen bijna overal over voldoende capa-
citeit beschikten om de instroom van covid19 patiënten aan te kunnen. Ja, 
het was druk in de ziekenhuizen, maar niet drukker dan tijdens de 
griepepidemie van 2018, toen overal in Europa, ook in het zo efficiënte 
Duitsland, beelden van “bedden in de gangen” de kranten en het 
televisienieuws haalden. In april werd het (uiteraard niet gedeclareerde) doel, 
“to fatten the numbers” om de crisis erger te doen lijken dan ze was, 
strenge maatregelen goed te praten, en vooral tijd te winnen voor de 
producenten van antivirale middelen en vaccins: “Het is van cruciaal belang 
om het aantal getroffen mensen zo laag mogelijk te houden en uitbraken te 
voorkomen. Dit is nodig om tijd te winnen voor het ontwikkelen van 
antivirale geneesmiddelen en vaccins.”56 

                                                   
 

53 en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_lockdown_in_India 
54 Zie hieronder, pagina 183. Die landen vormden de kern van het mondiale politieke 
Establishment dat na de Tweede Wereldoorlog ontstaan was. 
55 Dat werd later bevestigd; unlimitedhangout.com/2020/11/reports/us-uk-intel-agencies-
declare-cyber-war-on-independent-media/ 
56 Aldus het RKI (Robert Koch Instituut) in Duitsland op 23 september, 2020, toen “de 
tweede golf” van de epidemie het mediathema van elke dag werd. Het RKI was al lang 
een voorstander van vaccinaties, 
rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_lockdown_in_India
https://unlimitedhangout.com/2020/11/reports/us-uk-intel-agencies-declare-cyber-war-on-independent-media/
https://unlimitedhangout.com/2020/11/reports/us-uk-intel-agencies-declare-cyber-war-on-independent-media/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
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In een interview verklaarde Bill Gates: “We willen niet dat veel mensen 
herstellen”, dus op een natuurlijke manier immuniteit tegen het virus op-
bouwen, want “op die manier krijgen we het virus niet de wereld uit”57 — 
alsof dat op een andere manier wel mogelijk zou zijn. Hoewel zonder enige 
wetenschappelijke vorming en verslaafd aan zijn persoonlijke pseudo-
wetenschappelijke vooroordelen, deed Gates zich graag voor als de Grote 
Sjamaan die over de gezondheid van de wereld waakt. Hij bleef uiteraard 
nog altijd een gewiekste zakenman, die goed wist hoeveel “wetenschap” en 
“wetenschappers” er tegenwoordig voor niet al te veel geld te koop zijn. Hij 
gokte op de ontwikkeling en massaproductie van vaccins, testkits en 
efficiëntere systemen voor medische interventie. Hij stak zijn geld in het 
creëren van een miljardenmarkt voor farmaceutische producten en medi-
sche benodigdheden — een markt die zou wegslijten als “veel mensen 
zouden herstellen” of immuun worden. Zijn argument voor zijn benadering 
was een voorbeeld van misleiding: 

Het is echt tragisch dat de economische effecten van deze [sociaal iso-
lement- en lockdown-]benadering zeer dramatisch zijn. Ik bedoel, 
zoiets is in ons leven nog nooit eerder met de economie gebeurd. 
Maar... de economie doen herleven en geld verdienen, dat is meer een 
omkeerbaar iets dan mensen weer tot leven brengen. Dus wij nemen 
de pijn in de economische dimensie, enorme pijn, om de pijn in de 
ziekte- en doodsdimensie te miniseren. 

Gates zelf hoorde niet bij de “wij” die de economische pijn erbij moesten 
nemen:  

Uit een onderzoek van de Zwitserse bank UBS en het accountants-
kantoor PwC bleek dat begin april het wereldwijde vermogen van 
[2.000] miljardairs [in 43 aandelenmarkten] $8 triljoen bedroeg. In juli, 
na het hoogtepunt van de coronaviruspandemie, had het $10,2 triljoen 
bereikt. De vorige piek bedroeg $8,9 triljoen — dat was aan het einde 
van 2017.58 

Als tweede rijkste man ter wereld, na Jeff Bezos van Amazon, zag Gates 
zijn “waarde” toenemen met een schamele $10 miljard in de eerste zes 
maanden van 2020. De miljardairs konden herademen: de 2018-2019 dip in 
hun fortuinen, veroorzaakt door de aanslepende financiële crisis en het keer 
op keer falen van het “goedkoop krediet”-beleid van de grote centrale 
banken, was weg.  

De critici hebben gelijk, maar het publiek hoeft dat niet te weten 

In april was al duidelijk geworden dat het coronabeleid louter op speculatie 
en irrationele tunnelvisies gebaseerd was. De vanaf midden maart genomen 
maatregelen werden niet gerechtvaardigd door de beschikbare informatie en 
de nochtans rijke ervaring met epidemieën in het verleden. Dat was de 
conclusie van befaamde medici, biologen en epidemiologen, zoals dr. 
Wolfgang Wodarg59, de professoren Sucharit Bhakdi60, John Ioannidis61, Jay 

                                                   
 

57 facebook.com/TED/videos/1071228706574778/ 
58 techspot.com/news/87015-pandemic-has-seen-billionaires-wealth-reach-record-102.html ( 
59 Zie zijn informatieve website wodarg.com/ en beluister het interview met Milena 

https://www.facebook.com/TED/videos/1071228706574778/
https://www.techspot.com/news/87015-pandemic-has-seen-billionaires-wealth-reach-record-102.html
https://www.wodarg.com/
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Bhattacharya62, Scott Atlas63, Sunetra Gupta64, Martin Kulldorff65, en tal 
van anderen, zelfs Nobelprijswinnaars (Michael Levitt66, Luc Montagnier) 
wier namen echter niet in de grote media opdoken of weggezet werden met 
kwalificaties gaande van “controversieel” tot “covid ontkenner” (een niet al 
te subtiele verwijzing naar Holocaust ontkenners).67 Het verschil tussen 
deze specialisten en de woordvoerders van de officiële lijn was dat zij met 
stevig onderbouwde argumentaties voor de dag kwamen en niet met drei-
gementen en onheilspellende vooruitzichten die “harde, maar noodzakelijke 
maatregelen vereisen”. Voor wie zich herinnerde dat de wereld niet in 
december 2019 ergens in China ontstaan was, waren de meningen van de 
plots tot mediace lebr it ies  verheven “officiële deskundigen” controversiëler 
dan de argumentaties van hun critici. “Corona” was niet de eerste grote 
epidemie in de geschiedenis — zelfs niet in de recente geschiedenis. Het 
Wuhanvirus zelf mocht dan wel een onbekende zijn, het was een 
coronavirus en over coronavirussen en epidemieën was wel al een en ander 
bekend. 

Prof. Dr. John Ioannidis van de Stanford University, San Francisco, 
stelde al vroeg (op 17 maart) de vraag, “Hoe kunnen beleidmakers zien of 
ze meer goed dan kwaad doen? ... Er is betere informatie nodig om 
beslissingen en acties van monumentale betekenis te sturen en om de 
impact ervan te overzien.”68 Zijn kritische stem werd echter genegeerd door 

                                                                                                                                 
 

Preradovic (youtube.com/watch?v=DsXPe33kLt8&feature=emb_logo); Wodarg was lid (voor 
de Duitse sociaaldemocratische SPD) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa, toen hij in 2010 de invloed van de farmaceutische industrie op de beslissingen en 
aanbevelingen van WGO in de Mexicaanse-griepepidemie (2009-2010) aan de kaak stelde. 
Sedertdien is hij voor nagenoeg het gehele Duitse Establishment een persona non grata . 
Hij neemt regelmatig deel aan de “hoorzittingen” van de stichting “Corona Ausschuss”, 
die uitvoerige interviews met vooraanstaande critici van het coronabeleid publiceert 
(corona-ausschuss.de/sitzungen/). 
60 Prof. em. Sucharit Bakhdi, “Open Brief aan Kanselier Merkel”, 26 maart 2020, 
(swprs.org/open-letter-from-professor-sucharit-bhakdi-to-german-chancellor-dr-angela-merkel/ 
61 Prof dr John Ioannidis, “A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes 
hold, we are making decisions without reliable data”, Statnews,  17 maart 2020, 
statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-
are-making-decisions-without-reliable-data 
62 Zie het uitvoerige interview youtube.com/watch?v=T_COvdCujaA 
63 Dr Scott Atlas, “The data is in — stop the panic and end the total isolation”, The Hill , 
22 april 2020 (thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-
the-total-isolation ) In augustus werd dr Atlas door President Trump benoemd tot 
bijzonder Covid19 adviseur. Hij werd meteen het mikpunt van allerlei lastercampagnes. 
64 “Sunetra Gupta: Covid-19 is on the way out”,  
unherd.com/2020/05/oxford-doubles-down-sunetra-gupta-interview/ 
65 Martin Kulldorff, “Delaying herd immunity is costing lives”,  
spiked-online.com/2020/04/29/delaying-herd-immunity-is-costing-lives/ 
66 nypost.com/2020/05/26/nobel-prize-winner-coronavirus-lockdowns-saved-no-lives/ 
67 Zie de analyse van professor Martin Schwab, „Meinungsfreiheit und wissenschaftlicher 
Diskurs in der Corona-Krise (Zugleich in Sachen Transparency International Deutsch-
land: Eine Erwiderung auf den Bericht der Untersuchungskommission im Fall Wolfgang 
Wodarg)“, clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/10/Prof.-Schwab-zu-Wodarg.pdf  
68 Prof Dr John P.A. Ioannidis, hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksge-
zondheid, biomedische datawetenschap en statistiek aan de Stanford University en 
mededirecteur van het Meta-Research Innovation Center van Stanford University. 
(www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-
takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data, seen on March 19, 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=DsXPe33kLt8&feature=emb_logo
https://corona-ausschuss.de/sitzungen/
https://swprs.org/open-letter-from-professor-sucharit-bhakdi-to-german-chancellor-dr-angela-merkel/
http://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data
http://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data
https://www.youtube.com/watch?v=T_COvdCujaA
https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation
https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation
https://unherd.com/2020/05/oxford-doubles-down-sunetra-gupta-interview/
https://www.spiked-online.com/2020/04/29/delaying-herd-immunity-is-costing-lives/
https://nypost.com/2020/05/26/nobel-prize-winner-coronavirus-lockdowns-saved-no-lives/
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/10/Prof.-Schwab-zu-Wodarg.pdf
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beleidmakers en toonaangevende media. Zich beroepend op overheids-
experts, vestigden die permanent de aandacht van het publiek op een 
dreigende ramp van ongekende omvang. Andere experts wezen erop dat er 
geen reden was om te verwachten dat deze pandemie anders zou verlopen 
dan andere epidemieën: eerst zichtbaar in oversterfte onder kwetsbare 
groepen, daarna onzichtbaar in een geleidelijke opbouw van groepsim-
muniteit in de gehele bevolking: 

Iedereen zal worden blootgesteld aan sarscov2, en de meeste mensen 
zullen besmet geraken. Covid19 verspreidt zich als een lopend vuurtje 
in alle landen, maar we zien het niet — het virus verspreidt zich bijna 
altijd van jongere mensen met geen of zwakke symptomen naar 
andere mensen die ook hoogstens milde symptomen zullen hebben. 
Dit is de echte pandemie, maar zij gaat onder de oppervlakte verder en 
is nu [begin mei, 2020] waarschijnlijk in veel Europese landen op haar 
hoogtepunt.69  

De 3,4% CFR voor covid19 (zie hierboven, pagina 15) werd snel, door 
de WGO zelf, afgezwakt tot 1%. De CFR voor covid19 kwam daardoor uit 
op 10x de IFR voor griep (0,1%). Dit werd al op 26 maart bevestigd door 
de top van de Amerikaanse gezondheidsdiensten, Fauci en Redfield, in een 
artikel in de New England Journal of Medicine: 

Als men aanneemt dat het aantal asymptomatische of minimaal 
symptomatische gevallen meerdere keren zo hoog is als het aantal 
gemelde gevallen, kan het sterftecijfer aanzienlijk lager zijn dan 1%. 
Dit suggereert dat de klinische gevolgen van covid19 uiteindelijk meer 
kunnen lijken op die van een ernstige seizoensinfluenza (met een 
sterftecijfer van ongeveer 0,1%) of een pandemische griep 
(vergelijkbaar met die in 1957 en 1968) dan op de gevolgen van een 
ziekte vergelijkbaar met SARS of MERS, die respectievelijk een 
sterftecijfer van 9 tot 10% en 36% hebben gehad.70 

In maart vonden Fauci en Redfield het blijkbaar nodig “koud te blazen”, 
later werden zij fervente “warm blazers” — maar blazen deden zij hoe dan 
ook, wanneer het erop aan kwam het beleid-van-de-dag te verkopen. In 
september beweerde Redfield zelfs dat mondmaskers een betere bescher-
ming tegen het virus bieden dan een vaccin!71 (Over maskers, zie hieronder, 
pagina 82.)  

Op 6 oktober, zeven maand na de onheilspellende WGO verklaring van 
3 maart, meldde het persagentschap AP  

                                                   
 

69 Johann Giesecke, “The Invisible Pandemic”, The Lancet , 395(10238): e98 (Online 
vanaf 5 mei, 2020).  
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7200128/ Samen met Anders Tegnell, wordt Giesecke 
de architect van het Zweedse coronabeleid genoemd. 
70 A.S. Fauci, H. Clifford Lane, and Robert R. Redfield, “Covid19 — Navigating the 
Uncharted”, New England Journa l of  Medi cine , 26 maart, 2020 
(nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387#; voor de CFRs van SARS and MERS, zie E. 
de Wit, N. van Doremalen, N, Falzarano and D, Munster “SARS and MERS: recent 
insights into emerging coronaviruses”, Nature Rev i ews o f  Microb iolog y , 2016, 14:523-
534 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27344959/).  
71 foxnews.com/politics/cdc-director-face-masks-better-coronavirus-vaccine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7200128/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27344959/
https://www.foxnews.com/politics/cdc-director-face-masks-better-coronavirus-vaccine
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Dr. Michael Ryan, hoofd van het bureau “Noodsituaties” van de 
WGO, zei tijdens een speciale sessie van de 34-koppige raad van 
bestuur van de WGO over covid19: Volgens de ‘beste schattingen’ 
van het bureau is ongeveer 1 op de 10 mensen wereldwijd mogelijk 
besmet met het coronavirus — meer dan twintig keer het aantal 
bevestigde gevallen (35.347.404). Hij waarschuwde voor een moeilijke 
periode die voor ons ligt.72  

1 op 10 mensen wereldwijd? Dat is 10% van de wereldbevolking — onge-
veer 760 tot 780 miljoen “mogelijk” geïnfecteerde mensen. De dodenteller 
stond die dag op 1.039.406. Dat geeft een IFR van, ruim gerekend, 0,14%, 
wat vergelijkbaar is met de IFR voor griep. Als we aannemen dat alle 
officieel getelde coronadoden effectief door sarscov2 aan covid19 over-
leden zijn dan komt de CFR uit op 2,9% van de 35.347.404 bevestigde 
gevallen. Zoals hieronder (pagina 25) echter zal blijken, is dat een verkeerde 
aanname: de meeste coronadoden zijn gestorven met , niet door , het virus. 
Volgens cijfers van de CDC zijn maar 6%, in elk geval minder dan 10% van 
de getelde coronadoden aan covid19 overleden. Is 10% ongeveer juist dan 
zou de CFR voor covid19 uitkomen op 0,29%! De op 3 maart aangekon-
digde CFR van 3,4% was bijna 12x hoger. Dat was evenwel het cijfer 
waarop het coronapaniekbeleid werd gebaseerd en gehandhaafd, ondanks 
de vele herzieningen en correcties die daarna nodig bleken. De cijfers 
bevestigden wat sceptici al van in den beginne hadden gezegd. De officiële 
experts kwamen met de billen bloot te staan, maar dat beeld kwam in de 
media niet voor. Het volksgeloof in “de wetenschap” moest intact blijven, 
en het volk moest vooral blijven geloven dat alleen de officiële deskundigen 
de wetenschap in pacht hebben. Wie geen gehoor vindt bij regeringen, rijke 
en belastingvrije stichtingen of de ene of de andere kapitaalintensieve 
industrie weegt niet zwaar in de wereld van Big-Budget Science. 

Blijkbaar was paniek zaaien belangrijker dan gegevens verzamelen om 
het beleid wetenschappelijk te onderbouwen.  

Dr. Jürgen Windeler, Directeur van het Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, is teleurgesteld dat niemand 
zijn instituut om advies vroeg over de Covid-19-maatregelen.  Hij stelt 
dat er geen wetenschappelijke basis is voor veel maatregelen bij de 
pandemie. Hij pleit ervoor om coronatests anders te beoordelen en 
critici serieus te nemen. “Het IQWiG kan alleen actie ondernemen als 
het een opdracht krijgt van het Federaal Paritair Comité of het 
Federaal Ministerie van Volksgezondheid. We hebben echter geen 
vragen over Covid-19 ontvangen. Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd 
in de vraag of maatregelen zoals sluiting van scholen of restaurants 
daadwerkelijk effectief zijn. Maar een tegenvraag: Is er iemand 
überhaupt geïnteresseerd of de maatregelen wetenschappelijk 
gefundeerd zijn?... Na acht manden pandemie hadden we meer gege-
vens kunnen hebben. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen 
daadwerkelijk besmet zijn of waren. Daarom hebben we in Duitsland 
nog geen gegevens over de IFR. Hoe zit het met de productie van 

                                                   
 

72 off-guardian.org/2020/10/08/ 
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antilichamen en immuniteit? Hoeveel infecties gaven helemaal geen 
problemen?”73 

Waren de autoriteiten in Duitsland en elders geïnteresseerd in weten-
schappelijke informatie, of in oogverblindende excuses voor hun beleid? 

Beleid gebaseerd op drogredenen 

Door toedoen van een schromelijk nalatige of incompetente pers ver-
spreidde de drogreden “Covid19 is 10x dodelijker dan de gewone griep” 
zich over de gehele wereld. De leden van de politieke klasse, voor wie — 
afgaande op wat zij over elkaar zeggen — intelligentie of gezond verstand 
geen vereiste is, maar die wel bezeten zijn door een onstilbare drang om 
zich te profileren als een bolwerk van efficiënte daadkracht, geraakten in 
paniek (of deden alsof). Overheden riepen een noodtoestand uit, die hun 
het excuus gaf unilateraal, vaak zonder enige grondwettelijke machtiging, 
allerlei traditionele rechten en vrijheden op te schorten, ook al had dat 
onoverzienbare economische en sociale gevolgen en geen effect op de 
verspreiding van een virus. Overal klonken dreigende boodschappen van 
regeringen (“Het is allemaal veel erger dan eerst gedacht”) en aanstellerige 
verwijten van oppositiepartijen (“De overheid doet veel te weinig”). Slechts 
zelden kwam het ergens tot een verhit parlementair debat over de werkelijke 
impact van het virus of het beleid op de volksgezondheid.  

Inderhaast bij elkaar getrommelde experts moesten het paniekbeleid 
goedpraten, niet met wetenschappelijke argumenten (want die waren er 
niet), maar met veel vertoon van hun “deskundig gezag”. Zij brachten ook 
een selectieve interpretatie van het voorzorgbeginsel: “Wij moeten ons 
voorbereiden op de ergste gevolgen van het virus, maar niet op de ergste 
gevolgen van het beleid, want dat is niet onze verantwoordelijkheid”. Uit 
ijdelheid of om andere redenen speelden die experts de hun toebedeelde 
vijgenbladrol met veel branie, zij het dat zij, zoals ook de media (ergens ver 
achter het voorpaginanieuws), nu en dan zijdelings een kritische opmerking 
maakten om zich later op enige “plausible deniability” te kunnen beroepen. 
De experts verstopten zich achter de eindverantwoordelijkheid van de 
politici, die zich op hun beurt verstopten achter de deskundigheid van hun 
adviseurs. Allen, media, politici en experts, vonden het gepast het publiek te 
overdonderen met cijfers, zonder die in enige context te plaatsen die een 
zinvolle interpretatie en evaluatie ervan mogelijk zou maken. Zij wisten 
minstens evengoed als wie ook dat de moderne maatschappij drijft op de 
gemakzucht van “convenience junkies”. In dit geval waren dat lieden die 
willen vinden zonder te zoeken. Zij zijn als de man die zijn verloren sleutels 
zoekt onder de straatlantaarn, “omdat er daar meer licht is” — zij het dat 
hun lantaarn het televisiescherm is.74 Zij zouden nochtans moeten weten 
dat in de moderne maatschappij “experts” bijna zonder uitzondering betaal-

                                                   
 

73 zeit.de/2020/50/juergen-windeler-coronavirus-test-pcr-iqwig-gesundheitsforschung 
74 In België kregen contraire initiatieven als omgekeerdelockdown.simplesite.com/ en 
docs4opendebate.be/ bedroevend weinig respons van de grote media en het publiek, 
ondanks het feit dat zij omstandig geargumenteerde positieverklaringen hadden opgesteld. 
Zie ook het artikel op lewrockwell.com/2020/10/no_author/world-doctors-alliance-we-do-not-
have-a-medical-pandemic-fake-news/ 

https://www.zeit.de/2020/50/juergen-windeler-coronavirus-test-pcr-iqwig-gesundheitsforschung
http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/
https://docs4opendebate.be/
https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/world-doctors-alliance-we-do-not-have-a-medical-pandemic-fake-news/
https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/world-doctors-alliance-we-do-not-have-a-medical-pandemic-fake-news/
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de medewerkers, personeelsleden of consultants zijn van grote overheids-
instellingen of bedrijven en daarom ook bijna altijd professionele en insti-
tutionele belangen hebben die ongetwijfeld meespelen in hun oordelen en 
mededelingen. Een alerte pers zou niet nalaten dergelijke aan “de weten-
schap” vreemde invloeden en mogelijke belangenconflicten te onderzoeken 
en aan het licht te brengen, maar van een alerte pers was in de coronahoog-
dagen niet veel te merken. 

Het bleef niet bij “Covid19 is 10x dodelijker dan de gewone griep”. An-
dere drogredenen volgden: “Besmetting is infectie” en “Vals-positieve test-
resultaten zijn verwaarloosbaar”. Die komen hieronder aan bod. Ook zij 
zijn terug te voeren tot een persconferentie (op 16 maart) van de WGO: 
“Wij hebben een simpele boodschap voor alle landen: Test, test, test!” 
Daarop volgde, zeker in het Westen, een ware epidemie van niet-gestan-
daardiseerde, niet-gevalideerde en voor diagnostische doeleinden onge-
schikte tests (zie hieronder, pagina 54 en volgende). Op die en andere drog-
redenen berustte het beeld van een zich oncontroleerbaar verspreidende 
infectie. Die was in werkelijkheid niet erger dan tal van griepepidemieën uit 
het recente verleden maar werd wel verergerd door de neveneffecten van 
een onbezonnen, theatraal beleid.  

CCCooovvviiiddd111999   iiinnn   hhheeettt   WWWeeesssttteeennn   

In Europa begon de epidemie in februari in het noorden van Italië, een 
sterk geïndustrialiseerde regio met zwaar vervuilde lucht waar ademha-
lingsstoornissen en longaandoeningen geen zeldzaamheid zijn (evenmin 
trouwens als in Wuhan, een industrieel centrum in China).75 Eind april, 
begin mei was zij zo goed als voorbij. Nochtans was het al in maart 2020 
duidelijk dat voor de meeste mensen sarscov2 op zich vrij ongevaarlijk was. 
Dat kon men afleiden uit de schaarse gegevens en studies uit China, en uit 
de gegevens van de covid19 “ramp” in de noordelijke provincies van Italië. 
Al vroeg verscheen dit bericht:  

Rome, 13 maart, 19:12 (Agenzia Nova) Er zijn mogelijk maar twee 
mensen die stierven aan het coronavirus in Italië die geen ander 
ziektebeeld vertoonden. Dit blijkt uit de medische dossiers die tot 
dusver door het Istituto Superiore di Sanità zijn onderzocht, aldus de 
voorzitter van het instituut, Silvio Brusaferro, tijdens de perscon-
ferentie die vandaag werd gehouden in de kantoren van de civiele 
bescherming in Rome. 

Brusaferro voegde eraan toe: “Onthoud dat deze mensen stierven met 
het coronavirus in hun lichaam en niet door het coronavirus.” Dat deed de 
vraag rijzen, welk onderzoek van welke gegevens ervoor zorgde dat de 
beleidmakers en de media bleven doorgaan met hun paniekerige bood-
schappen. Het was toch ook al duidelijk dat de overgrote meerderheid van 
de zogeheten covid19 patiënten bestond uit hoogbejaarde of zwaar zieke 

                                                   
 

75 Sacha Dobler, “Did atmospheric Nitrogen Dioxide contribute to Corona Fatalities in 
Italy?” (19 maart, 2020); abruptearthchanges.com/2020/03/18/a-correlation-between-
coronavirus-and-nitrogen-dioxide-in-air-pollution-in-italy/ 

https://abruptearthchanges.com/2020/03/18/a-correlation-between-coronavirus-and-nitrogen-dioxide-in-air-pollution-in-italy/
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mensen met een of meerdere onderliggende levenbedreigende ziektes of 
een verzwakt of overbelast immuunsysteem. Het duurde echter tot in 
september vooraleer de Amerikaanse CDC dit feit erkende in zijn corona-
updates (periode 1 februai-19 september):  

Voor 6% van de sterfgevallen was COVID-19 de enige genoemde 
oorzaak. Voor sterfgevallen met aandoeningen of oorzaken naast 
COVID-19 waren er gemiddeld 2,6 aanvullende aandoeningen of 
oorzaken per overlijden.76  

Voor 6% (ca 9.600) van de op dat moment ongeveer 160.000 officiële 
coronadoden in de VS was geen andere mogelijke doodsoorzaak dan 
covid19 vermeld. 94% van de officieel geregistreerde covid19 doden leden 
gemiddeld aan 2,6 “co-morbidities” (gelijktijdig aanwezige en levenbe-
dreigende ziektes). Met andere woorden: voor 94% van de “coronadoden” 
kon men er alleen maar naar raden of een coronavirus enige al dan niet 
aanzienlijke rol had gespeeld in het overlijden van een patiënt. Voor de 
overige zes procent konden we ons de vraag stellen op welke gronden een 
arts beslist had om covid19 als de enige doodsoorzaak op het certificaat van 
overlijden te vermelden. Was het op grond van een vermoeden — de CDC 
had eerder een richtlijn77 uitgevaardigd die bepaalde dat een louter 
vermoeden van covid19 voldoende is om een sterfgeval officieel als een 
“coronadode” te kwalificeren? Was het op grond van een test, die echter 
geen onderscheid kon maken tussen sarscov2 en andere varianten of 
mutaties van coronavirussen, en die geen uitsluitsel gaf over besmettings-
graad of morbiditeit (ziekelijkheid) van de geteste persoon? Was het uit 
gemakzucht — “Ik weet het niet, dus zet ik maar ‘covid19’, daar kijkt 
niemand nu van op”? Of was het omdat het Amerikaanse beleid (zoals 
elders) covid19 diagnoses financieel beloonde?78 Op grond van de regel 
“Een vermoeden is genoeg” kan iedereen die positief test als een corona-
slachtoffer worden beschouwd, ook mensen voor wie het virus of een 
variant ervan geen gezondheidseffect heeft. Wanneer dergelijke vermoedens 
dan ook nog gesubsidieerd worden dan is het hek van de dam. Hoeveel 
patiënten kregen een covid19 sticker op hun dossier die in eerdere jaren met 
precies dezelfde symptomen onder een andere ziektenaam behandeld 
zouden zijn, bijvoorbeeld ‘longkanker’ of (om dan toch maar even te 
vloeken in de covid19 kerk) ‘griep’?  

Volgens een nieuw rapport kregen mensen met longkanker mogelijk 
een verkeerde diagnose als covid19 patiënten. Dat leidde tot vermijd-
bare sterfgevallen. De obsessie met covid19 begint zijn tol te eisen.79 

                                                   
 

76 cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm 
77 “Vanaf 24 maart moet Covid19 op de overlijdensakte worden vermeld voor alle 
overledenen waarbij de ziekte de dood heeft veroorzaakt of verondersteld wordt te 
hebben veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen.” CDC Nat iona l  Vita l  Sta t i st i cs 
Syst em , COVID-19 Alert No. 2 
78 beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-
case.html 
79 rt.com/op-ed/504181-covid-lung-cancer-healthcare/ (21 oktober, 2020) 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html
https://www.rt.com/op-ed/504181-covid-lung-cancer-healthcare/
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Sinds covid19 zich in maart begon te verspreiden, zijn er [in het 
Verenigd Koninkrijk — hierna VK] slechts 767 griepgevallen 
gerapporteerd aan de WGO, vergeleken met bijna 7.000 van maart tot 
oktober vorig jaar.[...] Men schat dat het grieppercentage wereldwijd 
met 98 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar.80 

Indien men er voldoende geld en tijd voor inzet dan kan men zeker een 
onderscheid maken tussen een covid19 geval en longkanker- of 
grieppatiënt, maar hoeveel tijd en geld had men daar voor over te midden 
van het paniekerige coronagedoe? Op 1 oktober 2018 meldde de New York 
Times: “Meer dan 80.000 Amerikanen stierven vorige winter aan de griep. 
De hoogste dodentol in jaren”.81 Op 17 oktober 2020 meldde de CDC dat 
203.631 mensen aan covid19 gestorven waren, en dat bij meer dan 88.000 
van hen influenza en longontsteking en, bij meer dan 127.000 andere 
aandoeningen van het ademhalingsstelsel als comorbiditeiten waren gesig-
naleerd.82 Op grond van welke overwegingen werden griep en longontste-
king gedegradeerd tot comorbiditeiten? Waarom stond er niet dat bij 88.000 
griep- en pneumoniedoden covid19 als mogelijke andere doodsoorzaak op 
het certificaat van overlijden was vermeld? Wat hadden de “coronacijfers” 
nog te maken met wetenschappelijk verantwoorde rapportage? Wisten de 
beleidmakers niet waar zij mee bezig waren — of ging het om doelbewuste 
misleiding? Waren zij allemaal gezwicht voor de mantra (of het geld) van de 
vaccinproducenten en de schatrijke “liefdadige” stichtingen en ngo’s die op 
de coronakar gesprongen waren? 

De politici en hun experts lieten zich echter niet van hun stuk brengen 
— niet door dr. Brusaferro en later ook niet door de CDC. Sensationele, 
ondoordachte, om de haverklap gereviseerde “algemene maatregelen” die 
de gehele bevolking troffen lagen hun blijkbaar te nauw aan het hart om 
daarnaast nog aandacht te schenken aan gerichte maatregelen ter bescher-
ming van kwetsbare groepen — op de eerste plaats, ziekelijke ouden van 
dagen in hun terminale verblijven, de zogeheten woonzorgcentra en geria-
trische medische instellingen. Op 2 september, schatte een studie, gepubli-
ceerd in Annals of Internal Medicine, dat voor mensen jonger dan 40, de 
covid19 IFR 0,01% bedroeg, en voor zestigplussers 1,71%.83 Dat was 
maanden eerder al duidelijk op het terrein, zij het dan zonder de schijnbare 
precisie van gekwantificeerde statistieken. Het is algemeen geweten dat 
hoogbejaarde mensen veruit de meest kwetsbare groep zijn voor bijna al le 
ziektes, aandoeningen en accidentjes, en dat er dagelijks heel veel meer 
bejaarden een natuurlijke dood sterven dan jongeren of mensen in de fleur 
van hun leven. Een gemeenplaats houdt niet op een gemeenplaats te zijn, 
wanneer de kranten haar in grote letters op hun voorpagina afdrukken. 

                                                   
 

80 “Has Covid killed off the flu? Experts pose the intriguing question as influenza cases 
nosedive by 98% across the globe”, MailOnline, 29 oktober, 2020 
(dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html) 
81 nytimes.com/2018/10/01/health/flu-deaths-vaccine.html 
82 cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm 
83 acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352 
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Pas laattijdig kwamen de kwetsbaarste groepen in beeld, maar het beleid 
bleef even koppig gericht op isolatie van mensen, gezonden en zieken; op 
de afbraak van familiale, sociale en economische banden en conventionele 
omgangsvormen, alsof elke snotneus, elke niesbui of uitbundige lach, elke 
handdruk, elke knuffel, elke kus een moordaanslag met geringe kans op 
mislukkling was. Wat het leven waarde geeft, wat het vult met grote en 
kleine vreugdes — het was allemaal uit den boze, want... “het virus”! 
Permanente morele intimidatie was het officiële ordewoord van de dag — 
van elke dag: “Breng uw en andermans leven niet in gevaar!” “Denk aan de 
heroïsche frontlijnwerkers in de ziekenhuizen die elke dag hun leven 
riskeren om mensen van een zekere dood te redden!” Het beleid zat vast in 
de ban van epidemiologische waanvoorstellingen, vermoedens, halve waar-
heden en overdrijvingen waar men niet op kon terugkomen zonder 
gezichtsverlies en imagoschade.  

In het bijzonder in het Verenigde Koninkrijk en in New York kwam het 
beleid ten aanzien van kwetsbare ouderen neer op wat men moeilijk anders 
dan als bewuste doodslag kon kwalificeren. De schrik dat covid19 de 
ziekenhuizen zou overbelasten, werd er ingeroepen als voorwendsel om 
besmettelijke patiënten die niet in kritieke toestand verkeerden onder te 
brengen in tehuizen voor ouden van dagen.  

In uitvoering van een richtlijn van Gouverneur Andrew Cuomo om 
ziekenhuisbedden vrij te maken voor covid19 patiënten, stuurde New 
York op het hoogtepunt van de pandemie meer dan 6.300 herstel-
lende coronaviruspatiënten naar verzorgingstehuizen. New York heeft 
een van de hoogste sterftecijfers in verzorgingsinstellingen in de VS, 
met meer dan 6.400 covid19 doden in tehuizen en centra voor lang-
durige zorg. Cuomo beweert echter dat het controversiële beleid niet 
verantwoordelijk is voor de tragische cijfers. Volgens zijn Staatssecre-
taris voor Gezondheid, werd het virus verspreid door de 20.000 
geïnfecteerde personeelsleden, van wie velen in maart en april bleven 
werken zonder te beseffen dat ze ziek waren.84 

Herstellende (niet: herstelde!) covid19 patiënten zijn niet besmettelijk; 
mensen die “die niet beseffen dat zij ziek zijn” zijn dat wel! Cuomo 
lanceerde dat fabeltje — het was een verzinsel van Bill Gates (zie hieronder, 
pagina 52) — op een moment waarop alle beschikbare cijfers uit China en 
Europa erop wezen dat van overbelasting van de ziekenhuizen vrijwel 
nergens sprake was.85 Voor ziekenhuizen zijn bedden wat tafels zijn voor 
restaurants en zitplaatsen voor vliegtuigmaatschappijen. Lege bedden 
brengen niets op, maar de vaste kosten lopen gewoon door. Ook in de stad 
New York, hadden slechts twee of drie van de honderden ziekenhuizen te 
kampen met klaarblijkelijke overlast. De in Engeland inderhaast opgebouw-

                                                   
 

84 nypost.com/2020/07/08/cuomo-sent-6300-covid-19-patients-to-nursing-homes-amid-
pandemic/ (7 juli, 2020) 
85 Hier een overzicht van de Amerikaanse situatie in december, 2020, toen de media het 
opnieuw over overbelasting van de ziekenhuizen hadden: zerohedge.com/medical/its-panic-
porn-clickbait-media-scare-stories-about-hospitals-are-misleading 
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https://www.zerohedge.com/medical/its-panic-porn-clickbait-media-scare-stories-about-hospitals-are-misleading
https://www.zerohedge.com/medical/its-panic-porn-clickbait-media-scare-stories-about-hospitals-are-misleading


 
 

28 
 

de Nightingale hospitals86 waren een maat om niet. Het pronkstuk van de 
collectie, dat uiteraard in Londen stond, werd al na enkele weken gesloten 
(“in stand-by gezet”) wegens gebrek aan patiënten. Het kwaad was al 
geschied. Het laaghangende fruit (ziekelijke ouden van dagen) was, bij wijze 
van spreken, al geplukt. De kans op nieuwe slachtoffers zakte zienderogen. 
Simpel gezond verstand zegt dat om effectief te zijn, interventies gefocust 
moeten zijn op het beschermen van de kwetsbaarste mensen. Bredere 
maatregelen, die iedereen treffen, creëren een risico van hogere morbiditeit 
en mortaliteit, zelfs bij strikte naleving van de opgelegde regels — om nog 
maar te zwijgen over andere vormen van nevenschade (hieronder, pagina 
89). Verwaarlozing van de situatie in verzorgingstehuizen leidde tot 
dramatische sterftecijfers, die dan als voorwendsel gingen dienen om nog 
bredere, algemenere maatregelen te treffen. Waanzin? Niet volgens de 
beleidmakers en hun acolieten in de media, voor wie “Uitzonderlijke 
omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen” een onmisbaar passe-
partout excuus geworden was, ook al waren alleen de maatregelen, niet de 
omstandigheden, uitzonderlijk.  

Terwijl de epidemiologie van ziektes als griep, longontsteking en tuber-
culose goed bekend was, hielden de overheden in vele landen vast aan een 
“Blijf in uw kot!” beleid, dat erop gericht was menselijke contacten te 
miniseren — alsof “contact” gelijkstond met “ernstig infectiegevaar”. Dat 
beleid gold ook waar “Blijf in uw kot” betekende dat mensen verplicht 
werden, met hun kinderen en eventueel andere familieleden, vaak in kleine, 
slecht verluchte, vochtige woningen of appartementen te blijven — dus in 
een omgeving waar die ziektes zich het gemakkelijkst verspreiden. Nu de 
symptomen van ernstige longaandoeningen geacht werden op covid19 te 
wijzen, en “dus” op een virale veeleer dan een bacteriële besmetting, wer-
den mensen ertoe aangespoord of verplicht hun gezondheid maximaal te 
verwaarlozen of zelfs te verknoeien. Er waren overigens geen aanwijzingen 
dat asymptomatische virusdragers andere mensen besmetten. Toch werden 
de kwetsbare groepen opgevoerd als excuus om niet-kwetsbare mensen te 
gijzelen met beleid dat lange tijd nauwelijks aandacht had gehad voor die 
kwetsbare groepen.  

Cijfers en realiteitszin 

Op 1 oktober, bijna tien maanden na het begin van de crisis in Wuhan en 
zeven maanden na de afkondiging van de sarscov2-pandemie — denk 
eraan: “Covid19 is 10x dodelijker dan de griep” — stond de officiële 
covid19 teller op 1 miljoen doden wereldwijd, dat wil zeggen: mensen die 
vermoedelijk met, maar waarschijnlijk niet door, het virus gestorven waren. 
Dat cijfer stond tegenover meer dan 7 miljoen mensen die jaarlijks sterven 
aan kanker in een periode van negen maanden. Hier is de tabel van de top 
10 van de doodsoorzaken in 2020 voor de periode van 1 januari tot 1 
oktober (9 maanden): 

 

                                                   
 

86 en.wikipedia.org/wiki/NHS_Nightingale_Hospitals 

https://en.wikipedia.org/wiki/NHS_Nightingale_Hospitals
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Top 10 van de doodsoorzaken in de wereld 

 1o kt o b er  2 020   1 januari – 1 oktober 

1 
Hart- en vaatziekten 

11.865 16.59 % 7.607.419 

2 
Beroertes 

7.271 10.16 % 4.661.872 

3 
Chronische longobstructie 

3.826 5.35 % 2.452.941 

4 
Longinfecties 

3.719 5.20 % 2.384.600 

 Inclusief covid-19 (tot 14/09/ 2020) (864.618) 

5 
Alzheimer en andere vormen van dementie 

2.505 3.50 % 1.606.245 

6 
Longkanker 

2.148 3.00 % 1.377.371 

7 
Diabetes mellitus  

2.011 2.81 % 1.289.308 

8 
Verkeersongevallen 

1.764 2.47 % 1.131.068 

9 
Diarree 

1.739 2.43 % 1.115.015 

10 Tuberculose  

 1.626 2.27 % 1.042.546 

(deathmeters.info/) 

Om oorzaak 4 (“Longinfecties”), die de covid19 doden omvat, in een 
historische (coronavrije) context te plaatsen, is het nuttig dit uittreksel uit 
een artikel in The Lancet van 1 november 2018 te lezen: 

Bijna 2,38 miljoen sterfgevallen waren in 2016 het gevolg van long-
infecties waardoor die de zesde belangrijkste doodsoorzaak voor alle 
leeftijden waren en de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger 
dan 5 jaar.87 

Bijna 2,38 miljoen doden door longinfecties voor 2016 komt ongeveer 
overeen met bijna 1,8 miljoen voor de eerste 9 maanden van dat jaar. Het 
verschil met de eerste 9 maanden van 2020 bedraagt dus ongeveer 650.000 
doden, die dan aan covid19 zouden toe te schrijven zijn. Dat is heel wat 

                                                   
 

87 "Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of 
lower respiratory infections in 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2016", The Lancet , vol. 18, nr. 11, p.1191-1210, 1 
november, 2018; doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30310-4 
thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30310-4/fulltext (N.B. het onderzoek 
werd gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation) 

https://deathmeters.info/
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30310-4/fulltext
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minder dan de 864.000 die de tabel hierboven vermeldt, tenzij we redenen 
zouden hebben om te veronderstellen dat in de periode begin 2017 – einde 
2019 het aantal longinfecties met fatale afloop met ca 10% was verminderd. 
Nogmaals: het is niet bekend en niet te achterhalen hoeveel van de zogehe-
ten covid19 doden ten onrechte met dat etiket begraven of verast werden. 

We weten ondertussen echter ook dat veel meer mensen stierven met 
dan door sarscov2 en dat er naast longinfecties nog tal van andere leven-
bedreigende ziektes de dood van vermoedelijke covid19 patiënten kunnen 
verklaren. Volgens hierboven (pagina 25) aangehaalde schattingen van de 
Amerikaanse CDC, zouden tot midden september 2020 wereldwijd 
mogelijk amper 52.000 “zuivere” covid19 sterfgevallen te noteren zijn, dus 
gevallen zonder, voor zover bekend, andere potentiële doodsoorzaken. 
Laten we breeddenkend zijn en daar 100.000 van maken. Ook dan komt 
covid19 niet voor in de top 10 of zelfs top 20 van doodsoorzaken. Toch 
werden in vele landen, niet het minst in België en Spanje, grote maar 
nauwelijks gedocumenteerde aantallen van levensnoodzakelijke medische 
behandelingen en chirurgische ingrepen uitgesteld of afgelast88, doordat het 
beleid en de media geobsedeerd waren door de pandemie.  

Vermoedelijk stond die obsessie echter los van de uitstel- en afstelprak-
tijken van artsen, ziekenhuizen en zieken. In vele landen, ook in Europa, 
waar de overheid niet minder drastisch rechten en vrijheden beperkte dan 
de Belgische of de Spaanse, liet covid19 immers geen spoor na in de alge-
mene sterftestatistieken (zie hieronder, pagina 70 en volgende). Dat was 
onder andere het geval in Duitsland, Oostenrijk en de meeste Scandina-
vische landen. Daar, meer nog dan in België of Spanje, was het lamleggen 
van het economische, sociale en culturele leven blijkbaar een doel op zich, 
niet verantwoord door enige medische overmacht. Dat was zeker zo in 
Australië en Nieuw-Zeeland, waar extreme maatregelen werden ingevoerd, 
nog voor er iets van covid19 te merken was — het was daar, op het 
zuidelijke halfrond, zomer en het was nog wachten op het volgende 
griepseizoen. Samen met de VS, het VK en Canada zijn Australië en 
Nieuw-Zeeland wereldleiders op het vlak van politieke correctheid, een 
geestdodend virus dat zich verspreidt via het onderwijs, de media en de 
entertainmentindustrie.  

De hypothese dat uitstel en afstel van medische behandelingen een reëel 
verschil maken, werd echter niet systematisch onderzocht. Veel gemakke-
lijker was het door te drammen op het thema “Zonder drastische maatrege-
len zou het allemaal nog veel erger geweest zijn”89. Het grote probleem 
daarbij was uiteraard dat Zweden en Belarus nauwelijks enige maatregel 
namen, en zo de economische en sociale schade wisten te beperken, zonder 
naar verhouding meer medische of sterfgevallen gevallen te registreren dan 

                                                   
 

88 youtube.com/watch?v=CZUfFjRbS94 (situatie in Duitsland) 
89 Zo bijvoorbeeld de topviroloog van Duitsland, Christian Drosten, in een interview op 1 
oktober , 2020: “Velen zouden weken of maanden [door covid19] buiten strijd geweest 
zijn” Dat velen weken, maanden [door het covid19 beleid] buiten strijd waren, was voor 
hem “als viroloog” niet interessant. wiwo.de/technologie/forschung/entscheidungsmacher-
sonderpreistraeger-drosten-viele-waeren-ueber-wochen-oder-monate-ausgefallen/26236942.html 

https://www.youtube.com/watch?v=CZUfFjRbS94
https://www.wiwo.de/technologie/forschung/entscheidungsmacher-sonderpreistraeger-drosten-viele-waeren-ueber-wochen-oder-monate-ausgefallen/26236942.html
https://www.wiwo.de/technologie/forschung/entscheidungsmacher-sonderpreistraeger-drosten-viele-waeren-ueber-wochen-oder-monate-ausgefallen/26236942.html
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bijvoorbeeld België, Spanje of Frankrijk (zie tabel op pagina 66). Dat 
probleem werd dan maar aangepakt door allerlei leugens en speculaties over 
“rampgebied Zweden” de wereld in te sturen.90 Dat het leugens waren, 
stond buiten kijf. De cijfers waren bekend (zie hieronder, pagina 209) maar 
werden zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van het krantenlezende en 
televisiekijkende publiek gehouden. Zij mochten geen twijfels wekken over 
het waandenkbeeld dat men een virus kan stoppen met politiemaatregelen. 
Indien Zweden “een rampgebied” was in de veertiende week van 2020, hoe 
zou men dan de toestand (in dezelfde week) moeten omschrijven in Ierland, 
Schotland, Wales, Engeland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Zwit-
serland (zie hieronder, pagina 204)? En waarom waren Ierland, Engeland, 
Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Noorwegen, Finland, 
Portugal, Oostenrijk en Griekenland geen wereldschokkende rampgebieden 
in de tweede week van 2017 (zie hieronder, pagina 203)? Het antwoord: De 
“oversterfte” in januari van dat jaar was een gevolg van een krachtige griep-
epidemie en dus niet nieuwswaardig. De “oversterfte” in april 2020 was 
zeker nieuwswaardig, maar het was moeilijk uit te maken in welke mate zij 
een gevolg was een virale epidemie en in welke mate van een paniekerig 
beleid dat in een aantal landen de instellingen voor gezondheids- en 
ouderlingenzorg grondig ontredderde. 

Wegens de permanente covid19 hetze zakten bij het op de media aangewe-
zen grote publiek realiteitsbesef en zin voor proporties naar een tot dan toe 
in vredestijd ongekend dieptepunt. Dat wil wat zeggen, want die kwaliteiten 
zijn zelfs in normale omstandigheden zeldzaam in de artificiële omgevingen 
van moderne geürbaniseerde maatschappijen, bevolkt met mensen die 
ongeveer alles wat zij denken te weten danken aan door anderen geprodu-
ceerde woorden en beelden maar zelden of nooit de moeite nemen uit te 
zoeken wie die anderen zijn, waarom zij doen wat zij doen, wie hen finan-
ciert.  

De coronacrisis was een fenomeen met meer dan alleen medische aspec-
ten. Helder denken was een manifest slachtoffer. Werkers in zogeheten 
maar overigens willekeurig geselecteerde “essentiële sectoren” werden 
vrijgesteld van lockdowns en andere draconische isolatiemaatregelen. Indien 
wij echter de logica voor de verantwoording van het algemene covid19 
beleid volgen dan moeten wij het als een mirakel beschouwen dat die 
essentiële werkers ondertussen niet bijna allemaal op “Intensieve zorg” 
liggen of overleden zijn. Wanneer helder denken de deur uitgaat dan nemen 
waanzin en irrationele fobieën over en krijgen terreurtactieken en tirannie 
vrij spel. Wat men ook mag denken over “kudde-immuniteit”, kuddegedrag 
aanmoedigen of kuddementaliteit aankweken is alleen aanlokkelijk voor wie 
zich voorneemt de leider van de kudde te worden. Dergelijke lieden zijn er 
altijd, maar nu ze konden dreigen met “Volg mij of sterf!” hadden zij een 
sterke propagandatroef in de hand. 

                                                   
 

90 Bijvoorbeeld, Business Insider  (25 juli, 202, “Sweden's renegade COVID-19 policy 
looks like a disaster”; businessinsider.com/sweden-covid-19-policy-experts-too-early-judge-
2020-7?op=1&r=US&IR=T 

https://www.businessinsider.com/sweden-covid-19-policy-experts-too-early-judge-2020-7?op=1&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/sweden-covid-19-policy-experts-too-early-judge-2020-7?op=1&r=US&IR=T
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BEGRIPPEN 

Voor de meeste mensen suggereren de woorden ‘epidemie’ en ‘pandemie’ 
een gevaarlijke, dodelijke ziekte. Die connotaties maken echter geen deel uit 
van de definitie van het door de WGO gehanteerde begrip “pandemie”. 
Voor de WGO is alleen de snelle wereldwijde verspreiding van een ziekte-
verwekker relevant. Met die ruime definitie is het heel gemakkelijk een 
pandemie af te kondigen. Men hoeft niet te wachten tot voldoende weten-
schappelijk gecontroleerde gegevens over de morbiditeit of mortaliteit van 
met een ziekteverwekker geïnfecteerde mensen beschikbaar zijn. Door de 
WGO afgekondigde pandemieën zijn dus niet per definitie gevaarlijk, laat 
staan dodelijk. Voor het grote publiek is en blijft een pandemie uiteraard 
een schrikbeeld.  

Geneeskunde is al lang een samenraapsel van hooggespecialiseerde 
wetenschappelijke studierichtingen. Wanneer specialisten zich over een 
verschijnsel als covid19 buigen en zich daarover uitspreken dan doen zij dat 
vanuit hun specifieke disciplines en tegen de achtergrond van de contro-
versen die daarin actueel zijn. Er is geen mens meer die kan beweren dat hij 
“de” geneeskunde beheerst of zelfs maar kan overzien. Er is geen contro-
versevrije wetenschap. Wetenschap leeft van controversen. Lieden die zich 
op “de wetenschappelijke consensus” (zie hieronder, pagina 152) beroepen, 
weten niets van wetenschap. Voor hen is wetenschap een gestandaardiseerd 
product voor massaconsumptie, gecontroleerd door een handvol officiële 
experts, zoals voeding gecontroleerd wordt door een officieel voedsel-
agentschap.  

De medische wetenschap is een empirische wetenschap van levende 
organismen. Zij onderzoekt hypothesen, die zij soms definitief kan weer-
leggen maar nooit definitief kan bewijzen. Er kunnen zich immers altijd 
nieuwe verschijnselen voordoen, waar de geldende hypothesen geen 
rekening mee houden. Wat de medische wetenschap met enige zekerheid 
weet is veel meer “We weten nu dat die hypothese fout was” dan “We 
weten nu precies hoe de werkelijkheid in elkaar zit”. Medische verschijn-
selen hebben vaak meerdere mogelijke oorzaken, en dan is het gepast het 
relatieve gewicht van de verschillende risicofactoren correct in te schatten. 
Maar er is geen garantie dat zoiets op een eenduidige manier mogelijk is. 
Andere factoren, die van plaats tot plaats, van tijd tot tijd, of van patiënt tot 
patiënt verschillen kunnen een grote rol spelen. Moderne geneeskunde 
berust op medische wetenschap, maar zij zoekt geen algemene waarheden, 
wel specifieke oplossingen voor individuele patiënten. Er is geen simpel, 
eenduidig verband tussen geneeskunde en volksgezondheid (zie hieronder 
pagina 43).  

Toch zijn er enkele beginselen die iedere geneeskundige en iedere leek 
voor ogen moet houden: 
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 Het verschil tussen genees- of preventiemiddel en vergif of 
geldsverspilling zit  
o In de dosis 

 Een te hoge dosis is vergif of geldverspilling 

 Een te lage dosis is geldverspilling 
o In de gebruiksomstandigheden 

 Enerzijds, veel genees- en preventiemiddelen worden voor-
geschreven voor aandoeningen waarvoor ze nauwelijks of 
niet effectiever zijn dan een placebo (“een zoethoudertje”) 

 Anderzijds, veel genees- en preventiemiddelen worden met 
succes “off-label” gebruikt ter behandeling van aandoenin-
gen waarvoor ze niet door hun producenten bedoeld waren 

 Veel genees- en preventiemiddelen die in laboratoriumproe-
ven (dus onder strikt gecontroleerde en gereglementeerde 
omstandigheden) goed presteren, blijken vrijwel waardeloos 
of nefast in het dagdagelijkse gebruik, doordat daar al te veel 
onbekende, ongecontroleerde en oncontroleerbare factoren 
een rol spelen 

 Geen effect zonder neveneffect 
o Zelfs effectieve geneesmiddelen hebben niet alleen het beoogde 

helende effect maar ook onbedoelde, vaak schadelijke, soms heel 
schadelijke of dodelijke neveneffecten 

o Voor elk geneesmiddel bestaan contra-indicaties (aanwijzingen van 
factoren of omstandigheden waarbij gebruik van het medicijn meer 
kwaad dan goed doet) 

 Statistische correlatie ≠ oorzakelijk verband 
o Statistische correlatie tussen twee verschijnselen is geen bewijs dat 

een van de twee een oorzaak is van het andere91  
o Van een oorzaak en haar effecten verwachten we dat hun verschij-

ningen gecorreleerd zijn, maar die correlatie wordt vaak aan het 
oog ontrokken door andere, interveniërende factoren  

o Wees maximaal voorzichtig met statistieken, ook en vooral met 
medische statistieken, die bijna nooit op homogene klassen van 
gevallen (patiënten) betrekking hebben omdat in elk “geval” niet 
alleen relevant geachte bekende factoren in wisselende verhoudin-
gen aanwezig zijn, maar ook tal van onbekende of ten onrechte 
voor irrelevant gehouden factoren een mogelijk belangrijke rol 
spelen 

 Geen expertise zonder tegenexpertise 
o Niemand is expert omdat hijzelf (of een ander) het zegt. Expertise 

moet getoetst worden in discussie op tegenspraak met andere 
experts en intelligente leken  

En, niet te vergeten: 

                                                   
 

91 Een oud grapje: Alle observaties en studies wijzen erop dat, tenminste voor mens en 
dier, geboren worden met 100% zekerheid de voorbode is van overlijden. Betekent dit 
dat geboren worden een doodsoorzaak is? 
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 De eed van Hippocrates (ca 460-375 v.C.) 
o De Eed van Hippocrates is de van oudsher geldende norm waar 

elke geneeskundige geacht wordt zich aan te houden  
o Kort samengevat in een Latijnse formule, “Primum non nocere” 

(“Eerst en vooral, niemand schaden”) 
o Een arts handelt in het belang van zijn patiënt, niet “om anderen 

ter wille te zijn” 

“Geen expertise zonder tegenexpertise” beantwoordt aan het fundamentele 
beginsel van de vrije wetenschapsbeoefening, die berust op de voort-
durende confrontatie van argumenten en tegenargumenten. Het beant-
woordt ook aan het fundamentele beginsel van rechtvaardigheid, dat 
niemand rechter mag zijn in een zaak waarin hij als partij betrokken is of 
een aanzienlijk belang heeft. Het geldt onveranderlijk in forensische 
kwesties (bijvoorbeeld in gerechtelijke zaken, waar zowel de eiser als de 
verweerder elk hun medische of andere experts moeten kunnen laten 
getuigen). Experts dienen hun expertise te bewijzen met argumenten in een 
publieke discussie op tegenspraak. Tijdens de coronacrisis van 2020 werd 
echter duidelijk dat het moderne Westen niet langer geneigd was dat 
beginsel toe te passen in kwesties die miljoenen mensen tegelijkertijd 
aanbelangen. De officiële experts moesten niets bewijzen — zij waren “het 
bewijs”. Het past in dit verband te wijzen op het risico van “groepsdenken”. 
Dat is reëel in kleine landen waar de kans groot is dat alle experts op een 
bepaald gebied “uit dezelfde school” komen. 

Het uitgangspunt van de Hippocratische eed was “de mens in samen-
leving met anderen”, of zoals men ook zegt “vrijheid onder gelijken” of 
“gelijkheid in vrijheid”. Dat uitgangspunt impliceert het samenlevings-
beginsel, “Iedere volwassene, ongeacht zijn sociale status of rijkdom, is 
zowel in rechte als in moreel opzicht persoonlijk verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor zijn woorden en daden tegenover andere volwassenen, die 
immers zijn gelijken zijn.” De systematische uitwerking van de idee van 
samenleving, van vrijheid onder gelijken, leidde tot een bloei van de rechts- 
en moraalfilosofie. Die kregen voldoende gezag om de opvatting ingang te 
doen vinden, dat ook de machtigsten onder de machtigen aan dezelfde van 
menselijke willekeur onafhankelijke beginselen gebonden zijn als iedere 
andere mens. Geen mens, klasse of groep had zeggenschap over, niemand 
stond boven, recht en moraal — dat waren goddelijke waarheden die de 
mens kan ontdekken maar niet kan veranderen. Zo werd het zonder reden 
of op grond van louter vermoedens opleggen van vrijheidberovende maat-
regelen als weerzinwekkend beschouwd. Mensen dienen te genieten van het 
vermoeden van onschuld en verantwoordelijkheid tot het bewijs van het 
tegendeel geleverd is. Vermoeden van schuld of onverantwoordelijkheid als 
uitgangspunt nemen is dodelijk voor het samenleven. 

Van de oorspronkelijke draagwijdte van de Hippocratische eed blijft 
echter in de moderne gecommercialiseerde en gebureaucratiseerde genees-
kunde niet veel meer over. Hij is zo goed als geheel vervangen door de ver-
plichting de wetten van het land na te leven, ook wanneer die dingen toe-
staan of voorschrijven die in de oorspronkelijke eed ten striktste verboden 
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waren (hulp bij moedwillige abortus, zelfverminking of zelfdoding; “om 
iemand ter wille te zijn” schadelijke behandelingen of middelen voorschrij-
ven, of vertrouwelijke gegevens over patiënten en collega’s doorspelen aan 
anderen, en dergelijke). Zoals bijna elke denkbare menselijke activiteit, zo is 
tegenwoordig ook de geneeskunde vermaatschappelijkt (“gesocialiseerd”), 
onderworpen aan maatschappelijke, politieke, technocratische en bureaucra-
tische autoriteiten, die tijdens verkiezingsshows of in al dan niet wettelijke 
procedures worden aangewezen. Waar vroeger maatschappijen geacht wer-
den ondergeschikt te zijn aan de beginselen van het samenleven, daar geldt 
nu het omgekeerde. Het moderne credo is dat de maatschappelijke autori-
teiten de voorwaarden van samenleven bepalen. Dat is de uiteindelijke 
consequentie van de opkomst, vijfhonderd jaar geleden, van de staat als een 
maatschappijvorm die er aanspraak op maakt “soeverein” te zijn, legibus  
solutus  — een maker van wetten die zelf niet aan enige wet gebonden is. 
Recht en moraal ruimden plaats voor politiek en beleid; vrijheid onder 
gelijken voor ongelijkheid onder onvrijen; gedegen argumentatie voor 
opportunistische onderhandelingen en verkiezingsbeloften. In de politiek 
geldt maar een regel: De sterksten winnen — zij die de controle hebben 
over de politiediensten en over de ambtenaren die vergunningen verlenen 
of intrekken, sancties opleggen of privilegies verlenen. Wat mag en wat niet 
mag varieert van de ene maatschappelijke positie naar de andere, en hangt 
af van de willekeur van goedgeplaatste individuen om de ene regel wel en de 
andere niet af te dwingen. Vermoedens van onschuld en verantwoordelijk-
heid gelden slechts waar de machthebbers ze nog dulden. In de plaats 
daarvan komt het vermoeden dat de overheid van de dag altijd met recht en 
rede handelt — niet tot het tegendeel bewezen is, maar tot zijzelf of een 
volgende overheid anders beslist. De staat is geïnstitutionaliseerde willekeur. 
(Meer over dit thema in de Nabeschouwing, pagina 155 en volgende). 

Waar de samenleving vermaatschappelijkt, is er geen plaats voor een 
algemeen vrijheids- of rechtsbeginsel, evenmin voor enig “vrij beroep” (wat 
de geneeskunde oorspronkelijk geacht werd te zijn). Er is evenmin plaats 
voor plechtige eden — tenzij voor carte blanche  eden van gehoorzaamheid 
aan de wetten (wat die ook zullen zijn). Kenmerkend voor gesocialiseerde 
geneeskunde is het oprukken van protocolgeneeskunde en de daarbij horen-
de inperking van de oordeelsvrijheid van artsen ten aanzien van individuele 
patiënten, vaak op grond van de kosten-batenanalyses en efficiëntie-eisen 
van nationale gezondheidsdiensten, adviesraden, ziekte- en aansprakelijk-
heidverzekeraars en andere instanties — dus “om anderen ter wille te zijn”.  

Medische wetenschap, in de strikte zin van het woord, hoeft zich niet te 
bekommeren om andere dan medische oorzaken en gevolgen van aandoe-
ningen of ziektes. Zij stoelt in hoofdzaak op laboratoriumproeven. Wat 
men gewoonlijk “praktijkgeneeskunde” noemt, kan aan die andere oorzaken 
en gevolgen echter niet voorbijgaan. In de geest van de Hippocratische eed 
dient zij het belang van de patiënt in zijn concrete situatie voorop te stellen, 
en dat belang omvat veel meer dan alleen maar wat interessant is voor de 
medische laboratoriumwetenschap. Dat geldt ook voor “medisch beleid” 
op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Wanneer dat beleid echter 
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alleen rekening houdt met medisch-wetenschappelijke inzichten dan is de 
kans groot dat psychische, sociale, economische en culturele oorzaken en 
gevolgen buiten beeld blijven, ofschoon die de strikt medische kosten-
batenanalyses danig overhoop kunnen gooien. Nog lang zal de coronacrisis 
van 2020 als een voorbeeld dienen van wat er ook in medisch opzicht 
verkeerd kan gaan, wanneer medisch-wetenschappelijke inzichten van labo-
ranten alle andere overwegingen overvleugelen in het volksgezondheids-
beleid. 

VVViiirrruuusssssseeennn   eeennn   sssyyynnndddrrrooommmeeennn   

Virussen zijn geen bacteriën. Virale aandoedingen zijn niet met antibiotica 

te behandelen. Het is echter mogelijk dat een virale aandoening ook of 
vooral last veroorzaakt door de weerstand tegen bacteriële infecties te 
verzwakken. Men krijgt dan het virus niet weg met antibiotica maar wel een 
aantal van de schadelijke nevenwerkingen van de virale infectie. 

Virussen zijn organische structuren met een microbiologisch belang: zij 
bevatten strengen van genetisch materiaal (DNA, RNA). Een virus is dus 
een klein pakketje genetisch materiaal. Het bevat de genetische code voor 
het maken van het pakketje zelf. Het is echter geen levende cel, die zichzelf 
vermenigvuldigt door celdeling. Het pakketje heeft echter de eigenschap dat 
het zich kan hechten op een levende cel (van een bepaald type) in een plant, 
dier of mens, en wel zo dat het haar celwand kan penetreren. Het virale 
genetische materiaal vloeit dan in de gastheercel en geraakt verstrengeld met 
het daarin aanwezige DNA van de cel zelf. Indien het de oorspronkelijke 
inhoud van de gastheercel verdringt dan gaat deze door celdeling in plaats 
van klonen van zichzelf klonen van het virus produceren die zich op hun 
beurt aan nog niet aangetaste lichaamseigen cellen kunnen hechten. De aan-
getaste cellen functioneren niet langer normaal (vandaar: kans op ziektever-
schijnselen in het gastheerorganisme). Wanneer die cellen zich vermenig-
vuldigen dan vermenigvuldigen zij ook het virusmateriaal, dat aldus in 
steeds meer cellen terecht komt, althans voor zover het immuunsysteem 
van het gastheerorganisme daar geen stokje voor steekt. 

Het gereproduceerde virusmateriaal is mogelijk niet exact hetzelfde als 
het oorspronkelijke, wegens interacties met het genetisch materiaal van de 
gastheercel, ander viraal materiaal, het immuunsysteem van de geïnfecteerde 
patiënt, of met andere factoren. Het is dus mogelijk dat in de opeenvolging 
van reproducties het virus zijn ziekteverwekkend vermogen geheel of 
gedeeltelijk verliest, maar ook dat het pakketje zelf muteert (“verandert”) en 
dat het alleen nog in een min of meer afwijkende vorm (als “variant”) 
gereproduceerd wordt. En dergelijke variant heeft meer of minder kans zich 
aan een lichaamseigen cel te hechten en heeft dan een groter of kleiner 
ziekteverwekkend vermogen. Wie zal zeggen of sarscov2, waar men het nu 
over heeft, identiek is met het Wuhanvirus dat de coronapaniek veroor-
zaakte?  

Voor snel muterende virussen (zoals griep- en coronavirussen) hebben 
vaccins dan ook hoogstens een tijdelijk nut, voor zover die vaccins 
gebaseerd zijn op de specifieke eigenschappen van een eerdere variant die 
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mogelijk al verdwenen is of niet zoveel meer voorkomt als een andere 
variant. Het nut van griepvaccins is, zoals bekend, erg beperkt. De Ameri-
kaanse CDC meldt: 

Recente studies tonen aan dat griepvaccinatie het risico van griep-
ziekte met tussen de 40% en 60% vermindert onder de totale bevol-
king tijdens seizoenen waarin de meeste circulerende griepvirussen 
goed passen bij het griepvaccin. Over het algemeen werken de huidige 
griepvaccins beter tegen influenza B- en influenza A (H1N1)-virussen 
en bieden ze minder bescherming tegen influenza A (H3N2)-virus-
sen.92 

Die 40 tot 60% is echter nagenoeg irrelevant, omdat “risicovermindering 
onder de totale bevolking” een wel heel breed begrip is dat zowel asympto-
matische besmettingen en “griepjes” als fatale infecties dekt. Interessanter is 
het te weten of er een vermindering is van het risico van ernstige of dode-
lijke griepziekten, en dan vooral in de kwetsbaarste groepen.93 In alle andere 
gevallen, komen mensen ook zonder vaccinatie het griepseizoen door, 
zonder levensgevaar en meestal zonder noemenswaardige hinder. Is er 
enige reden om aan te nemen dat het met coronavirussen anders zal zijn? 

Omdat virussen zo onooglijk klein zijn, wordt hun diameter uitgedrukt in 
nanometer (1nm = 0.000001mm of 1 miljoenste van een millimeter) of in 
micron of micrometer (1µ = 0.001mm of 1 duizendste van een millimeter). 
Coronavirussen en griep- of influenzavirussen zijn relatief groot (met een 
diameter van ca 60 tot 125nm of 0.06 tot 0.125µ, respectievelijk 80 tot 
120nm of 0.08 tot 0.120µ). De veel kleinere rhinovirussen (die vaak de 
oorzaak zijn van “zomergriep”) hebben een diameter van ca 24 tot 30nm of 
0.024 tot 0.03µ. De drie genoemde soorten virussen kunnen verkoud-
heidachtige en griepachtige symptomen (snotterige neus, koorts, hoesten) 
en aandoeningen en ziektes van de luchtwegen en de longen veroorzaken. 
Zij zijn aërosols, kleine deeltjes die zo licht zijn dat zij zweven in de lucht en 
door botsingen met moleculen en andere partikeltjes in de lucht her en der 
bewegen. Zij worden dus via de lucht verspreid (door in- en uitademen, 
spreken, zingen, hoesten en niezen). Eens buiten het lichaam blootgesteld 
aan “weer, wind en zonneschijn”, verliezen de viruspakketjes hun structuur, 
en daarmee ook hun vermogen zich aan levende cellen te hechten. Hoe lang 
dat degradatieproces precies duurt, hangt af van de chemische en fysische 
reacties met de stoffen waarmee zij in aanraking komen. In de tussentijd 
kunnen zij misschien nog wel besmettingen veroorzaken, bijvoorbeeld 
wanneer zij op een deurklink terecht komen, vandaar op iemands hand en 
dan door aanraking van lippen, neus of ogen weer in iemands luchtwegen 
belanden. Het spreekt vanzelf dat er, behalve in kleine gesloten en dichtbe-
volkte ruimtes, meer virussen “verloren gaan” dan er een nieuwe gastheer 
vinden. We dienen eraan te denken dat een virus geen levend wezen is. Een 
virus “zoekt” geen gastheer; het is puur toeval dat een viruspakketje eerder 

                                                   
 

92 cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm 
93 T. Jefferson, e.a., “Vaccines for preventing influenza in the elderly” 
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20166072/) 

https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20166072/


 
 

38 
 

op een mogelijke gastheer stuit dan ergens op de grond, tegen het plafond 
of in een boom komt vast te zitten en daar uiteenvalt. 

Aandoeningen veroorzaakt door influenza-, corona- en rhinovirussen 
zijn seizoengebonden. In de gematigde klimaatzones treden ademhalings-
aandoeningen en longziekten vooral op in of aan het einde van de winter.94 
Dan is het menselijke immuunsysteem het meest verzwakt, onder meer 
doordat in het koude seizoen mensen meer binnenblijven en zelfs wanneer 
de zon schijnt, niet naar buiten gaan zonder hun gehele lichaam, op [een 
deel van] het gezicht na, te bedekken met kledij.95 Daarmee valt een van de 
elementen weg die in de zomer het immuunsysteem versterken. Wanneer de 
zon hoog genoeg aan de hemel staat dan stimuleert direct zonlicht op de 
huid de aanmaak van vitamine D, die voor het immuunsysteem van groot 
belang is. Dit effect is duidelijker voor mensen met een lichte huidskleur 
dan voor mensen met een donkere of zwarte huid, die dan ook een grotere 
gevoeligheid voor winterziekten hebben, wanneer zij in gematigde klimaat-
zones verblijven. Behalve zonlicht zijn tal van vissoorten (zalm, haring, 
sardien, kabeljauw) en vlees van weidedieren bronnen van vitamine D. 

Het coronaseizoen valt ongeveer samen met het griepseizoen (zie de 
figuur hierboven). Het eindigt ten laatste halverwege de lente, wanneer de 
rhinovirussen de overhand nemen (zie ook de grafiek op pagina 220). 
Buiten de gematigde klimaatszones is er van seizoengebonden virulentie 
van de verschillende virussoorten weinig of niets te merken, hoewel grote 
aantallen reizigers of toeristen uit streken met een gematigd klimaat wel een 
verschil kunnen maken. 

Het is uiteraard een drogreden te stellen dat de corona-epidemie voort-
duurt, terwijl zij in feite een seizoengebonden verschijnsel is. Zij kan jaar-
lijks terugkeren, zoals ook de griep jaarlijks voorkomt. Tijdens het griep-

                                                   
 

94 emedicine.medscape.com/article/227820-overview 
95 L. Tang, e.a, "Sunlight ultraviolet radiation dose is negatively correlated with the 
percent positive of SARS-CoV-2 and four other common human coronaviruses in the 
U.S." 
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141816; 
sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720353456?via%3Dihub 

https://emedicine.medscape.com/article/227820-overview
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141816
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720353456?via%3Dihub
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seizoen kunnen schommelingen in het aantal hospitalisaties en sterfgevallen 
optreden, maar er wordt dan niet gesproken over een “tweede golf”. Waar-
om we bij de covid19 epidemie onszelf voortdurend moeten wijsmaken dat 
het ergste nog moet komen en dat we ons aan een tweede golf, “nog groter 
dan de eerste”, moeten verwachten is mij niet duidelijk.96 De uitdrukking 
‘tweede golf’ slaat uiteraard niet op het eerstvolgende coronaseizoen — de 
griepepidemie van 2019 is niet de “tweede golf” van de epidemie van 2018. 
De analogie met de tweede golf na een zeebeving of de naschokken van een 
aardbeving is zonder meer misplaatst.  

Een voormalig hoofd [Dr. Mike Yeadon] van het wetenschapsdepar-
tement van de farmaceutische gigant Pfizer zegt: “Er is geen weten-
schap die suggereert dat er een tweede golf zou moeten komen.” Deze 
insider van “Big Pharma” beweert dat vals-positieve resultaten van 
inherent onbetrouwbare COVID tests worden gebruikt om [de 
perceptie van] een “tweede golf” te produceren op basis van ‘nieuwe 
gevallen’.97 

Of tijdens het volgende coronaseizoen een covid19 epidemie de kranten 
haalt, zal vermoedelijk meer van de kranten afhangen dan van enig virus. 
Wanneer men echter alles in het werk stelt om de opbouw van individuele 
weerstand en groepsimmuniteit te ondermijnen en psychische ziektever-
wekkers als frustratie, stress en angst almaar nieuw voedsel te geven dan 
kan men elke toename van hospitalisaties en sterfgevallen aan een 
denkbeeldige tweede golf toeschrijven. Ook in afwezigheid van bacteriële of 
virale ziekteverwekkers kunnen psychische aandoeningen medische klach-
ten veroorzaken 

Virologisch is sarscov2 geen influenzavirus, maar epidemiologisch is een 
corona-epidemie wel vergelijkbaar met een griepepidemie. Het gaat in beide 
gevallen om een seizoengebonden verschijnsel (herfst, winter en lente) en 
een virus waarvan men aanneemt dat het zich vooral via de lucht verspreidt 
— dus niet alleen door onmiddellijk fysiek contact met een geïnfecteerde 
persoon. Overigens was over de overdracht van sarscov2 weinig of niets 
met zekerheid bekend. Op 21 september 2020, kwam de CDC nog altijd 
niet verder dan deze vrijwel nietszeggende mededeling98:  

Men veronderstelt dat covid19 zich voornamelijk verspreidt door 
nauw contact van persoon tot persoon. Sommige mensen zonder 
symptomen kunnen het virus mogelijk verspreiden. We leren nog 
steeds bij over de verspreidingswijzen van het virus en de ernst van de 
ziekte die het veroorzaakt. [...] Het virus dat covid19 veroorzaakt, 
verspreidt zich heel gemakkelijk en duurzaam tussen mensen... Over 
het algemeen geldt: hoe nauwer een [geïnfecteerde] persoon met 

                                                   
 

96 hln.be/binnenland/was-er-deze-zomer-wel-een-tweede-coronagolf-analyse-van-positieve-testen-
legt-verbijsterend-patroon-bloot~adbe2b81d/ 
97 Zie hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-
of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over (update van 13 oktober, 2020). Een 
uitvoerig interview met Dr. Mike Yeadon op youtube.com/watch?v=kANkpqtWLN4 Zie 
ook http://bit.ly/3kUJ0ZG 
98 cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 

https://www.hln.be/binnenland/was-er-deze-zomer-wel-een-tweede-coronagolf-analyse-van-positieve-testen-legt-verbijsterend-patroon-bloot~adbe2b81d/
https://www.hln.be/binnenland/was-er-deze-zomer-wel-een-tweede-coronagolf-analyse-van-positieve-testen-legt-verbijsterend-patroon-bloot~adbe2b81d/
https://hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over
https://hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over
https://www.youtube.com/watch?v=kANkpqtWLN4&feature=emb_logo
http://bit.ly/3kUJ0ZG
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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anderen omgaat en hoe langer die omgang duurt, hoe groter het risico 
op verspreiding van covid19. 

Was dat wetenschap? Of was het {kopieer/plak} en {Zoek ‘griep’ en 
vervang door ‘covid19’} uit een artikeltje over griep in een blaadje uit de 
krantenkiosk? 

Sarscov2 en covid19 

Sarscov2 is de naam van een type virus in de familie der coronavirussen. 
Het kreeg de kwalificaties ‘sars’ en ‘2’, omdat men er al vroeg vanuit ging 
dat het een type betrof dat zich manifesteert in een syndroom van 
[symptomen van] ernstige en acute aandoeningen van vooral het 
ademhalingsstelsel, precies zoals het geval was bij een eerder virustype uit 
dezelfde familie, sarscov. Dat ziektesyndroom kreeg nu de naam ‘covid19’ 
(corona virus disease  2019).  

Een syndroom is een groep verschijnselen (bijvoorbeeld, ziektesymp-
tomen, ziektes of aandoeningen, ook gedragingen, opvattingen) die zich 
vaak samen voordoen of die in verband worden gebracht met een kenmer-
kend verschijnsel in een populatie (bijvoorbeeld, infectie met eenzelfde 
ziekteverwekker, armoede, promiscuïteit, adolescentie, hoge ouderdom, 
specifieke scholing, communicatie- of omgangsvormen). Voor covid19 zijn 
de meest voorkomende symptomen: koorts, droge hoest, kortademigheid, 
aanhoudende, vermoeidheid, onrustige slaap. Andere symptomen zijn 
keelpijn, diarree, verlies van smaak of reuk, huiduitslag of verkleuring van 
vingers of tenen. Deze symptomen zijn uiteraard niet de ziekte zelf. Zij zijn 
ook niet specifiek voor covid19.  

De officiële definitie van covid19 is: een infectieziekte veroorzaakt door 
sarscov2. Het probleem met de definitie is duidelijk: men moet eerst 
vaststellen dat sarscov2 de oorzaak is van de ziekteverschijnselen bij een 
patiënt vooraleer men kan zeggen dat de patiënt aan covid19 lijdt. Hoe kon 
men dan spreken van covid19 vooraleer men een degelijke, betrouwbare 
test had om de aanwezigheid in een patiënt van sarscov2 vast te stellen? 
Hoe kon men spreken van covid19 vooraleer men een test had die kon 
uitmaken of de patiënt een hoeveelheid van dat nieuwe virus in zijn lijf had 
die groot genoeg was om hem ziek te maken of een ander te infecteren? 
Hoe kon men spreken van covid19 vooraleer men kon uitmaken of 
sarscov2 de enige oorzaak, de hoofdoorzaak of zelfs maar een misschien 
relevante medeoorzaak was van de ziekelijke toestand van de patiënt? Hoe 
kon men een snel-snel in elkaar geflanste “diagnostische workflow” zoals 
die Christian Drosten (boven, pagina 3) ernstig nemen? In feite kon men 
dus niet zeggen dat covid19 een welbepaalde ziekte was. Patiënten werden 
daarom vaak gediagnosticeerd als “vermoedelijk lijdend aan covid19”. Hun 
werd aangeraden “ervan uit te gaan dat zij aan covid19 leden, dus geïnfec-
teerd waren met sarscov2 en maar beter in quarantaine zouden gaan”. Dat 
kan zinvol zijn voor erg zieke mensen en voor mensen wier gezondheids-
toestand snel achteruitgaat. Is het echter zinvol gezonde mensen in 
quarantaine te plaatsen, of patiënten wier symptomen na enkele dagen al 
spontaan verbeteren in quarantaine te houden? Is het dan niet genoeg te 
manen tot voorzichtigheid, afstand houden, een sjaal of een masker dragen 
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— dingen die meeste mensen spontaan doen, zelfs bij een gewone 
verkoudheid?  

Klinisch beschouwd is covid19 eigenlijk de naam van een syndroom 
bestaande uit aandoeningen van de luchtwegen en de longen en de compli-
caties die daarbij kunnen optreden: longontsteking, virale sepsis en sep-
tische shock, CRS (cytokine release syndrome ), ARDS (acute respiratory  
distress syndrome , mogelijk veroorzaakt door een cytokinestorm), en 
nierfalen. Sepsis is een mogelijk levenbedreigende aandoening die wordt 
veroorzaakt door de reactie van het lichaam op een infectie. Het lichaam 
geeft normaliter chemicaliën af aan de bloedbaan om een infectie te 
bestrijden. Sepsis treedt op wanneer de reactie van het lichaam op deze 
chemicaliën al te hevig is, waardoor veranderingen worden veroorzaakt die 
meerdere organen kunnen beschadigen. Als sepsis zich ontwikkelt tot 
septische shock, daalt de bloeddruk dramatisch, wat de dood tot gevolg kan 
hebben. Sepsis wordt veroorzaakt door een infectie en kan iedereen 
overkomen. Sepsis komt echter het meest voor en is het gevaarlijkst bij 
oudere volwassenen, zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 1 jaar en 
mensen met kanker, een verzwakt immuunsysteem, diabetes of chronische 
aandoeningen van bijvoorbeeld de nieren of de longen. CRS is een vorm 
van systemic inf lammation react ion syndrome  (SIRS) dat kan worden ver-
oorzaakt door een grote verscheidenheid van factoren, zoals infecties en 
bepaalde medicijnen. Cytokinestormsyndromen (CSS) treden op wanneer 
grote aantallen witte bloedcellen worden geactiveerd en ontstekings-
cytokines afgeven, die op hun beurt weer meer witte bloedcellen activeren.  

Al die inderdaad ernstige aandoeningen zijn al lang bekend. Men weet 
dat zij andere oorzaken dan het veronderstelde sarscov2 kunnen hebben. 
Het idee dat zij nu ook door een aërosolvirus veroorzaakt kunnen worden, 
riep het schrikbeeld op van een zich snel verspreidende epidemie die de 
ziekenhuizen zou kunnen overbelasten. Het was echter allemaal een kwestie 
van “zou kunnen”, niet van “zal”. Toch werd, bij covid19, de gedecentrali-
seerde risico-inschatting door artsen met kennis van individuele en lokale 
situaties, die bij een dergelijk “zou kunnen” past, vervangen door een 
gecentraliseerde inschatting door experts die daar geen benul van hebben en 
dan maar algemene regels opleggen of aanbevelen voor ganse jurisdicties, 
alsof ziektes geen mensen maar landen, regio’s, provincies of steden treffen. 
Zoiets was nooit eerder gebeurd bij een griepepidemie, tenzij her en der 
naar aanleiding van de “Spaanse griep” van 1918-1920. 

Medisch-filosofische achtergrond 

De suggestie dat covid19 een unieke ziekte was met een enkele virale oor-
zaak had aanzienlijk financieel belang voor de farmaceutische industrie. Die 
industrie hangt een heel bijzondere gezondheidsfilosofie aan. Dat verdient 
enige uitleg, want het wordt vaak over het hoofd gezien, hoewel het een 
essentieel element is in de geschiedenis van de hedendaagse gezondheids-
zorg. Die medische leer, gepropageerd door Louis Pasteur (1822-1895), 
komt erop neer dat ziektes veroorzaakt worden door lichaamsvreemd ma-
teriaal dat het lichaam binnendringt en ontregelt. Voor elke indringer moet 
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een gepast verweer (geneesmiddel) ontwikkeld worden dat hem onschade-
lijk maakt of althans de symptomen (pijn, ongesteldheid) ervan verlicht.  

Tegenover de benadering van Pasteur staat er echter een andere. Die 
werd voorgestaan door Pierre Jacques Antoine Béchamp (1816 – 1908), een 
tijdgenoot en rivaal van Pasteur. Zij komt erop neer dat mensen ziek wor-
den doordat hun natuurlijke afweer tegen gevaarlijke indringers, hun im-
muunsysteem, verzwakt is. Een gezond lichaam heeft weinig te vrezen; het 
geneest zichzelf van de meeste aandoeningen. Het komt er dus op de eerste 
plaats op aan gezond te leven, te eten en te drinken, en in relatief zuivere 
omgevingen te verblijven of te werken om de algemene gezondheids-
toestand op peil te houden en het immuunsysteem niet te overbelasten of 
onklaar te maken. Het kan gebeuren dat een nieuw type indringer opduikt, 
waar het immuunsysteem niet op voorbereid is, maar dat is zeldzaam en 
gewoonlijk van korte duur. Virusepidemieën gaan inderdaad meestal snel 
voorbij, enerzijds doordat het immuunsysteem onmiddellijk reageert en er 
dus op relatief korte tijd groepsimmuniteit kan ontstaan, anderzijds doordat 
ook gevaarlijke virussen muteren en dan vaak hun levenbedreigende eigen-
schappen verliezen. Dodelijke virussen doden de organismen die voor hun 
verspreiding moeten zorgen. Zij gaan daarom niet zo lang mee als minder 
gevaarlijke virussen. In een wereld die boordevol bacteriën en virussen zit, 
heeft de mensheid het honderdduizenden jaren uitgehouden zonder weten-
schappelijke kennis of medische industrie. Volgens wetenschappelijke bere-
keningen — neem ze desgewenst met een korrel zout — zouden we een 
brei van twee tot drie kilogram oogsten, indien we alle virussen, bacteriën 
en schimmels uit het lichaam van een gezond mens persen. 

Voor de medische sector, inclusief de farmacie, zat er weinig brood in 
die tweede medische filosofie, die vooral het klassieke idee van volks-
gezondheidsbeleid inspireerde: de verbetering van de kwaliteit van levens- 
en werkomstandigheden door toepassing van algemene hygiënische en 
veiligheidsmaatregelen. De medische sector streefde ernaar om nog alleen 
de benadering van Pasteur als medisch en wetenschappelijk verantwoorde 
geneeskunde te doen erkennen en slaagde er effectief in de opleidingen in 
geneeskunde vrijwel geheel te monopoliseren. De universiteiten hadden 
daarmee een lucratieve afzetmarkt voor hun afgestudeerden ontdekt en 
konden zich toeleggen op het ontdekken van de ene nieuwe ziekteverwek-
ker (en dus ook ziekte) na de andere. Elke ziekteverwekker moest dan 
aangepakt worden met een gepast (en vooral, gepatenteerd) medicijn, een 
pil, zalf, drankje, of in te enten stof. Dat zagen de apothekers wel zitten. 
Waren zij eerder traditionele kruidenmengers, nu werden zij producenten 
van wetenschappelijke geneesmiddelen. Het duurde niet lang om een farma-
ceutische industrie in de steigers te zetten. Voor haar geldt niet alleen “Hoe 
meer zieken, hoe meer vreugd” maar ook en vooral “Hoe meer ziektes, hoe 
meer vreugd”. Zij begon de druk op de overheden op te voeren om haar 
duur onderzoek en haar dure producten als essentieel voor de volksgezond-
heid te subsidiëren. De van overheidswege georganiseerde “ziekteverze-
kering” volgde als vanzelf. Zij evolueerde snel naar een belangrijke schakel 
in de marketingstrategieën voor farmaceutische producten. Dat leidde uit-
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eindelijk her en der tot klachten over “medische overconsumptie”. Wie 
herkent zich niet in de hilarische alinea’s waar Jerome K. Jerome zijn Three 
Men in a Boat (1889) mee begint: “Het is iets heel bijzonders, maar ik heb 
nooit een advertentie voor een patentgeneesmiddel gelezen zonder tot de 
conclusie te komen dat ik lijd aan de specifieke ziekte die daarin wordt 
beschreven, en wel in haar meest virulente vorm. De diagnose lijkt in alle 
gevallen exact overeen te komen met alle sensaties die ik ooit heb gevoeld.” 
De medicalisering van mens en samenleving stond nog in de kinderschoe-
nen, maar er wachtte haar een enorme markt.  

De op de benadering van Béchamp gebaseerde gezondheidsleer werd al 
snel gedegradeerd tot een “alternatieve” (lees: onwetenschappelijke, niet 
ernstig te nemen) aanpak. Onderzoek naar natuurlijke middelen en metho-
den om het immuunsysteem te versterken was geen medisch-wetenschap-
pelijke prioriteit; subsidiëring (in welke vorm dan ook) van het gebruik van 
die middelen geen item in het budget voor de ziekteverzekering. Ook de 
zorg voor “het leefmilieu” was geen prioriteit, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de toevoeging van additieven aan voedsel om dit “langer vers te 
houden” of het gebruik van geneesmiddelen zoals antibiotica in de veeteelt. 
Toch duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog, tot in de jaren ’zestig, 
vooraleer de medische industrie ten volle kon profiteren van het herstel van 
de wereldmarkten die sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) grondig verstoord waren. Het herstel kwam er onder impuls van de 
VS, die met een combinatie van militair machtsvertoon en dollardiplomatie 
en zijn status als de grootste verstrekker van internationaal krediet en 
buitenlandse hulp het terrein effende voor de penetratie van de gehele niet 
communistische wereld door Amerikaanse en later ook Europese mega-
bedrijven (“corporations”). Bedrijven in de medische sector stonden daarbij 
op de eerste rij, niet het minst omdat zij via internationale hulpprogramma’s 
en de WGO aanzienlijke invloed konden uitoefenen op de jonge, pas onaf-
hankelijke (gedekoloniseerde) staten van de zogeheten Derde Wereld, 
waarvan vele met ernstige endemische ziektes (zoals malaria, lepra, cholera) 
te maken hadden.  

Het is echter een vaststaand feit dat in de Westerse wereld in de twin-
tigste eeuw de spectaculaire dalingen van het algemene sterftecijfer en van 
de sterftecijfers voor bijzondere ziektes al duidelijk waren vooraleer enig 
“modern” medicijn (een antibioticum of vaccin) gemeengoed werd. 
Gebruikmakend van eerder onderzoek in Engeland en Wales, concludeer-
den McKinlay & McKinlay in een ophefmakende studie99 dat de dalende 
morbiditeitcijfers veel meer te maken hadden met klassieke volksgezond-
heidsmaatregelen (zuivering van drinkwater, gesloten rioleringen, afval-
ruiming en -verwerking, betere huisvesting, en betere transport- en opslag-
voorzieningen en conserveringstechnieken voor voedsel) dan met de 
productie van geneesmiddelen (zie de grafieken op pagina 224). Kortom, de 

                                                   
 

99 J.B. McKInlay & S.M. McKinlay, “The Questionable contribution of medical measures to the 

decline of mortality in the United States in the twentieth century”, in Health and Soci et y (Summer 
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dalende mortaliteit was vooral een gevolg van de algemene welvaartsstijging 
die mogelijk gemaakt was door de economische groei in de negentiende 
eeuw. De indrukwekkende verbeteringen op het vlak van de volksgezond-
heid waren een direct effect van het negentiende-eeuwse vrijemarktkapi-
talisme. Dat is niet verwonderlijk: dat kapitalisme berustte op de spaarzin 
van individuen en gezinnen die hun lot wilden verbeteren zonder bedolven 
te geraken onder een berg schulden. Het was fundamenteel verschillend van 
het twintigste-eeuwse financiële pseudokapitalisme (na de Eerste Wereld-
oorlog), dat berustte op door overheden en centrale banken georkestreerde 
monetarisering van oorlogsschulden, andere overheidsschulden, schulden 
van geprivilegieerde bedrijven (in de transport-, communicatie- en bewape-
ningsindustrie) en, later, in de eenentwintigste eeuw, van alle bedrijven en 
zelfs consumenten (zie de Nabeschouwing, vooral pagina 184).  

 Voor de WGO zouden slechte voeding en arbeidsomstandigheden, 
vervuilde lucht en water, en armoede prioritaire aandachtpunten moeten 
zijn. Het lijkt er echter steeds meer op dat de organisatie een onderdeel van 
de medische en farmaceutische industrieën is geworden. Dat is zeker het 
geval, nu Bill Gates, de “vaccinatie-evangelist”100, met zijn Bill & Melinda 
Gates Foundation de grootste private donor van de WGO is geworden.  

Het immuunsysteem 

Wanneer het lichaam wordt besmet met een antigeen (een microscopische 
of submicroscopische lichaamsvreemde indringer, bijvoorbeeld een 
bacterie, het gif van een insect, of een virus) dat normale organische func-
ties van lichaamseigen cellen ontregelt dan is er sprake van een infectie. Het 
immuunsysteem reageert daar op. Die reactie is soms de oorzaak van een 
merkbare ontsteking van de geïnfecteerde organen. In andere gevallen 
reageert het systeem zo snel en effectief dat het antigeen niet de gelegenheid 
krijgt enige organische functie te ontregelen. Er is dan wel een besmetting 
met maar geen infectie door het antigeen, en ook geen ontsteking.  

Het immuunsysteem werkt met lymfocyten, een type witte bloedcel. 
Lymfocyten zijn cellen die de specificiteit van de immuunrespons op infec-
tueuze micro-organismen en andere vreemde stoffen bepalen. Bij volwas-
senen zijn lymfocyten ongeveer 20 tot 40 procent van het totale aantal witte 
bloedcellen. Men vindt ze in de bloedsomloop en ook in centrale lymfoïde 
organen en weefsels (de milt, amandelen en lymfeklieren), waar de immuun-
respons waarschijnlijk begint. Alle lymfocyten beginnen hun ontwikkeling 
in het beenmerg. De twee primaire types zijn B-lymfocyten (B-cellen) en T-
lymfocyten (T-cellen). Beide zijn afkomstig van stamcellen in het beenmerg 
en lijken aanvankelijk op elkaar. Sommige lymfocyten migreren naar de 
thymus (zwezerik), waar ze rijpen tot T-cellen; andere blijven in het been-
merg, waar ze zich tot B-cellen ontwikkelen. De meeste lymfocyten hebben 
een levensduur van een week tot een paar maanden, maar een aantal leeft 
jarenlang en vormt een voorraad langlevende T- en B-cellen. Deze cellen 
zijn verantwoordelijk voor het “geheugen” van het immuunsysteem, dat 

                                                   
 

100 thenation.com/article/economy/bill-gates-investments-covid/ 
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dan snel en krachtig kan reageren op een tweede ontmoeting met hetzelfde 
of een gelijkaardig antigeen. Door receptormoleculen op hun oppervlak 
kunnen lymfocyten zich aan antigenen hechten en helpen deze uit het 
lichaam te verwijderen. Elke lymfocyt draagt receptoren die binden aan een 
specifiek antigeen. Het vermogen om op vrijwel elk antigeen te reageren 
komt van de enorme verscheidenheid aan lymfocytenpopulaties die het 
lichaam bevat, elk met een receptor die de cel de mogelijkheid geeft zich 
aan antigenen met een geschikt oppervlak te hechten.  

Eenmaal gestimuleerd door binding aan een antigeen, begint een lymfo-
cyt zich te vermenigvuldigen, zodat een hoeveelheid B-cellen ontstaat die 
allemaal een antigeen van het dezelfde type kunnen aanpakken. Sommige 
van die “gekloonde” B-cellen worden plasmacellen die een antistof (immu-
noglobuline) tegen het antigeen produceren. Via bloed en lymfe binden de 
antistoffen zich aan antigenen, die zij neutraliseren of vernietigen. De relatie 
tussen antistof en antigeen is te vergelijken met die tussen slot en sleutel — 
met dit verschil: wie de sleutel in het slot steekt, wordt verlamd of gedood. 
In theorie is het mogelijk dat een sleutel in een enkel slot past, en in geen 
ander. Wie de sleutel heeft kan de deur openen — het maakt niet uit of hij 
daartoe gerechtigd is (bijvoorbeeld, de eigenaar van het huis) is of niet (een 
indringer, die de sleutel gestolen heeft of er een exacte kopie van gemaakt 
heeft). Voor de perfecte werking van het antistoffenproducerende mecha-
nisme is het nodig dat het lichaam voldoende verschillende soorten B-cellen 
produceert, elk met een slot waar de sleutel van een gevaarlijke indringer in 
past, en wel zo dat die alleen past in de sloten van B-cellen die antistoffen 
bevatten die effectief zijn tegen die bepaalde indringer. Er is uiteraard geen 
garantie dat aan die voorwaarde voldaan is. Het is mogelijk dat de 
sleuteldrager over een passe-partout beschikt, die verschillende deuren kan 
openen; of dat zijn sleutel toevallig in een slot past. Indien dat voor een 
lichaamsvreemde indringer het geval is dan produceert het lichaam 
antistoffen, ook wanneer de indringer zelf onschadelijk is Er is dus geen 
waterdichte garantie dat men uit de aanwezigheid van antistoffen kan 
afleiden precies welke indringer hun productie in gang heeft gezet. Testen 
op antistoffen (serologisch testen) tegen covid19 geeft een vals-positief 
resultaat, wanneer de test geen onderscheid maakt tussen antistoffen tegen 
sarscov2 en antistoffen tegen andere coronavirussen (bijvoorbeeld, 
verkoudheid veroorzakende coronavirussen).101 De productie van antistof-
fen uitgelokt door een nieuw (aan het lichaam onbekend) antigeen komt 
traag op gang. Een negatief testresultaat is dan ook geen garantie dat men 
niet besmet, geïnfecteerd of besmettelijk is. De productie van antistoffen 
gaat echter dagen of maanden door, in principe totdat het antigeen is 
overwonnen.102 

Andere B-cellen, de zogeheten geheugen-B-cellen, vermenigvuldigen 
zich wel maar worden geen plasmacellen. Zij zorgen ervoor dat het im-

                                                   
 

101 fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/antibody-serology-testing-
covid-19-information-patients-and-consumers 
102 cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/10/studies-show-long-term-covid-19-immune-
response 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/antibody-serology-testing-covid-19-information-patients-and-consumers
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/antibody-serology-testing-covid-19-information-patients-and-consumers
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/10/studies-show-long-term-covid-19-immune-response
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muunsysteem er gedurende lange tijd op voorbereid blijft om onmiddellijk 
te reageren wanneer nog eens een antigeen van hetzelfde type het lichaam 
infecteert. Zo zou bijvoorbeeld het Zikavirus in Brazilië in 2016 zijn 
gestopt. Twee jaar nadat de uitbraak van de Zika-epidemie was begonnen, 
was 63% van de bevolking aan het virus blootgesteld en dus voorzien van 
de nodige antistoffen. Onderzoekers denken dat dit percentage voldoende 
was om groepsimmuniteit te verzekeren.  

Door B-cellen geproduceerde antistoffen zijn echter niet de enige 
wapens in het arsenaal van het immuunsysteem. Minstens even belangrijk 
zijn de T-cellen. Ook zij ontstaan in het beenmerg. Zij rijpen in de thymus, 
waar zij zich vermenigvuldigen en waar ze differentiëren tot helper-, regule-
rende of cytotoxische, en geheugen-T-cellen103. Ze worden vervolgens naar 
perifere weefsels gestuurd via het bloed of het lymfestelsel. Eenmaal 
gestimuleerd door het juiste antigeen, scheiden helper-T-cellen chemische 
boodschappers (cytokines) af die de differentiatie van B-cellen tot plasma-
cellen (antistoffenproducerende cellen) in gang zetten. Regulerende T-cellen 
houden de immuunreacties onder controle. Geactiveerd door verschillende 
cytokines, binden cytotoxische T-cellen zich aan geïnfecteerde en kan-
kercellen, die ze vervolgens doden. Kortom, T-cellen doden lichaamseigen 
cellen die door een ziekteverwekker geïnfecteerd zijn. Zij verhinderen dat 
die cellen zich door celdeling vermenigvuldigen en zich in het lichaam ver-
spreiden.  

Immuniteit wordt opgebouwd door contact met ziekteverwekkers. Het is 
daarom belangrijk dat men kinderen vroegtijdig in contact brengt met (niet 
al te grote hoeveelheden) ziekteverwekkers die in hun omgeving veelvuldig 
voorkomen. Overdreven hygiënische (a fortiori, gesteriliseerde) omgevingen 
verhinderen of vertragen de ontwikkeling van het immuunsysteem. Dat is 
niet gewenst, tenzij men de bedoeling heeft kinderen levenslang op te 
sluiten in gesteriliseerde ruimtes. Borstvoeding is belangrijk omdat zij met 
de moedermelk de ontwikkeling van het immuunsysteem van de zuigeling 
stimuleert. Overigens zijn kinderen goedgewapend tegen allerlei infecties, 
waar zij nochtans heel gevoelig voor zijn. Hun lichaam is biologisch uiterst 
actief — zij groeien snel. Bij kinderen overklast de genetische productie van 
gezonde lichaamseigen cellen normaliter de verspreiding van infecties.  

Veelvuldige contacten met andere mensen, ook met kinderen, zijn van 
essentieel belang voor de gezondheid van het immuunsysteem — anders 
kan het geen weerstand tegen in de omgeving aanwezige ziekteverwekkers 
opbouwen. Dat geldt eveneens voor ontspanning en rust in vertrouwde 
omgevingen. Eenzaamheid, stress en angst doen de gezondheid geen 
deugd.104 Dat weet iedereen. Waarom het vergeten wanneer het om het 
coronabeleid gaat dat in elk geval op grote schaal vereenzaming, stress en 

                                                   
 

103 Over geheugen-T-cellen i.v.m covid19, zie J. Braun, e.a., “Presence of SARS-CoV-2 
reactive T cells in COVID-19 patients and healthy donors” 
(medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1 ) Zie ook A. Grifoni e.a., “Targets of 
T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and 
Unexposed Individuals”, sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420306103 
104 Pierre Capel, Het  Emot ionele DNA (2018) 
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angst veroorzaakt?105 Het idee alleen al dat men ziek zou kunnen worden, is 
vaak genoeg om ziek te worden (het zogeheten “nocebo effect”, dat vooral 
merkbaar is in een toestand van collectieve of massahysterie, zeker als die 
veroorzaakt of aangewakkerd wordt door de gedragingen of uitingen 
populaire figuren of gezaghebbende instanties). Schrik hebben kan dodelijk 
zijn.106 

Groepsimmuniteit 

De corona- of covid19 crisis bracht het begrip “kudde-immuniteit” onder 
de aandacht van het grote publiek. De term herinnert aan het feit dat de 
moderne epidemiologie grotendeels een knollentuin is van gespecialiseerde 
veeartsen in dienst van grote en goedverzekerde vleesproducerende bedrij-
ven met reusachtige kippen-, koeien- en varkensstallen, notoire haarden van 
infecties, die zich door nauw contact van de dieren met elkaar en elkaars 
uitwerpselen snel kunnen verspreiden. Dieren en mensen zijn echter 
grondig verschillende dingen. Menselijke samenlevingen en maatschappijen 
zijn geen stallen, ook al worden mensen soms door mensen als beesten 
behandeld — zoals de soldaten in de Eerste Wereldoorlog, dicht op elkaar 
gepakt in loopgraven, vrachtwagens, treinwagons en veldhospitalen die heel 
efficiënte kweekhaarden voor allerlei ziektes waren, niet het minst voor de 
“Spaanse Griep” van 1918-1920 (met 50 tot 100 miljoen slachtoffers 
wereldwijd), die niet Spaans en waarschijnlijk zelfs geen griep was.107 
Besmettingen in kuddes verspreiden zich anders dan in menselijke groepen, 
waarin snel veranderlijke factoren als meningen, gewoontes, communicaties, 
belangen, kennis en inzicht een overwegende rol spelen. Ongetwijfeld zijn 
er wel enige overeenkomsten tussen menselijke groepen en dierlijke kuddes, 
maar redeneringen op basis van suggestieve analogieën zijn, vanuit weten-
schappelijk oogpunt, altijd verdacht. Ik wil best beweren dat vele covid19 
epidemiologen zich als kuddebeesten gedragen — maar ook dat is niet meer 
dan suggestieve beeldspraak. Laten wij het daarom liever hebben over 
groepsimmuniteit. 

                                                   
 

105 youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk Interview met profs Mattias Desmet en Ad 
Verbrugge 
106 aier.org/article/scaring-ourselves-to-death/?s=09 
107 De griep werd voor het eerst in de media vermeld in Spanje, dat neutraal was in de 
Eerste Wereldoorlog en dus geen mediacensuur kende. De oorlogvoerende landen 
hielden informatie over de ziekte achter “om het moreel van troepen en bevolking niet te 
schaden”. De ziekte werd vermoedelijk in 1917 door Amerikaanse soldaten naar Europa 
gebracht. Hoeveel mensen stierven door het Influenza A-H1N1 virus en hoevelen door 
andere ziekteverwekkers is niet bekend. Zie D.M. Morens, J.K. Taubenberger, en 
Anthony S. Fauci, “Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in 
Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness”, in Journa l  of 
In fect i ous Diseas es , 198(7): 962–970, 1 oktober 2008. (doi: 10.1086/591708, 
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/. De hypothese van een bacteriële 
longaandoening werd eerder geformuleerd door een doctoraalstudent Andrew Noymer, 
maar dat wordt niet vermeld in het Fauci artikel. Zie 
berkeley.edu/news/media/releases/2000/10/25_flu.html, “UC Berkeley demographer finds 
undetected tuberculosis may have been real killer in 1918 flu epidemic”. Over de 
mogelijke invloed van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden (stortregens, 
extreme koude) tijdens de oorlogsjaren, zie wattsupwiththat.com/2020/09/29/colder-climate-
change-blamed-for-excess-deaths-in-word-war-i/. 

https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk
https://www.aier.org/article/scaring-ourselves-to-death/?s=09
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%1fpmc/articles/PMC2599911/
https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2000/10/25_flu.html
https://wattsupwiththat.com/2020/09/29/colder-climate-change-blamed-for-excess-deaths-in-word-war-i/
https://wattsupwiththat.com/2020/09/29/colder-climate-change-blamed-for-excess-deaths-in-word-war-i/
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De WGO definieerde tot voor kort (oktober 2020) “kudde-immuniteit” 
als volgt: 

Kudde-immuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte 
die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie, 
hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door een eerdere infectie. Dit 
betekent dat zelfs mensen die niet zijn geïnfecteerd, of bij wie een 
infectie geen immuunrespons heeft veroorzaakt, toch worden 
beschermd omdat mensen om hen heen die immuun zijn, kunnen 
fungeren als buffer tussen hen en een geïnfecteerde persoon. De 
drempel voor het vaststellen van kudde-immuniteit voor COVID-19 
is nog niet duidelijk.108 

In november 2020 werd die definitie echter vervangen door een adver-
tentie voor de vaccinindustrie: 

‘Kudde-immuniteit’, ook wel ‘populatie-immuniteit’ genoemd, is een 
concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan 
worden beschermd tegen een bepaald virus als een vaccinatiedrempel 
wordt bereikt. 

Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen 
een virus, niet door ze eraan bloot te stellen. Lees voor meer infor-
matie de persconferentie van de directeur-generaal op 12 oktober. 

Vaccins trainen ons immuunsysteem om antilichamen te ontwikkelen, 
net zoals het kan gebeuren als we worden blootgesteld aan een ziekte, 
maar - cruciaal - vaccins werken zonder ons ziek te maken. Gevacci-
neerde mensen worden beschermd tegen het krijgen van de ziekte in 
kwestie. Bezoek onze webpagina over COVID-19 en vaccins voor 
meer informatie. 

Naarmate meer mensen in een gemeenschap worden gevaccineerd, 
blijven minder mensen kwetsbaar en is er minder kans dat de 
ziekteverwekker van persoon op persoon wordt overgedragen. Door 
de kans te verkleinen dat een ziekteverwekker in de gemeenschap 
circuleert, worden degenen die vanwege andere ernstige gezondheids-
problemen niet kunnen worden gevaccineerd, beschermd tegen de 
ziekte waarop het vaccin is gericht. Dit wordt ‘kudde-immuniteit’ 
genoemd. 

‘Kudde-immuniteit’ bestaat wanneer een hoog percentage van de 
bevolking wordt gevaccineerd, waardoor infectieziekten zich moeilijk 
kunnen verspreiden, omdat er niet veel mensen zijn die kunnen 
worden besmet. Lees onze Q&A over vaccins en immunisatie voor 
meer informatie. 

Het percentage mensen dat antilichamen nodig heeft om kudde-
immuniteit tegen een bepaalde ziekte te bereiken, verschilt per ziekte. 
Voor immuniteit van de kudde tegen mazelen moet bijvoorbeeld 
ongeveer 95% van de populatie worden gevaccineerd. De overige 5% 
wordt beschermd door het feit dat mazelen zich niet verspreiden 

                                                   
 

108 Webarchief:  web.archive.org/web/20201105013101/https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19-serology “What is herd immunity?” 
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onder degenen die zijn gevaccineerd. Voor polio is de drempel 
ongeveer 80%. 

Het bereiken van kudde-immuniteit met veilige en effectieve vaccins 
maakt ziekten zeldzamer en redt levens.109 

Is er iemand die nog betwijfelt dat de WGO een dekmantel is voor de 
vaccinindustrie? Honderd jaar onbetwiste wetenschap wordt hier zonder 
enige argumentatie onder de mat geveegd. Ik houd het in wat volgt op de 
klassieke definitie. 

Groepsimmuniteit treedt op wanneer in een bepaalde populatie veel 
mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekteverwekker. Hoe groter de 
groepsimmuniteit, hoe kleiner de kans dat iemand die niet immuun is in 
contact komt met anderen die genoeg van die ziekteverwekker in zich 
dragen en uitstoten om hem ziek te maken. Als genoeg mensen immuun 
zijn tegen de ziekteverwekker dan kan die nog maar weinig schade 
berokkenen. Zelfs indien niet elk lid van de populatie immuun is, heeft de 
groep als geheel bescherming. De infectiegraad daalt en na verloop van tijd 
verdwijnt de ziekte. Groepsimmuniteit beschermt dus ook personen die zelf 
geen weerstand tegen de ziekteverwekker hebben — bijvoorbeeld baby’s en 
zwakke hoogbejaarden. Naar aanleiding van de coronacrisis zei Prof Dr. 
Sunetra Gupta van de Universiteit van Oxford, dat het goed is dat jonge en 
gezonde mensen worden blootgesteld. “Dit is hoe we altijd al met virussen 
hebben kunnen samenleven. Waarom zou het nu anders zijn? Als we 
beperkingen en lockdowns blijven invoeren terwijl we wachten op een 
vaccin, zullen de jongeren het meest lijden, vooral de armsten onder 
hen.”110 Groepsimmuniteit vertragen of verhinderen heeft, behalve een 
medische, ook een aanzienlijke morele, sociale en economische kost. 

Of en wanneer een populatie groepsimmuniteit verwerft, hangt af de 
zogeheten reproductiefactor (R0). Die geeft aan hoeveel mensen die nog niet 
immuun zijn met het virus besmet kunnen worden door contact met een 
enkele geïnfecteerde persoon. Hoe hoger R0, hoe meer mensen immuun 
moeten zijn om groepsimmuniteit te bereiken. Vele onderzoekers veron-
derstellen dat de R0 van covid19 tussen 2 en 3 ligt. Dit betekent dat één 
persoon twee tot drie andere mensen kan besmetten. Het betekent ook dat 
50% tot 67% van de bevolking immuun moet zijn voordat de infectiegraad 
begint te dalen als gevolg van groepsimmuniteit. Niet alle onderzoekers 
delen die veronderstellingen.111 Empirische epidemiologie vereist immers 

                                                   
 

109 who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology 
110 Op 4 oktober 2020, lanceerde prof. Gupta, samen met Martin Kulldorff en Jay 
Bhattacharya de Great Barrington Declaration (gbdeclaration.org/). Big Science, het 
wetenschappelijk Establishment (o.a. de American Federation of Scientists), reageerde 
onmiddellijk met het “John Snow Memorandum” (The Lancet, 14  oktober 2020). Over 
John Snow, zie voetnoot 307, hieronder 
111 "Individual variation in susceptibility or exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd 
immunity threshold" [preprint]; medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081893v3 
“Schattingen variëren, maar eenvoudige berekeningen suggereren dat de immuniteit van 
de kudde tegen SARS-CoV-2 vereist dat 60-70% van de populatie immuun is. Door 
epidemiologische modellen aan te passen die rekening houden met de heterogeniteit [qua 
susceptibiliteit en blootstelling] van SARS-CoV-2-uitbraken over de hele wereld, laten we 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology
https://gbdeclaration.org/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081893v3
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concrete en betrouwbare gegevens. In bepaalde academische kringen 
wijdverspreide vooroordelen, aannames of andere “natte vinger” benade-
ringen zijn, wetenschappelijk gezien, geen sterke argumenten. Maar 
betrouwbare concrete gegevens zijn er vaak niet, zeker in het geval van een 
nieuw fenomeen als covid19. Dat is echter geen reden om dan maar “het 
ergste te veronderstellen”. Er is dan immers een groot risico dat wat 
bedoeld is als remedie erger is dan de kwaal, vooral wanneer de remedie een 
nog grotere onbekende is dan de kwaal.  

Vaccins proberen na te bootsen wat gezonde immuunsystemen hoe dan 
ook doen: het lichaam stimuleren antistoffen te produceren om de effecten 
van een virusinfectie te miniseren. Na een succesvolle vaccinatie is het 
lichaam voor enige tijd gewapend tegen virussen die een voldoende over-
eenkomst vertonen met het virusmateriaal waar het vaccin op gebaseerd is 
(of, wat vroeger de regel was, virusmateriaal dat in kleine dosissen in het 
vaccin verwerkt was). Het is dus geen wonder dat vaccinfabrikanten in het 
natuurlijke afweersysteem van mensen een concurrent veeleer dan een 
bondgenoot zien. Het is evenmin een wonder dat zij (en in het bijzonder 
hun meest bekende grootaandeelhouder, Bill Gates) tijdens de coronacrisis 
alles in het werk stelden om de effectiviteit van het immuunsysteem en het 
verschijnsel groepimmuniteit te minimaliseren. Ook dr. Tedros van de 
WGO en Anthony Fauci, de Amerikaanse medische topbureaucraat (met 
een lange geschiedenis als vaccinpropagandist), noemden het onverant-
woord te vertrouwen op groepsimmuniteit, en dus op het woord van de 
duizenden medici, onder wie tal van grote namen uit de epidemiologie, die 
de Great Barrington Verklaring (zie voetnoot 110) hadden ondertekend. 
Zich richtend tot het grote publiek, zei Fauci: 

Eerlijk gezegd, [groepsimmuniteit] is onzin en iedereen die iets van 
epidemiologie weet, zal je vertellen dat het onzin en erg gevaarlijk is.112 

Eén probleem: Fauci is geen epidemioloog. Zijn oorspronkelijke speciali-
teit was immunologie — en groepsimmuniteit is een epidemiologisch 
verschijnsel, geen toestand van het menselijke immuunsysteem. Fauci is 
echter al tientallen jaren een wetenschapsbureaucraat, met een bijzondere 
belangstelling voor patenteerbare geneesmiddelen. Dat verklaart wellicht 
zijn wetenschappelijke en financiële interesse voor de vaccinindustrie. 
Groepsimmuniteit betekent voor hem dat ten minste 70% van de bevolking 
moet gevaccineerd worden.113 Nog dezelfde dag, op 2 december, 
antwoordde Prof. Em. Sucharit Bhakdi op die bewering: “Klinkklare 
onzin... Wie zoiets zegt heeft geen notie van de beginselen van 
immunologie.”114 Dat was een directe repliek van een gevierde weten-

                                                                                                                                 
 

zien dat variatie in gevoeligheid of blootstelling aan infectie deze schattingen vermindert.” 
112 foxnews.com/health/fauci-coronavirus-herd-immunity-great-barrington-declaration-nonsense; 
Fauci was een immunoloog van de Pasteurschool; dus geiïnteresserd in patentmedicijnen 
tegen aandoeningen van het immuunsysteem. Groepsimmuniteit ligt geheel buiten zijn 
aandachtsveld. 
113 video.foxnews.com/v/6213744074001#sp=show-clips 
114 In een interview met Laura Ingraham, 
cloudfront.mediamatters.org/static/D8Video/2020/12/02/FNCHD_The%20Ingraham%20Angl

https://www.foxnews.com/health/fauci-coronavirus-herd-immunity-great-barrington-declaration-nonsense
https://video.foxnews.com/v/6213744074001#sp=show-clips
https://cloudfront.mediamatters.org/static/D8Video/2020/12/02/FNCHD_The%20Ingraham%20Angle_2020-12-02-10_00_00-PM.mp4
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schapper aan een gevierde bureaucraat. Fauci, een man die sinds mensen-
geheugenis studie- en onderzoekstoelagen toewijst (uit belasting- of 
sponsorgeld) en die een spilfiguur is in de netwerken die industrie, 
universiteiten en onderzoeksinstituten met elkaar verbinden, kan er uiter-
aard op rekenen dat er altijd wel mensen zijn die hem gelijk geven en dat die 
uitvoerig aan bod komen in de Establishmentmedia.115 Hij wordt niet voor 
niets de Amerikaanse “Gezondheidstsaar” genoemd. 

Ziektes, besmettingen en infecties  

Wanneer men zegt “Patiënt X lijdt aan covid19” dan bedoelt men dat X 

een of meer van de ziektes / aandoeningen heeft die tot het covid19 
syndroom gerekend worden, en dat in zijn geval de [vermoedelijke] oorzaak 
een infectie met sarscov2 is. Om uit te maken of een relevante ziekte van 
een patiënt door sarscov2 veroorzaakt is, is het nodig maar niet voldoende 
de patiënt te testen op de aanwezigheid in zijn lijf van sarscov2. Men zou 
daarnaast ook moeten kunnen uitsluiten dat de ziekte een andere oorzaak 
heeft. Een groot deel van de coronapaniek berust echter op de misleidende 
tactiek van beleidmensen en hun experts om een noodzakelijke voorwaarde 
als een voldoende voorwarde voor te stellen. 

Wanneer men zegt “X is besmet met sarscov2” dan bedoelt men dat een 
laboratoriumtest van speeksel of slijm van X wijst op aanwezigheid van het 
virus. Wanneer men echter zegt “X is ziek als gevolg van een besmetting 
met sarscov2” dan bedoelt men dat X een grotere hoeveelheid van dat virus 
in zijn lijf heeft dan zijn immuunsysteem tot dan toe heeft kunnen 
neutraliseren. Vele met een ziekteverwekker besmette mensen blijven zon-
der symptomen of vertonen slechts milde symptomen. Dat geldt ook voor 
covid19. Het is echter verwarrend te zeggen dat mensen aan covid19 lijden 
maar er niet ziek van zijn of er geen of nauwelijks last van hebben.  

“Besmet zijn” betekent dus niet hetzelfde als “ziek zijn” of “lijden”. 
Normaliter veronderstelt spreken over een ziekte een merkbare, acute of 
chronische, in elk geval schadelijke ontregeling van een of meer normale 
organen of orgaansystemen, vaak als gevolg van een infectie of ontsteking. 
Anders spreekt men over goedaardige of onschadelijke aandoeningen of 
afwijkingen. Een infectie is een ontregeling van een normale lichaams-
functie veroorzaakt door lichaamsvreemde indringers, zoals bacteriën en 
virussen, of door de abnormale werking van een eigen orgaan. Ontsteking is 
een afweerproces dat witte bloedcellen produceert die het lichaam bescher-
men tegen infecties. Bij sommige ziektes (bijvoorbeeld, artritis) veroorzaakt 
het afweer- of immuunsysteem echter zelf een ontsteking. Bij deze auto-
immuunziekten reageert het afweersysteem alsof een weefsel of orgaan 
geïnfecteerd is met een lichaamsvreemde indringer, terwijl dat niet het geval 
is. Chronische ontstekingen worden in verband gebracht met, onder andere 

                                                                                                                                 
 

e_2020-12-02-10_00_00-PM.mp4 
americanthinker.com/blog/2020/12/reknowned_scientist_tells_laura_ingraham_the_covid19_vac
cine_is_downright_dangerous_and_will_send_you_to_your_doom.html 
115 pbs.org/newshour/show/why-herd-immunity-is-dangerous-as-a-covid-19-strategy  

https://cloudfront.mediamatters.org/static/D8Video/2020/12/02/FNCHD_The%20Ingraham%20Angle_2020-12-02-10_00_00-PM.mp4
https://www.americanthinker.com/blog/2020/12/reknowned_scientist_tells_laura_ingraham_the_covid19_vaccine_is_downright_dangerous_and_will_send_you_to_your_doom.html
https://www.americanthinker.com/blog/2020/12/reknowned_scientist_tells_laura_ingraham_the_covid19_vaccine_is_downright_dangerous_and_will_send_you_to_your_doom.html
https://www.pbs.org/newshour/show/why-herd-immunity-is-dangerous-as-a-covid-19-strategy


 
 

52 
 

aandoeningen, kanker, hartziekten, suikerziekte, astma, en de ziekte van 
Alzheimer.  

“Besmet zijn” betekent dus ook niet hetzelfde als “geïnfecteerd zijn”. 
Men kan besmet zijn met een virus of bacterie zonder dat enige lichaams- 
of orgaanfunctie daardoor ontregeld wordt. Misschien onder invloed van 
het nu alomtegenwoordige Engels, dat hetzelfde woord, ‘infection’, gebruikt 
voor zowel besmetting als infectie, werd van het verschil tussen die twee 
verschijnselen ook bij ons nauwelijks gewag gemaakt in discussies over 
covid19.  

Wanneer men zegt “X is besmettelijk” dan bedoelt men dat X een 
ziekteverwekker in zijn lijf heeft die hij in overigens normale omstan-
digheden aan anderen kan doorgeven, bijvoorbeeld door uit te ademen, te 
spreken, zingen, kuchen, niezen; door rechtstreeks lichamelijk contact (de 
hand drukken, kussen, seksueel verkeer) of ook door contact met uitwerp-
selen (feces, urine, slijm) van X of met door hem besmette voorwerpen 
(deurklinken, kledij, zakdoeken, windsels, en dergelijke). Het is evident dat 
besmettelijkheid niet noodzakelijk betekent dat een eventuele besmetting bij 
anderen enig schadelijk effect veroorzaakt. Of er voor anderen een schade-
lijk effect is, hangt onder meer af van de hoeveelheid pathogeen materiaal 
dat wordt doorgegeven en van de toestand van de immuunsystemen van die 
anderen. Men mag niet zonder meer aannemen dat een besmette maar 
asymptomatische persoon een andere gezonde persoon ziek kan maken. 
Dat is begrijpelijk: Hoe waarschijnlijk is het dat iemand die zelf te weinig 
virussen in zich draagt om ziek te worden, wiens immuunsysteem in 
voldoende mate binnenkomende virussen neutraliseert, zo veel virussen 
gaat uitademen, uitniezen of anderszins achterlaten dat die een gevaar 
vormen voor anderen (tenzij die anderen behoren tot een risicogroep van al 
zwaar verzwakte zieken of mensen met een deficiënt immuunsysteem)? 
Ook voor covid19 is er geen bewijs dat een besmette maar asympto-
matische persoon een andere gezonde persoon ziek kan maken. Bill Gates 
beweerde echter het tegenovergestelde:  

Covid19 wordt efficiënt overgedragen. De gemiddelde besmette per-
soon verspreidt de ziekte naar twee of drie anderen — een exponen-
tiële vermeerdering. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat het kan 
worden overgedragen door mensen die gewoon licht ziek of zelfs 
presymptomatisch116 zijn.(*) Dat betekent dat Covid-19 veel 
moeilijker te beheersen is dan de MERS- of de SARS-epidemie, die 
zich minder snel verspreidden en alleen via symptomatische perso-
nen.”117  

Dat is een uitreksel uit een artikel van Gates in een van de meest beken-
de medische tijdschriften, het New England Journal of Medicine (NEJM), 
gepubliceerd op 28 februari, 2020. De bron waar hij naar verwees op de 
gemarkeerde plaats (*) was een brief aan de reactie van dat tijdschrift over 

                                                   
 

116 Het lijkt onwaarschijnlijk dat het artikel van Gates aan enige “peer review” is 
onderworpen. Hoe zou dat kunnen? Een multimiljardair is peer l es s , ja toch? 
117 Bill Gates, “Responding to COVID-19 — a once-in-a-century pandemic?”, New 
England Journa l  of  Medi cine , 28 februari 2020, nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2003762 
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de terugkeer van een vliegtuig met 124 uit Wuhan gerepatrieerde Duitsers. 
Niet echt een “sterke aanwijzing”! Bovendien stelden de auteurs van de 
brief uitdrukkelijk, “Het is onduidelijk, of asymptomatische personen het 
virus verspreiden”.118 Noch de media, noch het publiek twijfelde echter aan 
het woord van de grote weldoener — ook al was zijn bijdrage in de NJEM 
niet meer dan reclame voor zijn stichting, en een hint voor wetenschappers 
die wilden weten waar er onderzoekfondsen te rapen waren. Het gebruik 
van het woord ‘presympomatisch’ verraadt het vooroordeel van Gates: 
“Wie besmet is maar geen symptomen heeft zal ongetwijfeld vroeger of 
later toch symptomen gaan vertonen — er zijn geen asymptomatische 
gevallen van besmettingen met -covid19.” De argumentatie van Gates volgt 
dezelfde “logica” als deze drogreden: “Iedereen is een moordenaar. 
Sommigen hebben al gemoord — zij zijn de symptomatische moordenaars. 
Anderen moeten daar nog mee beginnen — zij zijn de presymptomatische 
moordenaars. We moeten daarom proactief optreden en iedereen opslui-
ten.” Een onbetekenend commentaarstukje van een multimiljardair in een 
prestigieus medisch tijdschrift volstond om van de niet bewezen hoge 
besmettelijkheid van de ziekte een hoeksteen van het coronabeleid te 
maken. Zoals mijn grootmoeder zei: “Geld maakt niet wijs”, maar waar het 
grote geld spreekt, houden velen hun mond. 

Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat veruit de meeste zogeheten 
“covid19 doden” oudere tot heel oude mensen zijn met een zwak immuun-
systeem of een of meer vergevorderde andere ziektes (bijvoorbeeld, 
suikerziekte, hartkwalen, kanker, pneumonie, tuberculose). In vele landen 
ligt de gemiddelde leeftijd bij overlijden van zogeheten “covid19 patiënten” 
boven de algemene levensduurverwachting. In Westerse of in hoge mate 
verwesterde landen (zoals Japan) bedraagt de algemene levensduurver-
wachting meer dan 75, in enkele meer dan 80 jaar. Dat de gemiddelde 
leeftijd bij overlijden van “covid19 patiënten” boven de algemene levens-
duurverwachting ligt, betekent dat veruit de meeste covid19 doden vallen in 
de groep van mensen zijn die, statistisch gesproken, “hun tijd al gehad 
hebben”. Ook griepvirussen hebben vooral voor hoogbejaarde of zwaar 
zieke mensen ernstige tot fatale gezondheidseffecten. Anders dan sarscov2 
treffen zij echter ook heel jonge, overigens gezonde kinderen, wier im-
muunsysteem nog onvoldoende ontwikkeld is. Dat is algemeen geweten. 
Wanneer echter, in 2020, ergens ter wereld de dood van een jong kind op 
grond van God-weet-welke gegevens of vermoedens aan sarscov2 werd 
toegeschreven dan was dat onmiddellijk wereldnieuws. “Zie, het is nog 
erger dan tot nu toe gedacht!” 

Het is echter evident dat, wanneer zij niet gepaard gaat met een stijging 
van het aantal ingrijpende medische behandelingen, hospitalisaties of 
sterfgevallen, een stijging van het aantal asymptomatische of licht 
symptomatische besmettingen met een bepaalde ziekteverwekker een goed 

                                                   
 

118 “Evidence of SARS-CoV-2 Infection in Returning Travellers from Wuhan, China”, 18 
februari 2020, nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001899  
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teken is: Veel mensen hebben een afdoende immunologische afweer tegen 
die ziekteverwekker, en er ontstaat groepsimmuniteit.  

Serologische en moleculaire tests 

In een eerste periode werden covid19 diagnoses alleen op basis van klassiek 
klinisch onderzoek gesteld. Er waren immers geen tests die uitsluitsel kon-
den geven over de aan- of afwezigheid van sarscov2 in een patiënt, of te 
weinig laboratoria die in staat waren of de nodige kennis in huis hadden om 
tests te verwerken en te interpreteren. De vraag naar tests was aanvankelijk 
ook niet zo dringend. Alle aandacht ging naar zwaar zieke patiënten die 
overduidelijk dringend in het ziekenhuis dienden opgenomen te worden en 
vermoed werden aan covid19 te lijden. Naarmate echter meer “lichte” 
gevallen werden gesignaleerd — sommige patiënten mochten al na enkele 
uren naar huis, anderen kregen van hun arts de raad thuis uit te zieken — 
klonk de roep om een test ter bevestiging van een covid19 diagnose steeds 
luider. 

Een test die antistoffen vindt, geeft aan dat de geteste persoon eerder al 
met een ziekteverwekker van een bepaalde soort besmet is geweest en dat 
zijn immuunsysteem stoffen heeft aangemaakt die de werking ervan neu-
traliseren. De ziekteverwekker zelf hoeft niet meer aanwezig of actief te 
zijn. Aanvankelijk werd aangenomen dat antistoffen tegen covid19 snel 
verdwijnen, maar recentere studies wijzen erop dat een tweede infectie een 
duurzamere bescherming biedt van minstens 4 maanden.119 Het lijkt er ook 
op dat geheugen-T-cellen jarenlang immuniteit bieden.120 Eerdere besmet-
tingen met een coronavirus kunnen leiden tot langdurige covid19 immu-
niteit, doordat T-cellen infecties met een coronavirus “herkennen”, ook 
wanneer het virus een variant is van het virus dat de oorspronkelijke infectie 
veroorzaakte.  

Zoals te verwachten was, gaven studies over de incidentie van “seropo-
sitieve gevallen” (mensen met antistoffen tegen covid19) een heel ver-
scheiden beeld, voor mannen en vrouwen in verschillende regio’s en leef-
tijdsgroepen, en voor de vroege (tot 15 maart) en de late (vanaf 16 maart) 
fase van de epidemie.121 

RT-PCR tests 

Een test zoals de reverse transcriptase polymeras e chain react ion  test (RT-
PCR of kortweg PCR test) die sporen van een virus (of een andere 
ziekteverwekker) vindt, geeft aan dat de geteste persoon op het moment 
waarop de test plaats vindt vermoedelijk besmet is met het virus of ander 
virusmateriaal met een min of meer gelijkaardig genetisch patroon.  

Het RT-PCR procedé (uitgevonden in 1983 door Kary B. Mullis, die 
daarvoor in 1993 de Nobelprijs voor Scheikunde kreeg) gebruikt een 

                                                   
 

119 “Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland”  
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026116 
120 “Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild 
COVID-19” 
cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)310084 
121 Een overzicht in swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/ 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026116
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31008-%20%204?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310084%3Fshowall%3Dtrue
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enzym, reverse t ranscr iptase , om een monster viraal materiaal (DNA, 
RNA) exponentieel te vermeerderen door in opeenvolgende cycli het aantal 
moleculen bijvoorbeeld 40 keer te verdubbelen. Let wel: het gaat hier niet 
om een eenvoudige vermenigvuldiging (bijvoorbeeld, 2x40=80) maar om 
machtverheffing (240=1.099.511.627.776). Het PCR procédé “ontrafelt” de 
dubbele helix van het DNA, zodat men twee enkelvoudige strengen 
overhoudt die dan, in een geschikte voedingsbodem, opnieuw twee nieuwe 
dubbele helixen van hetzelfde DNA vormen. Bij elke herhaling van het 
procedé kan men dus de aanwezige hoeveelheid van het DNA verdubbelen. 
Door het procedé te herhalen kan men een hoeveelheid materiaal bekomen 
die groot genoeg is om in het laboratorium onderzocht te worden.122  

Om het PCR procédé als test te gebruiken dient men eerst een zogeheten 
primer te maken: een stukje organisch materiaal dat zich, in principe, 
uitsluitend bindt aan een fragment van het te zoeken DNA (dus niet aan 
iets anders), zodat de hoeveelheid ervan in elke cyclus verdubbelt, althans 
indien het te zoeken DNA daarin aanwezig is. Door aan de primer een 
bijzondere eigenschap mee te geven, bijvoorbeeld fluorescentie, kan men bij 
elke verdubbeling testen of het fluorescentiesignaal voldoende versterkt is 
om detecteerbaar te zijn. Een detecteerbaar signaal betekent dan een 
positief testresultaat: Het te zoeken DNA is aanwezig in het geteste 
monster. Men weet dat, omdat het fluorescerende element in principe alleen 
in verbinding met het te zoeken DNA vermeerderd wordt. Om zeker te zijn 
moet men meerdere primers prepareren. Ieder daarvan zou zich dan aan 
een andere molecuul van het te zoeken genetisch materiaal moeten hechten. 
Om helemaal zeker te zijn moet men moleculen identificeren die ver uit 
elkaar liggen, omdat anders het risico bestaat dat men een positief resultaat 
verkrijgt terwijl er alleen maar een fragmentje van het te zoeken DNA 
aanwezig is.  

Een cyclusdrempel is het aantal keren dat de versterkingscycli zullen 
worden herhaald om een positief resultaat te krijgen, dus om een 
fluorescentiesignaal van de gewenste sterkte te genereren. Een hoge 
concentratie van een virus in het staal genomen bij een geteste persoon 
vergt minder amplificatiecycli om een spoor van het virus te vinden dan een 
lage concentratie. Hoeveel cycli nodig zijn om een merkbaar signaal te 
krijgen, hangt af van tal van factoren, bijvoorbeeld, of de geteste persoon al 
dan niet symptomatisch of gehospitaliseerd is, de ernst en de duur van zijn 
symptomen, en uiteraard ook van de kwaliteit van de gebruikte testtech-
nologie, testmethoden en –procedures.  

Wanneer men blijft vermeerderen dan zal men uiteindelijk bijna altijd wel 
een spoor van het gezochte virus vinden. De primer hecht zich immers aan 
een klein deel van het te zoeken DNA — en dat deel kan in een monster 
aanwezig zijn zonder nog deel uit te maken van een compleet virus. Restjes 
van sarscov, merscov, Influenza, Ebola en Zika virussen kunnen lang na het 
verdwijnen van het infectueuze virus worden gedetecteerd. Dat komt 
doordat niet actief RNA slechts langzaam wordt afgebroken en nog vele 
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weken nadat de infectie is verdwenen met PCR wordt gedetecteerd.123 
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de primer zich ook aan fragmenten 
van DNA hecht die een andere oorsprong hebben dan de gezochte ziekte-
verwekker. Kary Mullis benadrukte dan ook altijd dat PCR niet kan en mag 
gebruikt worden om diagnoses te stellen of personen te identificeren die 
met een of ander virus geïnfecteerd zouden zijn. PCR is niet bedoeld als een 
testmethode maar als een techniek om grote hoeveelheden moleculair 
organisch materiaal te genereren voor onderzoek in laboratoria. Wie het als 
test wil gebruiken moet ervoor zorgen dat in de te onderzoeken monsters 
de primer zich uitsluitend aan het te zoeken element kan binden — anders 
krijgt men positieve signalen van de aanwezigheid van wat men niet zoekt, 
dus vals-positieve signalen van wat men wel zoekt. Bovenal moet men de 
genetische eigenschappen kennen van wat men zoekt omdat men anders 
geen geschikte primer kan maken. Het probleem is dat men niet genoeg van 
sarscov2 kent om te weten wat het uniek maakt. Men test dus niet op de 
aanwezigheid van sarscov2 in een monster maar op de aanwezigheid van 
iets waar de primer zich mee verbindt, zonder te weten of dat uniek is voor 
het veronderstelde sarscov2 en zonder te weten of het veronderstelde 
sarscov2 overeenkomt met het werkelijke sarscov2 (zelfs zonder met 
zekerheid te weten of sarscov2 echt bestaat).  

De PCR tests die gebruikt worden voor de detectie van sarscov2 en het 
diagnosticeren van covid19 berusten op het in januari 2020 gepubliceerde 
artikel van Christian Drosten (zie boven, pagina 3), dat ondertussen in een 
externe peer review als ondeugdelijk werd bestempeld (zie boven, pagina 6). 
Indien die kritiek bevestigd wordt dan valt ongeveer de gehele “weten-
schappelijke” basis voor het gevoerde coronabeleid weg. De PCR tests zijn 
dan compleet waardeloos. 

In een interview in 2014 over de toen nog vers in het geheugen liggende 
MERS epidemie, wees Drosten overigens zelf op de overgevoeligheid van 
het PCR procedé en de betekenis daarvan voor de medische statistieken: 

De methode is zo gevoelig dat het een enkel genetisch molecuul van 
dit virus kan detecteren. Als een ziekteverwekker bijvoorbeeld een dag 
lang in het neusslijmvlies van een verpleegster zit zonder haar ziek te 
maken, zonder dat zij er iets van merkt, dan is zij na de test plots een 
mersgeval. Waar voorheen alleen ongeneeslijk zieken werden gemeld, 
worden nu ineens milde gevallen en mensen die eigenlijk heel gezond 
zijn in de rapportagestatistieken opgenomen. Dit zou ook de explosie 
van het aantal gevallen in Saoedi-Arabië kunnen verklaren. Bovendien 
hebben de lokale media de kwestie ongelooflijk opgeklopt.124 

Naarmate Drosten hoger opklom in de hiërarchie van het Duitse medi-
sche establishment en vaker als adviseur van de overheid en de farma-
industrie in beeld kwam, liet hij dergelijke relativerende commentaren meer 
en meer achterwege. Toen zijn “diagnostische test” voor covid19 furore 

                                                   
 

123 dailymail.co.uk/news/article-8700649/Covid-tests-picking-DEAD-virus-cells-weeks-old-
infections-says-study.html (Online vanaf 5 september, 2020) 
124 wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-
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begon te maken, bleef zijn opinie over de overgevoeligheid van de test voor 
niet-ingewijden verborgen. Dat is begrijpelijk. Indien het publiek gelooft dat 
er echt geen asymptomatische gevallen van covid19 zijn — het credo van 
Bill Gates — dan gelooft het ook dat de test niet gevoelig genoeg kan zijn. 
Hoe zou men tijdig genoeg kunnen ingrijpen om mensen van een gewisse 
dood te redden, indien men niet bij elke positieve test alarm slaat?  

Over “overgevoeligheid” gesproken: Instructief is de goedgedocumen-
teerde pseudo-epidemie van kinkhoest (pertussis ) in het Dartmouth-Hitch-
cock Medical Center (New Hampshire) in 2006. 

De kinkhoest scheurde als een lopend vuurtje door het ziekenhuis. 
Het begon met een internist en verspreidde zich dan verder, waarbij 
zich snel een zware hoest ontwikkelde bij andere personeelsleden. 
Hoewel de ziekte niet dodelijk is voor gezonde volwassenen, kan zij 
dodelijk zijn voor ouderen, kwetsbare en zeer jonge kinderen... Er was 
geen tijd te verliezen; meer dan 1.000 personeelsleden werden in 
verlof en in quarantaine geplaatst. 142 mensen testten positief op de 
ziekte, duizenden mensen kregen antibiotica en de afdeling “Inten-
sieve zorg” werd gesloten. Het was een snelle en effectieve reactie van 
hoogopgeleide medici, gewapend met de beste instrumenten die de 
moderne geneeskunde kon bieden. 

Er ging maar één ding mis: niets ervan was echt. 

Geen enkel geval van kinkhoest werd bevestigd met de definitieve 
test, waarbij de bacterie Bordete l la per tussis in het laboratorium 
wordt gekweekt. Het leek waarschijnlijk dat de medewerkers last 
hadden van gewone luchtwegenaandoeningen zoals verkoudheid. [...] 
Het probleem was dat ze teveel vertrouwen hadden in een snelle en 
zeer gevoelige moleculaire test (PCR) die hen op een dwaalspoor 
bracht ... De gevoeligheid van PCR tests maakt vals-positieve resulta-
ten waarschijnlijk, en wanneer honderden of duizenden mensen wor-
den getest, zoals in het Dartmouth-Hitchcock Center is gebeurd, dan 
kunnen vals-positieve resultaten de indruk wekken dat er een epidemie 
aan de gang is. 

De pseudo-epidemie in Dartmouth was misschien een van de groot-
ste, maar zij was geen unieke gebeurtenis. Er was afgelopen herfst een 
soortgelijke kinkhoestangst in het Children's Hospital in Boston, 
waarbij 36 volwassenen en 2 kinderen betrokken waren. Bij definitieve 
tests werd echter geen pertussis gevonden.125 

Alle positieve PCR resultaten in het Medical Center waren fout. 100% 
van de positieve resultaten waren vals-positief! Dat kon aan het licht 
komen, omdat men over een betrouwbare (maar tragere) onafhankelijke 
laboratoriumtest beschikte om de bacterie die kinkhoestepidemieën ver-
oorzaakt te vinden. Voor covid19 is van een dergelijke onafhankelijke en 
betrouwbare methode om sarscov2 te identificeren geen sprake. Naar 

                                                   
 

125 Gina Kolata, “Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn't”; New York Times, Monday, 
January 22, 2007; 
health.maryland.gov/newsclippings/archives/2007/jan07/012207.htm#Faith_in_Quick_Test_-
Leads_to_Epidemic_That_Wasn%E2%80%99t; ook 
cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5633a1.htm 

https://health.maryland.gov/newsclippings/archives/2007/jan07/012207.htm#Faith_in_Quick_Test_Leads_to_Epidemic_That_Wasn%E2%80%99t
https://health.maryland.gov/newsclippings/archives/2007/jan07/012207.htm#Faith_in_Quick_Test_Leads_to_Epidemic_That_Wasn%E2%80%99t
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5633a1.htm


 
 

58 
 

aanleiding van pseudo-epidemieën van kinkhoest kwam de CDC met deze 
aanbeveling: “Te veel vertrouwen in de resultaten van PCR testen kan 
leiden tot onnodige en arbeidsintensieve controlemaatregelen [...] Bij 
uitbraken moeten positieve PCR resultaten worden geïnterpreteerd in 
combinatie met epidemiologisch onderzoek, evaluatie van klinische symp-
tomen en bevestiging door kweek in het laboratorium.”126 Waar werd die 
aanbeveling in verband met covid19 gevolgd? Noorwegen, dat alleen symp-
tomatische gevallen en risicogroepen testte, was een voorbeeld, maar het 
was een van de weinige landen in Europa.127 Uiteindelijk moest men bijna 
overal overgaan tot rantsoenering van de tests, omdat de testcapaciteit te 
klein was om aan de vraag naar tests te voldoen — een volstrekt voor-
spelbare consequentie van de “Test, test, test” aanbeveling van de WGO, 
op 16 maart, en de gulheid van overheden die “gratis” testen aanboden (te 
betalen door de anonieme belastingbetalers). 

Een intelligente toepassing van PCR vereist dat de laboratoria het aantal 
cyclische amplificaties niet te laag maar ook niet te hoog instellen om de 
kans op vals-negatieve, respectievelijk vals-positieve resultaten te miniseren.. 
Volgens een overzicht van PCR tests samengesteld door de Foundation for 
Innovative New Diagnostics128, stellen veel fabrikanten van PCR tests de 
drempelwaarde voor een positief monster vast op ongeveer 40 cycli, een 
niveau dat vele specialisten te hoog vinden omdat het gegarandeerd een 
grote hoeveelheid “vals-positieve” resultaten oplevert: Een geteste persoon 
lijkt “positief”, hoewel de concentratie van het verdachte virusmateriaal in 
zijn lichaam uiterst laag en in feite onschadelijk is. Juliet Morrison, hoog-
leraar virologie aan de Universiteit van Californië, Riverside, verklaarde in 
augustus aan de New York Times, “Ik ben geschokt dat mensen zouden 
denken dat 40 cycli als maat voor een positief resultaat zouden kunnen 
gelden”129. Ook andere specialisten lieten hun scepsis blijken. Een woord-
voerder van het Taiwanese Central Epidemic Command Center zei in juni 
dat het bureau alleen positieve gevallen erkent bij controles die een positief 
signaal geven na maximaal 35 cycli. Mede als gevolg van die norm voor 
PCR tests, geldt Taiwan als een van succesverhalen in de covid19 saga: 
verbazend weinig positieve gevallen.130 De sceptici stelden dat monsters die 
meer dan 32 cycli nodig hebben om een positief signaal te genereren heel 
waarschijnlijk niet infectueus zijn. Een onderzoeksteam in Oxford conclu-

                                                   
 

126 cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5633a1.htm; 
cdc.gov/pertussis/clinical/diagnostic-testing/diagnosis-pcr-bestpractices.html 
127 forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/25/norway-says-widespread-coronavirus-testing-
unnecessary/#108437d277c5 
128 “SARS-COV-2 molecular assay evaluation: Results”;  
finddx.org/wp-content/uploads/2020/07/FIND_SARS-COV2_molecular-assay-evaluation-
results_03Jul2020.pdf; “Correlation between 3790 qPCR positives samples and positive cell 
cultures including 1941 SARS-CoV-2 isolates”, 
academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603 
129 nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 
130 Een andere oorzaak van het success zou zijn: Taiwan had (zoals andere landen in 
Zuidoos-Azië) eerder te maken met de sarscov-epidemie in 2003 en de Taiwanezen 
hadden bij de gelegenheid immuniteit opgebouwd in de vorm van langlevende T-cellen. 
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deerde, op basis van een overzicht van verschillende monstercollecties, dat 
wattenstaafjes die meer dan 30 cycli nodig hadden om een positief signaal te 
genereren, “geassocieerd waren met niet-infectueuze monsters”. Wanneer 
het aantal cycli niet in aanmerking wordt genomen, is communicatie van 
positieve resultaten misleidend: “Grote aantallen mensen die niet langer 
besmettelijk zijn en dus geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid 
worden als positief, dus als gevaarlijk, beschouwd”131. Verschillende andere 
onderzoeksprojecten hebben vergelijkbare resultaten opgeleverd. Een daar-
van, gepubliceerd in april door volksgezondheidsautoriteiten in Frankrijk, 
vond dat “patiënten die positief testen bij 34 of meer cycli geen infectueuze 
virale deeltjes uitscheiden”.132 Uit een onderzoek in Ierland, naar de duur 
van de besmettelijkheid van covid19 patiënten, bleek dat laboratoria er niet 
in slaagden een positief testende “cultuur” van het virus te kweken op basis 
van monsters van menselijk materiaal dat pas na meer dan gemiddeld 34,3 
cycli een positief PCR testresultaat had opgeleverd.133 Het team van Dr. 
Raoult (zie hieronder, pagina 222) en Onderzoekers van de universiteit van 
Harvard verklaarden al in april en mei dat een cyclusdrempel van ongeveer 
34 een nuttig instrument kan zijn om te bepalen of een patiënt echt 
besmettelijk is dan wel alleen maar restjes van virusmateriaal in zijn lijf 
heeft. De New York Times meldde in augustus dat uit een evaluatie van de 
cyclusdrempels van positieve gevallen in Massachusetts, Nevada, en New 
York was gebleken dat “tot 90 procent van de mensen die positief testen 
nauwelijks enig virus bij zich dragen”. De experimenteel vastgestelde 
drempels liggen beduidend lager dan het aantal cycli dat door de meeste 
fabrikanten van PCR kits wordt aanbevolen. Het ligt voor de hand te 
concluderen dat veel nominaal positieve covid19 gevallen in feite onscha-
delijk zijn. Zij zijn gezond en niet besmettelijk. Voor de covid19 
propagandisten en paniekzaaiers zijn die positieve testresultaten echter uit-
zonderlijk nuttig “to fatten the numbers”.  

Vals-positieve testresultaten zijn nagenoeg onvermijdelijk, maar tests 
worden in principe ontworpen om de kans op vals-positieve testresultaten 
te miniseren. Een vals-positief resultaat houdt immers zowel medische als 
andere risico’s in voor de geteste personen. Denk hier aan onnodige stress 
en angst, onnodige of onterechte medische behandelingen of ziekenhuis-
opnames, verkeerde of vertraagde diagnose en behandeling van de werke-
lijke oorzaken van een eventuele aandoening, onterechte quarantaine of 
gevaarlijke isolatie (in ongezonde ruimtes of omgevingen), inbreuken in de 
privésfeer (door contactonderzoek), of andere effecten (werkloosheid, 
onvermogen lopende studies of onderhandelingen voort te zetten en af te 
ronden, contractuele of andere verplichtingen na te komen, en dergelijke).  

                                                   
 

131 T. Jefferson, E. Spencer, J. Brassey, C. Heneghan, “Viral cultures for covid19 
infectivity assessment—Systematic review”, 
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Het is schrijnend te moeten vaststellen dat de voor het grote publiek 
bestemde berichtgeving over covid19 en PCR nauwelijks gewag maakte van 
de rol van amplificatiecycli bij het bepalen van “positieve gevallen”, terwijl 
het covid19 beleid vanaf de zomer op weinig of niets meer gebaseerd leek 
te zijn dan op de dagelijkse veranderingen in de statistische trends van 
“positieve gevallen”. Als gevolg daarvan werden naar aanleiding van een 
enkele positieve test bedrijven, scholen en clubs gesloten, evenementen 
afgelast en mensen in quarantaine geplaatst. Overigens wezen de makers 
van PCR tests er aanvankelijk uitdrukkelijk op dat hun tests geen diagnos-
tische waarde hebben:  

Een positief testresultaat voor COVID-19 geeft aan dat RNA van 
SARS-CoV-2 is gedetecteerd en dat de patiënt is besmet met het virus 
en vermoedelijk besmettelijk is. Laboratoriumtestresultaten moeten 
altijd worden beschouwd in de context van klinische observaties en 
epidemiologische gegevens bij het maken van een definitieve diagnose 
en beslissingen over behandelingen.134 

Journalisten en politici dachten daar echter anders over. Zij voelden zich 
geroepen de publieke opinie ervan te overtuigen dat een positief testresul-
taat betekent dat de betrokken persoon “geïnfecteerd” en “besmettelijk” is. 
In de aanvangsfase van een epidemie van een geheel nieuwe ziekteverwek-
ker is daar wel wat voor te zeggen. Er is dan in principe nog maar weinig 
immuniteit tegen de ziekteverwekker aanwezig, en voorzichtigheid aanbe-
velen is nooit mis. In een latere fase, nadat de epidemie haar hoogtepunt 
heeft bereikt, is die interpretatie zonder meer onzinnig. Blijkbaar gold de 
door de makers van PCR tests aanbevolen omzichtigheid voor de behan-
deling van individuele patiënten niet voor het nemen van beleidbeslissingen 
die tientallen, honderden of miljoenen mensen tegelijkertijd treffen en veel 
en langdurige schade kunnen veroorzaken, niet alleen op medisch vlak maar 
ook in de economische, sociale en culturele aspecten van de kwaliteit van 
mensenlevens. Alsof Primum non nocere alleen voor praktijkartsen geldt, 
maar niet voor politici en hun experts! 

Kwaliteitsbeoordeling 

Omzichtigheid bij het interpreteren van positieve PCR tests is vooral gebo-
den, wanneer er geen wetenschappelijke methode voorhanden is om de 
tests te testen. Hoe zou dat kunnen, wanneer er — zoals bij covid19 — 
geen zuivere stalen van de gezochte ziekteverwekker beschikbaar zijn? Om 
de kwaliteit van de test zelf te meten moet men al weten wat de test moet 
testen. Het gaat niet op te zeggen dat wat de test vindt, is wat hij geacht 
wordt te vinden. Om een test te testen moet men dus werken met zorg-
vuldig in laboratoria geprepareerde (“gecultiveerde”) monsters waarvan 
men zo precies mogelijk weet wat er in zit. 

Een dergelijke test van PCR tests werd georganiseerd in Duitsland. 983 
zorgvuldig geprepareerde monsters werden naar 463 verschillende testlabo-
ratoria gestuurd met het verzoek uit te maken of die positief testen voor een 
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bepaald soort virusmateriaal. De door die laboratoria gegeven testresultaten 
werden daarna vergeleken met wat de afzender in de verschillende monsters 
had gestopt. Het bleek dat de door de geteste laboratoria gebruikte tests 
voor 98,6% specifiek genoeg waren om negatieve monsters (die dus niets 
van het gevraagde virusmateriaal bevatten) te identificeren.135 De specifi-
citeit daalde echter tot 92,4% wanneer het negatieve monster ook HCoV 
229 E bevatte. HCoV 229 E is een van de menselijke coronavirussen die 
verkoudheid kunnen veroorzaken. Hoeveel andere contaminaties een fout 
positief testresultaat opleveren is niet bekend. Een kleine Chinese studie (4 
augustus 2020) vond een specificiteit van 100%. Zij is echter niet bruikbaar, 
aangezien zij slechts op zes metingen betrekking had en het 95%-betrouw-
baarheidsinterval varieerde van 0,61-1,00.136 Hetzelfde geldt voor een 
Nederlandse studie van zeven verschillende PCR kits die slechts zes nega-
tieve monsters testte.137  

Voor de theoretische beoordeling van een technologie of methode om de 
aan- of afwezigheid van een micro-organisme M in een staal of monster 
vast te stellen moet men eerst en vooral weten wat men zoekt. Het micro-
organisme moet goed gedefinieerd zijn. Is de definitie die in een test wordt 
toegepast te ruim dan zal de test als M aanduiden wat dat in werkelijkheid 
niet is. Is de definitie te eng dan zal de test sommige instanties van M niet 
herkennen. Aannemend dat de definitie van M aanvaardbaar is, zal men ook 
een goed inzicht willen hebben in de volgende eigenschappen van de 
gebruikte test: 

1) Sensit iv ite it  van een test  voor M : de waarschijnlijkheid dat een 
positief test resultaat inderdaad overeenkomt met de aanwezigheid van M in 
het geteste materiaal. Hoe hoger de sensitiviteit, hoe geringer de kans op 
een vals positief resultaat. 

2) Specif ic it e it  van een test  voor M : de waarschijnlijkheid dat een 
negatief test resultaat inderdaad overeenkomt met de afwezigheid van M in 
het geteste materiaal. Hoe hoger de specificiteit, hoe geringer de kans op 
een vals negatief resultaat. 

We willen immers niet alleen dat de test voldoende sensitief is (vindt wat hij 
geacht wordt te vinden), maar ook voldoende specifiek (niet meer vindt dan 
wat hij zou moeten vinden).  

Daarnaast dient ook gekeken naar de 
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https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-CoV-2%20Genom%20April%202020%2020200502j.pdf
https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-CoV-2%20Genom%20April%202020%2020200502j.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcla.23507
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653220301542
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3) Prevalent ie van M in de beoogde populat ie : de waarschijnlijkheid 
dat een willekeurig gekozen lid van de populatie inderdaad drager is van M. 
Hoe hoger de prevalentie van M, hoe groter de kans dat een negatief 
resultaat onjuist is. In het extreme geval, als echt iedereen drager is van M 
dan is een negatief resultaat zeker vals — er schort wat aan de specificiteit 
van de tests. Omgekeerd, hoe geringer de prevalentie van M, hoe groter de 
kans dat een positief resultaat onjuist is. Als echt niemand drager is van M 
dan is een positief resultaat zeker vals — de test schiet tekort qua 
sensitiviteit.  

Uiteraard moeten we het begrip “prevalentie” eventueel kwalificeren al 
naargelang we geïnteresseerd zijn in het testen van een populatie van 
mensen met ernstige symptomen (P1) of een populatie die ook mensen met 
geringe of geen symptomen omvat (P2). P1 is kleiner dan P2, en voor P1 
mogen we een hogere prevalentiewaarde verwachten dan voor P2. 

Zoals hierboven al opgemerkt: Bij de interpretatie van testresultaten 
moeten altijd ook de epidemiologische omstandigheden in rekening worden 
gebracht — in het bijzonder of de test afgenomen wordt in een vroege of 
een late fase van een epidemie. Een positief resultaat in een late fase van 
een epidemie betekent op zich niets, wanneer ook gezonde, asympto-
matische mensen worden getest. Immers, een positief resultaat bij een 
gezond iemand is geen aanwijzing van een ziekte van die persoon of van 
enig risico dat hij een gevaar is voor de gezondheid van andere relatief 
gezonde mensen. In een late fase is de gemeenschapsimmuniteit tegen M 
groter dan in een vroege fase, tenzij de ontwikkeling van groepsimmuniteit 
kunstmatig afgeremd werd. In een late fase is al bekend welke groepen (kin-
deren, ouderen, mannen, vrouwen, mensen die een bepaald beroep uitoefe-
nen, aan bepaalde ziektes lijden, of in een bijzondere toestand verkeren, 
bijvoorbeeld zwangerschap, ontbering, stress) bijzonder kwetsbaar zijn en 
of zijzelf geneigd zijn spontaan voorzorgsmaatregelen te nemen. In een 
vroeg stadium is die kennis niet geredelijk beschikbaar.  

Geen van de drie genoemde factoren, sensitiviteit, specificiteit en preva-
lentie, is a priori (“op voorhand”) bekend. De evaluatie van tests vergt 
omstandig empirisch onderzoek. Dat is vaak heel duur. Het vergt tijd en 
strikte inachtneming van methodologische eisen met betrekking tot het 
opzoeken, rapporteren, verzamelen, classificeren en analyseren van gege-
vens. Niet alle methodes van waarneming, meting, rapportage, classificatie 
of analyse zijn even betrouwbaar. Voor de praktische beoordeling van tests 
is het nodig rekening te houden met tal van factoren: de omstandigheden 
waarin de test word genomen, de vakkundigheid en zorgvuldigheid van de 
mensen die de tests afnemen, het transport van het genomen monster naar 
een labo, de technische uitrusting van het labo en de vakkundigheid en 
zorgvuldigheid van het personeel. Op korte termijn het aantal tests 
uitbreiden leidt onvermijdelijk tot de inzet van personeel met weinig of 
geen ervaring. Het risico van contaminatie is altijd aanwezig. Er is geen 
garantie dat alle labo’s exact dezelfde technologie even vakkundig gebrui-
ken. Het is geen goede praktijk resultaten die niet op exact dezelfde wijze 
bekomen werden op een hoop te gooien. 
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Vooraleer een test gebruiksklaar is, dienen dus heel wat experimenten 
uitgevoerd te worden. Die experimenten moeten reproduceerbaar zijn om 
enige wetenschappelijke waarde te hebben. Niet-reproduceerbare experi-
menten zijn waardeloos. Nog niet gereproduceerde experimenten zijn 
bijgevolg hoogstens “interessant” of “suggestief”. Publicatie van een waar-
genomen of experimentele bevinding in een al dan niet gerenommeerd 
wetenschappelijk tijdschrift is dus geen wetenschappelijk bewijs van wat 
dan ook. De algemene media (kranten, radio, televisie) hebben in dit 
opzicht een grote verantwoordelijkheid, waarvan zij zich niet altijd naar 
behoren kwijten. Met hun voorkeur voor sensationele bevindingen wekken 
zij vaak de indruk dat “de wetenschap” verder gevorderd is dan in feite het 
geval is. Hun sensatiezucht is de voornaamste oorzaak van hun “publica-
tion bias”, hun vooroordelen op grond waarvan zij beslissen het ene be-
richt wel en het andere niet te publiceren. Publi cat ion bias  is echter ook 
een factor in wetenschappelijke tijdschriften. Uitgevers en hoofdredacteurs 
moeten keuzes maken, en daarin spelen vooroordelen altijd mee. Mensen, 
instellingen, bedrijven die onderzoek financieren zijn evenmin vrij van 
vooroordelen. 

Waar tests door verschillende partijen (bedrijven, labo’s) worden 
gemaakt, uitgevoerd en verwerkt, dienen zij geijkt te worden, zodat het 
mogelijk wordt de resultaten uit verschillende bronnen te vergelijken. De 
metingen dienen uiteraard reproduceerbaar te zijn: onderzoek van hetzelfde 
staal met dezelfde methoden en technieken moet telkens een in principe 
gelijk resultaat opleveren. Hun resultaten moeten binnen de voor het 
specifieke doel bepaalde toegestane foutenmarge vallen. Methoden en tech-
nieken dienen gevalideerd te zijn voor het doel waarvoor zij aangewend 
worden — dat wil zeggen, beantwoorden aan zorgvuldig opgestelde en 
kritisch beoordeelde criteria — in het bijzonder wat betreft hun accuraat-
heid (“Wat meten zij eigenlijk?”) en precisie (“de cijfers achter de komma”). 
Aangezien testkits voor het opsporen van sarscov2 in ijltempo werden 
ontwikkeld en in gebruik genomen, was het moeilijk iets te zeggen over hun 
kwaliteiten, a fortiori over de zinvolheid van interregionale of internationale 
vergelijkingen. Het publiek werd geacht daar geen vragen over te stellen. 

Bewust of niet, de media hielpen een fundamentele drogreden met 
betrekking tot vals-positieve testresultaten ingang te doen vinden. Het 
publiek kreeg de indruk dat “percentage vals-positieve tests” slaat op de 
hoeveelheid foute resultaten in het totale aantal positieve tests. Wanneer 
men er bijvoorbeeld van uitgaat dat het percentage te verwachten vals-
positieve tests 1% bedraagt dan geeft dat voor een dag waarop 1000 
mensen getest worden waarvan 100 positief, 1 vals positief resultaat (dus 
vermoedelijk 99 in de plaats van 100 positieve gevallen — niet de moeite 
om te vermelden, zeker als men ook rekening houdt met te verwachten 
vals-negatieve tests). Dat is echter een verkeerde voorstelling. Het 
percentage te verwachten vals-positieve resultaten slaat op het totale aantal 
tests. Toegepast op het zonet gegeven voorbeeld, geeft dit een verwachting 
van 10 vals-positieve resultaten, en dus niet 99 maar slechts 90 vermoedelijk 
echt positieve tests. Het belangrijkste verschil zit echter in het feit dat, in de 
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eerste (foute) voorstelling, het aantal positieve resultaten nooit lager kan zijn 
dan het aantal te verwachten vals-positieve resultaten — het is niet mogelijk 
dat meer dan 100% van de positieve resultaten vals-positief zijn. In de 
tweede (correcte) voorstelling kan het aantal positieve testresultaten wel 
lager zijn dan het verwachte aantal vals-positieve. Dat betekent dan dat 
vermoedelijk alle positieve tests vals-positief zijn — met andere woorden: 
er zijn vermoedelijk geen positieve gevallen. Dat was zo bij de veronderstel-
de kinkhoestepidemie in New Hampshire in 2006 (hierboven, pagina 57). 
Daar waar, zoals in Duitsland, transparante berekeningen van de te 
verwachten vals-positieve tests beschikbaar waren — wat niet wil zeggen 
dat het grote publiek er kennis van kreeg138 — was dat al vroeg te merken: 
Er waren vaak minder positieve tests dan men kon verwachten op basis van 
de gegevens over de sensitiviteit en de specificiteit van de gebruikte 
testmethodes en de kwaliteit van de aanwezige testinfrastructuur. Boven-
dien werd, zoals al eerder opgemerkt, geen onderscheid gemaakt tussen 
positieve resultaten die wezen op een ernstige infectie en andere die alleen 
maar een overigens onschuldige besmetting deden vermoeden.  

In rechtbanken zouden PCR tests niet lang standhouden als gronden om 
vrijheidsbeperkingen op te leggen. Daar moet immers effectief bewijs ter 
rechtvaardiging van de maatregel geleverd worden. Insinuaties of de 
getuigenissen van de expert van een partij zijn niet genoeg. Een Portugees 
Hof van Beroep motiveerde de opheffing van een quarantainemaatregel (op 
de Azoren) tegen vier personen onder meer op basis van deze overweging:  

Op basis van het momenteel beschikbare wetenschappelijke bewijs is 
deze test [de RT-PCR test] op zichzelf niet in staat om met zekerheid 
vast te stellen of de positiviteit daadwerkelijk overeenkomt met een 
infectie met het SARS-CoV-2-virus.139 

Dat was voor de betrokken personen goed nieuws. Zij hadden er echter een 
procedure voor moeten beginnen — een dure en tijdrovende zaak. Hoeveel 
slachtoffers van het coronabeleid moeten hetzelfde doen om het gehele 
gerechtelijk apparaat te overbelasten en lam te leggen? Het is echter moeilijk 
een beleid te rechtvaardigen dat alleen maar kan volgehouden worden 
omdat het voor de meeste mensen te duur is er een proces tegen in te 
spannen — of omdat zij er al dan niet terecht van uitgaan dat de recht-
banken hoe dan ook niet geneigd zullen zijn om de overheid in het ongelijk 
te stellen. Wat moeten wij denken van beleidmensen die een beleid 
afdwingen waarvan zij weten, althans kunnen weten, dat het weinig kans 
heeft rechterlijke toetsing te overleven? Wat moeten wij denken van de 

                                                   
 

138 merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-markus-soeder-muenchen-zahlen-aktuell-news-schule-
grenzwert-neuinfektionen-zr-90038745.html “1 Oktober, 2020, 13.35 uur: Ten slotte spreekt 
[de Beierse] minister van Volksgezondheid Melanie Huml. Ze benadrukt ook het belang 
van testen voor degenen die terugkeren van een reis. Op school was het belangrijk om 
hygiëneconcepten te ontwikkelen om klassikaal lesgeven mogelijk te maken. Tot dusver 
zijn meer dan 20.000 leraren getest — 22 van hen waren positief. Deze lage waarde is 
echter ook significant.” Hoezo ‘significant’? Wat betekenen 22 (0,11%) positieve gevallen 
op meer dan 20.000 tests, wanneer men niets zegt over de te verwachten vals-positieve 
resultaten? 
139 https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view 

https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-markus-soeder-muenchen-zahlen-aktuell-news-schule-grenzwert-neuinfektionen-zr-90038745.html
https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-markus-soeder-muenchen-zahlen-aktuell-news-schule-grenzwert-neuinfektionen-zr-90038745.html
https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view
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parlementaire slaafjes van dergelijke lui die dan maar op verzoek van hun 
bazen bijzondere wetten goedkeuren om rechterlijke toetsing te voorko-
men? Wat moeten wij denken van rechters die niet langer rechtspreken, 
omdat zij denken dat het hun taak is de wet toe te passen, ook wanneer die 
wet fundamentele rechtsbeginselen opheft? Wat moeten wij denken van een 
bevolking waarin een meerderheid elk inzicht in het verschil tussen recht en 
wet verloren heeft? In de strikte zin van het woord betekent ‘wet’ dat wat 
geweten is. Dat is het klassieke juridische wetsbegrip. Daar blijft nu weinig 
van over. Tegenwoordig betekent ‘wet’ een door een overheid publiekelijk 
afgekondigd bevel of regelgevend machtswoord — wat vroeger ‘een ban’ 
heette. Dat is het wetsbegrip van legisten, kenners van officiële machts-
woorden (Latijn ‘lex’, de keuze van de machthebber, van ‘legere’, kiezen).  
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CORONAPANDEMIE 

De tabel hieronder (dd. 14 november 2020, acht maanden na de uitbraak 
van de coronacrisis) toont dat, in Europa, België met ruime voorsprong 
koploper was in de gerapporteerde coronamortaliteit, 1.215 per miljoen 
inwoners, en coronamorbiditeit, 45.227 coronagevallen per miljoen 
inwoners, in een peloton van 48 landen. Ook in de wereldrangschikking 
(213 landen) staat het land aan de top in de categorie “Doden per miljoen 
inwoners”, en op de 4de plaats in “Gevallen per miljoen inwoners”.  

 

EUROPA : CORONACIJFERS 14/11/2020 VOLGENS GERAPPORTEERDE 

CORONAMORTALITEIT PER MILJOEN INWONERS 
https://www.worldometers.info/coronavirus/  

(Europese landen met meer dan 4 miljoen inwoners) 

Bevolking Gevallen Doden Kritiek 
Gevallen 

/ milj. 
Doden 
/  milj. 

1dode   
/ x  Bevolking 

Belgium 525.012 14.106 1.457 45.227 1.215 823 11.608.351 

Spain 1.492.608 40.769 3.125 31.920 872 1.147 46.761.530 

UK 1.317.496 51.304 1.275 19.370 754 1.326 68.018.291 

Italy 1.107.303 44.139 3.230 18.324 730 1.369 60.428.614 

France 1.922.504 43.892 4.903 29.429 672 1.488 65.327.262 

Sweden 177.355 6.164 137 17.521 609 1.642 10.122.600 

Czechia 454.030 5.926 1.133 42.368 553 1.808 10.716.377 

Moldova 87.361 1.987 256 21.675 493 2.028 4.030.458 

Netherlands 436.544 8.358 635 25.456 487 2.052 17.148.981 

Romania 343.725 8.684 1.149 17.912 453 2.210 19.189.500 

Ireland 67.099 1.972 33 13.533 398 2.514 4.958.113 

Switzerland 257.135 3.315 488 29.631 382 2.618 8.678.047 

Slovenia 52.385 724 199 25.197 348 2.872 2.079.045 

Portugal 204.664 3.250 388 20.093 319 3.134 10.185.586 

Hungary 136.723 2.990 531 14.166 310 3.228 9.651.178 

Bulgaria 94.937 2.055 288 13.702 297 3.372 6.928.787 

Poland 691.118 10.045 2.126 18.268 266 3.766 37.831.132 

Croatia 81.844 1.006 184 19.983 246 4.071 4.095.765 

Russia 1.903.253 32.834 2.300 13.040 225 4.445 145.957.792 

Ukraine 525.176 9.508 177 12.036 218 4.589 43.635.163 

Austria 191.228 1.661 567 21.188 184 5.434 9.025.451 

Germany 772.822 12.503 3.299 9.213 149 6.709 83.883.536 

Denmark 60.000 756 40 10.345 130 7.672 5.799.782 

Serbia 77.264 972 158 8.856 111 8.976 8.724.190 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
https://www.worldometers.info/world-population/belgium-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/world-population/spain-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/world-population/italy-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/world-population/france-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
https://www.worldometers.info/world-population/sweden-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
https://www.worldometers.info/world-population/czech-republic-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/moldova/
https://www.worldometers.info/world-population/moldova-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/
https://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania/
https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ireland/
https://www.worldometers.info/world-population/ireland-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland/
https://www.worldometers.info/world-population/switzerland-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovenia/
https://www.worldometers.info/world-population/slovenia-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
https://www.worldometers.info/world-population/portugal-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/hungary/
https://www.worldometers.info/world-population/hungary-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/
https://www.worldometers.info/world-population/bulgaria-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/world-population/poland-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia/
https://www.worldometers.info/world-population/croatia-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
https://www.worldometers.info/world-population/ukraine-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria/
https://www.worldometers.info/world-population/austria-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/world-population/germany-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark/
https://www.worldometers.info/world-population/denmark-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia/
https://www.worldometers.info/world-population/serbia-population/
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Belarus 111.622 1.033   11.814 109 9.146 9.448.163 

Greece 69.675 997 336 6.697 96 10.435 10.403.969 

Slovakia 85.567 510 225 15.670 93 10.707 5.460.628 

Finland 19.102 369 15 3.446 67 15.024 5.543.925 

Norway 27.916 294 23 5.135 54 18.493 5.436.922 

 
Ter vergelijking: enkele cijfers (29 september) voor de rest van de wereld  
 

Land Gevallen Doden Kritiek Geval. 
/ milj. 

Doden 
/ milj. 

Bevolking 

           Zuidoost Azië 
Filippijnen 307.288 5.381 1.758 2.795 49 109.929.959 

Indonesia 278.722 10.473  1.016 38 274.219.048 

Thailand 3.545 59 1 51 0.8 69.842.709 

Sri Lanka 3.360 13  157 0.6 21.435.089 

Vietnam 1.077 35  11 0.4 97.549.775 

Taiwan 513 7  22 0.3 23.827.305 

      Verre Oosten 
Japan 81.690 1.545 160 646 12 126.381.092 

Z. Korea 23.661 406 120 461 8  51.279.981 

      Zuid Amerika 
Peru 805.302 32.262 1370 24.343 975 33.081.592 

Bolivia 133.901 7.858 71 11.434 671 11.711.085 

Brazilië 4732309 141.776 8318 22.225 666 212.925.036 

Chili 457.901 12.641 888 23.904 660 19.155.801 

Argentinië 711.325 15.749 3.604 15.704 348 45.295.750 

      Oceanië 
Australië 27.044 875 11 1.058 34 25.570.885 

N.Zealand 1.833 25 1 366 5 5.002.100 

      Noord Amerika 

USA 7.324393 209.498 14.120 22.096 632 331.473.384 

Mexico 730.317 76.430 2.385 5.650 591 129.258.499 

Canada 153.825 9.269 97 4.067 245 37.821,986 

 
Indien België een deelstaat van de Verenigde Staten zou zijn, dan zat het 

land daar op de 6de plaats, tussen Louisiana, 1.317 doden en 43.448 gevallen 
per miljoen inwoners) en Rhode Island (1.184 doden en 39.202 gevallen per 
miljoen inwoners). De absolute koplopers in de VS waren de Noord-
oostelijke deelstaten New Jersey (1.875 doden en 31.115 gevallen per 
miljoen) en New York (1.706 doden en 30.245 gevallen per miljoen). 

De hierboven opgesomde cijfers corresponderen met sterk uiteen-
lopende bruto CFRs (de waarde in kolom “Doden” hierboven als percent 
van de waarde in kolom “Gevallen”). Op basis van gegevens tot 11 septem-
ber 2020, geeft dit: 

 
 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
https://www.worldometers.info/world-population/belarus-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/
https://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia/
https://www.worldometers.info/world-population/slovakia-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/
https://www.worldometers.info/world-population/finland-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/
https://www.worldometers.info/world-population/norway-population/
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Bruto CFR 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

11/09/2020 

  Italië 12.50 
België 10.83 
New Jersey  8.09  
Nederland 7.84  
New York  7.00 
Zweden 6.76  
China 5.50 
*Europa 5.30 
Washington, D.C. 4.25 
Duitsland 3.63 
*Zuid-Amerika 3.22 
*Oceanië 3.02 
*Noord-Amerika 2.97 
Arizona 2.54 
*Afrika 2.41 
Oostenrijk 2.33 
Texas 2.09 
*Azië 1.92 
Rusland 1.75 
*: Continent (geen land) 

 
Virologisch zijn de grote verschillen in de tabel niet te verklaren, tenzij 

we de basishypothese van de coronapandemie — dat het overal om 
hetzelfde virus gaat — laten vallen. Mogelijke andere verklaringen voor de 
opvallend uiteenlopende cijfers per land of continent zijn er genoeg: 
klimaat, koudegolven, geografie, urbanisatiegraad, mate van luchtvervuiling, 
gebruik van voedingssupplementen (vitamine D140), gebruik van onkruid-
verdelgers en pesticiden in de productie van voedsel of biobrandstof, 
voedings- en vrijetijdsgewoonten, intensiteit van binnenlands en transitver-
keer, welvaartsverschillen, het percentage kwetsbare ouderlingen en mensen 
met een deficiënt afweersysteem. In sommige landen was de winter zacht 
(weinig winterziektes). In andere landen was hij ongewoon koud (veel 
winterdoden), zodat daar “het laaghangende fruit al geplukt was” en veel 
mensen die elders pas in april aan covid19 zouden overlijden al gestorven 
waren aan griep of een andere winterziekte.141 Dit effect kan zich overigens 
over twee of meer jaren uitstrekken, zeker onder hoogbejaarden. In Azië, 
waar de sarsepidemie van 2003 lelijk had huisgehouden, bestond wellicht al 
een hogere immuniteitsgraad tegen coronavirussen dan in andere wereld-
delen. 

Daarnaast moet men rekening houden met mogelijke behandelings-
fouten, overdadig gebruik van geneesmiddelen die het immuunsysteem 
ontregelen of onderdrukken, experimenten met geneesmiddelen, toepassing 
van al te vaak onnodige en dan levenbedreigende kunstmatige beademing, 

                                                   
 

140 “Editorial: Low population mortality from COVID-19 in countries south of 35 
degrees North supports vitamin D as a factor determining severity”, Alimentary 
Pharmacol ogy and Therapy ,  2020, 51(12), juni 2020, 1434-1437, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apt.15777 
141 Ivor Cummings, youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac&feature=youtu.be 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apt.15777
https://www.youtube.com/watch?v=8UvFhIFzaac&feature=youtu.be
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ziektekiemen in ziekenhuizen, enzovoort, enzovoort.142 Hoe waarschijnlijk 
is het dat dokters of ziekenhuizen “Oeps (foutje / accidentje bij behan-
deling)” op het certificaat van overlijden schrijven? Mogelijk deden her en 
der andere ziektekiemen (virussen, bacteriën) de ronde die wegens de 
obsessie met het vaag gedefinieerde “coronavirus” geen aandacht kregen. 
Het is geen uitgemaakte zaak dat een patiënt nooit meer dan een ziektever-
wekker in zich draagt. Op hoeveel virussen en bacteriën werd een patiënt 
eigenlijk getest, vooraleer men zei: Deze en geen andere ziekteverwekker is 
de oorzaak van zijn ziekte of overlijden? Hoeveel mensen werden eerst op 
“corona” getest en, wanneer die test positief uitviel, daarna ook nog op 
andere mogelijke ziekteverwekkers? Wie zou durven zeggen dat er in 2020 
geen sprake was een obsessie met covid19 en dus met sarscov2? 

Hoe dan ook, we moeten rekening houden met verschillen in de natio-
nale inrichting en kwaliteit van de gezondheidszorg en de medische infra-
structuur, verschillen in medische protocollen in ziekenhuizen (of zieken-
huisketens), de methoden om ziektegevallen te tellen en doodsoorzaken te 
classificeren, en andere institutionele en beleidafhankelijke factoren. Elk 
land (eventueel deelstaat of provincie) bepaalt zelf wat het als een corona-
geval, een ernstig of kritiek coronageval, en een coronasterfgeval be-
schouwt. Hoe men die gevallen dan telt hangt af zowel van de capaciteit die 
een land heeft om statistieken op te stellen als van het effectieve gebruik 
van die capaciteit door de verantwoordelijke autoriteiten. Die kunnen 
“gevallen” of “sterfgevallen”of beide al dan niet bewust over- of onder-
schatten. Zij kunnen, bijvoorbeeld via financiële tegemoetkomingen voor 
covid19 gevallen, dokters en hospitalen motiveren een heel ruime definitie 
van de ziekte te hanteren.143 Werd het beleid gestuurd door medische 
vaststellingen? Of werden diagnoses gestuurd door het beleid? 

Dat alles betekent dat vergelijkingen van nationale coronastatistieken 
steevast misleidend en voor wetenschappelijke doeleinden zo goed als waar-
deloos zijn. Laat dit zo zijn, de Belgische autoriteiten hebben nooit een ook 
maar enigszins overtuigende uitleg gegeven voor de statistieken, die voor 
een welvarend, op medisch vlak goed uitgerust land beschamend zijn. 
Iemand vertelde mij dat België een van de zeldzame landen in de wereld is 
die correct en eerlijk rapporteren. Vraag mij niet op welke betrouwbare, 

                                                   
 

142 Torsten Engelbrecht, co-authored by Claus Köhnlein, MD, "COVID-19 (excess) 
mortalities: viral cause impossible — drugs with key role in about 200,000 extra deaths in 
Europe and the US alone" realnewsaustralia.com/2020/10/01/covid-19-excess-mortalities-
viral-cause-impossible-drugs-with-key-role-in-about-200000-extra-deaths-in-europe-and-the-us-
alone/; van dezelfde auteurs, “Torsten Engelbrecht / Claus Köhnlein, MD, Virus 
Mania ,  Corona/COVID-19, Measles ,  Swine Flu ,  Avian Flu ,  Cerv i ca l  Cancer ,  
SARS, BSE, Hepat i t i s C, AIDS, Pol i o—How the Medi ca l  Indus t ry Continually 
Inven t s Epidemi cs,  Making Bi l l i on -Dol lar  Prof i t s a t Our Expense   
(bod.de/buchshop/virus-mania-torsten-engelbrecht-9783751942539); zie ook 
torstenengelbrecht.com/ 
143 Enkele “succeslanden”, zoals Taiwan en Thailand, onthielden zich geheel van 
financiële stimulering van de rapportage van coronagevallen. Dat was anders in Europa 
en de VS. Voor de VS, zie bijvoorbeeld beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-
breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html; ook 
wsj.com/articles/whats-in-the-2-trillion-senate-coronavirus-bill-11585185450 

https://realnewsaustralia.com/2020/10/01/covid-19-excess-mortalities-viral-cause-impossible-drugs-with-key-role-in-about-200000-extra-deaths-in-europe-and-the-us-alone/
https://realnewsaustralia.com/2020/10/01/covid-19-excess-mortalities-viral-cause-impossible-drugs-with-key-role-in-about-200000-extra-deaths-in-europe-and-the-us-alone/
https://realnewsaustralia.com/2020/10/01/covid-19-excess-mortalities-viral-cause-impossible-drugs-with-key-role-in-about-200000-extra-deaths-in-europe-and-the-us-alone/
https://www.bod.de/buchshop/virus-mania-torsten-engelbrecht-9783751942539
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-aid-per-covid-19-case.html
https://www.wsj.com/articles/whats-in-the-2-trillion-senate-coronavirus-bill-11585185450
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onafhankelijke bron die uitspraak gebaseerd zou zijn.144 Waren de autoritei-
ten zo geconcentreerd op theatrale algemene maatregelen dat zij geen oog 
hadden voor de kwetsbaarste groep (de populatie van ouden van dagen in 
woonzorgcentra, de NHP of “nursing home population”): 

De IFR en het aantal sterfgevallen per miljoen wordt sterk beïnvloed 
door uitgebreide berichtgeving en het feit dat 66,0% van de 
sterfgevallen bewoners van zorgcentra betrof. Met 764 (onze nieuwe 
schatting van het cijfer 735, gepresenteerd door "Our World in 
Data"145), stond het aantal COVID-19-sterfgevallen per miljoen in 
België bovenaan de internationale ranglijst op 9 mei 2020. Laten wij de 
zorgcentra buiten beschouwing dan is het cijfer 262. De populatie in 
zorgcentra heeft specifieke kenmerken. Denk aan leeftijdgebonden 
verhoogd risico, veel comorbiditeiten die, hoewel ze op zichzelf niet 
dodelijk zijn, COVID-19 verergeren146; grotere collectieve huishou-
dens die onbedoelde vectoren delen (zoals zorgverleners) en geclus-
terde uitbraken bevorderen; en, aanvankelijk, gebrek aan bescher-
mingsmiddelen. Landen met een hoogwaardige gezondheidszorg heb-
ben een relatief oudere maar ook kwetsbaardere bevolking, die het 
resultaat waarschijnlijk beïnvloedt.147 

Dat was een analyse van de toestand op 9 mei. Midden november stond 
België nog altijd bovenaan de internationale ranglijst, hoewel er ondertussen 
wel bijzondere aandacht aan de woonzorgcentra was geschonken. 

De volgende tabel geeft een overzicht van grote pandemieën die ik (als 
krantenlezer) heb meegemaakt. 

 
Epidemie   Mortaliteit (wereld) 

1957–1958 
Aziatische griep Influenza A  subtype H2N2 1–4 miljoen 

1968–1970 
Hong Kong griep Influenza A  Subtype H3N2 1–4 miljoen 

1981–heden 
HIV/AIDS HIV/AIDS retrovirus HIV 23.6–43.8 miljoen 
2009–2010 

varkensgriep  Influenza A  subtype H1N1 151.700-575.400 
2019–heden 
COVID-19 COVID-19 SARS-CoV-2  

(tot 2/10/2020)  
1 miljoen  

De cijfers, afkomstig van Wikipedia, “List of epidemics”, suggereren dat het 
heel moeilijk is de slachtoffers van griep, een nochtans welbekende ziekte, 
te tellen, en dat we op onze hoede moeten zijn met de schijnbare precisie 
van cijfers voor covid19, waar niemand enige ervaring mee had. Overigens 
moet men ook rekening houden met de explosieve groei van de wereld-
bevolking na 1960 en de “groene revolutie” (enorme stijging van de land-
bouwproductiviteit) die hem mogelijk maakte. Wat de cijfers van de schijn-

                                                   
 

144 multimedia.tijd.be/oversterfte/; De Tijd is een koploper in de coronapaniek.  
145 ourworldindata.org/ 
146 Waarom staat er niet: “veel ziektes die de op zich niet dodelijke covid19 verergeren?” 
147 G.Molenberghs e.a., “Belgian Covid-19 Mortality, Excess Deaths, Number of Deaths 
per Million, and Infection Fatality Rates (8 March - 9 May 2020)” [Pre-print]; 
medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.20136234v1 (Ik neeem ‘comorbiditeiten die op 
zichzelf niet dodelijk zijn’ met een korrel zout.) 

https://multimedia.tijd.be/oversterfte/
https://ourworldindata.org/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.20136234v1
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baar eeuwigdurende HIV/AIDS epidemie betreft: Het is nog maar de vraag 
waar die op berusten (zie hieronder, pagina 147). Volgens officiële tellers, 
stierven in mei 2020, dagelijks wereldwijd nog altijd 2.110 mensen aan 
HIV/AIDS. De coronapandemie van 2020 was echter de enige van de in de 
tabel vermelde grote epidemieën die gepaard ging met drastische 
vrijheidsbeperkingen en quasitotalitaire controle van de in de media 
gevormde “publieke opinie”.148 Bij de andere van de vermelde epidemieën 
bleven mensen gespaard van de medische en andere nevenschade die 
dergelijke politieke interventies zonder twijfel teweegbrengen.  

Absolute sterftecijfers en oversterfte 

Voor internationale vergelijkingen kan men zich beter baseren op de 
absolute sterftecijfers, die onafhankelijk zijn van de manieren waarop de 
verschillende mogelijke doodsoorzaken worden geïdentificeerd en geteld. 
Van alle medische diagnoses is “dood” de minst betwijfelbare. De volgende 
tabel (pagina 72) geeft voor een aantal landen de absolute sterftecijfers in de 
eerste drie, vier en vijf maanden van het jaar (voor de jaren 2015, 2016, 
2018 en 2020), en ook de verschillen met dezelfde periodes in het 
voorgaande jaar (respectievelijk 2014, 2015, 2017 en 2019). Ook hier zien 
we grote verschillen van land tot land. In 2015 was het griepseizoen in de 
eerste vijf maanden van het jaar dodelijker dan in 2014, met verschillen die 
qua orde van grootte vergelijkbaar zijn met de verschillen tussen het 
“coronajaar” 2020 en het “coronavrije jaar” 2019 voor dezelfde periode, 
zelfs als we geen rekening houden met de bevolkingsaangroei. Onder 
andere in Polen en Frankrijk waren de verschillen tussen 2020-2019 kleiner 
dan die tussen 2015-2014. Waarom was het voorjaar van 2015 geen ramp 
maar het voorjaar van 2020 wel? Hadden de media toen wat anders te doen 
dan paniek zaaien? Ten opzichte van het voorjaar van 2015 waren de eerste 
vijf maanden van 2016 in alle in de tabel opgenomen landen, en vooral in 
Spanje en België, blijkbaar een heel gezonde periode. Ik kan mij niet 
herinneren dat de media daar een groot verhaal van maakten.  

“Oversterfte” staat voor “Werkelijke sterfgevallen min verwachte sterf-
gevallen”. Noteer dat oversterfte negatief kan zijn (“minder sterfgevallen 
dan verwacht”) — men spreekt dan van ondersterfte. Er zijn uiteraard vele 
manieren om “verwachte sterfgevallen” te berekenen. Ik baseer mij hier op 
de gegevens van Euromomo .149 Einde maart 2020 begon in Europa de 
oversterfte van het griepseizoen (dat in 2020 ook de virulente beginfase van 
de corona-epidemie omvatte) af te nemen. In april was er echter een steile 
en hoge piek van oversterfte, met een hoogtepunt in de 14de week. Toen 
werd een oversterfte van bijna 35.400 geregistreerd (zie ook, pagina 205).  

 

                                                   
 

148 pi-news.net/2020/12/1970-selbst-bei-grippewelle-mit-55-000-toten-kein-lockdown/ 
149 De tabel is bijgewerkt op 11 november. Euromomo.eu/graphs-and-maps/ Voor de interpretatie 

van de Euromomo “z-score” grafieken, zie euromomo.eu/how-it-works/what-is-a-z-score/.Landen en 

streken die deelnemen aan het Euromomo project: Oostenrijk, België, Denemarken, Estland, Finland, 

Frankrijk, Duitsland (Berlijn), Duitsland (Hessen), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, 

Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, VK (Engeland) , VK (Noord-Ierland), VK 

(Schotland), UK (Wales) 

http://www.pi-news.net/2020/12/1970-selbst-bei-grippewelle-mit-55-000-toten-kein-lockdown/
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/
https://www.euromomo.eu/how-it-works/what-is-a-z-score/
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Land Jaar 
Totaal 

doden 

Δ  

Totaal 

doden 

 

 

Doden 

01.01 tot 
31.03 

Δ  

Doden  

01.01  tot 

31.03 

Doden 

01.01 tot 

30.04 

Δ Doden 

01.01 tot 

30.04 

 

Doden 

01.01 tot 
31.05 

Δ 

Doden  

01.01  

tot  

31.05 

Δ : Verandering t.o.v. zelfde periode 1 jaar eerder 
België 2015  110.508  +5.753  32.796  +5.069  41.939  +5.587  50.682  +5.697 
 2016  108.056  -2.452  29.076  -3.720  38.055  -3.884  46.907  -3.775 
 2018 110.645 +1.016  32.651  +888  41.622  +1.400  50.181  +862 
 2020  * * 31.068  +836  46.468  +7.335  55.863  +7.901 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 

met. 2015-2014 (als % van bevolking: ca 11 miljoen): 0.02% 
+2.204 

Frankrijk 2015  593.680  +34.387  170.769  +23.711  218.457  +25.923  264.688  +26.692 
 2016  593.865  +185  157.705  -13.064  206.429  -12.028  254.471  -10.217 
 2018 609.913  +3.639  172.383  +1.449  222.811  +4.852  270.664  +4.316 
 2020 * * 171.665  +1.775  238.498  +19.455  287.435  +19.297 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 
met. 2015-2014 ((als % van bevolking: ca 65 miljoen): -0.011% 

-7395 

Polen 2015  395.081  +18.593  108.008  +10.539  142.244  +13.279  174.158  +14.331 
 2016  389.035  -6.046  103.333  -4.675  135.138  -7.106  166.950  -7.208 
 2018 412.550  +8.749  116.357  +793  150.770  +3.262  183.168  +3.950 
 2020  * * 108.281 -2.833  142.308  -2.238  175.869 -1.865 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 

met. 2015-2014 (als % van bevolking: ca 37,5 miljoen): -0.043% 
-16.196 

Zweden 2015  90.907 +2.429 25.560 +2.510 33.333 +3.075 40.725 +3.141 
 2016  90.982 +75 24.717 -843 3 2.284 -1.049 39.441 -1.284 
 2018  92.185 +213 26.559 +957 34.380 +1.029 41.372 +535 
 2020  * * 24.465 +782 35.033 +3.949 43.942 +5.664 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 

met. 2015-2014 (als % van bevolking: ca 10 miljoen): 0.025% 
+2.523 

Spanje  2015  420.408  +26.674  128.720  +18.345  162.406  +20.137  195.112  +21.303 
 2016  408.231  -12.177  112.080  -16.640  145.787  -16.619  178.788  -16.324 
 2018  427.721  +5.684  127.439  +4.856  162.395  +6.604  195.816  +6.352 
 2020  * * 129.779  +13.558  186.198  +35.910  219.376  +35.351 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 

met. 2015-2014 (als % van bevolking: ca 46,5 miljoen):0.03% 
+14.048 

Nederland 2015  147.134  +7.911  41.817  +6.457  51.243  +4.669  63.157  +5.189 

 2016  148.997  +1.863  39.157  - 2.660  52.122  +879  63.585  +428 

 2018  153.363  +3.149  45.611  +3.665  57.773  +3.948  69.547  +3.420 

 2020  * * 43.253  +2.736  61.989  +8.873  74.677  +9.141 

 
►Verandering in verschil sterftecijfers januari-mei 2020-2019 vergeleken 

met. 2015-2014 (als % van bevolking: ca 17 miljoen): 0.023% 
+3.952 

Gegevens verzameld door Holger Meiners, 26655 Westerstede, email weisse-rose@joub.de 

Bron: www.joub.de/statistik/Fakten-zur-Corona-Pandemie.pdf (Versie 5.2 dd.13.08.2020) 

De cijfers in de tabel houden geen rekening met wijzigingen in de absolute omvang van de populatie 
of het relatieve aandeel van verschillende leeftijdscategorieën of etnische minderheden.  

Die piek was merkbaar in een aantal Europese landen: België, Italië, 
Frankrijk, Spanje, het Verenigde Koninkrijk (alle met vrij strenge maatrege-
len), maar ook in Nederland (met beduidend minder streng beleid) en in 
Zweden (waar nauwelijks enige preventieve maatregel was genomen). In 
andere landen (o.a. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, 
Luxemburg, Estland, Hongarije, Malta) was van een piek niets te bespeuren, 

http://www.joub.de/statistik/Fakten-zur-Corona-Pandemie.pdf
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ondanks het feit dat ook daar het beleid van de ene natie naar de andere 
verschilde. Omstreeks de 33ste week kwam er een veel kleinere piek (zie de 
tabel “Oversterfte-Index”), die eveneens sterk verschilde van land tot land. 
Hij was vooral merkbaar in België, in mindere mate in Nederland en in 
Portugal (met een z-score van 7.56 in de 29ste week). 

OVERSTERFTE-INDEX 
( Euromomo Z-score ) 

Land 
Week 
2020 

Index 
Week 
2020 

Index 

Euromomo 2020-14 52,62 2020-33 8,85 
Engeland 2020-15 36,22 2020-33 4,03 
Spanje 2020-14 34,86 2020-31 4,18 
België 2020-15 25,25 2020-33 13,43 
Frankrijk 2020-14 23,19 2020-33 3,85 
Nederland 2020-14 20,83 2020-33 6,15 
Italië 2020-14 17,06 2020-33 2,34 
Schotland 2020-15 15,74 2020-32 -1,32 
Zweden 2020-15 12,93 2020-35 0,77 
Portugal 2020-14 5,01 2020-29 7,56 
Oostenrijk 2020-14 3,60 2020-33 1,95 
Denemarken 2020-14 2,42 2020-33 -,20 

Alle Euromomo - landen: absolute sterf teci j f ers   

Geteld Verwacht Oversterfte Week 

89.013 53.615 35.398 2020-14 
78.571 (88%) 45.969 32.602 (92%) +65jarigen 
40.216 (45%) 23.020 17.196 (49%) +85jarigen  

53.371  48.129 5.242 2020-33 
45.187 (85%) 40.583 4.604 (88%) +65jarigen 
22.010 (41%) 19.488 2.522 (48%) +85jarigen 

 
Van de 23ste tot en met de 25ste week was de index voor alle Euromomo-

landen negatief (“ondersterfte”). Had de tweede, vrijwel unieke oversterfte-
piek in België te maken met eerder uitgestelde behandelingen in het voor-
jaar die daarna nog eens werden uitgesteld tot na de vakantie — een en 
ander in combinatie met een hittegolf150 die vooral in België een hoge tol 
eiste? Ook al had die piek weinig met “corona” te maken, bij een aantal 
overledenen werd covid19 vastgesteld. Dat werd geïnterpreteerd als een 
stijging van het aantal coronasterfgevallen (zie hieronder, pagina 207). Voor 
politici was dat een aanleiding om nog maar eens te wijzen op het belang 
van een strikte naleving van de regels. De nochtans luide kritiek op het 
gebruik van PCR tests om covid19 gevallen te identificeren was hun 
blijkbaar ontgaan. 

Het onderste segment van de tabel toont dat in de 14de en de 33ste week 
85% of meer van de sterfgevallen in de Euromomo-regio’s 65-plussers 
waren, en meer dan 40% 85-plussers. Diezelfde leeftijdscategorieën namen 
ook ca 90%, respectievelijk iets minder dan 50% van de oversterfte in die 
weken voor hun rekening. Voor de distributie van de absolute sterftecijfers 

                                                   
 

150 statbel.fgov.be/nl/visuals/mortaliteit; epistat.wiv-isp.be/momo/ 

https://statbel.fgov.be/nl/visuals/mortaliteit
https://epistat.wiv-isp.be/momo/
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over de leeftijdscategorieën maakt het blijkbaar niet veel uit of we met een 
corona- dan wel een hittegolf te maken hebben. 

De hoge aprilpieken in Spanje, Engeland, België en Frankrijk (met 
strenge maatregelen) contrasteren met de lage piek in Zweden (bijna geen 
maatregelen) en de quasiafwezigheid van een piek in Oostenrijk (met 
aanvankelijk strenge en later mildere maatregelen). Epidemiologisch laten 
dergelijke markant verschillende nationale of regionale oversterftepieken in 
een economisch geïntegreerde ruimte als westelijk Europa zich niet 
gemakkelijk verklaren. Andere factoren dan virulentie en transmissie van 
een virus moeten een rol gespeeld hebben. Prof. Rancourt, een fysicus met 
bijzondere belangstelling voor de kwaliteitsbewaking van wetenschappelijk 
onderzoek en een uitgesproken criticus van het covid19 beleid, beschreef de 
aprilpiek als volgt: 

We analyseerden historische en recente sterftegegevens door alle 
oorzaken voor Frankrijk en andere landen met behulp van 
modelaanpassing om sterfgevallen door winterbelasting en sterfge-
vallen als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen te kwantificeren. 
Op deze manier wordt covid19 in historisch perspectief geplaatst. We 
bewijzen dat de “covidpiek” die aanwezig is in de gegevens over 
mortaliteit door alle oorzaken van bepaalde rechtsgebieden op het 
noordelijk halfrond in gematigde klimaatzones (zoals Frankrijk) geen 
natuurlijke epidemiologische gebeurtenis kan zijn, tenzij men rekening 
houdt met een grote niet pathogene verstoring. We zijn er zeker van 
dat deze “covidpiek” kunstmatig is, omdat hij 1) zich scherp, binnen 
een periode van slechts een maand, aftekent en wel op een voorheen 
onopmerkelijk moment in de seizoenscyclus van sterfte door alle 
oorzaken (die normaliter piekt einde maart), 2) afwezig is in veel 
rechtsgebieden (34 van de 51 deelstaten151 in de VS hebben geen 
covidpiek), en 3) sterk varieert in omvang van rechtsgebied tot 
rechtsgebied waarin een piek voorkomt.  

Zijn conclusie: 

Wij stellen (A) dat de ongekende strikte massale quarantaine en isolatie 
van zowel zieke als gezonde ouderen, samen en afzonderlijk, velen 
van hen heeft gedood, (B) dat deze quarantaine en isolatie oorzaken 
zijn van de covidpiek die we hebben gekwantificeerd, en (C) dat het 
medische mechanisme voornamelijk loopt via psychologische stress 
en sociaal isolement van personen met gezondheidsproblemen. 
Volgens onze berekeningen veroorzaakte dit in Frankrijk ongeveer 
30,2 duizend doden in maart en april 2020. Maar zelfs met inbegrip 
van de covidpiek is de sterfte door alle oorzaken door de winterlast in 
2019-2020 statistisch niet groter dan normaal. Daarom is SARS-CoV-
2 geen ongebruikelijk virulent pathogeen van virale respiratoire 
ziektes. Door de gegevens over mortaliteit door alle oorzaken van 
1946 tot 2020 te analyseren, hebben we ook een grote en gestage 
toename van de mortaliteit door alle oorzaken vastgesteld die begon 
rond 2008, die te groot is om te worden verklaard door de 
bevolkingsgroei in de relevante leeftijdsstructuur, en die verband kan 

                                                   
 

151 Met inbegrip van het District of Columbia (“Washington, D.C.) 
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houden met de economische crash van 2008 en de maatschappelijke 
gevolgen daarvan op de lange termijn.152 

Omdat er een late covidpiek was in Zweden, waar er, in tegenstelling tot 
andere landen, geen bijzondere maatregelen genomen werden tegen het 
virus maar aanvankelijk evenmin als elders maatregelen ter bescherming van 
ouden van dagen in rusthuizen en geriatrische instellingen, moet de verkla-
ring voor de piek althans ten dele worden gezocht in de verwaarlozing van 
de leeftijdsgroepen die hoe dan ook het kwetsbaarst zijn voor virale infec-
ties, zeker in het jaargetijde waarin zij ook zonder covid19 het meest 
verzwakt zijn.  

Op 2 november 2020, verklaarde Deborah Birx, coördinator van de 
White House Coronavirus Task Force: “Nu begint de meest zorgwekkende 
en meest dodelijke fase van deze pandemie... Zij zal leiden tot stijgende 
sterftecijfers.” Van stijgende covid19 sterftecijfers was echter in de 
statistieken niets te zien. De CDC meldde ongeveer 300.000 doden meer 
dan het gemiddelde over de voorbije vijf jaar en noteerde dat een derde 
daarvan niet “rechtstreeks” aan covid19 kon worden toegeschreven. Om 
het paniekvuur in de VS (in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 
4 november) laaiend te houden, voegde de CDC er echter aan toe: “Dit 
suggereert dat het werkelijke dodental van de pandemie waarschijnlijk hoger 
is dan de bevestigde sterftecijfers.”153 Waarom waarschijnlijk hoger? Een 
eerste reden: “Er zijn waarschijnlijk veel mensen overleden door de 
neveneffecten van de pandemie.” Die neveneffecten zijn echter effecten 
veeleer van het rampzalige coronabeleid (zie hieronder, pagina 89) dan van 
corona-infecties. Het is absurd die slachtoffers van het beleid als slacht-
offers van een al dan niet zorgwekkende of dodelijke fase van een viruspan-
demie te tellen. Een tweede reden: “Er zijn waarschijnlijk veel mensen aan 
covid19 overleden die niet als covid19 slachtoffers werden herkend.” Dat is 
mogelijk, maar niet zo waarschijnlijk als het omgekeerde: mensen die door 
een andere oorzaak overleden zijn, kregen ten onrechte de vermelding 
‘covid19’ op hun certificaat van overlijden. De CDC had dus even goed 
kunnen schrijven: “Het werkelijke dodental van de pandemie is waarschijn-
lijk lager dan de bevestigde sterftecijfers.” Dat had zij trouwens eerder al 
meermaals gesuggereerd.  

In een webinar (online seminarie), “Covid-19 sterfgevallen: De statistie-
ken nader bekeken”154 analyseerde Genevieve Briand het effect van covid19 
in de Amerikaanse statistieken voor sterfgevallen aan de hand van gegevens 

                                                   
 

152 D. G. Rancourt, M. Baudin, J. Mercier, "Evaluation of the virulence of SARS-CoV-2 
in France, from all-cause mortality 1946-2020", Augustus 2020; zie 
 researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-
2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020 
153 L.M Rossen e.a. “Excess Deaths Associated with COVID-19, by Age and Race and 
Ethnicity — United States, January 26–October 3, 2020”, Morbid i t y & Morta li t 
.Weekl y Report  2020;69:1522–1527. 
cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm?s_cid=mm6942e2_w   
154 www.youtube.com/watch?v=3TKJN61aflI (Genevieve Brand is assistent-program-
madirecteur van de masteropleiding Toegepaste Economie aan de Johns Hopkins 
Universiteit)  

https://www.researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020
https://www.researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm?s_cid=mm6942e2_w
http://www.youtube.com/watch?v=3TKJN61aflI
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van de CDC. Verrassend genoeg bleven de sterfgevallen van ouderen voor, 
tijdens en na de aprilpiek procentueel ongeveer gelijk, in verhouding tot de 
absolute sterftecijfers. Dat was opmerkelijk. Omdat covid19 vooral ouderen 
treft, verwachtten experts een stijging van het sterftecijfer onder oudere 
leeftijdsgroepen. Van deze verwachte toename is echter niets te zien in de 
CDC statistieken. In feite bleven de sterftepercentages onder alle leeftijd-
groepen bijna gelijk: 

De reden dat we een hoger aantal gerapporteerde covid19 sterfge-
vallen onder oudere personen hebben dan jongere personen, is sim-
pelweg dat elke dag in de VS oudere mensen in grotere aantallen 
sterven dan jongere personen. 

Volgens Briand had covid19 geen statistisch naspeurbaar effect op het 
percentage sterfgevallen (door alle oorzaken) van ouderen. Wel opvallend 
was dat, tijdens de drie weken van de aprilpiek in 2020, meer mensen 
werden geregistreerd als covid19 doden dan als slachtoffers van hartaan-
doeningen (zie de derde rij in de tabel, hieronder). Dat was ongewoon, 
omdat hartaandoeningen normaliter veruit de belangrijkste doodsoorzaak 
zijn. Briand merkte echter op dat de explosie van covid19 gevallen niet 
leidde tot meer maar tot minder absolute sterfte door alle oorzaken dan 
tijdens de extreem hoge sterftepiek in het voorjaar van 2018. In dat jaar 
werd die piek gekenmerkt door een stijging van sterfte in bijna alle ziekte-
categorieën. In 2020 was er echter, tegelijkertijd met de covid19 piek een 
ongewone daling van sterfgevallen als gevolg van hartaandoeningen en 
andere doodsoorzaken.  

 
Verandering 

sterfgevallen t.o.v. de 
voorafgaande week 

Week 
eindigend op 
11 april 2020 

Week 
eindigend op 
18 april 2020 

Week 
eindigend op 
25 april 2020 

Andere oorzaken (-) -530 -2540 -1605 
Covid19 - Hartziekten +486 +2561 +1651 

 
Het lijkt er op dat de stijging van de covid19 cijfers in ieder van die 

weken weinig meer deed dan de daling van de cijfers voor andere doods-
oorzaken compenseren. Dat kan erop wijzen dat ‘covid19’ vooral een 
administratief fenomeen is van vermeldingen op certificaten van overlijden, 
die in de coronapaniek wellicht minder gedicteerd werden door de klinische 
ervaring van behandelende artsen dan door vermoedens van covid19, 
degradatie van andere doodsoorzaken tot “co-morbidities”, resultaten van 
zo goed als nietszeggende labtests op besmettingen met sarscov2, of andere, 
in louter medisch opzicht irrelevante factoren (subsidies, premies, extra 
personeel voor covid19 gevallen, media-aandacht).  

De analyse van Briand bevestigt wat we al wisten. Weinig mensen 
sterven aan covid19 (dus, door het virus dat covid19 zou veroorzaken), veel 
mensen sterven met het virus (of iets wat daar op lijkt). Dat is een onder-
scheid dat in de statistieken niet expliciet tot uiting komt. De analyse van 
Briand is echter vooral interessant om wat er mee gebeurde. Op 27 
november verwijderde het bestuur van de Johns Hopkins Universiteit haar 
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webinar van de universitaire website, niet omdat het wetenschappelijk niet 
verantwoord zou zijn maar “omdat het werd gebruikt om valse en gevaar-
lijke onnauwkeurigheden over de gevolgen van de pandemie te ondersteu-
nen”. Noteer de passiefvorm “werd gebruikt”. Wie had zich schuldig 
gemaakt aan misbruik van de analyse? Hoe wist JHU dat het misbruik 
bestond uit “valse en gevaarlijke onnauwkeurigheden”? Daarover repte de 
instelling met geen woord. Was zij zinnens alle teksten en video’s te verwij-
deren die ooit door derden tendentieus waren geïnterpreteerd? Uiteraard 
niet. Onverwacht was de demarche van JHU echter niet. Die universiteit is 
immers nauw betrokken bij het promoten van de coronapaniek — al in 
2019 was zij medeorganisator van Event 201 (zie hierboven, pagina 14). 
Voor velen zijn haar coronavirus webpagina’s155 de eerste en quasiofficiële 
referentiebron voor alles wat met covid19 te maken heeft. De analyse van 
Briand werd verwijderd omdat zij de impact van “corona” relativeerde. Dat 
paste niet in het verhaal waarin JHU een belangrijke rol wenste te spelen.  

Epidemiologische modellen 

Even snel als de virologen met hun computermodellen van het nieuwe 
coronavirus (zie hierboven, pagina 3) kwamen in 2020 ook de epidemio-
logen op de proppen met computermodellen. Aangezien er nauwelijks 
gegevens voorhanden waren over het nieuwe virus kon men niet veel nut-
tigs van die modellen verwachten, tenzij men erop uit was paniek te zaaien 
door die gecomputeriseerde onkennis als “wetenschappelijke voorspellin-
gen” aan het publiek te presenteren. Dat laatste gebeurde ook. Met behulp 
van uit de duim gezogen besmettings- of reproductiefactoren”(de beruchte 
R0, die plots in menige conversaties aan bod kwam) en absurde veron-
derstellingen over de totale afwezigheid van enige immuniteit in de 
bevolking kon men dan immers een exponentiële groei van het aantal 
besmettingen “bewijzen” die, gekruid met de “10x dodelijker dan de griep”-
drogreden, het nakende einde van de mensheid impliceerde. Er waren 
uiteraard ook realistischer modellen, waarin al wel rekening werd gehouden 
met de feiten maar die geraakten nauwelijks of niet door het cordon 
sanitaire van pers en beleidsexperts, ook wanneer die alternatieve modellen 
het signatuur van een Nobelprijswinnaar (Michael Levitt156) droegen.  

Voor het ontstaan van de “coronacrisis” van 2020 was vooral het model 
van prof. Neil Ferguson van het Imperial College in Londen van belang. 
Zijn “Report 9”157 voorspelde meer dan een half miljoen covid19 doden in 
het VK, indien er niets werd gedaan. Negen maand later stond de officiële 
teller op 60.000 — dat wil zeggen, 60.000 mensen die stierven met een 
vermelding ‘covid19’ op hun certificaat van overlijden, een vermelding die 
weinig of niets zegt over hun ware doodsoorzaak. Critici merkten op dat de 
door Ferguson gesuggereerde maatregelen weliswaar de epidemie zouden 

                                                   
 

155 coronavirus.jhu.edu/ en coronavirus.jhu.edu/map.html;  
156  medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140814v2.full.pdf+html; zie ook 
commentaar collective-evolution.com/2020/07/01/the-level-of-stupidity-going-on-here-is-
amazing-nobel-laureate-for-science-on-covid-19-lockdown/ 
157 imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-
COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf 

coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140814v2.full.pdf+html
https://www.collective-evolution.com/2020/07/01/the-level-of-stupidity-going-on-here-is-amazing-nobel-laureate-for-science-on-covid-19-lockdown/
https://www.collective-evolution.com/2020/07/01/the-level-of-stupidity-going-on-here-is-amazing-nobel-laureate-for-science-on-covid-19-lockdown/
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
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kunnen vertragen maar geen effect hebben op de morbiditeit en mortaliteit 
ervan. Onder meer omdat de vorming van groepsimmuniteit afgeremd 
wordt, leidt onderdrukking van de epidemie in haar opgaande fase tot een 
sterkere “tweede golf” (in feite een verlenging van de eerste golf) zodra de 
interventies worden opgeheven. Die kritiek werd later door onderzoek van 
het Ferguson model in het licht van de genomen maatregelen bevestigd.158 
Het model werd echter, bij “consensus” van de epidemiologische beleid-
experts, vrijwel onmiddellijk tot officiële “wetenschappelijke waarheid” 
verheven, naast het Drosten artikel (boven, pagina 3), de tweede poot onder 
het coronabeleid. Alleen de topman van de Zweedse gezondheidsdienst, 
Anders Tegnell, deed niet mee.159. Het Ferguson Rapport gaf steun aan de 
mantra “Alleen een vaccin kan ons redden. In afwachting daarvan moet u 
alle vrijheidsbeperkingen, boetes, beledigingen, vernederingen, en fysieke, 
psychische en economische beschadigingen die het beleid voor u klaar-
stoomt voor lief nemen — het is maar voor eventjes.” Dat “eventjes” bete-
kende eerst “enkele maanden”, dan “tot midden of einde volgend jaar”, 
maar het kon ook “nog jaren” of “zolang er mensen bestaan” betekenen.160 
Met andere woorden, “Bereid u er maar op voor dat er in ‘het nieuwe 
normaal’ van het postcoronatijdperk geen sprake meer zal zijn van recht of 
vrijheid.”  

Dr. Ferguson was niet aan zijn proefstuk. Al eerder had hij zich doen 
opmerken met paniekzaaiende maar achteraf gezien weinig accurate 
modellen voor epidemieën van mond-en-klauwzeer (bij runderen, 2001), de 
Mexicaanse of varkensgriep (2009), MERS-cov (2013), Ebola (2014), 
Dengue (2015) en Zika (2016). De onnauwkeurigheid daarvan deed niets af 
van zijn reputatie als “de” specialist met wereldfaam. Nog voor de pers ‘a’ 
kon zeggen had hij een gebruiksklaar en sensationeel model bij de hand. Als 
geen ander had hij een fijn gevoel voor de zucht naar onmiddellijke 
oplossingen die kenmerkend is voor een publiek dat, door langdurige 
scholing, de verwachting heeft opgebouwd dat er nooit een vraag gesteld 
wordt waarop “de leraar” (of “de wetenschap”) al niet het antwoord weet.  

Sensatiewekkende overdrijving was het handelsmerk van Ferguson. 
Politiek en media waren gretige afnemers van zijn “product”. Zijn covid19 
model berustte op de hierboven genoemde drogreden dat covid19 tien keer 

                                                   
 

158 K. Rice, B. Wynne, V. Martin, G.J. Ackland, “Effect of school closures on mortality 
from coronavirus disease 2019: old and new predictions”, BMJ 2020; 371 (7 oktober, 
2020); doi.org/10.1136/bmj.m3588; bmj.com/content/371/bmj.m3588 
159 swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality: voorspellingen (Ferguson-
model) vs. werkelijke sterftecijfers. 
160 Tijdens de eindredactie van deze tekst kwam het bericht dat Pfizer een vaccin gereed 
had dat “voor 90% bescherming bood tegen covid19”. Geldt dat percentage voor de 
kwetsbare groepen, of geldt het voor de gehele bevolking, die ook zonder vaccin al voor 
meer dan 90% beschermd is? Was dit een vaccin zonder neveneffecten? Het zou bij 
aankoop een relatief goedkoop vaccin zijn, maar — het product moet op -80° Celsius 
bewaard en vervoerd worden — wat is de prijs bij gebruik? Het antwoord op die vragen 
is voor later, nadat de contracten getekend zijn, 
standaard.be/cnt/dmf20201109_95613109. (Bovenaan de webpagina staat “Dit artikel is 
exclusief voor abonnees, maar wij bieden het u gratis aan.” Hebben woorden nog een 
betekenis in de media?) 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_95613109?
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_95613109?
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dodelijker is dan griep en op de al even fantastische aanname dat ongeveer 
iedereen even vatbaar was voor infectie. Op basis daarvan werd een waar 
horrorscenario uitgetekend, met in de hoofdrol een uiterst dodelijke en 
besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een overigens nog niet wetenschap-
pelijk geïdentificeerd virus. De helden in het verhaal zouden dan onver-
vaard krachtige beleidmakers zijn die met lockdowns en algemene isolatie-
maatregelen “het virus een halt toeroepen”, ofschoon er nergens een bewijs 
gevonden werd voor de effectiviteit van een dergelijk beleid.161 

Het Ferguson model had echter zijn werk gedaan: het had het 
coronapaniekbeleid gelanceerd. Daarna werd het nog alleen geciteerd om 
het publiek om de tuin te leiden: “Kijk, ons beleid heeft gewerkt want er 
zijn veel minder covid19 slachtoffers gevallen dan wanneer we niets hadden 
gedaan” — dat wil zeggen, “minder slachtoffers dan het Ferguson model 
ons voorspiegelde”. Wel, Zweden deed niets en had ook veel minder 
slachtoffers dan het Ferguson model in het vooruitzicht had gesteld.  

Nu ook het Drosten artikel onder vernietigende kritiek lijkt te bezwijken 
rijst de vraag: Waar is de wetenschap waarop de beleidmakers en hun 
experts zich baseren om het leven van miljoenen mensen overhoop te 
halen? 

Dat de epidemie midden april over haar hoogtepunt was, was geen goed 
nieuws voor de farmaceutische bedrijven, omdat de roep om een vaccin 
weleens snel uit het politieke prioriteitenlijstje zou kunnen verdwijnen. Het 
was niet de eerste keer dat zij in snelheid genomen werden door een epide-
mie die in werkelijkheid niet de exponentiële groei van op computer gemo-
delleerde epidemieën vertoonde. Voor hen (en ook voor andere sectoren 
die profiteerden van de crisis — zie hieronder, pagina 106) kwam het erop 
aan de noodtoestand te rekken. De aangewezen strategie was aansturen op 
een wijziging van de publieke perceptie van wat een covid19 geval eigenlijk 
is. Oorspronkelijk was die gebaseerd op klinische diagnoses, ziekenhuis-
opnames, vermoedens en vooral gruwelbeelden van patiënten aan 
beademingstoestellen op de afdelingen “Intensieve zorg”. Later werd die 
perceptie bepaald door de dagelijkse rapportage van positieve testresultaten. 
Het is dan mogelijk een massa nieuwe “gevallen” te hebben, die geen spoor 
nalaten in de statistieken voor morbiditeit of mortaliteit. Men spreekt dan 
van een “casedemic”. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de dagelijkse nieuwe 
gevallen en de dagelijkse sterftecijfers in België (zie de grafieken hieronder, 
pagina 205). Een vanuit epidemiologisch oogpunt relevante vergelijking met 
cijfers over hospitalisaties, morbiditeit en mortaliteit tijdens griepepide-
mieën in de vorige jaren kon er blijkbaar niet af. In het Fawlty Towers 
hotel van de coronapaniek bleef de richtlijn voor communicaties aan het 
publiek echter onveranderd: “Don’t mention the flu”, tenzij in de context 
“Covid19 is zoveel erger dan de griep”. Daarnaast werd het mogelijk andere 
doodsoorzaken te degraderen tot comorbiditeiten van covid19. Dat belooft 

                                                   
 

161 nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-
didnt-boost-it/; ook thediplomat.com/2020/04/japans-covid-19-state-of-emergency-is-no-
lockdown-whats-in-it/ 

https://nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-didnt-boost-it/
https://nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-didnt-boost-it/
https://thediplomat.com/2020/04/japans-covid-19-state-of-emergency-is-no-lockdown-whats-in-it/
https://thediplomat.com/2020/04/japans-covid-19-state-of-emergency-is-no-lockdown-whats-in-it/
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nuttig te zijn om in de herfst en de winter, wanneer ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen altijd toenemen, de coronapaniek nieuw voedsel te geven en 
de fysieke en mentale weerstand van de bevolking nog verder te onder-
mijnen. De frontman van de paniek, Bill Gates, liet in interviews al vroeg 
verstaan dat hij hoopte op een tweede golf of het volgende virus, omdat 
dan de mensen — althans hun regeringen — wel “aandacht zullen moeten 
geven”.162 Vertaling: “De coronaramp is een gevolg van het feit dat mensen 
veel te weinig naar mij geluisterd hebben.” 

Naarmate er meer mensen getest werden, vond men uiteraard meer 
positieve testresultaten, zodat de in de media tot in den treure opgevoerde 
“coronacijfers” konden blijven stijgen, terwijl het aantal ziekenhuisopnames 
en sterfgevallen spectaculair daalde. Dat laatste was een normaal seizoen-
gebonden verschijnsel en had niets te maken met het coronabeleid van het 
voorjaar. Dat wist de Amerikaanse President-Elect, Joe Biden, ook toen 
hijn in december aankondigde dat hij onmiddellijk na zijn inauguratie eind 
januari 2021 een algemene lockdown van 100 dagen zou afkondigen: die 
lockdown loopt dan af op 30 april 2021, een datum waarop de wintersterf-
tepiek zo goed als zeker voorbij zal zijn. Biden zal dan kunnen kraaien, 
“Zie, met mijn doortastend optreden heb ik het virus kleingekregen” — 
tenzij zijn lockdownbeleid zelf voor stijgende sterftecijfers zorgt, precies 
zoals de lockdowns in 2020 deden. 

Ook — vooral — toen de positieve testresultaten onder het niveau van 
de te verwachten vals-positieve meldingen zakten, moest het alarmpeil hoog 
gehouden worden. Zonder blikken of blozen schotelden de media ons de 
leugen voor dat elk positief testresultaat een nieuw coronageval was. 
Vooruitkijkend naar de herfst, verkondigde de regionale WGO directeur, 
Hans Kluge, op 8 augustus (in een interview met De Tijd):  

In de meeste delen van Europa is de eerste golf niet eens achter de 
rug. Maar toen het aantal besmettingen daalde, kwam dat niet door die 
natuurlijke terugval163, maar door de drastische, restrictieve maatre-
gelen. Als je de beperkingen opheft terwijl het virus nog welig tiert, 
ontploft de boel opnieuw. Die lockdown was natuurlijk nodig164 om 
de capaciteit van onze gezondheidszorg op orde te krijgen en een 
systeem van contact tracing op te zetten. [...] Met een groep experts 
tekenen we nu de algoritmes uit voor de herfst, die cruciaal wordt. 
Dan komen drie fenomenen samen: de seizoensgriep, het heropenen 
van de scholen en de universiteiten, en de typische oversterfte van de 
oudere bevolking door het koude weer, met de typische ziektes als 

                                                   
 

162 “We zullen ons moeten voorbereiden op de volgende [uitbraak]. En ik verzeker u dat 
die dan wel de nodige aandacht zal krijgen.” (Bill Gates en Melinda Gates interview op C-
Span2, 23 juni 2020) 
163 Van Zweden had Kluge blijkbaar nooit gehoord (zie hieronder, pagina 209)— fvd 
164 Nodig? “Volgens de minister van Volksgezondheid was de Duitse lockdown te hard. 
De opmerkingen van Jens Spahn versterken de vraag naar een onderzoek van de effecten 
van het gevoerde pandemiebeleid”, in irishtimes.com/news/world/europe/german-lockdown-
was-too-harsh-says-health-minister-1.4344930  

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/german-lockdown-was-too-harsh-says-health-minister-1.4344930
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/german-lockdown-was-too-harsh-says-health-minister-1.4344930
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longontstekingen. Als die fenomenen met een nieuwe golf van het 
virus samenvallen, zijn we nog niet thuis.165 

Merkwaardig, slechts drie fenomenen! Waarom vermeldde Kluge niet het 
fenomeen van het jaar: de grote aantallen mensen wier gezondheid danig 
verzwakt was door het coronabeleid zelf en zijn nevenschade? Waarom 
repte Kluge met geen woord over het feit dat landen die strenge maatrege-
len namen de opbouw van groepsimmuniteit hebben afgeremd en daardoor 
meer kans hebben op een “tweede golf” dan landen als Zweden en 
sommige deelstaten in de VS, die weinig maatregelen troffen en dus een 
deel van de nevenschade van “een drastische aanpak” konden voorkomen?  

Wat Kluge ook niet verklapte was, of men in de herfst, anders dan in het 
voorjaar, wel regelmatig cijfers zou publiceren die een zinvolle vergelijking 
met vroegere coronavrije herfstperiodes mogelijk maken. Een maand later 
liet hij weten dat het stijgend aantal besmettingen “ons allemaal zou moeten 
wakker schudden. Weliswaar weerspiegelen deze cijfers het toenemend 
aantal tests, maar zij tonen ook de alarmerende transmissiesnelheden in de 
hele Europese regio.”166 Hoe die tests ons iets over transmissiesnelheden 
kunnen vertellen, liet hij in het ongewisse. Wie zou daar nog vragen over 
hebben, na maandenlange systematische hersenspoeling? Waarom het feest 
bederven van zelfgenoegzame covid19 ce lebr it ies  die vanuit hun hoge 
maatschappelijke cockpits toch niet kunnen zien hoeveel onheil hun 
“krachtdadige acties” op het terrein aanrichten? Zoals de piloten in de 
Tweede Wereldoorlog met hun conventionele en brand- en atoombommen 
hele steden en regio’s verwoestten en grote aantallen mensen doodden en 
verminkten, zo waren ook de covid19 krijgers bezig dood en verderf te 
zaaien om “miljoenen levens te redden door het einde van de oorlog te 
bespoedigen” — en dat terwijl zij niet een keer hun slachtoffers in de ogen 
hoefden te kijken, of een poging ondernamen te bewijzen hoeveel mensen 
zij eigenlijk gered hadden. Waarom zouden zij bewijzen zoeken? Zij hadden 
toch hun algoritmes en computermodellen! 

Tijdens de eindredactie van deze tekst, ving ik een nieuwsfragment op 
waarin diezelfde Hans Kluge, deze keer gemaskerd, boudweg verklaarde dat 
lockdowns overbodig worden als 95% van de mensen een masker dragen. 
Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien is er, aan de ene kant, geen 
enkel serieus onderzoek dat aantoont dat maskers effectief bescherming 
bieden tegen virussen, terwijl er, aan de andere kant, wel bewijzen zijn dat 
zij geen effect hebben, tenzij in bijzondere omstandigheden (waarin ze ook 
al vóór “corona” standaard gebruikt werden). De vertoning van Kluge was 
de schaamte voorbij. Zoals wij ook nog zullen zien zat de WGO, de 
werkgever van Kluge, al geruime tijd met grote twijfels over het nut van 
lockdowns, die vooral in de armere landen onherstelbare economische 
schade veroorzaakten — en in het verlengde daarvan, medische schade, 
want gezondheid en welvaart, ziekte en armoe zijn statistisch niet te 

                                                   
 

165 Het interview is te lezen op  tijd.be/nieuwsbrieven/weekend/wgo-belg-de-tweede-golf-is-
nog-niet-eens-begonnen/10244040.html 
166 rt.com/news/500932-who-rates-transmission-europe/ (23 september 2020) 

https://www.tijd.be/nieuwsbrieven/weekend/wgo-belg-de-tweede-golf-is-nog-niet-eens-begonnen/10244040.html
https://www.tijd.be/nieuwsbrieven/weekend/wgo-belg-de-tweede-golf-is-nog-niet-eens-begonnen/10244040.html
https://www.rt.com/news/500932-who-rates-transmission-europe/
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scheiden. In feite wou bijna iedereen van de lockdowns af, met uitzon-
dering van de Democratische Partij in de VS, die speculeerde op algemene 
misnoegdheid met een “laks beleid” om de presidentsverkiezingen van 
november te winnen.  

Het probleem voor de beleidmakers was: Hoe, zonder gezichtsverlies te 
lijden, een eind maken aan de harde maatregelen, nadat wij zo lang en zo 
nadrukkelijk op de absolute noodzaak ervan gehamerd hebben? De 
oplossing? De bevolking intimideren met een absurd quid pro quo: “Indien 
u allen altijd gemaskerd rondloopt dan kunnen wij in alle veiligheid de 
lockdowns beëindigen — is dat geen redelijk aanbod?” Vandaar is het dan 
een kleine stap naar het invoeren van een algemene mondmaskerplicht. 
Kortom, “Om ons gezicht te redden willen wij dat niemand van u nog een 
gezicht zou hebben.” Dat was de oplossing die Ernst Jünger beschreef in 
zijn dystopisch essay, Der Arbeite r , uit 1932, aan de vooravond van de 
grote verkiezingsoverwinning van Adolf Hitler. Het centrale thema van het 
essay is de uniformering van de mens als de voor de hand liggende ontsnap-
pingsroute uit de moderne “decadente en individualistische maatschappij”. 
Zoals de dood, zo is het masker de grote “gelijkmaker”. Het depersonali-
seert. Het is het ultieme uniform, de ultieme vernedering. Wie het meest 
tekeergingen tegen de mogelijkheid van kudde-immuniteit (hierboven, 
pagina 47), schreeuwden het hardst om de bevolking te herleiden tot een 
kudde naamloos vee zonder gezicht. 

Mondmaskercharade 

Het is uiteraard mogelijk de fundamentele drogreden (“Het coronavirus is 
10x dodelijker dan het griepvirus”) die aan de basis van het coronabeleid 
ligt toe te schrijven aan een onoplettendheid of nalatigheid van de ene of de 
andere topambtenaar in de nationale gezondheidsdiensten. Het is echter 
heel onwaarschijnlijk dat die verklaring opgaat voor nagenoeg alle landen 
ter wereld. Veel waarschijnlijker is het dat het coronabeleid in de verschil-
lende landen op de ene of de andere wijze internationaal gecoördineerd 
werd, hetzij via de “aanbevelingen” van de WGO of andere, minder 
bekende stuurmechanismen zoals het lobbywerk van machtige of invloed-
rijke internationale spelers, hetzij door dom kuddegedrag (“Bij twijfel, doe 
zoals de groten / de meerderheid”). Ook op het vlak van de volksgezond-
heid zijn er in de wereld immers enkele grote spelers die de toon zetten: de 
WGO, de grote farmaceutische bedrijven, de Amerikaanse CDC en de 
Europese tegenhanger daarvan, de ECDC167. Daarnaast zijn er op het 
wereldtoneel nog andere invloedrijke partijen actief die over motieven, 
middelen en gelegenheden beschikken om stemming te maken en vooroor-
delen te creëren en te manipuleren (zie hieronder, pagina 106). 

Het vermoeden van coördinatie werd nog versterkt toen de mondmas-
kerplicht een prioriteit werd in de VS en Europa. Op dat moment was 
duidelijk geworden dat met het coronaseizoen ook de epidemie voorbij was, 
en dat het tijd was een periode van sociaal en economisch herstel in te 
luiden, al was het maar om in een betere conditie de herfst en de winter in 

                                                   
 

167 ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
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te gaan en hun onvermijdelijke en volstrekt normale golf van aandoeningen 
van de luchtwegen het hoofd te bieden. Er was geen medische reden voor 
het invoeren van de mondmaskerplicht. De nieuwe maskermaatregelen 
kwamen overigens neer op een omkering van het beleid dienaangaande. 
Daarvoor was het een algemeen aanvaard standpunt dat mondmaskers in 
het dagdagelijkse verkeer geen zin hebben, geen bescherming bieden tegen 
een in opmars zijnd pathogeen virus; en dat zij zelf risico’s creëren.168  

Op 5 juni kregen mondmaskers echter plots een essentiële rol toebedeeld 
in het coronabeleid. De WGO vaardigde een aanbeveling uit die veel 
weerklank vond. De halfslachtige motivering luidde 

Wijdverbreid gebruik van gezichtsmaskers of -bedekkingen door het 
grote publiek wordt nog steeds niet ondersteund door kwalitatief 
hoogstaand of direct wetenschappelijk bewijs. Er is echter een 
groeiende hoeveelheid observaties uit verschillende landen die het 
dragen van maskers hebben verplicht of aanbevolen, evenals de 
moeilijkheid om sociale-afstandsregels af te dwingen. Dat is 
voldoende om het advies te wijzigen.169 

Er was dus geen nieuw wetenschappelijk onderzoek dat een beleidwijzi-
ging zou kunnen verantwoorden, alleen een vage verwijzing naar obser-
vaties, die echter zeker niet voldeden aan de eisen van de centra voor 
medische wetenschap op basis van degelijk empirisch wetenschappelijk 
onderzoek.170 Daarover ondervraagd door journalisten van de BBC lieten 
insiders van de WGO verstaan dat het om “een politieke beslissing” ging, 
het resultaat van intensief lobbyen door niet genoemde partijen. De enige 
partijen met genoeg invloed in de WGO om haar beslissingen naar hun 
hand te zetten zijn uiteraard de grote geldschieters. Voor haar algemene 
werking zijn dat haar meest kapitaalkrachtige lidstaten, en voor bijzondere 
programma’s en projecten, de farmaceutische en medische industrieën, 
alsook rijke individuen, zoals Bill Gates en George Soros, en prestigieuze 
ngo’s en stichtingen naar het model van de Rockefeller Foundation (zie 
hieronder, pagina 188). Op 7 juli, kondigde de Amerikaanse President 
Trump aan dat de VS zich zou terugtrekken uit de WGO, die daarmee haar 
grootste statelijke geldschieter dreigde te verliezen. Dat moest onvermij-
delijk leiden tot een nog grotere invloed van haar privésponsors. Trump 
was het beu jaarlijks miljoenen te besteden aan een organisatie waar de 
Amerikaanse belastingbetalers geen controle over hebben. Dat was een 
reden waarom het Amerikaanse Establishment en de mondiale elite hem 
hartsgrondig haatten. Voor hen was de coronacrisis een gouden zaak171 en 

                                                   
 

168 apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-
eng.pdf 
169 reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-masks-factbox-idUSKBN23C2B1; 
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4eng.pdf 
170Bijvoorbeeld, in Oxford het “Centre for Evidence-based Medicine” (cebm.ox.ac.uk/), in 
Duitsland, het “Netzwerk Evidenzbasierte Medizin” (ebm-netzwerk.de/de); Ines 
Kappstein, "Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine 
Wirksamkeit" thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf 
171 Zie boven, voetnoot 58, op pagina 19 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-masks-factbox-idUSKBN23C2B1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf
https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009
https://www.ebm-netzwerk.de/de
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf
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de WGO een nuttig instrument om wereldwijd invloed uit te oefenen, 
zonder democratische controle.  

Dr. Anthony Fauci wijzigde prompt zijn standpunt over mondmaskers, 
erbij zeggend dat zijn eerder advies om geen mondmaskers te dragen inge-
geven was door zijn bezorgdheid over het beweerde tekort aan mond-
maskers in de medische sector. Dat was een mooi staaltje van “plausible 
deniability”. Wat hij zei kwam hier op neer: “Eigenlijk was ik altijd al voor 
een mondmaskerplicht maar ik wilde die niet aanbevelen zolang zij ten 
koste zou gaan van de bevoorrading van dokters en verplegers in de 
hospitalen.” Dat was een flagrante leugen: Overheden die een hele econo-
mie lam kunnen leggen, kunnen ongetwijfeld zonder moeite rantsoenering 
van een of meer artikelen afdwingen. Zij doen dat ook permanent, bijvoor-
beeld als onderdeel van hun militair en drugsbeleid. Bovendien kan de 
moderne industrie in een handomdraai massa’s mondmaskers produceren, 
en iedereen die met een schaar en een naaimachine overweg kan, heeft niet 
meer dan een halfuurtje nodig om zelf een stoffen masker in elkaar te 
knutselen. Overigens hadden de economische verstoringen veroorzaakt 
door het coronabeleid vele industrieën van [een deel van] hun afzetmarkten 
beroofd en ze opgezadeld met overtollige productiecapaciteit. In door 
werkloosheid getroffen huishoudens was er plots veel vrije tijd en een grote 
behoefte om die hoe dan ook te vullen. Handen en machines genoeg, dus, 
om elk mondmaskertekort op te vangen. 

Onderzoekers in Hong Kong concludeerden, na een analyse van 14 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCTs172), dat niet-profes-
sioneel gebruik van mondmaskers in niet-gesteriliseerde omgevingen, zelfs 
met inachtneming van de WGO aanbevelingen173, geen zin heeft, zeker 
tegen virussen die zich als aërosols via de lucht verspreiden. 

Hoewel mechanistische proeven het potentiële effect van handhygiëne 
of gezichtsmaskers ondersteunen, gaven 14 gerandomiseerde gecon-
troleerde onderzoeken van deze maatregelen geen aanwijzing voor een 
substantieel effect op de overdracht van door laboratoriumonderzoek 
bevestigde influenza. Ook vonden we slechts weinig bewijzen voor de 
effectiviteit van verbeterde hygiëne en milieureiniging.174  

                                                   
 

172 “Randomized Controlled Trial” is de gouden standaard voor experimenteel empirisch 
onderzoek 
173 Zie WGO, “Advice on the use of masks in the community setting in Influenza A 
outbreaks”, who.int/csr/resources/publications/Adviceusemaskscommunityrevised.pdf. Het 
juiste gebruik van gezichtsmaskers is essentieel, omdat onjuist gebruik het risico op 
overdracht kan vergroten 
174 X. Xiao, E.Y.C. Shiu, H. Gao, J.Y. Wong, M.W. Fong, S. Ryu, B. J. Cowling, 
"Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings —
Personal Protective and Environmental Measures", Emerg ing  In fect i ous Disease s  
Journa l , Volume 26, Number 5, May 2020, wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-
0994_article#fn1 
John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC, “Why Face Masks Don’t Work: A Revealing 
Review”, Oral Health , October 18, 2016, gearchiveerd op 
web.archive.org/web/20200605090916/oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-
revealing-review/ 
T. Jefferson, C. Heneghan, “Masking lack of evidence with politics”, 23 juli, 2020, Centre 

https://www.who.int/csr/resources/publications/Adviceusemaskscommunityrevised.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#fn1
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#fn1
https://web.archive.org/web/20200605090916/https:/www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review/
https://web.archive.org/web/20200605090916/https:/www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review/
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Eenzelfde resultaat werd onlangs vastgesteld in een Deense RCT, 
gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.175 Voorstanders van 
mondmaskers of van een mondmaskerplicht kwamen uiteraard in het 
geweer tegen de voor de hand liggende interpretatie van deze studie. Hun 
argument? De studie bewijst alleen maar dat mondmaskers het risico op 
besmetting niet met 50% doen dalen, maar een daling met 49,5% of zelfs 
met 25% is toch ook goed! Hun veronderstelling is echter nog altijd de 
drogreden “Covid19 is 10x erger dan de griep”. Die drogreden maakt het 
plausibel te stellen dat we alleen rekening moeten houden met de positieve 
gevolgen en dus niet hoeven te kijken naar de negatieve gevolgen van het 
dragen van mondmaskers. Voor wie de tunnel van het coronabeleid 
binnentreedt, is de daarbij horende tunnelvisie zo goed als onvermijdelijk. 

Tal van ziekteverwekkende virussen zijn beduidend kleiner dan de poriën 
van zelfs professionele maskers. Die poriën hebben in het beste geval een 
diameter van ongeveer 300 nanometer of 0,3 micrometer. Zij mogen niet 
kleiner zijn omdat het niet gewenst is dat zij op een-twee-drie verstopt 
geraken met stofdeeltjes of andere minuscule partikeltjes — de drager van 
een masker moet tenslotte vlot kunnen ademen, ook bij grote inspanningen. 
Onregelmatigheden in de productie of manipulatie van maskers kunnen 
gemakkelijk leiden tot grotere gaten, die geen enkel virus tegenhouden. De 
poriën in een masker zijn overigens niet de enige uitweg voor virussen. De 
randen van een masker sluiten niet overal evengoed aan op de huid, 
bijvoorbeeld rond de neus en over groeven, rimpels en pukkels. Niet ieder-
een is gladgeschoren of perfect onthaard. Zeker bij niet-professioneel 
gebruik wordt een masker regelmatig vastgepakt, verschoven, verwijderd, 
uitgerekt, opgeplooid en weer opgezet. Het wordt opgeborgen in niet-
steriele handtassen en broekzakken. Eventueel aanwezige ziekteverwekkers 
worden zo kwistig rondgestrooid.  

We horen wel zeggen dat het niet uitmaakt dat virussen te klein zijn om 
effectief door maskers te worden opgevangen, omdat zij [meestal] verpakt 
zitten in waterdruppeltjes die te groot zijn om door de maskerporiën te 
kunnen passeren. Iedereen weet echter dat waterdruppeltjes, zeker bij warm 
weer of in droge omgevingen snel verdampen of opdrogen en hun struc-
tuur verliezen wanneer ze uiteengewreven worden (bijvoorbeeld door de 
wrijving van een masker op de huid). De in een waterdruppeltje verpakte 
virussen verdampen uiteraard niet. Zij komen vrij wanneer het druppeltje 
verdampt of uitdroogt en gaan dan vlot door de poriën of via de randen van 
het masker de vrije ruimte in. Een vergelijking van spectaculaire foto’s van 
de uitstoot van waterdruppeltjes bij niesbuien van ongemaskerde en gemas-

                                                                                                                                 
 

for  Evidence -Bas ed  Medi cine  (cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/) 
D.G. Rancour, “Masks Don’t Work: A Review of Science Relevant to COVID-19 Social 
Policy”", River Cities Reader, 11 juni 2020; rcreader.com/commentary/masks-dont-work-
covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy (zie ook commentaar en debat 12 
augustus, 2020, rcreader.com/commentary/still-no-conclusive-evidence-justifying-mandatory-
masks ); overzicht op swprs.org/face-masks-evidence/ 
Ten slotte, zie hieronder, pagina 221 
175 acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817 
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kerde personen is dus nauwelijks relevant om de effectiviteit te illustreren 
van de bescherming die maskers bieden tegen de verspreiding van virussen. 
Overigens tonen vele van die foto’s dat een masker meer effect heeft op de 
richting van de uitstoot dan op de omvang ervan.  

Chirurgen dragen een masker op de eerste plaats om de open wonden 
van hun patiënten te beschermen tegen hun eigen speekseldruppeltjes, die 
altijd wel een lading bacteriën of virussen bevatten, en ook om zichzelf te 
beschermen tegen bloedspatjes. Verdoofde patiënten, wier gezicht vaak ook 
nog door een doek bedekt is, stoten niet veel virussen of bacteriën uit. 
Chirurgen en hun assistenten met zelfs maar een vermoeden van een be-
smettelijke ziekte komen normaliter niet in de operatiekamer. Regelmatig 
(na een half uur of een uur) zorgt een speciaal daartoe opgeleide verpleger 
in steriele kledij en met steriele handschoenen ervoor dat de chirurg een 
vers steriel masker krijgt. Immers, bij langdurig dragen wordt een masker 
vochtig en vocht is een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën en 
schimmels en een goed bewaarmiddel voor virussen. Andere artsen dragen 
een masker (uitgerust met een ventiel) vooral om zichzelf te beschermen. 
De lucht die zij inademen gaat door het masker, de lucht die zij uitademen 
gaat door het ventiel zo naar buiten.  

Er zijn geen aanwijzingen die de effectiviteit of de efficiëntie van 
maskers in de openbare ruimte aantonen.176  

Bij de overdracht van respiratoire virussen speelt nauw (<1 m) face-
to-face contact de doorslaggevende rol. Dat contact moet ook enige 
tijd duren (≥ 15 minuten) vooraleer er zelfs maar een risico op 
overdracht kan ontstaan. Contacten in de openbare ruimte zijn zelden 
van dien aard, zodat een effectieve overdracht van infectueuze 
druppeltjes in deze situaties zeer onwaarschijnlijk lijkt. Afstand 
houden tijdens gesprekken maakt het dragen van maskers overbodig.  

[...] een maskerplicht in openbare ruimtes is zelf een besmettings-
gevaar omdat de vereiste handhygiëne niet kan worden nageleefd. 
Maskers verminderen niet het aantal indirecte contacten met ziekte-
verwekkers via besmette oppervlakken. Integendeel, ze komen 
mogelijk vaker voor bij mensen met dan bij mensen zonder masker 
[bijvoorbeeld, wanneer een masker de drager een vals gevoel van 
veiligheid geeft].177 

Sommige mensen hebben de goede gewoonte door hun neus in te 
ademen en via hun mond uit te ademen. Hen verplichten het masker ook 
over hun neus te trekken, biedt geen bijkomende bescherming aan anderen. 

In een rapport voor de Ontario Civil Liberties Association, was D.G. 
Rancourt niet mals voor de plots opduikende mondmaskermanie: 

Een verwerpelijke nieuwe mantra ligt op de lippen van volksgezond-
heidsfunctionarissen en politici in de wereldwijde campagne om 

                                                   
 

176 thefederalist.com/2020/10/29/these-12-graphs-show-mask-mandates-do-nothing-to-stop-
covid/ 
177 Ines Kappstein, "Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine 
Wirksamkeit", Krankenhaushyg i ene  up2date 2020; 15(03): 279-295; DOI: 10.1055/a-
1174-6591 (thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591 
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universele maskering in openbare ruimtes af te dwingen: “Er is een 
groeiend aantal bewijzen”. Die propagandistische zin dient vijf hoofd-
doelen: 1) Verkeerdelijk de indruk wekken dat er voldoende bewijs is 
voor de stelling dat maskers de overdracht van covid19 verminderen. 
2) Commentaren in wetenschappelijke tijdschriften ten onrechte voor-
stellen als “bewijs”. 3) Het feit verbergen dat een decennium aan 
beleidservaring met maskers het tegendeel bewijst, namelijk dat 
maskers niet effectief zijn bij virale aandoeningen van de luchtwegen. 
4) Verhullen dat er empirisch bewijs is dat stoffen maskers de 
uitademing (boven, onder en door de maskers) van wolken van 
zwevende aërosols niet voorkomen. 5) De aandacht afleiden van de 
aanzienlijke en bekende schade en risico’s die kunnen optreden bij 
niet-professioneel gebruik door het grote publiek.178 

Hoewel griepepidemieën even dodelijk kunnen zijn als de huidige 
corona-epidemie, kan ik mij geen enkel griepseizoen herinneren waarin 
huisartsen bij consultaties en huisbezoeken een mondmasker droegen of 
hun patiënten niet wilden ontvangen, indien die niet gemaskerd waren. 
Enige jaren geleden stonden tal van Europese landen in rep en roer over 
moslimvrouwen die met een sluier of een andere gezichtsbedekking op 
straat kwamen. Nu wordt in tal van landen een hetze gestookt tegen 
mensen die zich met open gelaat in de openbare ruimte vertonen. In de 
koude, vochtige dagen van herfst en winter dragen vele mensen spontaan 
een sjaal, maar er wordt geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit daarvan 
om de verspreiding van virussen te voorkomen, hoewel men in het voorjaar 
mensen er voortdurend op wees dat ze in de elleboogholte van hun mouw 
moesten niezen. 

Een mondmasker dragen is niet zonder gezondheidsrisico’s. Een dokter, 
James Meehan, waarschuwde dat het dragen van een masker “bekende 
risico's schept die goed bestudeerd zijn en die [nu, in het covid19 beleid] 
niet aan bod komen in de risicoanalyse. Ik zie patiënten met huiduitslag, 
schimmelinfecties, bacteriële infecties. Rapporten van mijn collega's over de 
hele wereld suggereren dat bacteriële longontstekingen toenemen. Hoe 
komt dat dan? Omdat ongetrainde mensen medische maskers dragen... Zo 
worden zij besmet.”179 

Wat wij uitademen is grotendeels CO2, een afvalproduct van chemische 
processen, in dit geval van levensnoodzakelijke processen in het lichaam 
zelf. Dat CO2 is, zoals andere menselijke uitwerpselen, goed plantenvoer 
maar niet gezond voor de mens zelf. In slecht verluchte ruimtes kan het 
langdurig herinademen van CO2 hypercapnie veroorzaken, een overmatige 
aanwezigheid van CO2 in het bloed die leidt tot hoofdpijn en vermindering 
van het algemeen prestatievermogen, zowel op fysiek als op mentaal vlak. 
Daarom wordt het mensen aangeraden in goed verluchte ruimtes te werken 

                                                   
 

178 D.G. Rancour, “Face masks, lies, damn lies, and public health officials: A growing 
body of evidence” 
DOI: 10.13140/RG.2.2.25042.58569, of archive.is/RuA5z 
179 globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-wearing/5725848 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.25042.58569
https://archive.is/RuA5z
https://www.globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-wearing/5725848
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of te sporten. Hoe zouden mondmaskers nuttig kunnen zijn voor oude of 
ziekelijke mensen die al bij de minste inspanning in ademnood geraken? 

Dr. Margareta Gries-Brisson, Medisch Directeur van The London 
Neurology & Pain Clinic: 

We weten dat onze zenuwcellen, bijvoorbeeld in de hippocampus, 
heel gevoelig zijn voor zuurstoftekort. De acute waarschuwings-
symptomen zijn hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, verminderde 
concentratie.… Maar terwijl de klachten over die symptomen 
verdwijnen doordat mensen eraan wennen, blijft de efficiënte werking 
[van de hersenen] aangetast. We weten dat neurodegeneratieve ziektes 
jaren tot decennia nodig hebben. Dus als je vandaag je telefoon-
nummer vergeet, is de storing in je hersenen mogelijk al 20 of 30 jaar 
geleden begonnen... Het tweede probleem van de hersenen is dat de 
verloren zenuwcellen niet langer geregenereerd worden: wat weg is, is 
weg.180 

Wat heeft een algemene maskerplicht te maken met volksgezondheid? 
Prof. Dr. Monica Gandhi, die gelooft in de effectiviteit van maskers maar 
geen voorstander is van een maskerplicht181, suggereert dat een masker de 
kans op een zware infectie verkleint en dus meer mensen de gelegenheid 
geeft te profiteren van lichte infecties om zo immuniteit te ontwikkelen. 
Dat maakt volgens haar universele maskerdracht een redelijk voorstel.182 Zij 
lijkt te veronderstellen dat in de normale omgang asymptomatische of mild 
symptomatische mensen ziekmakende dosissen virussen overdragen en dat 
maskers die overdracht verminderen tot een niveau dat nog enkel het 
immuunsysteem stimuleert. Zijn die veronderstellingen waar? Is er enig 
bewijs dat een algemene maskerplicht samengaat met een hogere groepsim-
muniteit en geen maskerdracht met een lagere? Een onderzoekje, geciteerd 
door de CDC, stelde vast, na ondervraging van symptomatische covid19 
patiënten:  

Op de vraag hoe vaak zij, in de voorafgaande periode van 14 dagen, 
een masker droegen, antwoordde 70,6% “altijd”; 14,4% “vaak”; en 
slechts 3,9% “nooit”.  

De percentages voor de controlegroep van asymptomatische personen 
waren nagenoeg identiek: 74,2%, 14,5% en 3,1%.183 Zij suggereren 
weliswaar dat maskers een heel geringe mate van bescherming bieden, maar 
doen ook de vraag rijzen naar de wetenschappelijke relevantie van een 
dergelijk “onderzoek”. Hoe letterlijk dienen we iemand te nemen die op een 
vraag antwoordt met “Altijd” of “Nooit”, wanneer het enige toegestane 

                                                   
 

180 Mijn samenvatting van het eerste deel van het interview op 
bitchute.com/video/SzCVLXCDzk87/ 
181 Zie het interview met prof. dr Monica Gandhi op 
youtube.com/watch?v=N8N5oduX1KQ 
182; M. Gandhi & G.W. Rutherford, “Facial Masking for Covid-19 — Potential for “Vari-
olation” as We Await a Vaccine”, nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2026913 ‘Variolation’ is 
de naam van het proces waarop de eerste generaties van vaccins waren gebaseerd: 
minieme dosissen actief virusmateriaal toedienen in de hoop dat die te gering zouden zijn 
om mensen ziek te maken maar groot genoeg om het immuunsyssteem te activeren. 
183 cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm  

https://www.bitchute.com/video/SzCVLXCDzk87/
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alternatieve antwoord “Vaak” is? Waarom citeert de CDC een dergelijk 
door subjectieve zelfrapportage vertekend onderzoekje? Om zich, bij 
gebrek aan solide takken, vast te klampen aan strohalmen?  

Laat ons even kijken naar de in bijlage (hieronder, pagina 221) weer-
gegeven historische grafiek van wel/geen maskerplicht tijdens de grote 
epidemie van de “Spaanse griep” (1918). Zij illustreert de ineffectiviteit van 
mondmaskers. Op zich bewijst zij uiteraard niets, maar zij is toch relevant. 
Men neemt nu immers aan dat de “Spaanse griep” niet, of niet alleen, een 
viraal verschijnsel was, maar wel, of in belangrijke mate, een bacteriologisch 
fenomeen (zie boven, voetnoot 107). Bacteriën zijn groter dan virussen. 
Maskers zouden dus effectiever moeten zijn tegen bacteriologische dan 
tegen virale besmetting. Maar, ook daar is in de grafiek niets van te merken. 

Het is uiteraard gemakkelijk, wanneer de corona-epidemie achter de rug 
is, onnozele zielen ervan te overtuigen dat de afwezigheid van coronasterf-
gevallen en covid19 hospitalisaties het gevolg is van de maskerplicht, die op 
een mysterieuze wijze het beweerde desastreuze effect van de versoepeling 
van lockdown- en quarantainemaatregelen zou compenseren. Dat argument 
is echter een drogreden, zoals eens te meer aangetoond werd door de 
Zweedse ervaringen en door vergelijkingen op regionaal of gemeentelijk 
niveau in andere landen. In Zweden was er geen mondmaskerplicht en 
verdween de epidemie zonder lockdown, quarantaine of andere aantastin-
gen van fundamentele rechten en vrijheden. Evenmin was er sprake van 
veel vrijwillige mondmaskerdracht. Dat bleek uit een overvloed van Zweeds 
foto- en videomateriaal.  

Nevenschade 

Waar er een oversterftepiek was, kwam die er pas nadat een al dan niet 
streng preventiebeleid werd geïmplementeerd. Men kan dan wel zeggen dat 
het allemaal nog veel erger zou geweest zijn zonder strenge maatregelen, 
maar de geringe hoogte van de Zweedse piek en de totale afwezigheid van 
pieken in andere landen lijken dat tegen te spreken. Daar komt bij dat het 
effect van een algemene maatregel niet onmiddellijk maar ten vroegste na 
een of twee weken (voor ziekenhuisopname) of twee tot drie weken (voor 
overlijden) in de medische statistieken merkbaar is. Voor covid19 betekende 
dit, dat men de oorzaak van de terugloop van ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen in de statistieken voor begin april moet zoeken in andere 
factoren dan lockdown- en quarantainemaatregelen.184 Het was daarom een 
redelijke hypothese dat de oversterftepiek van de veertiende of vijftiende 
week een effect was van het lockdownbeleid zelf, veeleer dan een bewijs 
van de virulentie van “het virus”.  

In welke mate heeft het lockdown- en quarantainebeleid bijgedragen tot 
de oversterftepieken in april? Gezien de twijfelachtige kwaliteit van 
medische statistieken is de vraag moeilijk te beantwoorden. Een positieve 
test van een personeelslid of een bewoner van een rust- en verzor-
gingstehuis was vaak genoeg om de gehele dienstverlening te ontregelen. 
Hetzelfde gold voor personeel en patiënten in ziekenhuizen. Volgens een 

                                                   
 

184 L. Stone, “Lockdowns don't work”; thepublicdiscourse.com/2020/04/62572/ 
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onderzoek gepubliceerd in het Heart Medical Journal en gerapporteerd in 
de Daily Mail185, meden mensen met ernstige medische aandoeningen 
opname in ziekenhuizen, hetzij uit schrik voor contact met covid19 
patiënten, hetzij noodgedwongen, omdat de hospitalen hun opnamebeleid 
gewijzigd hadden. De krant merkte op dat het aantal sterfgevallen als gevolg 
van hartaandoeningen in particuliere woningen van maart tot juli met 35 
procent was gestegen, terwijl het aantal sterfgevallen door hartziektes en 
beroertes in ziekenhuizen aanzienlijk daalde. De onderzoekers berekenden 
dat er door het uitstellen van ziekenhuisopname in totaal 2.085 extra 
sterfgevallen waren in Engeland en Wales. Tussen 2 maart en 30 juni 
zouden elke dag 17 mensen onnodig aan hartaanvallen overleden zijn. De 
Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodsituaties (SAGE)186 van de 
Britse overheid schatte dat in de volgende vijf jaar bijna 75.000 mensen 
zouden kunnen overlijden aan niet met covid19 verbonden oorzaken, “als 
gevolg van het lockdownbeleid”. Meer dan 30.000 van deze verwachte 
lockdownsterfgevallen zouden dan het gevolg zijn van niet tijdig 
opgespoorde kankers, geannuleerde operaties en gezondheidsproblemen die 
verband houden met de economische recessie uitgelokt door het lockdown-
beleid. Was het covid19 beleid in sommige landen morbieder en dodelijker 
dan “het virus”?187 Over die vraag werd in de officiële mededelingen met 
geen woord gerept. De pers schonk wel aandacht aan enkele human 
interest  stories  in de marge van het covid19 spektakel, maar hoedde zich 
ervoor die aan te grijpen als een motief om het coronabeleid fundamenteel 
ter discussie te stellen. Waarom slapende honden wakker maken? 

In de VS daalde de behandeling van patiënten met een acuut myo-
cardinfarct met 40%. De behandeling werd uitgesteld, wat leidde tot lange 
wachttijden.188 Dergelijke verschijnselen deden zich ook in andere landen 
voor.189 Het zal nog lang duren vooraleer de effecten van het beleid op de 
morbiditeit en mortaliteit van de bevolking in kaart zullen gebracht zijn — 
en dan blijft nog af te wachten of daar enige ruchtbaarheid aan zal gegeven 
worden. Het is uiteraard mogelijk dat er een vermindering is geweest van de 
“medische overconsumptie”, van onnodige chirurgische ingrepen, hospi-
talisaties, behandelingen en overdadig geneesmiddelenverbruik. Het is dan 
de vraag of dit effect al dan niet duurzaam zal blijken en of het vooral de 

                                                   
 

185 dailymail.co.uk/news/article-8774141/Coronavirus-UK-Lockdown-kill-75-000-thats-official-
projection .html 
186 
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/800
87/sage-guidance.pdf 
187 collective-evolution.com/2020/05/19/new-report-suggests-quarantine-may-have-already-
killed-more-seniors-than-the-coronavirus/ 
188 S. Reinstadler, e.a., “Effect of the COVID-19 Pandemic on Treatment Delays in 
Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction”, Journa l  of  Clin i ca l 
Medi cine , 2020;9:2183; Garcia S, e.a. “Reduction in ST-Segment Elevation Cardiac 
Catheterization Laboratory Activations in the United States during COVID-19 
Pandemic”, Journa l  of  the Ameri can Col l ege o f  Card iology ,  2020; 
S0735109720349135. 
189 Voor Duitsland A. Slagman, e.a., “Medical Emergencies during the COVID-19 
Pandemic: an Analysis of Emergency Department Data in Germany”, Deutsches  
Ärzt eb la t t  Int ernat i ona l , 2020; 117:545–52. 
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volksgezondheid dan wel de ziekteverzekeraars ten goede komt. Ook over 
andere gevolgen dan uitgestelde of afgelaste behandelingen en ingrepen, 
verminderde hulp aan zieke of bejaarde familieleden, buren of vrienden, en 
telefonische dokterconsultaties kan men voorlopig alleen speculeren. Denk 
aan ziektes, aandoeningen en verminderd prestatievermogen veroorzaakt 
door het langdurig dragen van mondmaskers; aan de ellende die het gevolg 
is van ogenschijnlijk kleine mankementen van de woning of de auto, van 
werktuigen of schoeisel die niet tijdig hersteld worden; aan leerachterstand 
wegens schoolsluitingen, psychische ontreddering; ziektes en zelfdodingen, 
overmatig alcohol- of druggebruik of sigaretten roken, huishoudelijk geweld 
en kindermisbruik wegens gedwongen isolement, aanhoudende frustratie, 
werkloosheid, langdurig inkomensverlies, vernietiging van materieel, 
intellectueel en moreel kapitaal, en dreigende faillissementen; ook aan 
bekende ziekmakers als gebrek aan beweging, frisse lucht en sociale 
contacten, en niet het minst, depressies, angst, stress, wanhoop en vereen-
zaming.190 Wie kan de schade meten die werd toegebracht aan baby’s, 
geboren in het najaar van 2019 of in 2020, voor wie behalve hun ouders en 
oudere broers of zussen, de wereld waarin zij wakker werden, bestond uit 
mensachtige wezens zonder gezicht? Daar bovenop komt het besef dat het 
ergste nog moet komen, namelijk de rekening voor de covid19 vertoning 
die, zoals dat altijd gaat, aan de “onderdanen” en niet aan de beleidmakers 
en hun experts zal worden gepresenteerd, een rekening die voor velen 
onder hen heel hun toekomst en die van hun kinderen dreigt te hypo-
thekeren. De gevolgen op het vlak van gezondheid, kwaliteit van leven en 
zelfs levensverwachting zijn niet te overzien, vooral dan in landen die niet 
over schijnbaar onuitputtelijke kredietlijnen beschikken en dus achteraan in 
de rij staan wanneer het erop aan komt herstelmaatregelen te financieren.  

Een eerste gezondheidseconomisch model uit het VK schatte de kosten 
voor elk kwaliteitsvol levensjaar (QALY, “quality-adjusted life year”) dat 
wordt gespaard door de lockdown op £220.000 tot £3,7 miljoen. Die kost-
prijs ligt ver boven de £30.000 die in de literatuur als redelijk wordt 
beschouwd.191 Dat was te verwachten, wanneer men om de levens van een 
gering aantal hoogbejaarde, meestal al ziekelijke mensen met enkele 
maanden, hoogstens een of twee jaar te rekken, maatregelen neemt die 
vooral jongere, gezonde en productieve mensen treffen — die men dan ook 
nog voortdurend intimideert met het argument “Wie niet braaf doen wat 
hun gezegd wordt, maken zich schuldig aan moord op hun ouders of 

                                                   
 

190 R.C. Kessler, P.E. Greenberg, "The economic burden of anxiety and stress disorders", 
in K.L. Davis e.a., 
Neuropsy chopharmacol ogy:  The Fi f th Genera t i on  of  Progres s  (2002), hoofdstuk 6 (zie 
acnp.org/wp-content/uploads/2017/11/ch67_981-992.pdf); F. Feys, S. Brokken, S. De 
Peuter, “Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 lockdown in Belgium: the 
impact on mental health and wellbeing” [Preprint]. psyarxiv.com/xczb3/ (Online op 22 
mei, 2020, laatst aangepast op 6 oktober, 2020) 
191 D. Miles, M. Stedman M, A.Heald, “Stay at Home, Protect the National Health 
Service, Save Lives—a cost-benefit analysis of the lockdown in the United Kingdom.” 
In t ernat i ona l Journa l  of  Cl in i ca l  Pract i ce , 13 augustus, 2020, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.13674 
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grootouders”. Wie zijn de door eigenwaan verteerde hotemetoten die zich 
op die manier tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen 
wringen? Welke grootouder die zichzelf respecteert en van zijn kinderen en 
kleinkinderen houdt, slikt het walgelijke argument, “Alles draait om mij, 
jullie zijn van geen tel”, dat hun door beleidmakers en onnozelaars in de 
mond wordt gelegd? Immers, wat is dat argument anders dan een logische 
implicatie van het hypocriete voorwendsel “Hoe zwaar de last die wij u 
opleggen ook mag zijn, gehoorzaam ons onvoorwaardelijk, want wij [niet u] 
stellen het welzijn van uw ouders en grootouders op de eerste plaats”? Welk 
kind of kleinkind dat van zijn ouders of grootouders houdt, scheept hen af 
met de mededeling “Jullie zijn mij dierbaar maar niet zo dierbaar als de 
onbekenden, wier bevelen mij via de krant of de televisie bereiken”?  

Op 7 oktober waarschuwde de Wereldbank 

De Covid-19-pandemie zal dit jaar naar verwachting nog eens 88 
miljoen tot 115 miljoen mensen in extreme armoede duwen, en het 
totaal zal in 2021 oplopen tot wel 150 miljoen, afhankelijk van de 
ernst van de economische krimp... Extreme armoede, gedefinieerd als 
leven van minder dan 1,9 dollar per dag, zal dit jaar waarschijnlijk 
tussen 9,1 procent en 9,4 procent van de wereldbevolking treffen.192 

Een dag later kwam dit: 

De Wereldgezondheidsorganisatie is geen voorstander van lockdowns 
als het belangrijkste middel om dit virus te bestrijden... Kijk wat er 
gebeurt met armoedeniveaus. Het lijkt erop dat we volgend jaar 
wellicht een verdubbeling van de armoede in de wereld zullen hebben; 
en op zijn minst een verdubbeling van ondervoeding bij kinderen, 
omdat kinderen op school geen maaltijden krijgen en hun ouders, in 
arme gezinnen, het niet kunnen betalen.193 

Eerder al, op 27 juli, had UNICEF gewaarschuwd; “Een bijkomend 
aantal van 6,7 miljoen kinderen onder de 5 jaar zou dit jaar door 
ondervoeding bedreigd kunnen worden als specifiek gevolg van de sociale 
en economische weerslag van de pandemie” 194, dus van het covid19 beleid 
(want van de weerslag van de pandemie als zodanig was zo goed als niets 
bekend). UNICEF repte met geen woord over de beweerde weldaden van 
het beleid: het voorkomen van overbelasting van ziekenhuizen, het aantal 
dagen dat aan het leven van tachtigplussers wordt toegevoegd, en dergelijke. 
Hoe harteloos van UNICEF! Het is waar dat die weldaden misschien wel 
beoogd werden, maar ook dat nergens bewezen is dat het beleid enig effect 
had op de verwerkelijking ervan. Het is ook waar dat zij vooral in de “rijke 

                                                   
 

192 rt.com/business/502964-covid-pandemic-extreme-poverty/ 
193 youtube.com/watch?v=x8oH7cBxgwE&feature=youtu.be&t=915 (#25ste minuut) Dit 
interview, met Prof. David Nabarro (een typische internationale carrièrebureaucraat en nu 
bijzonder Covid19 gezant van de WGO) is overigens een goed voorbeeld van de 
dubbelzinnigheid en hypocrisie van de WGO: tegelijkertijd warm en koud blazen, paniek 
zaaien en pleiten voor redelijkheid, zonder iets substantieels te zeggen.. 
194 unicef.org/press-releases/unicef-additional-67-million-children-under-5-could-suffer-wasting-
year-due-covid-19; zie ook thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31647-
0/fulltext 
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landen” als argumenten werden gebruikt, niet in landen waar de organisatie 
de meeste van haar humanitaire acties ontplooit. Maar toch: hoe harteloos 
van UNICEF om koud water te willen gieten over dat warme “met zijn 
allen slaan we er ons wel doorheen” covid19 gevoel — en dan nog door 
over kinderen te beginnen, nota bene de leeftijdgroep die het minst be-
dreigd wordt door het virus! Hoe berekenend om snel-snel $2,4 miljard te 
vragen voor onmiddellijke noodhulp aan kinderen in zonnige landen!  

Een waarschuwing van de Duitse minister van Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling, Gerd Muller, in het Handelsblatt van 23 september, 
2020: 

Anticoronavirusmaatregelen zullen aanzienlijk ernstiger gevolgen 
hebben dan de ziekte zelf, vooral in ontwikkelingslanden. De 
pandemie heeft al geleid tot een van de grootste honger- en 
armoedecrises over de hele wereld — en nog meer schade zal worden 
aangericht door de maatregelen die worden genomen om de pandemie 
te bestrijden. 

We verwachten dit jaar alleen al op het Afrikaanse continent 400.000 
extra sterfgevallen als gevolg van malaria en hiv, terwijl nog een half 
miljoen aan tuberculose zal overlijden. 

De situatie vloeit voort uit het feit dat het Westen, en de EU in het 
bijzonder, zijn hulpinspanningen heeft ingezet om het coronavirus 
thuis te bestrijden in plaats van de armen elders te helpen. De Covid-
19-pandemie heeft het Westen verblind, waardoor het de toenemende 
problemen in de rest van de wereld uit het oog heeft verloren. 195 

De minister sloot niet uit dat er een nieuwe golf van massale migratie zou 
komen als gevolg van het coronavirus en de strijd ertegen. De verwaar-
lozing van ontwikkelingsregio's door het Westen zal leiden tot armoede, 
oorlogen en als gevolg daarvan een nieuwe stroom vluchtelingen. 

Waarom — en voor wie — zijn de slachtoffers van het coronabeleid 
alleen maar nevenschade, nauwelijks de moeite waard vermeld te worden 
naast de mensen die nu plots “covid19 patiënten” heten, hoewel zij sympto-
men vertonen die al lang bekend zijn?196 Is er ergens enig bewijs te vinden 
voor de stelling dat het coronabeleid ook maar een mens tegen besmetting 
of infectie door “het virus” heeft gevrijwaard? Ik heb geen spoor van een 
dergelijk bewijs gevonden, tenzij men computermodellenbluf als weten-
schappelijk bewijs beschouwt. Ongetwijfeld heeft het beleid mensenlevens 
gered: Het zal wel zo zijn dat reis- en verplaatsingsbeperkingen gevolgen 
hebben voor het aantal verkeerslachtoffers. Heeft echter ooit enige beleid-
maker of verkeersdeskundige er in alle ernst voor gepleit het verkeer lam te 
leggen om zo het verkeer veiliger te maken?  

Covid19 arriveerde in de VS te midden van campagnes voor de presidents-
verkiezingen van november 2020. Partijdige claims en tegenclaims over 

                                                   
 

195 de.reuters.com/article/afrika-virus-m-ller-idDEKCN26E0MN, (23 september 2020), zie 
ook rt.com/news/501596-europe-coronavirus-lockdown-africa/ 
196 articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-
against-humanity.aspx 

https://de.reuters.com/article/afrika-virus-m-ller-idDEKCN26E0MN
https://www.rt.com/news/501596-europe-coronavirus-lockdown-africa/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/17/coronavirus-fraud-biggest-crime-against-humanity.aspx


 
 

94 
 

infectie- en sterftecijfers en hun economische implicaties domineerden het 
nieuws. Donald J. Trump, de zittende Republikeinse president, stelde aan 
de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor om 
een reddingsprogramma ter waarde van $2,2 miljard goed te keuren. Het 
Huis stemde daarmee in zonder bijeen te komen voor een bespreking en 
stemming. De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden 
bereidde ondertussen al een bijkomende financiering met $1,0 miljard voor. 
In minder dan een maand keurde het Congres ook een vaccinatiewet van 
$8,3 miljard goed en een pakket voor hulp aan personen voor een bedrag 
van $100 miljard. Ondertussen waren er discussies over “de noodzaak” van 
een wet die uitgaven ten bedrage van $1 miljard zou machtigen om “de 
economie opnieuw te stimuleren” en “de infrastructuur te herstellen”. Deze 
lawine van programma's kwam bovenop pakketten die het Federal Reserve 
Systeem (de “Fed”) het recht gaven om, in opdracht van de Amerikaanse 
schatkist, praktisch alle bedrijfsschulden (obligaties) op te kopen om hun 
waarde te ondersteunen en daarmee de illusie levendig te houden dat de 
bedrijven veilig en gezond zijn, zelfs in het licht van de economische 
ontwrichting en de kosten die covid19 verwacht werd te veroorzaken 
bovenop de ontwrichting en de kosten die het gevolg waren van de “grote 
recessie” van 2008 en de onbesuisde monetaire politiek die de Fed als 
antwoord daarop ontketend had.  

Ook in Europa maakten de regeringen reusachtige bedragen “vrij”, die 
dan werden voorgesteld als hulp aan de mensen die zwaar door het beleid 
getroffen werden. Er werd uiteraard met geen woord gerept over de men-
sen die zwaar getroffen zullen worden door dat mysterieuze proces dat 
“geld vrijmaken” heet. In feite gaat het om geld dat voor andere doeleinden 
bestemd was of om nieuwe schulden, dat wil zeggen nieuwe belastingen — 
zonder uitzicht op een datum waarop die schulden betaald zullen zijn. 
Wanneer de overheid geld uitgeeft dan zijn er altijd zichtbare winnaars, bij 
wie de kassa rinkelt. De overheid zelf heeft echter geen geld. Zij doet altijd 
anderen betalen — maar wie? Wie anders dan de altijd grote massa van 
onzichtbare verliezers. 

Vaccins 

De timing van de nieuwe aanbeveling van de WGO voor mondmasker-
gebruik was verdacht. Er werd wel meer getest, en die tests leverden tal van 
“positieve” resultaten op, maar van nieuwe covid19 doden of ziekenhuis-
opnames was zo goed als niets meer te merken—niet verwonderlijk, want 
het coronaseizoen was voorbij. Wat wel opviel was, dat het draagvlak voor 
het covid19 beleid snel begon af te brokkelen en dat, in de perceptie van het 
publiek, vaccins niet meer zo dringend leken. Voor sommige belangengroe-
pen was “het lastige, maar noodzakelijke mondmasker” echter een geschikt 
propagandamiddel om de coronapaniek op te vijzelen en te rekken tot in 
oktober of november, wanneer het volgende griepseizoen zou aanbreken. 
Indien de verwachte griepepidemie ernstig genoeg was en dus veel 
slachtoffers maakte dan kon men die toeschrijven aan het coronavirus. 
Immers, griep en covid19 hebben vele symptomen en complicaties gemeen. 
Het onderscheid tussen de twee vaststellen op basis van coronatests alleen 
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(dus niet van grieptests) geeft dan een vertekend beeld. Wie aan de griep 
maar met het coronavirus overlijdt, wordt dan bijna automatisch geteld als 
een coronadode, ook als de coronavirussen in zijn of haar lijf niet van aard 
of in voldoende aantal zijn om leed te berokkenen. Met de nodige media-
propaganda moest het echter mogelijk zijn de massa te doen geloven dat 
elke coronabesmetting, hoe gering ook, een gevaar voor de volksgezond-
heid is — en dat, anders dan bij andere besmettelijke ziektes, elke positieve 
test, elke ziekenhuisopname, a fortiori iedereen die met (niet door) het virus 
overlijdt handhaving of uitbreiding van uitzonderlijke noodmaatregelen en 
tirannieke vrijheidsbeperkingen rechtvaardigt.  

Een van de meest opmerkelijke feiten van 2020 was de quasivolledige 
afwezigheid van een griepepidemie, nadat de kranten over covid19 begon-
nen te mekkeren. Het is moeilijk te geloven dat sarscov2 bescherming biedt 
tegen het influenzavirus maar niet moeilijk te geloven dat, in het hysterische 
klimaat van het voorjaar, griepsymptomen op grote schaal voor covid19 
symptomen werden gehouden. “Don’t mention the flu” was immers een 
cruciaal onderdeel van de propaganda van de covid19 partij om haar critici 
in diskrediet te brengen. “Nee, dit is geen griep; het is tien keer erger dan de 
griep.” Door de paniekstemming erin te houden konden belanghebbenden 
binnen de medische sector de roep om een vaccin aanwakkeren en het 
terrein voorbereiden voor de introductie van algemeen verplichte vaccinatie 
— met andere woorden, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Global Vaccination Action Plan van tien jaar eerder (zie hierboven, 
pagina 13). Weliswaar was de vaccinindustrie er nog nooit in geslaagd een 
effectief vaccin tegen coronavirussen, bijvoorbeeld tegen gewone maar o zo 
lastige verkoudheden, te ontwikkelen, maar in 2020 was er nog nauwelijks 
een hersencel in de wereld te vonden die niet in overdrive ging bij het horen 
van het woord ‘coronavirus’. Dat moest wel een uniek business c l imate  
scheppen. 

Bovendien leek de farmaceutische industrie te azen op het gebruik van 
“genetische vaccins”, in het bijzonder mRNA vaccins.197 ‘mRNA’ staat 
voor “messenger ribonucleic acid”, een molecule die de genetische code 
bevat die levende cellen een bepaald proteïne doet produceren. Het 
proteïne moet dan een reactie van het immuunsysteem uitlokken die een 
bepaald virus zou neutraliseren. Dat is de theorie. Het beweerde voordeel 
van mRNA vaccins is dat zij snel en op grote schaal kunnen geproduceerd 
worden. Critici wijzen erop dat het toedienen van dergelijke vaccins 
eigenlijk neerkomt op genetische manipulatie van mensen, een ingreep in de 
manier waarop het lichaam lichaamseigen cellen produceert.198 Het risico 
van genetische vaccins is dat niet alleen de gewenste maar ook ongewenste 
effecten een permanent deel van het leven van de gevaccineerden gaan 

                                                   
 

197 Julie Beal, “A Guide to the Ronavax — Understanding the Experimental Coronavirus 
Vaccines” (26 september, 2020) activistpost.com/2020/09/a-guide-to-the-ronavax-
understanding-the-experimental-coronavirus-vaccines.html; voor mRNA vaccins, zie 
science.news/2020-05-25-mrna-vaccines-how-they-work-coronavirus.html 
198 21stcenturywire.com/2020/05/16/robert-kennedy-jr-exposes-big-pharma-fauci-and-the-
danger-of-a-covid-19-vaccine/ (het interview start op 2:12) 

https://www.activistpost.com/2020/09/a-guide-to-the-ronavax-understanding-the-experimental-coronavirus-vaccines.html
https://www.activistpost.com/2020/09/a-guide-to-the-ronavax-understanding-the-experimental-coronavirus-vaccines.html
https://science.news/2020-05-25-mrna-vaccines-how-they-work-coronavirus.html
https://21stcenturywire.com/2020/05/16/robert-kennedy-jr-exposes-big-pharma-fauci-and-the-danger-of-a-covid-19-vaccine/
https://21stcenturywire.com/2020/05/16/robert-kennedy-jr-exposes-big-pharma-fauci-and-the-danger-of-a-covid-19-vaccine/
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uitmaken — net zoals bij personen met een genetische afwijking — en 
misschien zelfs van zijn of haar nakomelingen. De technologie stond (staat) 
nog in de kinderschoenen en was (is) nog nooit op grote schaal getest. 
Ongewenste of kwalijke bijwerkingen zijn nog niet onderzocht of 
geëvalueerd, en zeker niet geëlimineerd. Uiteraard kan niemand zeggen wat 
het gecombineerde effect zal zijn van het inspuiten van een ander genetisch 
vaccin telkens wanneer een nieuw virus of een voldoend afwijkende mutant 
of variant van een oud virus de ronde begint te doen. Wie kijkt uit naar een 
tijd waarin ‘tweevoetig vaccincocktail’ een wetenschappelijk verantwoord 
synoniem voor ‘mens’ zal zijn? 

De geïnteresseerde lezer vindt een uitvoerige uiteenzetting over de 
schadelijke bijwerkingen van vaccins in het boek Adverse Effec ts of  
Vaccines  — Evidence and Causality  (National Academies Press, 2012)199, 
uitgegeven door het Institute of Medicine van de National Academies in 
Washington D.C. Het boek telt 895 pagina’s. Het bevat wel een bespreking 
van griepvaccins, maar niet van enig vaccin tegen coronavirussen. Die 
virussen worden nergens vermeld. Begrijpelijk: er waren geen effectieve 
vaccins tegen coronavirussen. Op een handvol specialisten na, had nage-
noeg niemand enige interesse in die virussen.  

Vaccinatie houdt risico’s in. Zij kan ontstekingen van het zenuwstelsel 
veroorzaken.200 Een vaccin kan gevaarlijker zijn dan het virus waar ze men-
sen zouden moeten tegen beschermen: 

Onderzoekers moeten in het bijzonder begrijpen of het vaccin 
dezelfde soorten immuunsysteemstoringen veroorzaakt die zijn 
waargenomen bij eerdere vaccinontwikkeling. Sinds de jaren zestig 
hebben tests van vaccinkandidaten voor ziekten zoals dengue, respi-
ratoir syncytieel virus (RSV) en ernstig acuut respiratoir syndroom 
(SARS) een paradoxaal fenomeen aangetoond: sommige dieren of 
mensen die het vaccin kregen en later werden blootgesteld aan het 
virus ontwikkelde een ernstigere ziekte dan degenen die niet waren 
gevaccineerd (201). In bepaalde gevallen leek het door het vaccin 
gestimuleerde immuunsysteem een onbedoelde reactie op de natuur-
lijke infectie te lanceren.202 

De effecten en neveneffecten van vaccinatie zijn vaak heel verschillend 
voor verschillende groepen (jong vs. oud203, gezond vs. ziekelijk, man vs 
vrouw, zwanger). Zij verschillen ook van het ene individu tot het andere, 
want ieder menselijk lichaam is altijd wel in het ene of andere opzicht uniek. 
Wat de pers en de vaccinproducenten ook mogen beweren, het onderzoek 
van de effecten en neveneffecten van vaccinatie tegen het coronavirus dat 
verondersteld wordt covid19 te veroorzaken is verre van compleet. Het is 
dan de vraag of die vaccins medisch verantwoord zijn dan wel hoofdzakelijk 

                                                   
 

199 commed.vcu.edu/IntroPH/Communicable_Disease/2012/adverseffectsVaccines.pdf 
200 oatext.com/post-vaccination-inflammatory-syndrome-a-new-syndrome.php#gsc.tab=0 
201 S. M. Tirado, K. J. Yoon, “Antibody-dependent enhancement of virus infection and 
disease”, Viral Immunol. 16, 69–86 (2003) 
202 pnas.org/content/117/15/8218#ref-1 
203 academic.oup.com/cid/article/46/7/1078/291620 

https://commed.vcu.edu/IntroPH/Communicable_Disease/2012/adverseffectsVaccines.pdf
https://www.oatext.com/post-vaccination-inflammatory-syndrome-a-new-syndrome.php#gsc.tab=0
https://www.pnas.org/content/117/15/8218#ref-1
https://academic.oup.com/cid/article/46/7/1078/291620


 
 

97 
 

dienen om de kas van de farmaceutische industrie te spekken of de ijdelheid 
van politici te strelen. Dr. Wolfgang Wodarg en Dr. Mike Yeadon dienden 
daarom een petitie in bij EMA, het European Medicines Agency, om 
overhaaste goedkeuring te weigeren voor vaccins die niet het gehele gamma 
van veiligheidstests met goed gevolg hebben doorgemaakt.204 

Ten minste een vaccinproject (van AstraZeneca en de Universiteit van 
Oxford) diende voortijdig te worden stilgelegd, toen een proefpersoon 
tekenen van transverse myelitis205 vertoonde. Op 17 oktober meldden 
de Braziliaanse autoriteiten dat een Braziliaanse vrijwilliger in dat 
project aan covid19 overleden was.206  

Dat mocht de rush naar een vaccin echter niet temperen. Zolang de corona-
paniek bleef aanhouden, kon men het publiek overtuigen met het maxime 
“Nood breekt wet” — ook, blijkbaar, de wetten van voorzichtigheid, 
gezond verstand en elementaire ethiek. De industrie kon er op rekenen dat 
in het opinieklimaat van de coronapaniek nogal wat overheden geneigd zijn 
het gebruik toe te staan van vaccins die in normale omstandigheden pas na 
jaren onderzoek en testen vrijgegeven worden. Paniek is echter altijd een 
slechte raadgever. Uiteraard probeerden vaccinproducenten hun macht en 
invloed in politiek en media aan te wenden om overheden te motiveren een 
massamarkt te creëren voor hun nog niet bestaand product. De paniek 
zorgde ervoor dat autoriteiten en beleidmakers zich zeer gewillig opstelden, 
onder meer door met wetenschappelijk onverantwoorde, willekeurige 
maatregelen de opbouw van groepsimmuniteit te verhinderen en tijd te win-
nen voor de vaccinindustrie. Elke stijging van het aantal positieve test-
resultaten konden zij dan voorstellen als het bewijs dat de aangekondigde 
“tweede golf” eraan kwam. Er was echter haast bij. Geleidelijk aan sijpelden 
berichten over de diagnostische waardeloosheid van de PCR tests door tot 
bij het grote publiek. Dat hield het risico in van nog maar eens een debacle 
voor de vaccinindustrie en de WGO, die het fiasco van de vaccinatie-
campagne ten tijde van de varkensgriepepidemie uit 2009 nog niet vergeten 
waren. 

Bovendien bleken de criteria die de producenten hanteerden het voor 
henzelf wel heel gemakkelijk te maken. Een opiniestuk in de New York 
Times van 22 september 2020 stelde: “Volgens de onderzoeksprotocollen 
die de vaccinproducenten eind vorige week [midden september, 2020] 
publiceerden, zouden vaccins voldoen, indien zij het risico op milde 

                                                   
 

204 sarahwestall.com/2-former-pfizer-top-executives-issue-stay-motion-to-eu-medicine-agency-
warning-vaccines-could-cause-permanent-infertility/ ; zerohedge.com/medical/ex-pfizer-exec-
demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and; 
Tekst van de petitie op scribd.com/document/487135032/Wodarg-Yeadon-EMA-Petition-
Pfizer-Trial-FINAL-01DEC2020-en-Unsigned-With-Exhibits#from_embed 
205 Transverse myelitis is een zeldzame ontstekingsziekte die letsel aan het ruggenmerg 
veroorzaakt, wat leidt tot meer of minder ernstige verzwakking, sensorische 
veranderingen en disfunctie van het deel van het zenuwstelsel dat, zonder tussenkomst 
van de wil en ook in een toestand van bewusteloosheid, levensnoodzakelijke functies 
regelt, zoals het hartritme, de ademhaling, de spijsvertering en tal van andere 
automatische processen en reflexen.. 
206 rt.com/news/504174-covid-vaccine-astrazeneca-volunteer-dies/ 

https://sarahwestall.com/2-former-pfizer-top-executives-issue-stay-motion-to-eu-medicine-agency-warning-vaccines-could-cause-permanent-infertility/
https://sarahwestall.com/2-former-pfizer-top-executives-issue-stay-motion-to-eu-medicine-agency-warning-vaccines-could-cause-permanent-infertility/
https://www.zerohedge.com/medical/ex-pfizer-exec-demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and
https://www.zerohedge.com/medical/ex-pfizer-exec-demands-eu-halt-covid-19-vaccine-studies-over-indefinite-infertility-and
https://www.scribd.com/document/487135032/Wodarg-Yeadon-EMA-Petition-Pfizer-Trial-FINAL-01DEC2020-en-Unsigned-With-Exhibits#from_embed
https://www.scribd.com/document/487135032/Wodarg-Yeadon-EMA-Petition-Pfizer-Trial-FINAL-01DEC2020-en-Unsigned-With-Exhibits#from_embed
https://www.rt.com/news/504174-covid-vaccine-astrazeneca-volunteer-dies/
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covid19 verlaagt, ook als er geen bewijs is zij soelaas brengen voor matige 
of ernstige vormen van de ziekte, dus dat vaccins de risico’s van zieken-
huisopname, opname op de intensieve zorg, of overlijden verminderen.”207 
Die waarschuwing herinnert ons aan de statistische illusie van de 
effectiviteit van griepvaccins (zie boven, pagina 37). 

Overheidsexperts en de WGO lieten echter ook steeds vaker horen dat 
een vaccin geen wondermiddel is en dat de eventuele introductie ervan op 
de markt niet mag geïnterpreteerd worden als een reden om strikte 
maatregelen te versoepelen. Mensen moesten zich er maar mentaal op voor-
bereiden dat vaccinatie maar een onderdeeltje was van het coronabeleid. 
Dat beleid was ingevoerd en goedgepraat met het argument “Het is maar 
voor eventjes, tot er een vaccin is”, maar het was stilaan duidelijk geworden 
dat het andere dan alleen maar volksgezondheidsdoeleinden diende 
(daarover meer in de Nabeschouwing, pagina 106).  

In de mededelingen aan het publiek werd zedig gezwegen over de 
effectiviteit en de efficiëntie van vaccinatie, ook over de maatstaven die 
voor de beoordeling daarvan relevant zijn.208 Voor individuen is de veran-
dering in het absolute risico als gevolg van een vaccinatie van betekenis, niet 
de relatieve risicovermindering in vergelijking met iets anders. De een-
voudigste maatstaf voor de effectiviteit van een bepaald soort medische 
interventie is NNT (“number of treatments”, het aantal patiënten dat moet 
behandeld worden om het gewenste resultaat te bereiken bij ten minste één 
patiënt). Dit cijfer is belangrijk omdat geen enkel medicijn 100% effectief is 
bij elke patiënt. Hoeveel mensen moet men inenten om één coronadode of 
een patiënt op “Intensieve zorg” minder te hebben? Over het relevante 
NNT hoort het publiek echter weinig. Het is voor de meeste geneesmid-
delen (inclusief vaccins) vrij deprimerend. Voor het vaccin van Pfizer komt 
het uit op 256 (op basis van de door het bedrijf zelf verstrekte informatie 
over de tests). Hier volgt de berekening209: 

Het vaccin van Pfizer ‘is mogelijk meer dan 90% effectief’ (Mahase 
[zie BMJ 2020; 371: m4347, 9 november]) Specifieke gegevens worden 
niet gegeven, maar het is eenvoudig genoeg om de betrokken aantallen 
te benaderen, op basis van de 94 covid19 gevallen in een studie 
waaraan ongeveer 40.000 proefpersonen deelnamen: 8 gevallen in een 
vaccingroep van 20.000 en 86 gevallen in een placebogroep van 
20.000. Dit levert een Covid-19-risico op van 0,0004 [=8/20000] in de 
vaccingroep en 0,0043 [=86/20000] in de placebogroep.  

                                                   
 

207 Peter Doshi, Eric Topol, “These Coronavirus trials do not answer the one question we 
ought to know”, New York Times , 22 september 2020: 
nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html; zie ook 
lewrockwell.com/2020/11/gary-g-kohls/the-flawed-covid-19-vaccine-testing-programs-at-
moderna-pfizer-johnson-johnson-and-astrazeneca/; en 
bmj.com/content/371/bmj.m4037 
208 Voor griepvaccinaties, theconversation.com/the-flu-vaccine-is-being-oversold-its-not-that-
effective-97688 
209 Zie bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4 

https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html
https://www.lewrockwell.com/2020/11/gary-g-kohls/the-flawed-covid-19-vaccine-testing-programs-at-moderna-pfizer-johnson-johnson-and-astrazeneca/
https://www.lewrockwell.com/2020/11/gary-g-kohls/the-flawed-covid-19-vaccine-testing-programs-at-moderna-pfizer-johnson-johnson-and-astrazeneca/
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037
https://theconversation.com/the-flu-vaccine-is-being-oversold-its-not-that-effective-97688
https://theconversation.com/the-flu-vaccine-is-being-oversold-its-not-that-effective-97688
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4
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Het relatieve risico van vaccinatie (RRv) is dus 0.093 [=8/86] of 9,3%. Dit 
stemt overeen met een reductie van het relatieve risico (RRR) op van 90,7% 
[=100-9.3%].  

Dit klinkt indrukwekkend, maar de absolute risicoreductie voor een 
individu is slechts ongeveer 0,4% (0,0043-0,0004 = 0,0039).  

Een absolute reductie van het risico (ARR) van een sarscov2-infectie met 
minder dan 0,4% is een schamel resultaat voor een miljarden kostend 
project. Overigens moeten we de cijfers van de vaccinproducenten met een 
grote korrel zout nemen. Testen op covid19 zegt weinig over infectie of 
besmettelijkheid. Uit de ARR kunnen we de NNT (hier “number to 
vaccinate”) berekenen: 

Het “Number Needed To Vaccinate” (NNTv) is 256 [=1/0.0039], wat 
betekent dat om slechts 1 Covid-19-geval te voorkomen 256 personen 
het vaccin moeten krijgen; de andere 255 personen hebben geen 
voordeel, maar zijn mogelijk wel vatbaar voor de bijwerkingen van het 
vaccin. 

De berekeningen hierboven waren gebaseerd op de eerste berichten over 
het Pfizer vaccin. Nadat aangekondigd werd dat het rivaliserende Moderna 
vaccin meer dan 95% effectief was, kwam ook BioNTech met dat cijfer 
naar buiten. Het had betrekking op een testpopulatie van 43.500, dus 
21.750 deelnemers in zowel de groep van de gevaccineerden als de 
placebogroep. Er waren niet slechts 94 ziektegevallen maar 170, waarvan 
162 in de placebogroep. Het vaccin was 95,1% effectief, met een RRR of 
effectiviteit van 95,1% en een ARR van 0,71%. Op basis van die cijfers 
komt de NNT voor het vaccin uit op 141 in plaats van 255. Men zou dus 
alle Belgen (ca 11.5 miljoen mensen) moeten vaccineren om iets meer dan 
81.500 individuen tegen een infectie met covid19 te behoeden. Dat geldt 
dan voor een land met, op 18 december, dus voor er ook maar iemand 
gevaccineerd werd, 618.204 “coronagevallen”, 18.371 “coronadoden” en 
42.402 “genezen coronapatiënten” (vanaf medio maart, 2020) — met 
andere woorden, een land met ten minste een half miljoen niet-gestorven 
“coronagevallen” die al in enige mate immuniteit tegen het virus 
opgebouwd hebben en nog veel meer mensen die, ook zonder vaccin, 
weinig of geen risico lopen.  

Nog minder vaak hoort publiek iets over NNH (“number of harms”), 
het aantal behandelde patiënten dat voldoende is om bij ten minste één van 
hen een ongewenst, schadelijk of dodelijk effect vast te stellen. NNH is 
belangrijk omdat er geen werkzaam genees- of preventiemiddel is dat 
helemaal geen nadelige bijwerkingen heeft.210 Wie kiest voor vaccinatie kiest 
ook voor misschien onnodige, mogelijk schadelijke vaccinatie. Zelfs wie 
vrede neemt met een NNT≥140 mag zich toch nog bedenkingen maken bij 
de NNH van vaccinatie, waarover nog maar weinig te zeggen valt, omdat 
daar nog geen systematisch onderzoek naar gedaan is en, gezien de haast-

                                                   
 

210 nytimes.com/2015/02/03/upshot/how-to-measure-a-medical-treatments-potential-for-
harm.html?rref=upshot&abt=0002&abg=1&_r=2 

https://www.nytimes.com/2015/02/03/upshot/how-to-measure-a-medical-treatments-potential-for-harm.html?rref=upshot&abt=0002&abg=1&_r=2
https://www.nytimes.com/2015/02/03/upshot/how-to-measure-a-medical-treatments-potential-for-harm.html?rref=upshot&abt=0002&abg=1&_r=2
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en-spoed-is-nu-ook-goed benadering van de vaccinproductie in 2020, ook 
niet kon gedaan worden. 

Het past eraan te herinneren dat het effect van vaccins (en andere medi-
cijnen) slechts een geringe rol heeft gespeeld in de dalende mortali-
teitscijfers van de voorbije eeuw, zowel voor wat betreft het algemene 
sterftecijfer als de sterftecijfers voor specifieke ziekten (zie hierboven, 
pagina 43, en hieronder, pagina 223 en pagina 224). De historische les is dat 
meer welvaart meer gezondheid oplevert. De covid19 hetze gaat van een 
ander standpunt uit: Vervang welvaartproductie door vaccinatie en alles 
komt goed. Hoe wereldvreemd moet men zijn om dat te geloven, zeker 
wanneer het gaat om vaccins tegen snelveranderende coronavirussen — 
vaccins die nog niet getest werden op hun effecten voor specifieke leeftijd- 
of andere mogelijk relevante groepen? Voor mensen jonger dan 40 jaar 
bedraagt de overlevingskans na een covid19 diagnose 99,99%, voor 
zestigplussers nog altijd meer dan 98,8% (zie boven, tekst bij voetnoot 83) 
— en dat in een jaar waarin artsen eigenlijk nog niets wisten over geschikte 
klinische behandelingen van de ziekte. Ik laat het graag aan onafhankelijke 
beroepsstatistici over uit te rekenen, desnoods tot het derde cijfer achter de 
komma, hoeveel verschil vaccinatie werkelijk maakt, zelfs in de veronder-
stelling dat de vaccins “absoluut veilig” zijn. Zij kunnen dan meteen ook 
proberen uit te zoeken of er in 2020 abnormaal hoge oversterfte was, en zo 
ja, hoeveel daarvan te wijten was aan een coronavirusepidemie en hoeveel 
aan het coronabeleid. 

Waarom wordt blijkbaar alle aandacht afgeleid naar experimentele vaccins, 
terwijl er ondertussen al veel onderzoek gedaan werd naar geneesmiddelen 
die goede resultaten geven bij de behandeling van covid19 en zelfs een 
profylactisch effect hebben? Hydroxychloroquine kreeg veel aandacht in de 
media(zie hieronder, pagina 142). Er zijn echter andere geneesmiddelen die 
effectief zijn tegen covid19. Een daarvan is ivermectin, dat ondertussen al 
met succes over de gehele wereld werd getest en toegepast.211 Zoals HCQ is 
het een al lang bekend en goedkoop middel. De “fact checker”, Snopes.com 
(in werkelijkheid een spreekbuis van de Establishmentmedia), waarschuwt: 
“Klinische proeven en verder onderzoek zijn nog steeds nodig om te 
bepalen of het medicijn zowel veilig als effectief is bij menselijke patiënten 
die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2.”212 Dat is een passe-partout 
boodschap, die veel meer op haar plaats is wanneer het om experimentele, 
in zeven haasten vrijgegeven vaccins gaat die niet door huisartsen aan hun 
patiënten maar door overheidsagenten en in een aantal landen door het 
leger aan onbekenden zullen worden toegediend. Op de Snopes website 
vindt men echter niets over vaccins behalve dan “weerleggingen” van 
“foute / onbewezen” meningen en berichten over die producten.  

                                                   
 

211 covid19criticalcare.com/ ; covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-
Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf ; ivmmeta.com/ ;en de 
persconferentie van Frontline COVID19 Critical Care Alliance: 

youtube.com/watch?v=4V3yxrJwJQs&feature=emb_logo 
212 snopes.com/fact-check/ivermectin-cure-coronavirus/ 

https://www.youtube.com/redirect?v=4V3yxrJwJQs&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BEbjZXUlFMX2NqZTg3YnpuNXFHWkRpZUl6UXxBQ3Jtc0tuWnRyR2ZrYUU0RC01T3hSdmJPZktFRzNyZ0xic0dZeVk4OVVublFqcVFYcW9mSEo0Yk95LUxxQzZ6U0M4eUxwT2dYSDRSeGZHR1pDdE9kY2E1c1lFSUhNVXdKVXRuVG5Oa05Kb0VwTFc4RlhVY28zNA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fcovid19criticalcare.com%2F
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://ivmmeta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4V3yxrJwJQs&feature=emb_logo
https://www.snopes.com/fact-check/ivermectin-cure-coronavirus/
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Ten slotte is het van belang inzicht te hebben in het administratief 
proces dat aan het vrijgeven van medische producten, inclusief vaccins 
voorafgaat. De experts in de relevante adviescommissies hebben vaak 
nauwe financiële en andere banden met de medische industrie.213 Dat is niet 
verwonderlijk, wanneer we het hebben over specialisten in disciplines 
waarin onderzoek in belangrijke mate door de ene of de andere industrie 
wordt gefinancierd en carrières en reputaties afhankelijk zijn van goede 
relaties met industriële insiders, die doorgaans goed ingelicht zijn over de 
nieuwste ontwikkelingen. In sommige landen leidt tot het beruchte 
“draaideurfenomeen”: industriële experts gaan voor een toezichthoudende 
instantie werken die hun diensten nodig heeft omdat zij te weinig kennis 
heeft van hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat, en toezichthoudende 
experts aanvaarden beter betaalde jobs in de industrie, die graag wil meer 
wil weten over de feitelijke werking van de toezichthoudende instantie. Na 
een tijdje is het voor niemand nog duidelijk wie wie controleert.  

Hoewel verplichte vaccinatie tegen covid19 in de meeste Westerse landen 
voorlopig nog uitgesloten is (wegens grondwettelijke bezwaren), hebben de 
autoriteiten toch al aan plan B klaar. Wie geen vaccinatiebewijs kan 
voorleggen loopt de het risico niet langer toegang te krijgen tot bepaalde 
overheidsdiensten (inclusief medische diensten), in aanmerking te komen 
voor allerlei vergunningen, of het voorwerp te worden van bijzondere 
verplichtingen.214 Zo staan werkgeversorganisaties staan onder druk om 
hun leden een “Geen vaccinatie dan geen werk” beleid aan te praten215. 
Niet-gevaccineerde werkzoekenden kunnen dan nog alleen terecht in het 
illegale arbeidscircuit.  

                                                   
 

213 putchildrenfirst.org/media/3.5.pdf ; childrenshealthdefense.org/defender/fda-cancer-cells-in-
vaccines/ 
214 zerohedge.com/political/chief-medical-officer-says-canadians-who-refuse-vaccine-wont-have-
freedom-move-around 
215 zerohedge.com/markets/no-vaccine-no-work-employers-discuss-making-covid-immunity-
mandatory-workers 

https://www.putchildrenfirst.org/media/3.5.pdf
https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-cancer-cells-in-vaccines/
https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-cancer-cells-in-vaccines/
https://www.zerohedge.com/political/chief-medical-officer-says-canadians-who-refuse-vaccine-wont-have-freedom-move-around
https://www.zerohedge.com/political/chief-medical-officer-says-canadians-who-refuse-vaccine-wont-have-freedom-move-around
https://www.zerohedge.com/markets/no-vaccine-no-work-employers-discuss-making-covid-immunity-mandatory-workers
https://www.zerohedge.com/markets/no-vaccine-no-work-employers-discuss-making-covid-immunity-mandatory-workers
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TEN SLOTTE 

Though this be madness yet there is method in’t.216 

De opbrengst van het coronabeleid wordt berekend in termen van gewon-
nen en verloren kwaliteitsvolle levensjaren. Het staat vast dat die berekening 
diep in het rood zal eindigen. Ik heb geen aanwijzing gevonden die enige 
geloofwaardigheid verleent aan de stelling dat het coronabeleid per saldo 
levens heeft gered. Waar er zinvolle vergelijkingen mogelijk waren, daar 
bleek dat maskers, afstandregels, contact beperkingen en dergelijke geen 
verschil maakten voor het verloop van de epidemie, maar wel aan de 
lopende band ziekmakende situaties creëerden: onbehagen, frustratie en 
angst. Van vele zijden is betoogd — ook door de WGO — dat algemene 
lockdowns in elk geval onverantwoord zijn. Zelfs Melinda Gates moest 
uiteindelijk toegeven dat zij en haar man en allen die zich door hen hadden 
laten overtuigen zich grondig misrekend hadden217, in het bijzonder voor 
wat betreft de economische gevolgen van de “harde aanpak”, die zij zo lang 
met hand en tand verdedigd hadden: “Dus wij nemen de pijn in de 
economische dimensie, enorme pijn, om de pijn in de ziekte- en doods-
dimensie te miniseren.” Ja, de economische pijn was enorm, maar stond 
daar enig positief resultaat tegenover in de “ziekte- en doodsdimensie”? 
Desondanks bleef het beleid gefixeerd op “de coronacijfers”, lang nadat het 
voor iedereen duidelijk moest geworden zijn dat die cijfers veel minder met 
het coronavirus te maken dan pers en politiek lieten uitschijnen, lang nadat 
men wist dat PCR tests absoluut onbetrouwbaar waren als middel om de 
aanwezigheid van een virulent (infectueus en besmettelijk) coronavirus te 
detecteren.  

De plaatsen waar de corona-epidemie uitbrak, Wuhan in China en de 
noordelijke provincies van Italië, stonden al langer bekend als haarden van 
tuberculose, een ziekte van het ademhalingsstelsel waarvan de symptomen 
niet veel verschillen van die van wat men in 2020 ‘covid19’ ging noemen. 
Naarmate covid19 aan gewicht won in de medische statistieken, leken 
tuberculose en andere longziektes en aandoeningen van het ademhalings-
stelsel uit die statistieken te verdwijnen. Dat fenomeen, in conjunctie met de 
vrijwel algemene toepassing van de regel “misschien covid19 dan zeker 
covid19” in diagnose- en rapporteringpraktijken, deed het vermoeden rijzen 
dat “corona” een al dan niet bewust, al dan niet opzettelijk gemanipuleerde 
vertekening van de medische werkelijkheid was. Dat vermoeden werd 
versterkt door overhaaste reorganisaties in de gezondheidszorg, die leidden 
tot uitstel en zelfs afstel van diagnoses en medische behandelingen van 
patiënten met andere niet minder levenbedreigende aandoeningen. Het ging 
dan om reorganisaties die hoe dan ook slachtoffers maakten en invloed 

                                                   
 

216 Shakespeare, Hamlet  (Act 2, scene 2) 
217 nytimes.com/2020/12/04/business/melinda-gates-interview-corner-office.html 

https://www.nytimes.com/2020/12/04/business/melinda-gates-interview-corner-office.html
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hadden op de algemene sterfte- en oversterftestatistieken, en om aandoe-
ningen die nu plots gedegradeerd werden tot “comorbiditeiten” van een 
besmetting met een virus dat nochtans al heel vroeg ontmaskerd werd als 
niet zo infectueus en niet zo besmettelijk “als eerst werd gedacht”. Het 
vermoeden werd nog meer versterkt toen de “coronababbel” in pers en 
politiek gewag begon te maken van “een tweede golf” veeleer dan er op te 
wijzen dat de virulentie van coronavirussen een seizoengebonden 
verschijnsel is, precies zoals dat voor influenza- en tal van andere virussen 
het geval is.  

De kosten van de obsessie met “corona” zijn nog niet volledig te 
berekenen, en dat geldt ook voor de steevast met veel bombarie in het 
vooruitzicht gestelde baten van een beleid dat, indien we de makers ervan 
zouden geloven, altijd “net niet streng genoeg” was of “net niet lang genoeg 
volgehouden werd”. Wat het beleid wel deed was een goedgelovig publiek 
met schuldgevoelens overladen en het ertoe aanzetten zondebokken te 
maken van sceptici, dissidenten en mensen voor wie leven wat anders is dan 
“doen wat hun gezegd wordt”. In het najaar werd ‘lockdownfeestje’ plots 
een algemeen gangbare term. Een massa hersenloze angsthazen noemde 
dergelijke feestjes schandalig en onverantwoord en uitte haar goedkeuring 
voor hoge boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging. Niemand van hen 
vond het echter de moeite waard te vragen, of die feestjes ook maar een 
enkel “coronageval” extra hadden opgeleverd. De autoriteiten deden ook 
geen moeite om te bewijzen dat die feestjes — uitlaatkleppen voor maan-
denlang opgekropte frustraties — een ernstig, vrijwel zeker gevaar voor de 
volksgezondheid vormden. Tussen haakjes: het moet gaan om een ernstig 
en vrijwel zeker gevaar, want elke menselijke handeling, elke bijeenkomst 
houdt wel enig risico in. Dat geldt ook voor elk repressief beleid. Het is 
uiteraard naïef te verwachten dat beleidmakers de gevaren van hun theatraal 
gedoe in de kijker zetten. Voor hen geldt: “Iedereen is potentieel schuldig, 
behalve wij. Indien men ons iets zou kunnen verwijten dan is het dat wij al 
te veel begrip tonen en te tolerant zijn voor uw menselijke zwakheden. 
Maar, al doet het ons pijn u van uw vrijheden en rechten te beroven, wij 
zullen niet aarzelen van ons hart een steen te maken en u te doen lijden op 
een manier die u niet licht zult vergeten!” Men zou willen geloven dat de 
pers, de media, de volksvertegenwoordigers de vragen stelden die de beleid-
makers liever niet hoorden, maar zij hielden hun mond of deden 
enthousiast mee in het coronatheater. 

Van officiële zijde was er nauwelijks enige — om niet te zeggen, geen — 
aandacht voor de fysieke, immunologische weerstand van de bevolking of 
voor goedkope, vrij te verkrijgen middelen om die te verbeteren. Het 
onderwerp “opbouw van groepsimmuniteit” was zo goed als taboe, althans 
zolang men die niet aan wijdverspreide vaccinatie kon toeschrijven. Ook 
voor goedkope behandelingen (hydroxychloroquine, ivermectin) voor 
patiënten in een vroeg stadium van covid19 was er nauwelijks aandacht en 
al helemaal geen publiciteit. Het leek erop alsof het beleid geen medische 
doeleinden had en alleen aanstuurde op intimidatie: “Gehoorzaam of sterf”.  
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Waar de overheid koos voor stoer gedoe, een harde aanpak met 
algemene lockdowns en quarantaines en complexe maar zinloze oefeningen 
in micromanagement van menselijk gedrag, daar keken mensen aan tegen 
aanzienlijke economische, sociale, culturele, psychische en medische neven-
schade. Die zal later toch tot uiting komen in hogere sterftecijfers of hogere 
belasting van de zieken- en ouderenzorg, psychiatrische instellingen, de 
rechtbanken, het gevangeniswezen, en andere voorzieningen van de 
verzorgingsstaat.218 Bovenop die fysieke belastingen komen dan onvermij-
delijk ontsporende staatsbegrotingen, hogere belastingen, lagere reële lonen 
en pensioenen, en ofwel een galopperende, kapitaalvernietigende inflatie 
ofwel een strikt beleid van besparingen (“austerity”) onder de voogdij van 
een aan niemand verantwoording verschuldigde internationale of suprana-
tionale instelling (het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de 
ene of de andere centrale bank). Dat zal zich, even onvermijdelijk, vertalen 
in verarming en frustratie van diverse bevolkingsgroepen en almaar 
driestere en meer gewetenloze pogingen om daar aan te ontsnappen; in 
politieke spanningen, onrust, eventueel geweld, oorlogen, en nieuwe massa-
le migratiebewegingen.  

De erfenis van het covid19 beleid zal meer en langer kwaad doen dan zijn 
onnozele meelopers in het Westen zich kunnen of willen indenken. Die 
meelopers zijn op zijn minst medeplichtig aan—en dus medeverantwoor-
delijk voor — datgene waar zij zich toe lenen. Ook zij zijn echter 
symptomen van de diepere culturele malaise die onvermijdelijk is wanneer 
“burgerzin” de plaats inneemt van ethisch bewustzijn, en propaganda de 
plaats van opvoeding. Dan worden de mensen herleid tot middelen voor de 
grootheidswaan van enkelen. Het is treurig dat zo velen zich zo gemakkelijk 
in een gefabriceerde paniek laten meeslepen dat zij bereid zijn ongeveer 
alles wat het leven de moeite waard maakt opzij te zetten voor de illusie van 
veiligheid. “De coronacijfers gaan de verkeerde kant op. Strengere 
maatregelen zijn dus nodig!” “De cijfers gaan de goede kant op, maar dat is 
geen reden om gerust te zijn!” Dat is gefabriceerde paniek. Het gaat hier 
immers om een virusinfectie die met een hoge waarschijnlijkheid dodelijk is 
voor hoogbejaarden “met levenbedreigende aandoeningen”, ernstig maar 
behandelbaar voor anderen wier gezondheid al danig gecompromitteerd is, 
en nagenoeg onmerkbaar voor alle andere mensen. Is sarrscov2 de enige 
ziekteverwekker waar dit voor opgaat?  

Helemaal nieuw was die fixatie op één cijferreeks niet. Het klimaat-
alarmisme dat dertig jaar geleden de geesten begon te beroeren was ook 
gebaseerd op één cijfer: de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Ook dat cijfer 
diende om alle aandacht af te leiden van de werkelijkheid en de illusie te 

                                                   
 

218 De verzorgingsstaat is de op een onoverzichtelijke veelheid van bijzondere doel-
groepen gefixeerde opvolger van de welvaartsstaat, die nog vooral aandacht had voor 
grote categorieën (bijvoorbeeld, “werknemers”, “werkgevers”, “werklozen”, “gepensio-
neerden”, “invaliden”) en algemene regelingen (“macro-economisch beheer”). In de 
verzorgingsstaat gaat het veel meer om micromanagement van menselijk gedrag. In 
extremis houdt het idee van de verzorgingsstaat in dat er voor iedere mens een 
gepersonaliseerd beleid klaarligt, “speciaal voor jou”. 



 
 

105 
 

wekken dat we aankijken tegen een absolute ramp waarvoor er nochtans 
een, althans in theorie, eenvoudige oplossing is: Weg met fossiele brandstof! 
Voor de corona-epidemie was er eveneens een eenvoudige oplossing: Duld 
geen andere mensen in uw onmiddellijke omgeving en laat u vaccineren! 
Het verschil? De corona-alarmisten kregen te horen: “Het is maar voor 
eventjes, tot een vaccin beschikbaar is. Daarna komt alles weer goed.” Voor 
klimaatalarmisten was de boodschap: “Wij kunnen het klimaat beheersen, 
als genoeg mensen zich schikken naar een beleid dat hun leven en dat van 
hun kinderen en kleinkinderen voor lange tijd zal ontredderen. Daarna, over 
vijftig of honderd jaar, wordt alles beter — echt waar, geloof ons.”  

In feite gaat het in het klimaat- en het corona-alarmisme om dezelfde 
boodschap: “Alleen onvoorwaardelijke onderdanigheid kan u redden.”Dat 
is altijd al een fabeltje geweest, maar na een eeuw van niet-aflatende 
propaganda via de massamedia gelden fabeltjes als werkelijkheid. Daarmee 
zitten we bij de kern van elke moderne, progressieve ideologie: “De realiteit 
is wat men zegt dat zij is” — met andere woorden, “De realiteit is een 
product van succesrijke fabulanten, een propagandaproduct.” Voor de 
technocratische volgelingen van die ideologieën wordt dat: “De maat-
schappij, de mens, de wereld, de planeet, het klimaat — alles is beheersbaar, 
alles is maakbaar”. Hoe krijgt men mensen zo gek dergelijke onzin te 
geloven? Door ze bang te maken, te terroriseren, met schuldgevoelens te 
beladen, te doen twijfelen aan zichzelf. Zolang dat lijkt te lukken, komt het 
einde van de systematische uitbuiting van georkestreerde irrationele angsten 
niet in zicht.  

Wanneer “Gehoorzaam of sterf” zich meester maakt van de geesten dan 
duurt het niet lang vooraleer “Gehoorzaam of wordt een paria” de 
overheersende zorg wordt in het dagelijkse leven en werken. Hoever zitten 
wij dan nog van een herinvoering van een veralgemeende slavernij — een 
regime waarin geleefd worden de maatschappelijke norm is en een eigen 
leven leiden een strafbare daad?  

Er blijft uiteraard de vraag, hoe men kan verklaren dat in elk geval in 
bijna de gehele Westerse wereld het coronabeleid nagenoeg volgens 
hetzelfde scenario werd uitgespeeld, ondanks het feit dat het formeel overal 
als een nationale kwestie werd beschouwd, en ondanks de grote objectieve, 
geografische, klimatologische, demografische, economische en politieke 
verschillen van de Westerse naties. Om die vraag te beantwoorden dienen 
we echter ons blikveld te verruimen en de evolutie — beter wellicht: de 
devolutie of decadentie — van de Westerse beschaving als geheel in 
ogenschouw te nemen.  
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 NABESCHOUWING  

 
ASPECTEN VAN DE CORONAMAATSCHAPPIJ 

Societies have always been shaped more by the nature of the media with 

which people communicate than by the content of the communication. 

The medium is the message.219 

 

Bovenop de hierboven (pagina 89) vermelde nevenschade mogen we nog 
een massa andere complicaties van het coronabeleid verwachten. Tijdens de 
coronacrisis en haar onmiddellijke nasleep voltrokken zich veranderingen in 
de politieke, economische, sociale en culturele werkelijkheid die grote 
hoeveelheden opgebouwde ervaring en kennis dreigen te vernietigen en 
mogelijk een gouden tijd inluiden voor opportunisten (waaronder zonder 
twijfel een aanzienlijk aantal gewetenloze lieden). Het is niet uitgesloten dat 
“corona” slechts het voorspel is van een veel omvattender crisis, waarin dan 
niet virologen en epidemiologen maar andere “deskundigen” als vijgenblad 
zullen dienen. 

Omdat “het virus” een mondiaal verschijnsel was, dat dan nog vooral in 
hoogontwikkelde landen aanleiding gaf tot draconische maatregelen, past 
het te vragen voor wie, voor welke groepen die maatregelen zo absoluut 
nodig waren, ondanks het feit dat hun wetenschappelijke verantwoording 
eigenlijk flinterdun tot onbestaand was. In het eerste deel van deze 
nabeschouwing verzamel ik een aantal bedenkingen bij wat er in de voorbije 
tien maanden zoal gebeurd is. In het tweede deel beschouw ik het 
coronajaar als een moment in een al lang aan de gang zijnde evolutie van 
vermaatschappelijking of socialisering en de daarbij horende robotisering 
van de mens. 

“““CCCuuuiii   bbbooonnnooo???”””   

Niet alleen individuen maar ook talrijke groepen, bewegingen, organisaties, 
bedrijven zagen “corona” als een mooie gelegenheid om hun plannen uit te 
voeren en hun doelstellingen te verwerkelijken, terwijl hun concurrenten, 
rivalen of tegenstanders door de crisis werden afgeleid of gefnuikt — dit 
alles onder een noodtoestand die vele openbare diensten ontregelde en 
korte metten maakte met anders alleen maar hinderlijke maar nu “onverant-
woorde, ja levenbedreigende” wettelijke procedures, rechten en vrijheden 
(“die efficiënt ingrijpen vertragen of zelfs onmogelijk maken”) en discussies, 
betogingen of protestbewegingen (“die het publiek in verwarring brengen”). 
In een noodtoestand is verwarring zaaien blijkbaar een exclusief overheids-

                                                   
 

219 Marshall McLuhan, Understanding Media :  The Extensi ons of  Man  (1964) 
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prerogatief. Dat doet de vraag rijzen of de verwarring die het beleid zaait 
een teken van incompetentie is of een onderdeel van de gekozen strategie. 
En wat betekent “efficiënt ingrijpen”, indien er geen duidelijk antwoord is 
op de vraag “Efficiënt voor wie, voor welk doel?” 

Vele beroepen en bedrijfssectoren waren te vinden voor crisismaat-
regelen. Het ging dan niet alleen om directeurs van ziekenhuizen die 
hoopten op noodsteun, compensaties voor te verwachten verliezen en 
hogere subsidies voor meer personeel en meer en modernere apparatuur, of 
om vakbonden van verplegend personeel die in actie kwamen om speciale 
vergoedingen te eisen voor “het vitale en nu ook levensgevaarlijke werk” 
dat hun leden leverden. Voor bedrijven in de sectoren van de biotech-
nologie, productie van medische apparatuur en grondstoffen, voor onder-
zoeksinstituten en universiteitsdepartementen (virologie, epidemiologie, 
moleculaire biologie, infectieziekten), en zeker voor de op miljarden-
contracten voor vaccinbestellingen azende farmaceutische bedrijven was de 
crisis potentieel een gouden zaak, althans indien zij ernstig genoeg zou zijn 
en lang genoeg zou duren.  

In elke crisis, echt of vermeend, zijn er wetenschappen en spitstechno-
logische bedrijven die goed boeren. Dat wist men al eerder, in de tijd van de 
AIDS crisis, om nog maar te zwijgen over de “catastrofale, antropogene 
klimaatopwarming”. Er zijn periodes waarin men over een bepaald pro-
bleem ongeveer alles kan publiceren wat er enigszins mee te maken zou 
kunnen hebben — zolang men het probleem niet minimaliseert of zelfs 
maar relativeert. In die periodes gaat de wetenschapsbureaucratie (hier-
onder, pagina 144) in overdrive. Er zijn dan grote geldstromen te beheren, 
mooie carrières te maken. 

Voor de producenten van vrij verkrijgbare voedingssupplementen was de 
crisis een onverwachte meevaller. Waarom zouden mensen wachten op een 
vaccin om hun immuunsysteem op gang te krijgen of te versterken, terwijl 
er overal natuurlijke middelen (bijvoorbeeld vitamine D220, zink221) ter 
versterking van dat systeem zonder voorschrift en voor weinig geld 
verkrijgbaar zijn? Hetzelfde kan gezegd worden over de aanbieders van 
onderwijs via het Internet. Waarom zouden mensen de voortdurende 
komedie van het normale onderwijs in coronatijd — scholen dicht, scholen 
open, scholen halfopen — ondergaan, terwijl er online massa’s degelijk 
onderwijsmateriaal voor zelfstudie voor weinig geld of zelfs gratis te 
verkrijgen is? Zeker in landen waar de meeste mensen nog niet zo verslaafd 

                                                   
 

220 Dr. John  Campbell, youtube.com/watch?v=V8Ks9fUh2k8 (over het gebruik van 
calficediol (versterkte vitamine D voor medische toepassing bij patiënten in kritieke 
toestand) en youtube.com/watch?v=7H2c0Zm6PFw; 
Dr. Roger Seheult, youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg 
221 J.B. Barnett, e.a.,"Effect of zinc supplementation on serum zinc concentration and T 
cell proliferation in nursing home elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial", American Joural of Clinical Nutrition, Vol.103, 3, maart 2016, 942-951 
(academic.oup.com/ajcn/article/103/3/942/4629756) A.J.W. te Velthuis e.a., “Zn(2+) 
inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores 
block the replication of these viruses in cell culture”, PLoS Pathogens; 4 november 2010, 
6(11):e1001176. 
journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001176. 

http://www.youtube.com/watch?v=V8Ks9fUh2k8
https://www.youtube.com/watch?v=7H2c0Zm6PFw
https://www.youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg
https://academic.oup.com/ajcn/article/103/3/942/4629756
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1001176
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zijn aan overheidsdiensten als in Europa het geval is, moet dat wel een 
factor zijn. Ook online-winkels, afhaaldiensten en pakjesbezorgers, compu-
ter- en smartphonebedrijven, software- en appontwikkelaars, Internet-
providers en webplatformen konden alleen maar welvaren bij de lockdowns 
en verplaatsingsbeperkingen van een beleid dat vooral conventionele 
winkels, bedrijven, horecazaken, andere “niet-essentiële” sectoren, scholen 
en culturele evenementen trof.  

Grote bedrijven en banken gingen onmiddellijk aan de slag om te onder-
zoeken waar het coronabeleid slachtoffers zou maken. Zij wilden weten 
waar zij (of hun belangrijkste klanten) zich in allerijl tegen risico’s dienden 
in te dekken maar ook waar er gaten in de markt zouden vallen, waar er 
over afzienbare tijd klantenbestanden, arbeidskrachten, voorraden en 
commercieel en industrieel vastgoed tegen uitverkoopprijzen beschikbaar 
zouden zijn. De crisis hield risico’s in maar bood ook enorme kansen. 
Misschien waren er ook in de zakenwereld mensen die door angst verlamd 
werden, maar zij waren een kleine minderheid.  

De coronacrisis kwam er in een jaar waarin de presidentsverkiezing in de 
VS op de agenda stond. Die zou, zonder “corona”, het voor de media 
belangrijkste evenement van het jaar geweest zijn. De combinatie van de 
twee zou gegarandeerd vuurwerk opleveren. Het stond immers vast dat de 
beeldvorming van “corona” in de media in hoge mate zou bepaald worden 
door wat er in en rond die verkiezing gebeurde, in het bijzonder de reacties 
van machtige financiële en politieke kringen op de vaak impulsieve uitla-
tingen van President Donald Trump. De invloed van die kringen op de 
media is geen geheim. Na de Tweede Wereldoorlog, voortbouwend op het 
pionierswerk van William Randolph Hearst (1863-1951) en naar het model 
van diens multinationale krantenketen, Hearst Communications222, waren 
de media zelf toegetreden tot het leger van big c orporat ions  en dus sterk 
vervlochten met de besognes van de nationale en internationale elites. Hun 
belang voor de elites nam nog toe, doordat voor mensen die door het coro-
nabeleid werkloos of immobiel waren gemaakt en in een frustrerend 
isolement waren terechtgekomen, de media nog het enige regelmatige 
contact met de buitenwereld waarborgden. Het was gemakkelijk mensen 
dagelijks te intimideren met “coronacijfers” die ze hoe dan ook niet konden 
interpreteren, omdat de berichtgeving nauwelijks enige context bood die 
een zinvolle interpretatie mogelijk maakte. De grote traditionele publieke 
media (kranten, weekbladen, radio, televisie) behoorden in elk geval tot de 
winnaars van de crisis.  

Al in de precoronatijd domineerden bedrijven van het kaliber van 
Google (YouTube), Facebook en Twitter de markt voor advertenties en, 
samen met de uitbaters van mobiele-telefonienetwerken, de handel in “big 
data” (onder andere, informatie over de locatie, gewoonten en voorkeuren 
van individuele gebruikers van de telecommunicatie-infrastructuur, die nu 
de gehele wereld omvatte). Zij konden zich ontpoppen tot de politiedien-
sten van het Worldwide Web (www). Zij deden dat al langer, in samenwer-
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king met en onder het waakzame oog van de officiële en geheime politie-
diensten van de staten, vooral de VS, waar sinds de aanslag op het World 
Trade Center in 2001, een groots opgezette “War on Terror” was 
begonnen, gecoördineerd door een National Security Agency (NSA) dat van 
het intercepteren, opslaan en analyseren van alle elektronische communi-
caties overal ter wereld een prioriteit maakte. Ontwerp van en controle over 
communicatienetwerken was altijd al een militaire en politiële prioriteit 
geweest.  

Politie- en inlichtingendiensten en de big-data industrie konden op nog 
grotere schaal dan voorheen gebruikmaken van het almaar toenemende 
internetverkeer, dat voor hen (maar niet voor de doorsnee gebruiker) uiterst 
transparant is. Voor hen zijn smartphonegebruikers wat veroordeelden met 
een enkelband zijn voor de gerechtelijke politie: gemakkelijk te volgen en te 
intimideren, binnenkort hopelijk volgzame mensen en, op iets langere 
termijn, op afstand bestuurbare mensachtigen (de stille hoop van de 
zogeheten “transhumanisten”223). De coronapaniek maakte iedereen 
vertrouwd met “contact tracing”, een begrip dat voorheen bijna uitsluitend 
in verband gebracht werd met scenario’s van spionage- en detectivethrillers 
of herinneringen aan totalitaire regimes (zoals de destijds, in 2006, 
ophefmakende film van Florian Henckel von Donnersmarck, “Das Leben 
der Anderen”, over de Oost-Duitse geheime politie, de Stasi). “Contact-
onderzoek” vertaalde zich nu onmiddellijk in suggesties voor een universeel 
implantaat dat het mogelijk zou maken elke verplaatsing en elk contact van 
iedere mens in een centrale gegevensbank te registreren, alsook wanneer hij 
tegen welke ziekte gevaccineerd was, en eventueel nog veel meer voor 
beleidsdoeleinden relevante informatie. Alsof leven nog alleen mogelijk zou 
zijn “inside the Matrix”224. Voor onwaarschijnlijk veel mensen werd een app 
die contactonderzoek mogelijk maakt een hebbedingetje — nutteloos voor 
henzelf maar een goudmijn voor de politiediensten en de big data indus-
trie.225 

Ook de producenten van “groene” energie zagen de coronapaniek wel 
zitten. Zij wisten heel goed dat bij normale economische activiteit geen van 
hun in ronkende beleidverklaringen vastgelegde en met plechtige overheids-
beloftes van massale subsidies ondersteunde doelstellingen haalbaar waren. 
Zij konden er nu op rekenen dat een lockdown en de daarbij horende 
economische recessie vooral de concurrentie (“fossiele brandstof”) zouden 
treffen en haar kredietwaardigheid aantasten. Tegelijkertijd zou een recessie 
de indruk wekken dat de voorhanden zijnde capaciteit voor hernieuwbare 
energie — goed voor 3 tot maximaal 5% van de mondiale energiebehoeften 
— op weg was om aan de drastisch gereduceerde vraag van de gebruikers te 
voldoen: 

                                                   
 

223 whatistranshumanism.org/ 
224 The Matr ix , 1999, een film (en kaskraker) van Lilly en Lana Wachowski 
225 dailymail.co.uk/news/article-8964263/ “GCHQ spionnen informeren Boris Johnson over 
de bewegingen van mensen om te zien of het publiek zich aan de lockdown houdt. 
Online zoeken naar werk wordt ook geanalyseerd om de impact op de werkgelegenheid te 
beoordelen.” 

https://whatistranshumanism.org/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8964263/GCHQ-cell-Downing-Street-offers-Boris-Johnson-minute-minute-data-public-movement.html
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De pauze tijdens lockdown veroorzaakt door de pandemie zal 
resulteren in een daling van 7% van de wereldwijde uitstoot van CO2 
in 2020. De VN stelt dat we tot 2030 elk jaar een daling van 7,6% 
nodig hebben om klimaat- en ecologische rampen te voorkomen. Dit 
betekent dat we elk jaar dezelfde daling moeten handhaven alsof we in 
lockdown leven.226 

Is er een betere manier om dat “alsof we in lockdown leven” te verzekeren 
dan het lockdownbeleid nog jaren te verlengen? 

Voor de olieproducenten maakt het allemaal niet zo veel uit. Olie dient 
niet alleen om motoren te doen draaien maar ook, en in toenemende mate, 
als grondstof om gebruiksartikelen, kledij, machineonderdelen, werktuigen, 
verpakkingen en geneesmiddelen te maken. Plastics zijn nu alomtegen-
woordig, ook in windmolens en zeilboten. Zij zijn vaak duurzamer dan 
natuurlijke grondstoffen en meestal ook volledig recycleerbaar. Bovendien 
blijft aardolie, samen met steenkool, aardgas en nucleaire installaties, nodig 
om de stabiliteit van de productie en distributie van elektriciteit te 
waarborgen. Zon- en wind zijn nu eenmaal wisselvallige, onbetrouwbare 
bronnen van gebruiksklare energie.227 De burgerluchtvaart verlammen is 
een ding, maar de militaire mogendheden (de VS, Rusland, China, Frankrijk, 
Engeland, Israel, Iran, Pakistan, India) zijn echt niet zinnens het gebruik 
van hun gevechtstuigen (vliegtuigen, raketten, tanks, kruisers, kanonneer-
boten) en logistieke diensten afhankelijk te maken van zon en wind. Hoe 
streng een lockdown ook mag zijn, er zijn altijd vrijstellingen voor door de 
overheden gedecreteerde “essentiële activiteiten”. Leger en politie zijn daar 
altijd bij.  

In de financiële sector verwelkomden strategen de coronacrisis als een 
goede gelegenheid om het elektronisch betaalverkeer te stimuleren. Over-
heden en centrale banken zagen een kans om de door hen vurig gewenste 
overgang naar een cashloze maatschappij te versnellen. In een cashloze 
maatschappij moeten immers alle transacties via het strikt gereguleerde 
banksysteem verlopen en kan sparen alleen op een bankrekening. De 
overheden hebben dan onbeperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van 
fiscale controles en automatische inning van boetes. Automatische bail -
outs  van onder hun schulden bezwijkende overheden en geprivilegieerde 
banken en bedrijven, en bail - ins  van nietsvermoedende spaarders en beleg-
gers om die almaar groeiende schuldenlast enigszins onder controle te 
houden, worden eveneens mogelijk. In een cashloze maatschappij, kan de 
overheid onbeperkt negatieve interestvoeten opleggen en zo privésparen zo 
goed als zinloos maken — dat komt dan neer op de door Keynes gewenste 
“euthanasie van de rentenier” (een eufemisme voor “euthanasie van de eco-
nomische zelfstandigheid van individuen en hun gezinnen”, en de dood-
steek voor de opbouw van een privépensioen). In een cashloze maat-
schappij is “een universeel basisinkomen” gemakkelijk te realiseren — het 
komt er alleen op aan te zorgen voor een strikte scheiding tussen het geld 

                                                   
 

226 greatreset.com/  
227 youtube.com/watch?v=RqppRC37OgI; www.youtube.com/watch?v=5x7UgKfSug0 

https://greatreset.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RqppRC37OgI
http://www.youtube.com/watch?v=5x7UgKfSug0
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dat onder het publiek circuleert, als zakgeld of rantsoenbonnen voor 
consumptie-uitgaven, aan de ene kant, en het geld dat onder de elites 
circuleert voor investeringen en investeringskredieten, aan de andere kant. 
De overheid kan dan ook beginnen denken aan een sociaalkredietsysteem 
zoals dat al in China zou bestaan: Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de 
roe. “Lekkers” staat voor normale toegang tot openbare (ook medische) 
diensten en de arbeidsmarkt, “de roe” voor marginalisering, achteruit-
stelling, of administratief- of strafrechtelijke vervolging van wie zich niet 
onderdanig schikt naar het overheidswoord van de dag.228 De overheid is 
echter bijna altijd en steevast het doorgeefluik tussen het Establishment of 
de elite229 en het grote publiek. Tot op heden waren alleen de Sovjet-Unie 
en de Chinese Volksrepubliek onder Voorzitter Mao uitzonderingen op die 
regel. Daar waren de partijkaders van de Communistische Partij zowel de 
elite als de overheid. Westerse elites zien zichzelf echter niet als partijkaders. 
Zij zouden evenwel niet tot het Establishment behoren, indien zij niet 
geïnteresseerd waren in grotere controle over het doen en laten van de rest 
van de bevolking. Zij zien zich veeleer als de moderne incarnatie van de 
naamhebbende senatoren uit het oude Republikeinse Rome, die de rest van 
de bevolking beschouwden als het anonieme “plebs”, de “hoi polloi”, een 
potentieel gevaarlijke massa die echter met een combinatie van patronage, 
afschrikking en propaganda toch beheersbaar is.  

Rond, en vaak gesponsord door, de hierboven genoemde geïnteresseerde 
partijen, maakten ook ideologische bewegingen gebruik van de coronapa-
niek om hun agenda’s te promoten. Apocalyptische, Malthusiaanse klimaat- 
en overbevolkingalarmisten, voor wie de mensheid toch maar “een kanker 
in het ecosysteem” is, zagen het virus als “de wraak van Gaia”, in elk geval 
als een heilzame katalysator van een nieuwe manier van leven — een manier 
van leven die erin bestaat dat iedereen doet wat zij voorschrijven. Ook in 
hun optiek waren er te veel [andere] mensen, die een te zware kost beteken-
den voor het bezit van wat de alarmisten als “hun planeet” beschouwden 
— de planeet waar zij en zij alleen “recht op hebben”. Ofschoon hun 
retoriek grondig verschilde van die van het Establishment, onderschreven 
zij hetzelfde politiek-economische model van een planeet die zij niet wens-
ten te delen met anderen.  

Zowel linkse, “groene” als Establishment tegenstanders van wat nog 
restte van het samenleven van mensen in vrijheid en gelijkheid, zagen in 
“corona” de finale doodsteek van het weinige dat er nog restte van het 
vrijemarktkapitalisme en de juridische omkadering daarvan, de materiële 
rechtsstaat en de door democratische procedures gewaarborgde autonomie 
van lokale gemeenschappen. Vrije markten en democratisch verzekerde 
lokale autonomie zijn immers de belangrijkste wapens van het plebs tegen 
de controlezucht van de elites en het nationale, a fortiori mondiale 
Establishment. Door de mensen die wapens uit handen te slaan wordt het 
mogelijk op korte tijd een “grote transformatie van de mensheid” te 

                                                   
 

228 Zie bijvoorbeeld blogs.imf.org/2020/12/17/what-is-really-new-in-fintech/ 
229 Voor de definities van deze begrippen, zie boven, pagina 13, voetnoot 41. 
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forceren — een “Great Reset” (hieronder, pagina 196). Een mooiere gele-
genheid daartoe dan de coronapaniek en de in allerijl afgekondigde 
noodtoestand konden de elites zich nauwelijks indenken. Dat gold ook voor 
de linkse intellectuelen die zichzelf de elite van de toekomst wanen. Wat er 
na de grote transformatie zou gebeuren, dat moest de toekomst uitwijzen. 
Het primaire objectief van een revolutie is wat bestaat omverwerpen. 
Daarna komt de strijd onder de overwinnaars — maar dat is een zorg voor 
morgen (hoewel lieden met een strategische visie daar ongetwijfeld vandaag 
al mee bezig zijn — onder de revolutionaire intelligentsia is de geest van 
Vladimir Ilyich Lenin nog lang niet dood). 

Samenzweringen, de boeman “samenzweringstheorie” 

Ieder van de hierboven genoemde bedrijven, sectoren, en bewegingen had 
belang bij de coronapaniek — niet noodzakelijk een overwegend belang, 
maar in elk geval genoeg belang om haar niet luidkeels een halt toe te 
roepen. Het is redelijk te veronderstellen dat zij niet volledig onafhankelijk 
van elkaar opereerden. Vooraanstaande politici, grootaandeelhouders, top-
managers, topambtenaren, mediabonzen en dergelijken hebben menige 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan vergader- en onderhandelings-
tafels, in bestuursraden, op conferenties en recepties en bij andere evene-
menten en plechtigheden. Zij zijn echter geen mensen van het slag dat de 
conversatie beperkt tot koetjes en kalfjes. Zijn zien zichzelf als een elite, een 
oligarchie van leidinggevenden.230 Elites zijn er in elke grote maatschappij, 
maar in het huidige bestel zijn zij niet langer een louter lokaal of regionaal 
verschijnsel. Voor hen allen geldt de uitspraak van Adam Smith: “[Zij] 
komen zelden samen, zelfs voor ontspanning en afleiding, zonder dat het 
gesprek eindigt in een samenzwering tegen het publiek of een of ander 
plannetje om de prijzen te verhogen.”231 Zij zijn niet langer aangewezen op 
paard en koets of pen en papier om elkaar te ontmoeten of met elkaar te 
communiceren. Door hun veelvuldige zakelijke en politieke contacten en 
gemeenschappelijke belangen in tal van aspecten van het nationale en voor 
een aantal onder hen ook het internationale politiek, economisch en 
financieel systeem vormen hun diverse kringen uitzonderlijk hechte 
gemeenschappen — hechter dan de weinige basisgemeenschappen die, 
althans in het Westen, het tijdperk van urbanisatie, de auto, het vliegtuig, de 
televisie en de suprematie van de arbeidsmarkt nog zouden overleefd 
hebben, en in elk geval hechter dan de “pseudo-communities” die woekeren 
op de sociale media. Is er een hechtere gemeenschap dan het selecte ons-
kent-ons clubje dat nu “de mondiale elite” heet? 

De conversatie van de elites (inclusief de gl obal e l it e ) is nog altijd “een 
samenzwering tegen het publiek”, maar dat publiek wordt nu voortdurend 
misleid met de mededeling dat geen serieus mens geloof hecht aan “samen-
zweringstheorieën” — alsof de moderne Westerse of verwesterde mens, die 

                                                   
 

230 Robert Michels, Zur Soziolog i e des Part eiwes ens in  der  modernen Demokrat i e. 
Unt ersuchungen über  d i e o l i garchi s chen  Tendenzen des  Gruppenlebens  (1911), waarin 
Michels de “ijzeren wet van de oligarchie” uiteenzet. Die wet geldt niet alleen voor 
politieke maar voor alle organisaties. 
231 Adam Smith, Wealth of  Nat ions  (1776) I, 10, §86 and IV, 2, §951 
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voortdurend klaagt over de overdaad van vergaderingen waar hij aan moet 
deelnemen of die over zijn lot beslissen, niet weet hoeveel informele, strikt 
vertrouwelijke, heimelijke contacten en afspraken aan de meeste (en aan alle 
belangrijke) vergaderingen voorafgaan.  

Samenzweringen zijn ook een vast thema in de rijke traditie van de 
Europese geschiedschrijving. Historiografie komt vrijwel altijd neer op het 
beantwoorden van de vraag “Cui bono?” (“Wie heeft er belang bij?”) door 
uit te zoeken hoe de belanghebbenden zich organiseerden om hun belangen 
maximaal te verwerkelijken. De moderne mens wordt echter geacht geen 
interesse te hebben voor geschiedenis. Hij wordt geacht “progressief” te 
zijn en nog alleen vooruit te kijken — “zijn neus achterna te lopen” heette 
dat vroeger. Met andere woorden, hij wordt geacht zich bij de neus te laten 
nemen. Hij is immers een kind, kleinkind of achterkleinkind van de 
twintigste eeuw, de eeuw van alomtegenwoordige propaganda (zie hieron-
der, pagina 156). Samen met de studie van samenzweringen werd ook de 
studie van politieke en economische elites naar het verdomhoekje van de 
academische wereld verbannen. Naar transparantie strevende pottenkijkers 
worden niet door iedereen geapprecieerd. Dat ondervinden de occasionele 
“klokkenluiders” maar al te vaak.  

De leden van elitaire clubs beschikken doorgaans over eigen strategische 
planningsgroepen, studie-, marketing- en propagandadiensten. Zij hebben 
vaak, via allerlei “denktanks”, researchinstituten en op nationale of 
mondiale schaal opererende caritatieve of filantropische stichtingen, innige 
contacten met internationale en supranationale organisaties en netwerken 
van centrale banken, ook met universiteiten, academici, wetenschapsbeoe-
fenaars, journalisten en kunstenaars, die hun graag ter wille zijn in ruil voor 
rijkelijke giften, onderzoeksubsidies, opname in het ene of het andere 
selecte adviesorgaan of toegang tot prestigieuze publicatiemedia. Wie van 
zijn reputatie of imago wil leven, heeft weinig bezwaar tegen de uitvergro-
ting daarvan.  

De coronacrisis kwam bovendien net op tijd om de aandacht af te leiden 
van de zoveelste crisis van het mondiale financieel systeem, de zogeheten 
repocrisis232 die in september 2019 begonnen was. Zij manifesteerde zich 
als een onheilspellende piek in de rente voor algemene collectieve terug-
koopovereenkomsten en was de aanleiding voor nog maar eens een massale 
injectie van “liquiditeiten” om de rente terug te brengen tot het niveau dat 
de Amerikaanse centrale bank wenselijk achtte. Het was het zoveelste 
signaal dat het vermogen van de monetaire autoriteiten om een cruciale kor-
tetermijnrente (en daarmee de financiële markten) te beheersen aan het 
afbrokkelen was. Voor de zoveelste keer beefde het wereldwijde financiële 
kaartenhuis op zijn illusoire grondvesten. Hoe houdt men een schuldenberg 
recht die gebaseerd is op het idee dat grote schulden nooit moeten 

                                                   
 

232 Liz McCormick & Alex Harris, “Fed Injects Liquidity Into Markets as Key Rate Busts 
Through Cap”, Bloomberg , September 19, 2019 (bloomberg.com/news/articles/2019-09-
18/overnight-u-s-funding-rate-at-2-8-elevated-for-a-third-day) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-18/overnight-u-s-funding-rate-at-2-8-elevated-for-a-third-day
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-18/overnight-u-s-funding-rate-at-2-8-elevated-for-a-third-day
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terugbetaald worden — het idee dat grote schuldenaars over een oneindig 
groot krediet beschikken? 

Het is heel onwaarschijnlijk dat een samenzwering verantwoordelijk was 
voor het verschijnen van “het virus”, maar men moet wel heel naïef zijn om 
niet te geloven dat er onmiddellijk op heel wat plaatsen mensen rond de 
tafel gingen zitten om de risico’s en kansen die de coronacrisis bood te 
bespreken en hun plannen te herzien. Men moet ook heel naïef zijn om niet 
in te zien dat sommige van die samenzweringen (“overlegstructuren” in het 
officiële jargon) veel gewichtiger zijn dan andere. 

In het voorjaar van 2020, leek het erop dat “iedereen die iemand is” het 
fundamenteel eens was met de door de media gepropageerde noodzaak van 
drastische maatregelen tegen “corona”. Daarnaast werd “Ja, het is vervelend 
en lastig, maar het is nu eenmaal noodzakelijk, nietwaar” voor een groot 
deel van het publiek een vlot in de mond liggende stoplap. Niemand in de 
media herinnerde het publiek aan de woorden van William Pitt (1759-1806): 
“Noodzaak is het pleidooi voor elke inbreuk op de menselijke vrijheid. Zij 
is het argument van tirannen, het credo van slaafse zielen.” Noodzaak 
maakt denken en nadenken overbodig; zij verlost ons — o ironie — “van 
de lastige noodzaak keuzes te maken” (Vauvenargues).233 Waarom leven, 
wanneer het toch gemakkelijker is geleefd te worden?  

Opererend onder het opportunistenmotto “Never let  a cris is go to waste” 
stelden tal van belangengroepen alles in het werk om de coronapaniek aan 
te wakkeren, de crisis in het nieuws te houden, te overdrijven en zolang 
mogelijk te rekken. De grote mediabedrijven waren daarbij van essentieel 
belang. Sneller dan enig virus verspreidden zich persmededelingen en 
aanbevelingen van de WGO, lokale en internationale politieke autoriteiten 
en medische instanties, interviews met virologen, epidemiologen en 
beleidmakers, rapportages van schrijnende situaties, human interest stories, 
geruchten en insinuaties. Voor de media was de pandemie een goudmijn 
zonder weerga in vredestijd, “het verhaal van het jaar en voor het jaar”. 
Eerder dan zich breed te informeren, beperkten zij zich er echter toe 
woordvoerders te zijn van de quasiofficiële covid19 partijlijn: “Covid19 is 
een vreselijke ziekte, vreselijker dan alle andere ziektes”, “Niemand is 
immuun voor het virus”, “Iedereen is een dodelijk gevaar voor iedereen”, 
“Vrees uw kinderen en kleinkinderen als geen ander”, “Naast covid19 is 
niets anders nog van belang”, “Alleen een vaccin kan ons redden van het 
virus en het einde van het lockdownbeleid rechtvaardigen”. In de 
voorstelling van de media, weerspiegelden dergelijke meningen de “weten-
schappelijke consensus”, die echter alleen bestond in de verbeelding van 
incompetente, onverantwoordelijke of omgekochte journalisten (hieronder, 
pagina 122).  

Het meest opvallende aspect van de coronacrisis was de bijna volkomen 
eensgezindheid waarmee op nationaal en vooral op internationaal, mondiaal 

                                                   
 

233 William Pitt “de jongere”, Parlementa i re r ede  over het wetsvoorstel m.b.t. India 
(1783); Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, Réf lexions et  Maximes (1746), nr. 
592 : “La nécessité nous délivre de l'embarras du choix” 
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vlak, het Establishment en de elites “het virus” adopteerden als voorwend-
sel om op tal van gebieden hun macht en invloed te versterken. Hun 
uitspraken en acties pasten in de al eeuwen aan de gang zijnde processen 
van vermaatschappelijking die zowel de vrijheid van handelen en denken 
van mensen aan de basis van de maatschappij als de verantwoordelijkheid 
en de aansprakelijkheid van het maatschappelijke Establishment beperken 
(zie hieronder, pagina 155).  

MMMeeedddiiiaaaccceeennnsssuuuuuurrr   

Paniek zaaien was al langer een onderdeel van het businessplan van de grote 

mediagroepen. Voor hen is nieuws een van de vele manieren om adverten-
tieruimte te verkopen.  

Nieuwsmedia zijn geneigd negatieve en alarmerende krantenkoppen te 
presenteren zonder enige historische context of analytische expertise 
die de gemiddelde lezer de mogelijkheid zou geven de ernst ervan te 
beoordelen ... Hoewel sommige nieuwspublicaties verantwoordelijk en 
evenwichtig kunnen zijn, zijn de meeste dat niet. Hun bedrijfsmodel-
len geven de voorkeur aan sensatie en achten positief nieuws en 
positieve trends niet nieuwswaardig.”234  

De coronacrisis maakte van paniek zaaien een topprioriteit. Ook de 
officiële nieuwskanalen waren er niet vies van — als ze al niet het initiatief 
namen om de nationale beleidsinstanties of grote geldschieters ter wille te 
zijn. Maar zelfs met een kwistige toepassing van de regel “Vermoeden van 
covid19 = covid19” kon men er niet omheen: Sarscov2 heeft geen merk-
baar statistisch effect op de gezondheid van jonge kinderen, jongeren en 
mensen met een gezond immuunsysteem. Het covid19 beleid nam hen 
echter nadrukkelijk in het vizier, omdat zij vermoed werden — een bewijs 
was er niet — de meest actieve verspreiders te zijn van het virus dat (per de 
nieuwe definitie van het woord ‘covid19’) covid19 veroorzaakt. Zoals 
gewoonlijk kozen de media de kant van het beleid, althans voor zover het 
paste in het kraam van het Establishment. Daarbij schuwden zij geen 
laaghartige aanvallen op mensen die het lef hadden te protesteren tegen het 
beleid. Klagen en zeuren — tot daar aan toe. Maar en masse  op straat 
komen — dat kon niet door de beugel.  

Op 29 augustus 2020 vond in Berlijn een grote manifestatie plaats tegen het 
Duitse coronabeleid. Dat was belachelijk streng, terwijl in de Duitse 
sterftecijfers weinig of niets van de epidemie te merken was. De New York 
Times berichtte daarover als volgt: 

Extreemrechtse Duitsers proberen de Reichstag te bestormen terwijl 

virusprotesten escaleren 

Duitsland heeft de pandemie goed aangepakt en de regering geniet een 
groot publiek vertrouwen. Maar de minderheid die zich verzet tegen 

                                                   
 

234 Micah Zeknko, “Coronavirus fears are a national security crisis”, in Forei gn  Pol i c y 
Magazine , March 4, 2020 (foreignpolicy.com/2020/03/04/coronavirus-fears-national-security-
crisis-covid-threat-advice/ /) 

https://foreignpolicy.com/2020/03/04/coronavirus-fears-national-security-crisis-covid-threat-advice/
https://foreignpolicy.com/2020/03/04/coronavirus-fears-national-security-crisis-covid-threat-advice/
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de regels van het coronavirus omvat een extreemrechtse factie die 
beleidvoerders zorgen baart. 

Katrin Bennhold 
31 augustus 2020 

https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/europe/reichstag-germany-neonazi-

coronavirus.html 

BERLIJN - Het was kort na 19.00 uur, toen een zelfbenoemde 
genezer het podium aan het Duitse parlement beklom en de joelende 
menigte demonstranten aanspoorde het gebouw te bestormen: “Er is 
geen politie meer!” riep ze. “We hebben gewonnen!” 

Wat volgde was een scène waarvan veel Duitsers dachten dat ze nog 
uitsluitend in hun geschiedenisboeken thuishoorde: Honderden 
extreemrechtse activisten die zwaaiden met de zwarte, witte en rode 
vlag van het Duitse rijk van vóór 1918 dat ooit de nazi's inspireerde, 
braken door een politiebarrière en probeerden zich een weg banen 
naar het parlementsgebouw. 

Het duurde maar een paar spannende minuten voordat de politie, 
hoewel enorm in de minderheid, erin slaagde hen terug te duwen. 
Maar de gebeurtenissen op zaterdag markeerden een alarmerende 
escalatie van de protesten tegen de reactie van de Duitse overheden 
op de pandemie — een reactie die gestaag groter en, althans in de 
marge, bozer is geworden. 

Opvallend is dat die uitbarsting van woede plaatsvindt op een moment 
dat de regering van bondskanselier Angela Merkel een hoog niveau 
van vertrouwen en populariteit geniet, en de grote meerderheid van de 
Duitsers de maatregelen voor virusbeheersing goedkeurt. Duitsland 
heeft de pandemie goed beheerd, het aantal doden laag gehouden, 
scholen heropend en miljarden euro's gepompt in welzijnsprogram-
ma's die tot dusver de werkloosheid op een laag peil hebben gehou-
den. 

Maar hoe klein ze ook was, de groep die probeerde het historische 
parlementsgebouw, de Reichstag, over te nemen, veroorzaakte ge-
schokte reacties en grimmige vergelijkingen met het verleden van 
Duitsland. 

“Het feit dat nazi's met keizerlijke oorlogsvlaggen de Bondsdag 
proberen te bestormen, herinnert aan de donkerste periode in de 
Duitse geschiedenis”, zei Robert Habeck, een leider van de Duitse 
Groene Partij, tegen de Funke-mediagroep. 

“Het is onaanvaardbaar dat de Reichsvlag weer wappert aan het 
Duitse parlement”, zei Annegret Kramp-Karrenbauer, het hoofd van 
de centrumrechtse partij van bondskanselier Angela Merkel. 

De Duitse president, Frank-Walter Steinmeier, noemde het “een 
onverdraaglijke aanval op het hart van onze democratie”. 

Ongeveer 38.000 demonstranten uit het hele land stroomden 
afgelopen weekend naar de Duitse hoofdstad, het grootste aantal sinds 
de marsen in april begonnen. Het was een eclectische menigte. Er 
waren anti-vaxxers zoals Robert F. Kennedy Jr., antikapitalisten, esote-
rici, gewone burgers die boos waren omdat ze een mondmasker moes-

https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/europe/reichstag-germany-neonazi-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/08/31/world/europe/reichstag-germany-neonazi-coronavirus.html
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ten dragen — maar ook ongeveer 3.000 leden van extreemrechtse 
groeperingen. [...] 

In het NYT artikel (minder dan 2550 woorden) komen de woorden 
‘extremist’ en ‘extremism’ tien keer voor. ‘Far-right’ (“uiterst rechts”) staat 
er achttien keer; ‘Nazi’ twee keer. Het artikel begint met een flagrante 
leugen. Wat de beleidvoerders zorgen baat is immers niet de aanwezigheid 
van een klein aantal extreemrechtse betogers. De overheden weten dat die 
overal opduiken maar altijd een marginaal fenomeen blijven. Wat de 
overheden wel zorgen baart, is het feit dat het protest tegen het 
coronabeleid niet beperkt blijft tot zelfverklaarde “extremisten”. Voor het 
overige is het artikel een samenraapsel van uitspraken van het Duitse 
politieke Establishment en vooral van ene Dr. Quent, een socioloog, 
gespecialiseerd in “Rechtsradikalismus, Radikalisierung und Hasskriminali-
tät” en directeur van het Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in 
Jena. Uiteraard krijgt Angela Merkel een pluim voor haar “goed beheer” 
van de coronacrisis, maar nergens in het artikel blijkt dat precies in 
Duitsland artsen, juristen en wetenschappers de meest actieve opposanten 
van haar beleid zijn. 

Het artikel erkent dat de demonstranten in Berlijn een heterogeen gezel-
schap vormden, maar suggereert dat ongeveer 8% van hen “rechts-
extremisten” waren. Een niet nader genoemd aantal honderden daarvan zou 
het parlementsgebouw hebben willen bezetten. Waar die gegevens vandaan 
komen vermeldt het artikel niet. Zij werden wel bijna eenstemmig door de 
gehele internationale pers235 herhaald, ook in een artikel in De Standaard. 
Het artikel in die Vlaamse krant maakte echter geen melding van de aanwe-
zigheid van Robert F. Kennedy Jr., een telg van de wereldberoemde 
Kennedy familie, zoon van de vermoorde Robert F. Kennedy (1925-1968), 
kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1968 en 
voorheen Attorney General in de administratie van zijn eveneens vermoor-
de broer, President John F. Kennedy (1917-1963). Robert Kennedy Jr. is 
een wereldwijd bekende advocaat, gespecialiseerd in milieukwesties en nu 
vooral in de verdediging van de rechten van kinderen die het slachtoffer 
werden van een slecht aflopende vaccinatie. Hij is stichter en voorzitter van 
het Children’s Health Defense Fund (CHD). Het NYT artikel noemt hem 
een “anti-vaxxer”, maar in werkelijkheid vecht hij tegen de wettelijke en 
contractuele regelingen die vaccinproducenten vrijstellen van aansprake-
lijkheid voor de schade die hun producten veroorzaken (zie boven, pagina 
14), en uiteraard ook tegen wetten en wetsvoorstellen die vaccinatie ver-
plicht maken. Daarmee zit hij, volgens de NYT, in hetzelfde vaarwater als 
Hare Krishna adepten, esoterici, antikapitalisten (een eufemisme voor 
“extreemlinks”?) en neonazi’s. Dat het de betogers om het Duitse 
coronabeleid te doen was — dat was nauwelijks een terloopse opmerking 

                                                   
 

235 Bijvoorbeeld, The Guardian , “'Anti-corona' extremists try to storm German 
parliament--Police prevent hundreds from entering Reichstag and disband march 
protesting against Covid protection measures”, 
theguardian.com/world/2020/aug/29/berlin-braces-for-anti-coronavirus-protest-against-covid-
19-restrictions 

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/29/berlin-braces-for-anti-coronavirus-protest-against-covid-19-restrictions
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/29/berlin-braces-for-anti-coronavirus-protest-against-covid-19-restrictions
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waard. Voor de NYT is het Duitse coronabeleid zo hoog boven alle 
verdenking verheven dat wie daartegen protesteert ofwel gek moet zijn 
ofwel sinistere motieven moet hebben.  

Ter vergelijking met het NYT artikel geef ik hier de reactie van Senta 
Depuydt, medeoprichter van de Europese tak van CHD. 

 

Wat is er echt gebeurd in Berlijn? 

Senta Depuydt 

Voorzitter van Children's Health Defense Europe 

childrenshealthdefense.org/advocacy-policy/what-really-happened-in-berlin-chds-

senta-depuydt-was-there/ 

De Duitse media melden 38.000 aanwezigen op 29 augustus in Berlijn, 
terwijl YouTubers een miljoen of meer claimen.236 Er wordt in de 
Duitse media en officiële netwerken met geen woord gerept over de 
aanwezigheid van Robert Kennedy op het evenement, terwijl de 
historische toespraak van de neef van President Kennedy ruim 
aanwezig is op de sociale media. Nooit was de kloof tussen de 
institutionele pers en de alternatieve media zo groot. Wat gebeurde er 
echt op 29 augustus in Berlijn? 

Duitsland beleefde op 29 augustus een van de grootste demon-
straties in zijn geschiedenis, ondanks herhaalde pogingen van de 
Berlijnse autoriteiten om het evenement te verbieden. De aankon-
diging van de deelname van advocaat Robert F. Kennedy, Jr. als last-
minute gast versterkte de mobilisatie en vastberadenheid van het 
publiek om op te komen voor de verdediging van hun vrijheden, die 
bedreigd worden door de officiële aanpak van de ‘coronapandemie’. 

Het ver langen naar vr i je mening suit ing  
Gevangen tussen de eisen van de internationale strategie en de 
groeiende onvrede onder de bevolking, lijkt de Duitse regering 
aanzien te verliezen nu demonstraties op 1 augustus en daarna meer 
dan 800.000 mensen bij elkaar brachten.237 [...] Inderdaad, geconfron-
teerd met het dovemansoor van de politici, roepen velen in de protest-
beweging op tot een nieuwe nationale vergadering om de grondwet-
telijke rechten te waarborgen. Voor een deel geïnspireerd door de 
“gele hesjes” in Frankrijk, ontstonden in heel Duitsland werkgroepen 
die getuigden van een groeiend verlangen naar zelfbeschikking. 

De regering had al geprobeerd het succes van de eerdere, eerste 
demonstratie in Berlijn (1 augustus, met volgens haar 17.000 deelne-
mers) te bagatelliseren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de media 
de reputatie van de organisatoren probeerden te besmeuren door hen 
te betichten van nazisympathieën. De beelden van de grote rally op 29 
augustus laten echter zien dat honderdduizenden aanwezig waren in 
de hoofdbeuk van “Unter den Linden”.   

                                                   
 

236 youtube.com/watch?v=jMRaC-RhXKQ&feature=youtu.be; ook 
 youtube.com/watch?v=IucChD3bT8U 
237 Voor de CNN berichtgeving over demonstratie van 1 augustus 2020, zie 
us.cnn.com/2020/08/01/world/berlin-germany-covid-19-protest-intl/index.html; Zie echter 
ook youtube.com/watch?v=w3o-dWbJfrk; en 
youtube.com/watch?v=iRw0CXOH3yY 

https://childrenshealthdefense.org/advocacy-policy/what-really-happened-in-berlin-chds-senta-depuydt-was-there/
https://childrenshealthdefense.org/advocacy-policy/what-really-happened-in-berlin-chds-senta-depuydt-was-there/
https://www.youtube.com/watch?v=jMRaC-RhXKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IucChD3bT8U
https://us.cnn.com/2020/08/01/world/berlin-germany-covid-19-protest-intl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=w3o-dWbJfrk
https://www.youtube.com/watch?v=iRw0CXOH3yY
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Juridisch e str i j d  
Zoals verwacht probeerden de Berlijnse autoriteiten vlak voor het 
evenement de demonstratie van 29 augustus te verbieden. Aangezien 
Duitsland echter nauwelijks door de epidemie is getroffen, wordt het 
steeds moeilijker om omwille van de volksgezondheid een algemene 
noodsituatie te handhaven. Omdat ze geen algemeen demonstratiever-
bod konden opleggen, trokken de autoriteiten de specifieke toestem-
ming voor het evenement in. De organisatoren reageerden bliksem-
snel. Bezorgd om het lot van de rechtsstaat, vroegen zij hun leden zelf 
individueel nieuwe verzoeken in te dienen om te mogen demonstre-
ren. Binnen enkele uren hadden meer dan 6.000 mensen de nodige 
documenten ingevuld en ingediend. Politiebureaus werden overspoeld 
met verzoeken van het juridische team, terwijl YouTubers de 
manoeuvres “live” doorgaven aan honderdduizenden sympathisanten. 
Tegelijkertijd ging de beweging in beroep tegen het demonstratie-
verbod bij een federale rechtbank. De volgende ochtend werd aange-
kondigd dat de federale rechtbank had beslist in het voordeel van de 
demonstranten en dat het evenement zou doorgaan. De opwinding 
werd nog groter toen een “influencer” op sociale media de komst van 
Kennedy aankondigde.  

Een magis che samenloop van omstandigh eden  
Kennedy's aanwezigheid bij het protest was niet gepland. Als de 
voorzitter van Children’s Health Defense (CHD), een non-profitorga-
nisatie in de VS die zich inzet voor de bescherming van de gezondheid 
van kinderen, zou hij de openingsvergadering van de Europese tak 
van CHD (Children’s Health Defense Europe) bijwonen. Het was dus 
bij toeval dat hij in Duitsland aanwezig was om de Raad van Bestuur 
van CHDE te ontmoeten en mogelijke strategische keuzes voor de 
nieuwe afdeling te bespreken. [...] Zijn aanwezigheid in Berlijn was een 
perfecte gelegenheid om zowel de oprichting van de CHDE aan te 
kondigen als om een krachtige boodschap van vrijheid en democratie 
over te brengen aan het Duitse publiek. […] 

Robert F . Kennedy , Jr . de  ni euwe ‘Berliner ’  
Zou iemand een sterker symbool kunnen vinden dan de aanwezigheid 
van Robert F. Kennedy, Jr. om de fundamentele vrijheden te verdedi-
gen tegen een nieuwe totalitaire agenda? In juni 1963, twee jaar na de 
bouw van de Berlijnse muur, was Kennedy's oom, President John F. 
Kennedy, in de stad om haar te verzekeren van Amerikaanse steun 
tegen de communistische dreiging. In een uiterst memorabele toe-
spraak zei de President: “Er zijn veel mensen in de wereld die niet 
begrijpen — of beweren niet te begrijpen — wat het grote verschil is 
tussen de vrije wereld en de communistische wereld. Laat ze naar 
Berlijn komen!” De president sloot zijn toespraak af met de 
gedenkwaardige uitspraak: “Alle vrije mensen, waar ze ook wonen, 
zijn burgers van Berlijn en daarom ben ik er als vrij man trots op te 
kunnen zeggen: ‘Ich bin ein Berliner’.” 

Bijna zestig jaar later hebben we ongeveer hetzelfde discours 
kunnen horen. Robert F. Kennedy, Jr. sprak echter niet over commu-
nisme. Hij veroordeelde de dreiging van een autoritaire, totalitaire en 
Orwelliaanse maatschappij, van corruptie, censuur, onderdrukking, 
heimelijke agenda’s en vrijheidsberoving. Hij nam geen blad voor de 
mond bij het beschrijven van internationale belangengroepen die in de 
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pandemie een mooie kans zien om hun agenda’s door te drukken, 
bijvoorbeeld verplichte vaccinaties, de oprichting van 5G netwerken 
die de overgang naar een exclusief digitaal betaalsysteem en totalitaire 
elektronische surveillance van de gehele samenleving mogelijk ma-
ken.238 [...]  

Media-aanva ll en  
Nagenoeg niets van wat hierboven werd vermeld, is verschenen in de 
Duitse of de internationale reguliere media. Het is verbluffend dat de 
media en de autoriteiten durfden te gewagen van 38.000 aanwezigen, 
hoewel de beelden op de sociale media getuigen van de gigantische 
omvang van de bijeenkomst. Dat geldt des te meer als we rekening 
houden met hun pogingen om de vreedzame menigte voor te stellen 
als “extremisten” en “tegenstanders van de democratie”. Daily Kos, 
een Amerikaanse webkrant, overigens een van de weinige die melding 
maakte van de aanwezigheid van Kennedy, kopte zelfs “Anti-vaxxer 
Robert Kennedy, Jr. bij de neonazi's in Berlijn” en beweerde dat hij 
had deelgenomen aan een extreemrechts, antisemitisch evenement. 

Kennedy reageerde onmiddellijk met een brief waarin hij een 
intrekking van het artikel en een openbare verontschuldiging eiste. 
[…] 

Een ge ëns ceneerde aanva l  
Overheidsfunctionarissen en reguliere media smulden van een 
“onaanvaardbaar incident”, beschreven als een gewelddadige aanval 
op het parlementsgebouw, de Reichstag. Beelden van dat incident 
tonen slechts enkele tientallen activisten die de trappen van het 
gebouw op rennen en met vlaggen zwaaien, maar zij tonen geen 
enkele vorm van geweld. […] 

Ik laat het aan de lezer over uit te maken welk van de twee verslagen van 
dezelfde gebeurtenis geloofwaardiger is. Geen van beide is onpartijdig, maar 
de partijdigheid van een krant die zich aan klaarblijkelijk misleidende infor-
matie bezondigt, is niet van dezelfde orde als de partijdigheid van een orga-
nisatie die haar voorzitter tegen ongegronde insinuaties verdedigt. De link 
tussen Robert Kennedy Jr. en zijn illustere oom is voor iedereen duidelijk. 
Was er enige grond om de betoging in Berlijn te zien als een opflakkering 
van nazisympathieën in Duitsland?  

Gekochte journalisten 

Overigens is de New York Times, samen met de Washington Post, enkele 
andere grote kranten, nieuwsmagazines, en de nationale radio- en vooral 
televisieconglomeraten, een spreekbuis van het Amerikaanse Establishment. 
Geen van hen is met “corona” aan zijn proefstuk toe, als het op misleiding 
van de publieke opinie aankomt.  

Toen Adolphe Simon Ochs (1858-1935), een self-made rags-to-riches 
zakenman, in 1896 controle over de New York Times verwierf, formuleer-
de hij wat nog altijd het devies van de krant is: “All the news that’s fit to 
print”. De krant legde de nadruk op verslaggeving en meed de sensatiezucht 
van wat toen ‘yellow journalism’ heette, de verkoop van roddels en geruch-

                                                   
 

238 De korte toespraak van Robert F Kennedy Jr. in Berlijn, op 29 augustus, is te zien op 
 banned.video/watch?id=5f4d319e838dfb0597dce1bc 

https://banned.video/watch?id=5f4d319e838dfb0597dce1bc
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ten en sensationele verhalen over faits divers (misdaden, schandalen), 
zonder veel aandacht voor de waarheid daarvan. Ochs wist de oplage van 
de NYT te vermeerderen door de prijs per exemplaar laag te zetten. Zo 
werd de krant de standaard voor kwaliteitsvolle berichtgeving en een model 
voor andere kranten, ook buiten de VS. Die reputatie heeft de krant nog 
steeds, hoewel ondertussen verslaggeving plaats heeft gemaakt voor journa-
listiek die verslaggeving inpakt in een min of meer spannend verhaal dat 
meteen ook een bijzondere interpretatie van de weergegeven feiten sugge-
reert, en voor opiniestukken (meningen van medewerkers of van buiten-
staanders die de redactie geschikt vindt voor haar lezers). De verschuiving 
van verslaggeving naar opiniebeïnvloeding en dan naar opinievorming vol-
trok zich geleidelijk in de loop van de twintigste eeuw in alle media die de 
New York Times als model bleven nemen. Zij werd versneld door de twee 
wereldoorlogen en de talloze andere oorlogen waarin de VS betrokken 
geraakte, ook en vooral de Koude Oorlog (1945-1985), waarin Amerika de 
onbetwiste leider van de Westerse wereld werd. Als instrumenten voor opi-
niebeïnvloeding en opinievorming werden kranten en andere media gegeer-
de en gemakkelijke prooien voor machtige belanghebbende partijen. Die 
wisten maar al te goed dat de media het moeilijk zouden hebben te overle-
ven, indien zij het moesten stellen met wat lezers, luisteraars en kijkers 
bereid waren te betalen voor hun dagelijkse portie “infotainment”. Het 
onderscheid tussen “degelijke journalistiek” en “yellow journalism” ver-
vaagde zienderogen en werd veel meer een kwestie van presentatie dan van 
inhoud. Nu en dan moest een krant — ook de NYT239 — toegeven dat zij 
zich door een medewerker of “een doorgaans goedingelichte bron” in de 
luren had laten leggen en een verzonnen verhaal of ander “fake news” had 
gepubliceerd.240 

Journalisten wisten ook wel aan welke kant hun boterham werd 
gesmeerd. Zij zochten contacten met insiders en toplui in de nationale en 
lokale politiek, de administratie, leger, politie, geheime diensten, grote 
ondernemingen en internationale organisaties. Zo konden zij op korte tijd 
de reputatie van goedgeïnformeerd expert en andere professionele of 
persoonlijke voordelen verwerven, in ruil voor de belofte hun bronnen in 
een gunstig daglicht te stellen of tegen kritiek te behoeden. Ook die 
bronnen wisten uiteraard van wanten en hadden vaak genoeg de middelen 
om langdurige “goodwill” te kweken in de mediawereld. Navrant is het 
verhaal van Udo Ulfkotte, een redacteur van de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

Udo Ulfkotte is op vrijdag 13 januari 2017 dood aangetroffen. Hij was 
56. Duitse media melden dat hij stierf aan hartfalen. Hij was een 
voormalige redacteur van de FAZ en later onafhankelijke publicist en 

                                                   
 

239 en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_The_New_York_Times; en meer 
algemeen en.wikipedia.org/wiki/Media_bias_in_the_United_States  
240 Onderzoeksjournaliste Sharyl Attkinson praat over haar boek Slant ed :  How the 
News Media  Taught  Us t o Love Censorship  and Hate Journa l i sm  (2020), de 
verloedering van de journalistieke normen en de invloed van farmaceutische industrie op 
de media, youtube.com/watch?v=Wniq4kdZ3hI 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_The_New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_bias_in_the_United_States
https://www.youtube.com/watch?v=Wniq4kdZ3hI
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auteur van boeken over geheime diensten, Islamisering en immigratie. 
Radicale Islamisten stonden hem naar het leven en daarom genoten hij 
en zijn vrouw tijdelijke politiebescherming. In zijn bestseller Gekaufte 
Journali sten  (2014) beschreef hij hoe het Amerikaanse Central 
Intelligence Agency de Duitse media controleert. Het boek kostte hem 
zijn baan bij de FAZ en misschien zijn leven. Ulfkotte verantwoordde 
de publicatie met de woorden dat hij zich in een betere positie bevond 
dan de meeste journalisten om de waarheid bloot te leggen, omdat hij 
geen kinderen had over wie hij zich zorgen hoefde te maken. In een 
bizarre wending, die volgens Ulfkotte door het CIA werd gedirigeerd, 
zweeg de Duitse pers als de dood over zijn recent werk. “Geen enkele 
Duitse reguliere journalist mag over het boek rapporteren. Anders 
wordt hij of zij ontslagen. We hebben nu dus een bestseller waar geen 
enkele Duitse journalist over mag schrijven of praten.”241 

Dat het CIA zwaar op de media woog was overigens geen geheim. Al 
kort na de oprichting242 van het agentschap in 1947 had de eerste directeur 
ervan, Allen Foster Dulles (1893-1969), een prioriteit gemaakt van infiltratie 
van en samenwerking met de pers, de entertainment industrie (Hollywood) 
en de kunstensector243, en met studenten- en jongerenorganisaties en 
allerhande invloedrijke denktanks en ngo’s — een actie die later de 
algemene naam “Operation Mockingbird” kreeg. “Nieuws” en “entertain-
ment” werden meer en meer van achter de schermen geleide propaganda 
(“opinievorming”).244 Het is niet te achterhalen hoeveel ogenschijnlijk 
dissidente websites in feite dekmantels zijn van geheime diensten om 
gegevens over dissidenten te verzamelen; hoeveel sensationele maar absurde 
samenzweringstheorieën (zoals “pizzagate”245) op het web geen andere 
functie hebben dan alle alternatieve nieuwsmedia in een kwaad daglicht te 
stellen of oppositie tegen de centrale agendapunten van de gevestigde 
machten af te leiden naar onbewijsbare (want fictieve) details. Geen 
medium is beter geschikt dan het www om in te spelen op de “luxurious 
appetite for the terrible” (hierboven, tekst bij voetnoot 3) die grote delen 
van het publiek beweegt. Daarmee is niet gezegd wie het meest munt kan 
slaan uit de bevrediging van die lust. “Yellow journalism” is geen fenomeen 
dat pas opdook na de openstelling van het Internet voor het publiek in 
1994. 

In 2018 melden onafhankelijke nieuwsbronnen het bestaan van een 
Britse, door de overheid gesubsidieerde organisatie, Integrity Initiative246, 
die in alle Westerse landen, ook in België, clusters van journalisten, acade-
mici en “defensieadviseurs” (zoals de stichter van II zelf, Chris Donnelly247) 

                                                   
 

241 newspunch.com/german-newspaper-editor-exposed-cia-dead/ (17 januari, 2017); het boek 
is te lezen op 
 ia803108.us.archive.org/8/items/udoulfkottegekauftejournalisten_201912/Udo%20Ulfkotte%20-
%20Gekaufte%20Journalisten.pdf 
242 cia.gov/library/readingroom/collection/creating-global-intelligence 
243 independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html 
244 rt.com/op-ed/509181-us-media-cia-relationship/ 
245 en.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory 
246 en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Statecraft ; rt.com/trends/integrity-initiative-uk-news/ 
247 en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Research_and_Assessment_Group 

https://newspunch.com/german-newspaper-editor-exposed-cia-dead/
https://ia803108.us.archive.org/8/items/udoulfkottegekauftejournalisten_201912/Udo%20Ulfkotte%20-%20Gekaufte%20Journalisten.pdf
https://ia803108.us.archive.org/8/items/udoulfkottegekauftejournalisten_201912/Udo%20Ulfkotte%20-%20Gekaufte%20Journalisten.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/creating-global-intelligence
https://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html
https://www.rt.com/op-ed/509181-us-media-cia-relationship/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Statecraft
https://www.rt.com/trends/integrity-initiative-uk-news/
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Research_and_Assessment_Group
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organiseerde om via de media de spanningen met Rusland op de spits te 
drijven en zo een excuus te leveren voor een grotere rol van de NATO op 
het geopolitieke toneel, in het bijzonder haar expansie naar en militaire 
aanwezigheid in alle landen die aan Rusland grenzen.248 Door vroegtijdige 
lekken in Spanje viel het Integrity Initiative snel door de mand, maar de 
activiteiten ervan gingen gewoon door, onder andere namen, in andere 
organisaties, waarvan vele een of andere link hadden met de Atlantic 
Council, een rijkelijk gefinancierde NATO denktank. Behalve heel eventjes 
in Spanje waren II en zijn programma van geopolitiek onrust stoken voor 
de officiële media nauwelijks nieuwswaardig.  

Wat geldt voor de relaties van de media en het CIA en daarmee verbon-
den andere geheime en inlichtingendiensten, geldt ook voor hun relaties 
met organisaties die een groot belang hebben bij geopolitieke ontwikke-
lingen. Over al die relaties zijn de media eerder zwijgzaam dan transparant, 
zeker die media die er alles voor over hebben om tot het Establishment te 
behoren of hun vertrouwelijke relatie daarmee te vrijwaren. Dat kan wel-
licht verklaren waarom de arrestatie van Julian Assange, de stichter van 
Wikileaks, wereldnieuws was zolang het om een geval van seksueel 
wangedrag leek te gaan, maar nauwelijks nog aandacht kreeg toen duidelijk 
werd dat hij om politieke redenen werd vervolgd en, zonder proces, in 
strikte isolatie werd opgesloten. Een dissidente kunstenaar in China, 
geleerde in Iran of journalist in Rusland? Ja, graag! Maar maak geen helden 
van dissidenten in eigen huis — zij zijn “verraders”. 

Het onderwijs als massamedium 

De coronapaniek berustte in belangrijke mate op verwarrend, onzorgvuldig, 
wetenschappelijk niet verantwoord taalgebruik (zie hierboven, pagina 51). 
Met hun radde tongen en vlotte pennen waren de media in dat opzicht 
hoofdverantwoordelijken voor de paniek zelf en het kwaad dat mensen in 
de naam van “corona” werd aangedaan. Zij deelden die verantwoorde-
lijkheid met anderen, niet het minst de bewakers van de moderne onder-
wijssystemen, waar zij zelf producten van zijn en die zij ook sterk 
beïnvloeden. Na de democratiseringsgolf van het hoger onderwijs in de 
jaren ’50 zagen we, in de jaren ’60 van de twintigste eeuw, de opgang van 
het idee dat ook onderricht in de hogescholen en universiteiten “maat-
schappelijk relevant” moet zijn, wat dan in de praktijk neerkwam op 
“aansluiten bij wat aandacht krijgt in de krant of op televisie”. Het tijdperk 
van de homo videns  — en daarmee van de op afstand bestuurbare mens — 
was aangebroken.249 Krant en televisie, twee bij uitstek commerciële en 
politieke media, namen de plaats in van het geweten (dat wat algemeen 
geweten is). ‘Een beroep doen op iemands geweten’ — dat is wat argumen-
teren verschillend maakt van fysiek of emotioneel manipuleren — verloor 
daardoor zijn traditionele betekenis, ook in het hoger onderwijs. Een 
beroep doen op populaire opinies en sentimenten was altijd al bestempeld 
als een drogreden. De drogreden verdwijnt niet wanneer die opinies en 

                                                   
 

248 wikispooks.com/wiki/Integrity_Initiative 
249 Giovanni Sarotori, Homo Videns -  La Soci edad Teled i r i g ida  (1998) 
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sentimenten geproduceerd worden in vakkundig gemanagede opiniefabrie-
ken en productiestudio’s.  

Tijdens mijn loopbaan aan de universiteit kon ik vaststellen dat steeds 
meer studenten de gewoonte hadden teksten niet te lezen maar te bekijken 
— alsof “Waar gaat het over?” en niet “Waar gaat het over en wat wordt 
daarover gezegd?” het studiedoel was. Velen namen niet de moeite een zin 
tot het einde te lezen, of meer te noteren dan een of twee opvallende naam-
woorden en een werkwoord. Bijzinnen, voegwoorden en verwijzende 
woorden (‘hier’, ‘toen’, ‘die’, ‘dat’, ‘zij’ en dergelijke) werden vaak genegeerd 
of foutief geïnterpreteerd. Een nieuwe generatie “onderwijsexperts” raadde 
trouwens het gebruik van volzinnen in “leermateriaal” af om de “studeer-
baarheid” daarvan te verbeteren. Zinnen van meer dan tien woorden waren 
te vermijden. Kennis in hapklare brokken! Een student vroeg mij in alle 
ernst waarom een cursus niet bestond uit een lijst met te verwachten 
examenvragen en de daarbij passende antwoorden — zou dat niet efficiën-
ter zijn? Met het verdwijnen van de volzin werd de weergave van de 
logische structuur van argumentaties almaar omslachtiger — wat dan weer 
leidde tot “te lange teksten”, die ook werden afgeraden. Dan liever een 
schemaatje of een grafiekje, ook al zijn grafieken vaak moeilijker te 
interpreteren dan een tekst. 

Ondertussen was er een explosieve groei van het aantal vakken en speci-
alismen op gang gekomen. Dat betekende een fragmentatie van kennis, 
waarin geen plaats meer was voor algemene logische, filosofische en 
methodologische beginselen die het mogelijk maken inzicht te verwerven in 
een brede waaier van kennisdomeinen, en die een solide basis vormen voor 
interdisciplinaire communicatie en argumentatie. Fragmentatie van kennis 
leidde tot het idee dat wie geen geaccrediteerde specialist was zijn mond 
moest houden, ook wanneer zijn kritiek niet sloeg op de feitelijke 
bijzonderheden van een specialisme maar op de daarin gehanteerde 
waarheidscriteria en argumentatiepatronen. Het gevolg was een explosieve 
groei van de vraag naar gespecialiseerde hoogleraren, die dan onderling 
moesten wedijveren om een plaats te krijgen in het curriculum en aanspraak 
te maken op een zo omvangrijk mogelijke staf van wetenschappelijk en 
administratief personeel en bijzondere budgetten voor bijzondere activitei-
ten. Extern betaalde onderzoekscontracten bij overheden, bedrijven en 
politieke en professionele organisaties binnenhalen, of mediabekendheid 
verwerven — dat waren uitmuntende carrièrezetten. Dat betekende: zich 
inwerken in kringen van potentiële geldschieters, bereid zijn hun doelstel-
lingen en methoden “wetenschappelijk” te rationaliseren en die van hun 
tegenstanders of rivalen in diskrediet te brengen. Met dergelijke geprostitu-
eerde “wetenschap” bewijst men immers zijn “maatschappelijke relevantie”.  

De idee van de universiteit als een gemeenschap, samengehouden door 
normen en waarden, verdween. Universiteiten werden nu als bedrijven, 
georganiseerd en gemanaged, volgens een hiërarchisch maatschappijmodel. 
Hun product: verkoopbare “kennis”, gemaakt naar de voorkeuren van wie 
ervoor wilde betalen: overheden, bedrijven, beroepsverenigingen politieke 
partijen, sponsors van ideologische of populaire bewegingen. Het ging niet 



 
 

125 
 

langer over “universitaire vorming”; uitsluitend nog over “universitaire 
opleiding”. Waar de nadruk traditioneel lag op kennisverwerving binnen het 
kader van een algemene ontwikkeling van intellectuele en morele geestes-
vermogens, daar stelde de progressieve vernieuwing van het universitair 
onderwijs overdracht van gespecialiseerde, al dan niet vermeende kennis 
voorop. Hogescholen en universiteiten waren instrumenten geworden om 
op grote schaal en korte tijd maatschappelijke veranderingen te forceren. 
Hun afgestudeerden kwamen immers terecht in grote maatschappijen, 
zowel in de publieke als de private sector, waarin hoge en leidinggevende 
posities vrijwel uitsluitend voor lieden met een universitair diploma 
voorbehouden waren. Dat maakte van het onderwijs, zeker het hoger 
onderwijs, een hefboom om grote massa’s op te lichten (letterlijk en 
figuurlijk) en een minstens even belangrijk massamedium als de kranten en 
de televisie. Daarmee werd censuur ten behoeve van “maatschappelijk 
relevante” machten een prioriteit van het onderwijsestablishment.  

WWW-censuur 

Een van de meest sinistere aspecten van de coronacrisis was de bijna 
volledige stilte die politici, hun experts en de media bewaarden over dissi-
denten, waaronder niet alleen gewone burgers maar ook praktijkartsen en 
onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers. Hoe groot hun reputatie in 
de precoranatijd ook was, zij werden in de media en op de zogeheten 
“sociale media” (Facebook, Youtube, Twitter) zo goed als monddood 
gemaakt250, gemarkeerd als “onbetrouwbaar”251, en in de zoekresultaten van 
Google252 ver naar achter geschoven (en dus quasionzichtbaar gemaakt). 
Google, Amazon253, Twitter en Facebook zijn niet vies van censuur van 
gegevens die niet in hun kraam passen. Evenmin zijn zij vies van het 
promoten van meldingen die dat wel doen.254 Als grote corporaties zijn zij 
overigens innig verbonden met andere commerciële corporaties (via, 
bijvoorbeeld, gemeenschappelijke grootaandeelhouders, overlappende 
bestuursraden, grote kantoren van zakenadvocaten, boekhouders en andere 
adviseurs) en met politieke en militaire instanties. Dat was zeker zo in een 
land als de VS, waar “nationale veiligheid” een permanente obsessie is (al 
was het alleen maar wegens het economische gewicht van zijn omvangrijke 
strijdkrachten, geheime diensten en geavanceerde wapen- en communicatie-
industrieën).  

Amazon’s Alexia, Facebook, Twitter, Google’s Youtube en een aantal 
mindere goden in het universum van de sociale media verstopten hun 

                                                   
 

250 YouTube verwijderde Dr Andrew Kaufman’s rede op Trafalgar Square. Zij is nu te 
horen op Bitchute: bitchute.com/video/mWt47cqFyM21/. Dr Vernon Coleman’s 
videoboodschappen zijn nu te zien op brandnewtube.com/@DrVernonColeman 
251 .rt.com/op-ed/504167-facebook-fact-checkers-censorship/ 
252 M. Rectenwald, Google Archipe lago :  The Dig i ta l  Gulag and the Simulat i on  of 
Freed om  (2019) 
253 Het boek van journalist James Perloff, Covid19 and the Agendas t o Come: Red -
p i l ld ed  werd door Amazon na enige maanden uit de catalogus verwijderd”, omdat het 
niet in orde is met de overigens nergens gespecificeerde “inhoudelijke richtlijnen”. 
rt.com/usa/503778-perloff-amazon-censorship-coronavirus/ 
254 peakprosperity.com/weapons-of-mass-deception/ 
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censuur van critici van het covid19 beleid achter niet nader gespecificeerde 
en heel selectief toegepaste “community standards”, die zij lieten afdwingen 
hetzij door medewerkers zonder enige wetenschappelijke vorming, hetzij 
door blinde maar ultrasnelle algoritmes die zelfs niet kunnen weten wat 
wetenschappelijke vorming is. Zogeheten “onafhankelijke fact  checkers” 
versterkten die censuur door teksten, berichten en boodschappen van 
dissidenten te “ontkrachten” met getuigenissen van door de media zelf tot 
autoriteiten uitgeroepen experts, of met bronnen vermeld op andere sociale 
media. “Fact checkers” zijn in werkelijkheid ofwel werknemers van de grote 
kapitaalkrachtige media zelf, ofwel kleine ondernemers die hun “product” 
verkopen aan de media, er wel zorg voor dragend dat wat zij leveren precies 
beantwoordt aan wat hun klanten willen horen — “Business is business”, 
de klant is koning, zeker als die klant een miljoenenbudget beheert. Men 
moet wel heel naïef zijn om niet te vermoeden dat, in verband met covid19, 
die censuur weinig of niets met volksgezondheid te maken had en alles met 
het promoten van bepaalde commerciële, politieke of ideologische agenda’s. 
Critici van het coronabeleid die zich op wetenschappelijk onderzoek berie-
pen mochten blijkbaar in geen geval publieke geloofwaardigheid krijgen. 
Die les van een eeuw van oorlogs- en commerciële propaganda, en van de 
aids- en klimaatcrisissen255, was diep ingeprent in het geheugen van de 
deftige (lees: het Establishment genegen) media en van dat deel van het 
publiek dat zich goed geïnformeerd waant, omdat het de Establishment 
media volgt. Dat er op het www veel “fake news”, “samenzwerings-
theorieën” en onbezonnen uitingen van haat of frustratie rondgingen, was 
geen zorg voor de www-politie. Het maakte het veel gemakkelijker alle 
alternatieve nieuwsbronnen in diskrediet te brengen: “Allemaal een pot 
nat!” Voor veel mensen is elk excuus om iets niet te lezen altijd welkom. 

Zo werden onafhankelijke reporters, journalisten en onderzoekers, voor 
het grote publiek, nooit-van-gehoord, dus hoogstens marginale, onbeteke-
nende, ja toxische figuren, absoluut te mijden door jongeren die droomden 
van een wetenschappelijke carrière. De grote mediakanalen zorgden ervoor 
dat zij in de schaduw bleven. Wie een andere dan de officieel gepromote 
opinie wilden horen of lezen moesten zelf een weg zoeken in de voor leken 
nauwelijks toegankelijke wetenschappelijke literatuur of in de oeverloze zee 
van webpagina’s, waar zij dan eerst moesten proberen de geautomatiseerde 
censuur van de zoekalgoritmes van Google te omzeilen en een inschatting 
te maken van de betrouwbaarheid van Wikipedia256 en door de media 
gepromote “fact checkers” in artikelen over actuele, controversiële onder-
werpen.  

Het op het Internet (oorspronkelijk een louter militaire aangelegenheid) 
draaiende www was lange tijd een rijke en open bron van informatie. De 
open platformen van YouTube (sinds 2006 in handen van Google), Twitter 
en Facebook gaven tal van onafhankelijke journalisten en onderzoekers de 
gelegenheid hun bevindingen kenbaar te maken aan al wie geïnteresseerd 

                                                   
 

255 ocla.ca/ocla-interviews-tony-heller-on-social-media-censorship-of-his-climate-research/ 
256 breitbart.com/tech/2020/11/03/5-ways-wikipedia-editors-supported-the-biden-campaign/ 

http://ocla.ca/ocla-interviews-tony-heller-on-social-media-censorship-of-his-climate-research/
https://www.breitbart.com/tech/2020/11/03/5-ways-wikipedia-editors-supported-the-biden-campaign/
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was en de moeite wilde nemen een en ander op te zoeken. Zij gaven hun de 
mogelijkheid een graantje mee te pikken van de gigantische advertentie-
inkomsten van die ondernemingen en zo hun onafhankelijkheid ook op 
financieel vlak te vrijwaren. Zo konden de besten257 onder hen als 
zelfstandige journalisten en onderzoekers een plaatsje veroveren op de 
markt voor nieuws, analyse en onderzoek, naast de vele websites die 
gesponsord werden door overheden, geheime diensten en sectorale en 
ideologische belangenroepen, of het fortuin maakten van exhibitionistische 
YouTube-sensaties.  

In 2016, naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en 
het Brexitreferendum in het Verenigde Koninkrijk, besloten de Internet-
giganten echter voorrang te geven aan hun zakelijke relaties met de 
overheden en de militaire en financiële elites die daar, vanuit de 
achtergrond, het beleid bepalen. Zij begonnen met de organisatie van een 
quasigeautomatiseerde systematische censuur258 van de grote sociale net-
werken op het www. Dat was een ramp voor vele van die kleine onafhan-
kelijke journalistieke bedrijfjes. Om te overleven moesten zij proberen een 
sponsor of betalende abonnees259 te vinden of T-shirts, drinkbekers of 
andere trivia te verkopen — en dat terwijl zij nauwelijks nog een 
mogelijkheid hadden om zich kenbaar te maken aan het grote publiek. Het 
mag duidelijk zijn dat maar weinigen onder hen die regimewijziging zullen 
kunnen overleven, indien zij zich niet door strikte zelfcensuur schikken naar 
wat de www-giganten en andere stakeholders (“geïnstitutionaliseerde / 
gevestigde belanghebbenden”) van het Establishment als “aanvaardbare 
opinie” beschouwen. Ook beoefenaars van de wetenschappen die zich 
kritisch opstelden tegenover het ene of het andere aspect van het overheids-
beleid verloren meteen een belangrijk kanaal om hun argumenten gehoor te 
doen vinden. Dat leidde tot een regelrechte verarming van het weten-
schappelijke onderzoek. Ondertussen waren immers in bijna alle disciplines 
de toonaangevende tijdschriften in handen gevallen van grote commerciële 
uitgeverijen, die prioriteit gaven aan hun eigen agenda’s. Het spreekt vanzelf 
dat er ondertussen wel alternatieve zoekmachines en platformen voor tekst- 
en videoboodschappen werden gelanceerd, maar die geraken moeilijk 
bekend.260 

De www-censuur richtte zich bijna uitsluitend tegen critici van het door 
het Establishment gewenste, almaar versnellende proces van vermaat-
schappelijking (socialisering, “incorporation”, zie hieronder pagina 159), 
ook tegen kritiek van gewichtige agendapunten van het Establishment zoals 
het klimaatalarmisme dat vanaf 1990 een vast thema in de media was 
geworden, de imperialistische oorlogsavonturen van de VS onder de 

                                                   
 

257 Bijvoorbeeld corbettreport.com/, tomwoods.com/, amazingpolly.net/ 
258 Unilateraal afsluiten, ook “demonetariseren” van gebruikersaccounts, “shadow 
banning” (waardoor de betrokkene praktisch “onzichtbaar” wordt voor andere 
gebruikers, tenzij die bereid zijn tientallen of honderden pagina’s met Google 
zoekresultaten te lezen). 
259 Bijvoorbeeld zerohedge.com/markets/introducing-zerohedge-premium; maar $1/dag is 
voor de meeste Internetgebruikers wel een heel duur abonnement. 
260 Bijvoorbeeld brave.com/ ;  brighteon.com/; bitchute.com/ ; banned.video/ 

https://amazingpolly.net/
https://www.zerohedge.com/markets/introducing-zerohedge-premium
https://brave.com/
https://www.brighteon.com/
https://www.bitchute.com/
https://banned.video/
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presidentschappen van G. H. Bush, W.J. Clinton, G.W. Bush en vooral 
Barack Obama, en de concentratie van beslissingsmacht in aan elke 
juridische aansprakelijkheid en democratische controle ontsnappende 
internationale of supranationale samenwerkingsverbanden van staten en 
grote ondernemingen. Critici werden als “populisten”, “reactionairen”, 
“fascisten”, “racisten” bestempeld, ofschoon zij tot kort voordien nog als 
respectabele figuren werden beschouwd. “Linkse” en “Groene” individuen 
of bewegingen hadden weinig of geen last van de nieuwe censuur omdat zij 
constant propaganda maakten voor de creatie van grote nationale, 
internationale en mondiale maatschappelijke organisaties, die zonder 
uitzondering tot de institutionele machtsbasis van de elites behoren. De 
anti-Establishment retoriek van “Links” (ook “Groen-Links”) was voor het 
Establishment geen zorg. Integendeel, zij was nuttig om adolescenten te 
mobiliseren die, na hun wilde jaren van “doen wat zij willen, terwijl mama 
en papa, desnoods de overheid, voor hun levensonderhoud zorgen”, 
onvermijdelijk toch in de grote maatschappelijke formaties hun weg zullen 
moeten zoeken, indien zij niet als permanente marginalen door het leven 
wilden gaan. Velen onder hen wanen zich marxisten, omdat hun 
adolescentenwaan ooit door Karl Marx was uitgeroepen tot de grote belofte 
van de communistische maatschappij “waarin iedereen kan doen wat hij wil, 
terwijl de maatschappij voor de productie zorgt” (K. Marx en F. Engels, 
Die Deutsche Ideolog ie , Deel I, 1845). ‘De maatschappij’ werd snel een 
codewoord voor de staat. Dat inspireerde Frédéric Bastiat tot zijn memora-
bele definitie: “De staat is de grote illusie dat iedereen het recht heeft te 
leven op de kosten van alle anderen” (L’État , 1848). 

Oorspronkelijk geprezen als de grootste verwezenlijking van het 
klassieke Westerse vrijheidsideaal werd het Internet na verloop van weinig 
tijd de basistechnologie voor een alomvattende Big Brother maatschappij. 
Dat had ik al in de jaren negentig gevreesd, toen ik het Internet een 
“Trojaans paard in elke huiskamer” noemde. Het idee dat alleen “de 
kleintjes” van die technologie zouden profiteren, terwijl de “groten der 
Aarde” lijdzaam toekijken, was te absurd om ook maar een seconde ernstig 
genomen te worden. De “ijzeren wet van de oligarchie” is immuun voor 
technologische innovaties. De belangrijkste nieuwigheid was dat de Big 
Brother technologie nu vrijwel de gehele wereld bestreek en een essentieel 
instrument was voor de “global elite”, het mondiale Establishment dat in de 
loop van de twintigste eeuw ontstaan was in de ene oorlog na de andere, de 
ene echte of vermeende crisis na de andere. De nog resterende geografische 
limieten die de werking van de ijzeren wet van de oligarchie voorheen 
beperkt hadden, waren danig verzwakt.  

Het gedrag van de media tijdens de coronacrisis was niet nieuw. Het 
weerspiegelde hun rol als de censors van politiekcorrect denken, zoals 
beschreven door Jean-François Revel in zijn essay La nouvel le censure — 
Exemple de mise en place d’une mental ité totalitaire  (1977). In een 
moderne “democratie” wordt ideologische censuur op een subtielere 
manier uitgeoefend dan in de expliciet totalitaire regimes die tussen de twee 
wereldoorlogen opgang maakten. Zij stuurt aan op een “pensée unique”, 
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een strikt gemanaged “groepsdenken”, vooral via een vorm van intellectuele 
en morele intimidatie die niet langer verwijst naar “eeuwige waarden en 
waarheden” maar wel naar de woorden die men hier en nu mag of moet 
gebruiken of mijden, indien men niet door de publieke opinie (dat wil 
zeggen, door de media zelf) wil geridiculiseerd of verketterd worden. 
Gedragsconformisme heet dat. In de visie van de twintigste-eeuwse 
menswetenschap zijn denken en spreken alleen relevant als impulsieve en 
reflexmatige gedragingen die gedrag uitlokken en door gedrag worden 
uitgelokt. Zij zijn uitingen van kuddegedrag, dat zich leent tot een 
pseudocausale statistische analyse, maar niet tot een analyse aan de hand 
van de verstehende  methoden van de traditionele menswetenschap. 

Het Trump-effect 

Sinds midden-2016 is Donald J. Trump de vijand nummer één van het 
Amerikaanse Establishment en van de media die het controleert. Als 
kandidaat voor de presidentsverkiezing in dat jaar, had hij tijdens zijn 
verkiezingscampagne aangekondigd een einde te zullen maken aan de 
voortdurende oorlogen waarin de VS verwikkeld was; de thuishaven van het 
Establishment in Washington, D.C. op te kuisen (“Drain the swamp”); aan 
lageloonlanden uitbestede productie en jobs terug naar Amerika te brengen; 
een transparanter beleid te voeren; de illegale immigratie te stoppen; en 
terug te keren naar de traditionele Amerikaanse waarden van individuele 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid (de fundamentele voedingsbodem van 
een sterke “middenstand”, het enige middel om de splitsing te voorkomen 
van de natie in, aan de ene kant, een klasse van superrijken en hun 
gesalarieerde knechten en, aan de andere kant, een onderklasse van in een 
“armoeval” gevangen paupers261).  

Trump’s programma was nog het best te vergelijken deels met het 
Europese “travaillistische” of arbeiderssocialisme dat lange tijd, tot in de 
jaren 1960, weerstand had geboden tegen het ideologische socialisme van 
linkse intellectuelen (die, overigens met aanzienlijk succes, bezig waren aan 
hun “mars door de instituties” — zie hieronder, pagina 193), en deels met 
wat in Europa ooit ‘Poujadisme” heette, de behartiging van de belangen van 
“de kleine middenstanders”. Trump’s programma sprak dan ook vooral 
arbeiders en de lagere middenklasse aan, die zich in de steek gelaten voelden 
door het beleid van zijn voorgangers, G.H. Bush, Bill Clinton, G.W. Bush 
en Barack Obama. Het was een ambitieus anti-Establishment programma 
van een man die geen politieke ervaring had, geen doordachte politieke 
filosofie aankleefde en — dat bleek al snel — niet geneigd was zich geliefd 
te willen maken bij de lezers van de New York Times en andere Establish-
ment media, lieden die zichzelf beschouwen als “liberals”, “progressives” of 
wat in de VS voor “the Left” doorgaat — kortom, lieden die geloven dat 
men alle problemen oplost door er andermans geld en desnoods andermans 
leven tegenaan te smijten. Daarom werd Trump door die media afgeschil-

                                                   
 

261 Zie bijvoorbeeld Jason L. Riley, Please Stop Help ing  Us:  How Libera ls Make I t 
Harder  for  Blacks t o Succ e ed  (2014) en False Black Power?  (2017); zie ook 
hoover.org/research/jason-riley-false-black-power.  

https://www.hoover.org/research/jason-riley-false-black-power
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derd als iemand die “verdeeldheid zaait”. Dat verwijt werd niet gehoord, 
toen Hillary Clinton, de Democratische tegenkandidaat, de Trumpkiezers 
‘deplorables’ noemde. 

In de loop van de voorbije dertig jaar hadden de grote Amerikaanse 
media zich steeds meer geschaard achter de “neoconservatieve” factie262 
van het Amerikaanse Establishment die onder de presidenten Bush I (R), 
Clinton (D), Bush II (R) en Obama (D) voortdurend aan invloed won en 
haar invloed kon behouden ondanks de openlijke afkeer van Trump voor 
hun “forever wars”.263 De oorsprong van de neoconservatieven ligt bij een 
groep Amerikaanse, voornamelijk Joodse, trotskisten (antistalinisten) die de 
hoop op een communistische revolutie en wereldgouvernement had 
opgegeven en dan maar verkoos haar doel na te streven door coöptatie van 
het Amerikaanse Establishment rond het bij de Amerikaanse elite erg 
populaire thema, “Eén wereld, één regering”. Voor het Amerikaanse 
Establishment was economische en vooral politieke mondialisering de 
verwerkelijking van de “American Century” en de consolidatie van een 
specifiek Amerikaanse vorm van imperialisme.264 In de plaats van de verstek 
gevende revolutionaire massa’s verkozen de neoconservatieven de militaire 
suprematie van de VS als revolutionair breekijzer te gebruiken. Zij keerden 
zich ook tegen wat Lenin “Links communisme, een infantiele aberratie” had 
genoemd, een fenomeen dat in de VS geassocieerd werd met de hippies 
(“Make love, not war”) en de nationalistische vleugel van de “progressive 
liberals”. De laatstgenoemden zijn gefixeerd op binnenlandse problemen en 
geloven dat die met fiscale middelen, dus met hogere belastingen voor de 
rijken en goedkoper krediet voor allen, oplosbaar zijn. Volgens de neocon-
servatieven beseffen zij echter niet dat militaire suprematie de basis is van 
de Amerikaanse welvaart. De neoconservatieven hadden de steun van het 
machtige militair-industrieel complex, dat nu, met de inclusie van de vele 
geheime diensten en de snelle opgang van elektronische spionage- en 
surveillancetechnieken, soms ‘het nationale-veiligheidscomplex’ wordt 
genoemd. Het overkoepelend orgaan daarvan is het NSA.265  

Het neoconservatieve geopolitieke programma was aantrekkelijk voor de 
nationale partijbureaus van zowel de Democratische als de Republikeinse 
Partij. Het identificeerde immers “de gemeenschappelijke vijand” (Rusland, 
China, Iran, de radicale Islamisten) die nodig is om de bevolking te 
mobiliseren, het centrale gezag in Washington, D.C., en vooral het 
nationale-veiligheidscomplex te versterken. Imperialistische avonturen en 

                                                   
 

262 Zie B.V. Balint, Running Commentary:  The Cont en t i ous Magazine that 
Transformed the Jewi sh Lef t  in to the Neocons erva t i ve Right  (2010), M. Friedman, 
The Neo cons erva t i v e Revolu t i on :  J ewi sh In t el l e ctua ls  and th e Shaping of  Publ i c 
Pol i c y (2006). en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism  
263 Linksprogressieve kritiek op de neoconservatieve invloed op de Amerikaanse 
buitenlandse politiek was er wel onder Bush II (standaard.be/cnt/dss21032003_003) maar 
verdween grotendeels onder Obama.  
264 Henry R. Luce, “The American Century”, Life Magazine , February 17, 1941; Michael 
Hudson, Super imper ia l i sm, The Ori g ins and fundamenta ls o f  U.S. World  
Dominance , 1972 (nieuwe uitgave 2003) 
265 De machinaties van het National Security Agency werden uiteindelijk aan het licht 
gebracht door Edward Snowden in 2013. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism#Leo_Strauss_and_his_students
https://www.standaard.be/cnt/dss21032003_003


 
 

131 
 

oorlogen konden zo worden voorgesteld als essentieel voor het vrijwaren 
van de welvaart en vrijheden van alle Amerikanen. De neoconservatieven 
waren onverdroten propagandisten van een beleid van buitenlands interven-
tionisme en regimewijziging in landen die een al te onafhankelijke koers 
wilden varen.266 Onder hun invloed gingen de media om de haverklap 
buitenlandse verkiezingen ‘illegitiem’ noemen. Die kwalificatie van verkie-
zingen was zo courant dat zij ook vlotweg op de verkiezingsoverwinning 
van Trump kon worden toegepast: Hij was “een illegitieme president”. In 
het militair-industrieel complex en de geheime diensten was ondertussen 
veel ervaring met regimewijzigingen opgebouwd.267 Het was wachten op 
een gelegenheid om die ervaring ook in de VS zelf toe te passen. Drie 
voorwaarden moesten daartoe vervuld zijn: controle over de media (geen 
probleem), controle over het onderwijs (geen probleem) en controle over 
de verkiezing van kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Dat laatste 
was geen probleem in de Democratische Partij; die was na de studenten-
revoltes tegen de Oorlog in Vietnam, een centraal geleide “politieke 
machine”268 geworden. Het was — zoals de verkiezing van Trump had 
aangetoond — wel een probleem in de veel meer gedecentraliseerde Repu-
blikeinse Partij. Bij de Republikeinen waren de nationale zwaargewichten 
weliswaar ook van doorslaggevend belang binnen de “Beltway” (de ring 
rond Washington, D.C.), maar daarbuiten, op het niveau van de deelstaten, 
hadden zij veel minder invloed dan hun Democratische tegenhangers. 
Daardoor is het voor outsiders gemakkelijker via de Republikeinse Partij 
naar het presidentschap te dingen dan via de Democratische Partij. De 
Republikeinse “Never Trumpers” kwamen bijna zonder uitzondering uit de 
kringen van de “Beltway Republicans” en hun protegés. 

De neoconservatieven namen elke gelegenheid te baat om internationale 
spanningen en confrontaties met Rusland, China en andere grote landen 
(Iran) buiten het Amerikaanse kamp op de spits te drijven met 
overdrijvingen en leugens (bijvoorbeeld, over de structuur van al-Qaeda, de 
massavernietigingswapens van Saddam Hussein, het gebruik van gifgas 
door het regime in Damascus269, de door het Westen gefinancierde “Witte 
helmen”270 in Syrië, de “annexatie” van de Krim door Rusland). Die leugens 

                                                   
 

266 Bekijk dit fragment uit het opzienbarende interview dat generaal Wesley Clark in 2007 
toestond aan de progressieve website Democrac y Now : 
youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw. Clark dong in 2004 naar de nominatie als 
Democratisch presidentskandidaat, maar haakte vroegtijdig af.  
267 Zij gaan nu onder de naam “color revolutions”. Subversieve of gewelddadige “regime 
change” was echter al eerder een constante in de Amerikaanse buitenlandse politiek (o.a. 
in Iran, 1953, Guatemala, 1954, Chili, 1973, het Iran-Contra schandaal, 1987, Joegoslavië, 
1998).  
268 “Particratie” naar Europees model, o.a. door het systeem van “superdelegates” en 
“automatic delegates” in de Nationale Partijconventie (en.wikipedia.org/wiki/Superdelegate) 
269 Nog in oktober 2020 blokkeerden de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, België en 
Estland een voorstel van de voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN om de getuige-
nis te horen van José Bustani, gewezen voorzitter van de OPCW (Organi sa ti on  for  the 
Prohib i t i on  of  Chemi ca l  Weapons ) over het gifgas-incident in de Syrische stad Douma. 
thegrayzone.com/2020/12/07/opcw-executives-whistleblower-syria-leaks/ 
270 De oprichter van de “Witte helmen” was een officier van de Britse geheime dienst, 
James Le Mesurier, met een indrukwekkende staat van dienst in diverse oorlogsgebieden 

https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
https://en.wikipedia.org/wiki/Superdelegate
https://thegrayzone.com/2020/12/07/opcw-executives-whistleblower-syria-leaks/
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leidden tot de tweede Irak oorlog271, de gewelddadige destabilisatie van 
Afghanistan, Libië, Syrië en Oekraïne, het herstel van de militaire dictatuur 
in Egypte, de verwoesting van Jemen en de gestage uitbreiding van de 
NATO naar het Oosten, ondanks plechtige beloften aan de laatste Sovjet 
heerser, Mikhail Gorbatsjov, toen die zich bereid verklaarde te dulden dat 
de Oost-Europese landen, in het bijzonder de Duitse Democratische 
Republiek (DDR), zich uit het Sovjet Blok zouden losmaken. De grote 
Amerikaanse media, met de New York Times, de Washington Post en 
CNN op kop, versterkten de weerklank van die “officiële” leugens en gaven 
ze internationaal aanzien. We kunnen ervan uitgaan dat ongeveer alles wat 
zij als “nieuws” naar buiten brachten (of verzwegen) de agenda van een of 
meer spelers in het Establishment diende.  

Ook in Europa werd de berichtgeving over geopolitieke kwesties veelal 
vanuit de VS gedirigeerd, zoals hierboven werd geïllustreerd in verband met 
de protesten in Berlijn tegen het coronabeleid van de Duitse overheid. 
Ondanks — of misschien dankzij — de vorming van de Europese Unie, 
bleef Europa een verzameling van gedweeë satellietstaten van de VS die het 
nauwelijks aandurfden neen te zeggen tegen Amerikaanse geopolitieke 
initiatieven.272 Zij moesten de illusie in stand houden dat de VS in naam en 
met steun van “de internationale gemeenschap” met harde hand maar een 
goed hart de bewaarengel van de orde in de wereld was. Europa was voor 
de Amerikanen een nuttig vijgenblad en het Europese Establishment werd 
daarvoor goed beloond, hoewel het, na de “wending naar Azië”273 van 
President Obama (“China, niet Rusland, is de grote vijand”) wist dat het 
niet langer op de eerste plaats stond in het Amerikaanse lijstje van strate-
gische bondgenoten.  

Het was dus niet verwonderlijk dat outsider Trump met zijn verkiezings-
programma in 2016 het gehele Amerikaanse en mondiale Establishment 
tegen zich in het harnas joeg.  

Nog voor Trump als President werd geïnstalleerd (20 januari 2017), kwam 
het Establishment en dan vooral de neoconservatieve factie ervan in het 
verweer tegen ieder van zijn programmapunten. Zijn voorganger, Barack 

                                                                                                                                 
 

(off-guardian.org/2018/04/17/who-is-james-le-mesurier/). In Syrië en andere landen organi-
seerde hij groeperingen die in de Westerse media als “humanitaire ngo’s” werden 
voorgesteld en de VS een excuus gaven opstandelingen tegen “barbaarse regimes” (in 
casu, de regering in Damascus) te financieren. (Zie de analyse van voormalig VN 
wapeninspecteur Scott Ritter op truthdig.com/articles/the-white-helmets-and-the-inherent-
contradiction-of-americas-syria-policy/). De freelance journaliste Vanessa Beeley ontmas-
kerde de Witte helmen als een afdeling van de fundamentalistische Islamitische beweging 
ISIS / Daesh. (wikispooks.com/wiki/Vanessa_Beeley) 
271 Kort nadat een kritisch stuk van mij over de Amerikaanse aanval op Irak in 2003 op 
het www was terechtgekomen, kreeg ik een email van een journalist van het grootste 
Nederlandse nieuwsmagazine. Hij liet mij weten dat hij aan zijn hoofdredactie had 
voorgesteld een gelijkaardige tekst te produceren, maar dat hij daarvoor geen toestem-
ming had gekregen. Het kan geen pretje zijn als onafhankelijke, niet-Gekauft e  journalist 
aan de kost te moeten komen in de afhankelijke media. 
272 Waarom nam een klein land als België deel aan militaire operaties in Libië, Syrië en 
Afghanistan, waar het niets te zoeken of te verliezen had, behalve dan Amerikaanse 
“goodwill”?  
273 De zogeheten “pivot to Asia”, zie bijvoorbeeld fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf 

https://off-guardian.org/2018/04/17/who-is-james-le-mesurier/
https://www.truthdig.com/articles/the-white-helmets-and-the-inherent-contradiction-of-americas-syria-policy/
https://www.truthdig.com/articles/the-white-helmets-and-the-inherent-contradiction-of-americas-syria-policy/
https://wikispooks.com/wiki/Vanessa_Beeley
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf
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Obama (r.2009-2017), was het uithangbord van het Amerikaanse Establish-
ment en de lieveling van de “global elite”, die hem in september 2009, 
minder dan een jaar na zijn verkiezingsoverwinning, meteen met de 
Nobelprijs voor de Vrede had gelauwerd, ofschoon het geen geheim was 
dat hij een oorlogzuchtige buitenlandse politiek voorstond. In zijn achtjarig 
bewind betrok Obama de VS in meer oorlogen dan ieder van zijn 
voorgangers ooit had gedaan: Hij begon 7 nieuwe oorlogen, bovenop de 4 
die hij van zijn voorganger G.W. Bush had geërfd en niet beëindigde. Hij 
maakte ook meteen duidelijk dat hij voor de aanpak van de wereld-
schokkende financiële crisis van 2008 vertrouwde op dezelfde Establish-
mentfiguren die het in Wall Street en in het Federal Reserve System al vóór 
de crisis voor het zeggen hadden.274 De Establishmentmedia stelden hem 
echter voor als de grote verlosser, die “alles nieuw zou maken” (dat is 
Establishment Newspeak voor “alles bij het oude laten”). Trump daaren-
tegen kon niets goeds doen, zelfs niet wanneer hij programmapunten 
realiseerde die door zijn voorgangers op de politieke agenda waren gezet, 
zoals de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël of het verlengen 
van de grotendeels symbolische “Muur” om de illegale immigratie vanuit 
Mexico te hinderen.  

Na de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016, vertikte Obama het 
een vlotte overdracht van de macht te organiseren. In de plaats daarvan 
lanceerde hij, samen met het Nationaal Comité van de Democratische 
Partij, de “Never Trumpers” van de Republikeinse Partij en de media, een 
grootschalige operatie, “Russiagate”, die tot doel had Trump voor te stellen 
als een agent van het Kremlin, een marionet van de Russische President 
Vladimir Poetin. Andere beschadigingoperaties volgden (het Steele Dossier, 
het Mueller onderzoek275, de afzettingsprocedure, “onthullingen” van FBI 
en CIA topbureaucraten die alle verzonnen bleken te zijn, het telefoon-
gesprek met de nieuwe President van Oekraïne, vervolging van mede-
werkers en gewezen medewerkers van Trump, enzovoort, enzovoort). Zij 
waren hoofdzakelijk bedoeld om Trump zelf of zijn medewerkers te 
verstrikken in een web van dure, tijdrovende gerechtelijke en administra-
tieve procedures. Ook die operaties waren ingegeven door Obama, die het 
Amerikaanse politieke leven grondig verziekt had door elke kritiek op zijn 
bewind af te doen als een uiting van racisme, “white supremacy”, 
vrouwenhaat, homofobie, xenofobie, klimaat- of wetenschapontkenning, 
whatever . Wie zich openlijk uitsprak tegen dergelijke stigmatisering kreeg 
zelf onmiddellijk het verwijt te horen een racist te zijn. Na acht jaar Obama 
golden zijn kwaadaardige ad hominem replieken als een acceptabele Ersatz 
voor inhoudelijke argumenten. Obama was de eerste zwarte president van 

                                                   
 

274 Zie de tekst “Citygroup chose Obama's 2009 cabinet, Wikileaks document reveals”, 
wsws.org/en/articles/2016/10/15/wiki-o15.html; zie ook 
newrepublic.com/article/137798/important-wikileaks-revelation-isnt-hillary-clinton 
275 Het Mueller-onderzoek kostte de belastingbetalers tientallen miljoenen dollars, te 
betalen aan een team van topadvocaten van de Democratische Partij en hun staf. Het 
duurde van mei 2017 tot maart 2019. Resultaat: nihil.  

https://www.wsws.org/en/articles/2016/10/15/wiki-o15.html
https://newrepublic.com/article/137798/important-wikileaks-revelation-isnt-hillary-clinton
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de VS, een land waarin sinds de wetgeving op de burgerrechten van 1964276 
eerst de negerbevolking en daarna een selectie van andere minderheden op 
grote schaal konden genieten van wettelijke en bestuurlijke voorkeur-
behandelingen (“positive action”, “positive discrimination”) op het gebied 
van toegang tot het onderwijs en banen bij de overheid en de grote 
bedrijven — dit alles onder de noemer “diversity politics”, een door de 
media gelanceerd begrip dat totaal vreemd was aan het Amerikaanse grond-
wettelijk recht. Toch slaagde Obama erin, met de hulp van de Establish-
mentmedia en hun slaafse na-apers in Europa en elders, de VS voor te 
stellen als een racistisch land. De term ‘racist’ was nu niet meer dan een 
codewoord voor tegenstanders van Obama en het Establishment. De media 
leken de publieke perceptie van de werkelijkheid naar willekeur te kunnen 
manipuleren.  

Obama promootte “identity politics”, een thema dat al snel dagelijks 
voer werd voor kranten en nieuwsuitzendingen, en dat bij de overheid en de 
grote corporations van het Establishment werkgelegenheid creëerde voor 
“diversity consultants” en anderen die zich geroepen voelden een Ameri-
kaanse versie van de oude stalinistische en maoïstische heropvoedings-
kampen te bemannen. Het zaad van een onherroepelijke halfideologische 
maar vooral emotionele verdeeldheid was gepland en bracht vrijwel onmid-
dellijk zijn vruchten voort. Een kruidje-roer-mij-niet mentaliteit verspreidde 
zich onder “progressieve” jongeren, die ervan overtuigd waren geraakt dat 
iedereen die iets zei of dacht wat hun niet zinde, zich schuldig maakte aan 
“microagressie” of, erger, aan een “haatmisdrijf”.277 Microagressies en haat-
misdrijven waren plots overal. Wie ze beschouwde als aanslagen op de 
waardigheid van hun vermeende slachtoffers mocht zich voortaan “woke” 
noemen. Hij of zij was immers bevrijd van het “valse bewustzijn” dat het 
bestaan van andersdenkenden een normaal menselijk fenomeen is, en 
“wist” dat het een samenzwering was van sinistere krachten: het patriar-
chaat, extreem rechts, blanke “supremacists”, klimaatontkenners, Russische 
agenten... Dat was uiteraard een absurde samenzweringstheorie, maar de 
media deden niets om die te ridiculiseren, integendeel. Het Amerikaanse 
Establishment, de overwegend blanke “liberal elite” (zie hieronder, pagina 
180), was er dol op. Het leidde de aandacht af van hun oorlogen en de 
roekeloze monetaire politiek van hun mannetje, Ben Bernanke, de 
voorzitter van de Fed. En, een extraatje, het hielp de rol van democratische 
verkiezingen te delegitimeren ten voordele van de wazige notie van 
“democratische waarden” die in Europa furore had gemaakt om het 
“democratisch deficit” van de instellingen van de Europese Unie te verdoe-
zelen. Telkens dat nuttig leek, zouden naar willekeur gedefinieerde en ad 
hoc herdefinieerbare “democratische waarden” de plaats innemen van 
procedurele waarborgen. “La démocratie, c’est nous” was het devies van 
het Establishment. En, ach, waarom niet: Woorden hebben toch geen 

                                                   
 

276 Voor de context, zie dit 1963 artikel anthonygflood.com/2020/12/murray-rothbards-
libertarian-reflections-on-the-negro-revolution-1963/ 
277 M. Rectenwald, Springtime for  Snowf lakes:  'So cia l  Just i ce '  and I t s Postmodern  
Parentage (2018) 

https://anthonygflood.com/2020/12/murray-rothbards-libertarian-reflections-on-the-negro-revolution-1963/
https://anthonygflood.com/2020/12/murray-rothbards-libertarian-reflections-on-the-negro-revolution-1963/
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betekenis. Wij worden immers geacht te leven in het door propaganda, 
scholen en media gecreëerde “nieuwe normaal”, een Wonderland waarin 
‘taalbeheersing’ nog enkel de betekenis heeft die Humpty Dumpty er aan 
gaf: “Wanneer ik een woord gebruik dan betekent het precies wat ik wil — 
niets meer en niets minder... De enige vraag is: Wie is de baas?”278.  

President Trump hoefde niet te rekenen op enige steun van de media. 
Die hadden al te vaak geprobeerd hem belachelijk te maken en in diskrediet 
te brengen. Zonder het te willen hadden zij hem echter de publiciteit 
gegeven die hem in de ogen van vele Amerikanen maakte tot een kandidaat 
die openlijk zei wat zijzelf alleen maar durfden te denken. Om de media te 
pareren beschuldigde Trump hen er met de regelmaat van een klok van 
“fake news” te verspreiden. Nooit eerder had een presidentskandidaat het 
aangedurfd de bluf van de media (dat zij de spreekbuizen zijn van de 
“publieke opinie”) zo openlijk aan de kaak te stellen. Nooit eerder was 
iemand daarmee weggekomen. De media en het Establishment waren in 
shock. Op John F. Kennedy na had geen president het ooit gewaagd de 
ruggengraat van het Amerikaanse Establishment (het FBI, het CIA en de 
top van de strijdkrachten) in het vizier te nemen — en Kennedy was 
vermoord tijdens een bezoek aan Dallas, in Texas, de thuisstaat van zijn 
Vice-President en opvolger, Lyndon B. Johnson. Trump moest dus wel gek 
zijn — gek en “werkelijk dom”:  

De nieuwe leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, 
zei dinsdagavond op MSNBC dat het 'echt dom' is van Trump ruzie te 
zoeken met de top van de inlichtingendiensten. [...] “Sta mij toe dit te 
zeggen: Neem je het op tegen de inlichtingendiensten dan hebben ze 
vanaf zondag zes manieren om terug te slaan”279 

Hoewel hij de wereldwijd met veel mediafanfare verkondigde “Mueller 
investigation” (over Russische beïnvloeding) en andere beschadigingope-
raties overleefde, kon Trump zonder de steun van enig onderdeel van het 
Establishment weinig meer doen dan aan zijn achterban tonen dat  hij nog 
altijd voor hen op de bres stond. Hij ondervond de machteloosheid van de 
formele macht die een voormalige Britse premier, Harold Macmillan, aldus 
onder worden had gebracht: “Power? It’s like a Dead Sea fruit. When you 
achieve it, there is nothing there.”280 Alleen met Trump’s binnenlands 
economisch stimuleringsbeleid kon het Amerikaanse Establishment eens-
gezind instemmen. Op dat vlak had hij niets nieuws te bieden.  

                                                   
 

278 From Lewis Carroll, Through the Looking Glass,  and What  Ali ce Found There 
(1871) 
279 washingtonexaminer.com/tag/donald-trump?source=%2Fschumer-warns-trump-intel-
officials-have-six-ways-from-sunday-at-getting-back-at-you (“Six ways from Sunday” is een 
vaste Amerikaanse uitdrukking en betekent “op alle mogelijke manieren”.) 
280 Ook: “Wanneer je dan eindelijk de leider wordt van een land dan moet je vaststellen 
dat anderen het voor het zeggen hebben” (Bill Clinton). Clinton was echter soepel genoeg 
om het spel mee te spelen. Zijn Clinton Foundation verwierf snel de reputatie een “Pay to 
play” operatie te zijn, die invloed en Establishmentcontacten levert tegen betaling. 
(washingtontimes.com/news/2016/oct/24/clintons-top-10-pay-play-allegations/) 

https://www.washingtonexaminer.com/tag/donald-trump?source=%2Fschumer-warns-trump-intel-officials-have-six-ways-from-sunday-at-getting-back-at-you
https://www.washingtonexaminer.com/tag/donald-trump?source=%2Fschumer-warns-trump-intel-officials-have-six-ways-from-sunday-at-getting-back-at-you
https://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/24/clintons-top-10-pay-play-allegations/
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Niets van wat in de vorige alinea’s werd vermeld, zou hier relevant zijn, 
indien de regeerperiode van Trump — ondanks het gestook en de 
sabotagepogingen van de media en het Establishment — niet gekenmerkt 
werd door spectaculaire dalingen van de werkloosheidscijfers, ook onder 
Afro- en Latino-Amerikanen, twee groepen waarop de Democratische 
Partij rekende om de verkiezingen van 2020 te winnen, omdat zij hen als 
haar cliënten beschouwde, tegen een zacht prijsje te kopen met overheids-
geld en beloftes van voorkeurbehandeling. Zoals de zaken bij de aanvang 
van het jaar stonden, zag het er echter naar uit dat Trump een goede kans 
maakte op een tweede ambtstermijn. Voor de Democraten, het Establish-
ment en vooral de media zou een tweede overwinning van buitenstaander 
Trump een ware ramp betekenen. Zij zou hem wellicht de gelegenheid 
geven zelf zijn regering samen te stellen en zijn adviseurs te kiezen in plaats 
van vrede te moeten nemen met de “valse vrienden” die het Establishment 
hem in zijn eerste ambtsperiode had opgedrongen. Zij zou vooral duidelijk 
maken dat de media (en dus ook het Establishment) niet langer de macht en 
de invloed hadden om ervoor te zorgen dat de kiezers moeten kiezen onder 
kandidaten die het met elkaar eens zijn in alle voor het Establishment 
belangrijke kwesties.  

Het argument dat de twee partijen tegengestelde idealen en beleids-
lijnen zouden moeten vertegenwoordigen, de ene misschien van rechts 
en de andere van links, is een dwaas idee dat alleen aanvaardbaar is 
voor doctrinaire en academische denkers. In plaats daarvan zouden de 
twee partijen bijna identiek moeten zijn, zodat het Amerikaanse volk 
bij elke verkiezing ‘de schurken eruit kan gooien’ zonder dat dit leidt 
tot diepgaande of extreme verschuivingen in het beleid.281  

Toen zij bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 de controle 
over die manipulatie van de alternatieven waarover gestemd moest worden,  
leken te verliezen, zagen de Establishmentmedia zich gedwongen het 
masker te laten vallen en niet alleen Trump zelf maar vooral ook zijn 
kiezerspubliek te demoniseren als een massa populisten, racisten, vrouwen-
onderdrukkers en fascisten. Hetzelfde deed zich voor, mutatis mutandis, 
naar aanleiding van het Brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk. 

Onder die omstandigheden was het Wuhanvirus als een Godsgeschenk 
voor de Democratische Partij.282 Het lag voor de hand dat die er alles voor 
over zou hebben om de coronapaniek ten minste tot de verkiezingen in 
november te rekken en de President verantwoordelijk te stellen voor de 
schade die er het gevolg van zou zijn. Het gaf haar ook een voorwendsel 
haar meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te gebruiken om de 
versoepeling van de wetgeving op stemmen per post te rechtvaardigen, een 

                                                   
 

281 Met andere woorden: politieke partijen zijn slechts verschillende verpakkingen voor 
hetzelfde beleid. Carroll Quigley, Tragedy and Hope  (1966) (p. 1247): Het boek geeft 
onthullende inzichten van een insider in de ideeën en motieven van het Anglo-
Amerikaanse Establishment. 
282 Jane Fonda noemde covid19 “God’s gift to the Left” ; rt.com/usa/502855-jane-fonda-
covid-gods-gift/ 

https://www.rt.com/usa/502855-jane-fonda-covid-gods-gift/
https://www.rt.com/usa/502855-jane-fonda-covid-gods-gift/
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extreem fraudegevoelige procedure.283 Terwijl de Republikeinse partij een 
vrij homogeen kiezerspubliek heeft — hoofdzakelijk middenstanders en 
hun werknemers en mensen die aan de Amerikaanse grondwettelijke 
tradities gehecht zijn — is dat voor de Democratische niet het geval. Haar 
kiezerspubliek bestaat voornamelijk uit de elites, ambtenaren, kantoor-
mensen in dienst van de overheden en grote bedrijven, en steuntrekkers. 
Op de elite na zijn dat mensen die zelden of nooit rechtstreeks met de 
economische realiteiten van de markten geconfronteerd worden en de 
illusie koesteren dat hun inkomen door hun relatie met de hogere maat-
schappelijke machten gewaarborgd is, wat er ook gebeurt. Men kon dus 
verwachten dat een hard coronabeleid veeleer de Trumpkiezers zou treffen 
dan het kiezerspubliek van de Democratische Partij.  

Tegen de macht van het Establishment kon Trump niet op. Als Presi-
dent had hij overigens niet veel zeggenschap over het coronabeleid. Dat 
beleid berustte bij het medische Establishment in Washington, D.C. en 
voor de rest bij de deelstaten — precies zoals in Europa het coronabeleid 
de verantwoordelijkheid was van de lidstaten van de EU en niet van de 
Europese Commissie. Op enkele uitzonderingen na durfden de gouver-
neurs van de deelstaten in de VS echter niet in te gaan tegen de 
coronahysterie die de media dagelijks met alle middelen aanwakkerden. De 
Establishmentmedia voorspelden “een ware ramp” voor de “red states” 
(met een Republikeinse meerderheid en veelal een lakser beleid). De echte 
rampgebieden, in New York en New Jersey, “blue states” (met een solide 
Democratische meerderheid) “hadden gewoon pech, ondanks een goed en 
daadkrachtig beleid”. Echter, precies zoals in Europa het dwarsliggende 
Zweden, zo bleef ook de weerbarstige “red states” in de VS een ramp 
bespaard.  

Zoals te voorspellen was, gingen er hier en daar stemmen om het beleid 
te centraliseren en uniform te maken. Dat is altijd een aantrekkelijke 
gedachte voor beleidmakers die willen vermijden dat mensen het beleid hier 
kunnen vergelijken met het beleid daar , en tegelijkertijd het idee willen 
smoren dat zijzelf zouden kunnen leren uit de fouten of de successen van 
anderen. In een gecentraliseerd systeem waarin altijd en overal hetzelfde 
protocol voorgeschreven en gevolgd wordt, is er geen andere van wie men 
wat dan ook zou kunnen leren. De beleidmakers hoeven niet te vrezen voor 
op feiten gebaseerde kritiek. Hoe miserabel en grotesk hun beslissingen ook 

                                                   
 

283 theepochtimes.com/ballot-harvesting-relaxation-of-voting-rules-could-prolong-
election_3554829.html Verkiezingsfraude is niet uitzonderlijk in de VS, maar blijft meestal 
onder de radar, zeker wanneer er geen grote Establishmentbelangen op het spel staan. 
Het is dan belangrijker “het vertrouwen in het systeem” te vrijwaren. [Toegevoegd op 25 
november, 2020: Wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 volgt via de 
ooggetuigenverslagen in de lokale pers in de VS, en niet via de communiqués van de 
Establishmentmedia, heeft redenen te over om fraude door het Establishment te 
vermoeden. Het is echter verre van zeker dat die fraude bewezen kan worden binnen de 
grondwettelijk vastgelegde termijnen. Zelfs kleine fraudegevallen vergen doorgaans 
maanden- of jarenlang onderzoek. Kolossale post- en computerfraude in tal van 
kiesdistricten op zes weken tijd bewijzen is praktisch onmogelijk. Zie bijvoorbeeld 
defendingtherepublic.org/wp-content/uploads/2020/11/Michigan-Complaint.pdf, U.S. District 
Court, Eastern District of Michigan] 

https://www.theepochtimes.com/ballot-harvesting-relaxation-of-voting-rules-could-prolong-election_3554829.html
https://www.theepochtimes.com/ballot-harvesting-relaxation-of-voting-rules-could-prolong-election_3554829.html
https://defendingtherepublic.org/wp-content/uploads/2020/11/Michigan-Complaint.pdf
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zijn, niemand kan dan nog een empirisch bewijs vinden voor het bestaan 
van betere alternatieven. Spijtig genoeg zijn dergelijke wereldvreemde 
idioten niet alleen in de politiek maar ook in de academische 
“wetenschappelijke” wereld in grote hoeveelheden voorradig. IJdelheid en 
arrogantie: “Er is geen betere wereld mogelijk dan die waarin iedereen doet 
wat wij zeggen.” (‘Wij zeggen’ is de pluralis majestat is van ‘ik zeg’.) 

CCCooorrrrrruuuppptttiiieee   vvvaaannn   dddeee   wwweeettteeennnsssccchhhaaappppppeeennn   

Wanneer politieke of beleidsmotieven de wetenschap corrumperen dan 

wordt het officiële standpunt al snel “Er zijn in dit debat geen twee kanten; 
de oppositie doodzwijgen — en als dat niet lukt, ridiculiseren of demo-
niseren — is nodig om het publiek niet in verwarring te brengen”. Die 
tactiek was eerder met succes uitgeprobeerd ten tijde van de aidspaniek in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw en daarna van het klimaatalarmisme. De 
problematiek van het politieke of militante misbruik van de wetenschappen 
was echter al blootgelegd in de afscheidsrede (17 januari 1961) van 
President Dwight Eisenhower die vooral bekend werd wegens haar profe-
tische waarschuwing voor de groeiende politieke macht van het militair-
industrieel complex dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
onder President Franklin D. Roosevelt op stapel was gezet.284 Een even 
belangrijk deel van Eisenhower’s rede was gewijd aan het onderwerp 
“corrumpering van de wetenschap”: 

[D]e vrije universiteit, historisch gezien de bron van vrije ideeën en 
wetenschappelijke ontdekkingen, heeft een revolutie doorgemaakt in 
de uitvoering van onderzoek. Mede door de enorme kosten die ermee 
gemoeid zijn, wordt een overheidscontract vrijwel een substituut voor 
intellectuele nieuwsgierigheid. Voor elk oud schoolbord zijn er nu 
honderden nieuwe elektronische computers. Het vooruitzicht van 
overheersing van de geleerden van de natie door federale werkgelegen-
heid, projecttoewijzingen en de macht van geld is altijd aanwezig; het 
moet ernstig worden genomen. Maar als we wetenschappelijk onder-
zoek en ontdekkingen in acht nemen, zoals we zouden moeten doen, 
dan moeten we ook alert zijn op het gelijkwaardige maar tegenover-
gestelde gevaar dat de openbare orde zelf de gevangene wordt van een 
wetenschappelijke en technologische elite. 

Amper een generatie later stelde Stephen Schneider (1945-2010), een 
vooraanstaande klimatologieprofessor, botweg: 

Enerzijds zijn we als wetenschappers ethisch gebonden aan de weten-
schappelijke methode, in feite beloven we de waarheid te vertellen, de 

                                                   
 

284 Rooseverlt had na de mislukking van zijn New Deal politiek (1933-38), de 
bewapeningsindustrie (altijd al een overheidsaangelegenheid) uitgebouwd om de hoge 
werkloosheid te bestrijden. Hij rekende op massale afzetmarkten voor haar producten in 
een wereld die zich voorbereidde op een nieuwe golf van oorlogen. Hij was ook een 
meester-politicus. Hij beloofde ervoor te zorgen dat de Amerikaanse wapenindustrie en 
de strijdkrachten vestigingen zouden krijgen in bijna alle deelstaten van de VS, zodat er 
tegen het plan weinig tegenstand zou zijn in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. 
Tegen 7 december 1941 (Pearl Harbor) was de VS klaar voor deelname aan WOII. De 
basis was gelegd voor de militaire suprematie van de VS tijdens en na de oorlog.  
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hele waarheid, en niets anders dan de waarheid — wat betekent dat we 
alle twijfels, elk voorbehoud, elke “als” en “maar” erbij moeten 
nemen. Aan de andere kant zijn we niet alleen wetenschappers, maar 
ook mensen. En zoals de meeste mensen, zouden wij graag van de 
wereld een betere plek maken, wat zich in deze context vertaalt in ons 
werk om het risico van mogelijk rampzalige klimaatverandering te 
verminderen. Om dat te doen, moeten we ervoor zorgen dat we brede 
steun krijgen en tot de verbeelding van het publiek spreken. Dat 
betekent natuurlijk veel media-aandacht krijgen. We moeten dus 
beangstigende scenario’s voorstellen, vereenvoudigde, dramatische uit-
spraken doen en weinig over twijfels zeggen. Deze 'dubbele ethische 
binding' waarin we ons vaak bevinden, kan met geen enkele formule 
worden opgelost. Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is 
tussen effectief en eerlijk zijn. Ik hoop dat het betekent dat je beide 
bent.285 

Een beroep doen op de verbeelding van het publiek om grote verande-
ringen door te drijven op basis controversiële, nauwelijks doordachte 
hypothesen? Was dat geen evident misbruik van “wetenschappelijk gezag”? 
“Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is tussen effectief zijn en 
eerlijk zijn.” Dat betekende dat individuele wetenschappers moeten worden 
vergoelijkt wanneer zij — “Ach meneer, ze zijn zo menselijk!”— proberen 
de krant te  halen met sensationele, angstaanjagend persberichten (leugens), 
of hun carrière te promoten door zich te lenen voor de campagnes van 
invloedrijke bewegingen, machtige, kapitaalkrachtige partijen en bureaucra-
ten die veel [belasting]geld veil hebben voor onderzoek dat hun beleid op 
de ene of de andere wijze ondersteunt of vrijpleit, ook wanneer het een 
aanfluiting is van alles waar ‘wetenschappelijke integriteit’ voor staat.  

“Beangstigende scenario’s voorstellen, vereenvoudigde, dramatische uit-
spraken doen en weinig over twijfels zeggen” werd voor militante weten-
schappers en academici een vak apart binnen het grote veld van de 
klimaatswetenschappen. Er was veel geld mee te verdienen, doordat de 
media zich gretige afnemers toonden van hun product, zelfzekere bluf en 
simplistische angstaanjagerij. Voor politici en in hun spoor alerte universi-
teitsbesturen was het een mooie gelegenheid om hun “maatschappelijke 
relevantie” te bewijzen. Sociologen en psychologen zagen er brood in. Wie 
was bang en wie niet? Hoe angstgevoelens op te wekken, uit te buiten en te 
gebruiken om mensen te mobiliseren voor “het goede doel”, om hen te 
doen instemmen met absurde stigmatiseringen als “klimaatontkenners” en 
“wetenschapsontkenners”, en zelfs met eisen om sceptici het zwijgen op te 
leggen door ze uit hun functies te ontslaan of te bedreigen met strafrech-
telijke vervolging? Liegen en dreigen met geweld — kan een militante 
wetenschap, haar missie getrouw, betere (lees: effectievere) argumenten 
bedenken? Trouwens, wie ervan overtuigd is dat geen doel beter is dan het 
zijne hoeft zich niet druk te maken over een balans tussen ethiek en 
effectiviteit. Alleen effectiviteit telt.  

                                                   
 

285 Stephen H. Schneider, in an interview published in Discover , October 1989; 45-48.  
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Zelfbedrog werd zo tot een pseudo-ethisch principe verheven, op voor-
waarde dat het dreef op een sterke stroming in de publieke opinie, vak-
kundig gemanaged door de meesters van de propaganda.286 Los van 
dergelijk zelfbedrog is er het bedrog dat voortkomt uit de zelfverheerlijking, 
ijdelheid en het pure winstbejag van individuele wetenschappers of hun 
superieuren in de organisaties, universiteiten of bedrijven, die hen tewerk-
stellen.287 Er zijn niet alleen “Gekaufte Journalisten”.  

Toewijding aan een relevant doel was vaak een aanzienlijke kwalificatie 
voor een academische positie. Dit was niet alleen een Amerikaans 
fenomeen en bleef niet beperkt tot de hoogste niveaus van de academische 
wereld die voortdurend in contact staan met politieke, industriële en 
financiële kringen. In mijn laatste jaar als student aan de universiteit, terwijl 
ik met een aantal anderen wachtte op de start van een cursus, kwam een van 
mijn oud-leraren uit mijn atheneumtijd met ons een praatje maken. Hij 
vertelde ons dat hij was aangesteld als assistent-professor in de moraal-
wetenschappen, en liet verstaan dat hij die aanstelling voor een groot deel 
dankte aan het feit dat hij, als vrijwilliger, in de ene parochiezaal na de 
andere was gaan spreken in het kader van de campagne voor de legalisering 
van de vrije verkoop van de anticonceptiepil. “De meest gestelde vraag over 
de pil was of de vrije verkoop ervan geen ernstige effecten zou hebben op 
het gedrag en de houding van jonge meisjes. Dat was geen onverwachte 
vraag. Wij hadden de opdracht gekregen te antwoorden dat de wetenschap 
had aangetoond dat er absoluut geen merkbaar effect was.” Hij voegde er 
aan toe: “Natuurlijk hadden die boeren en buitenlui moeten weten dat het 
een leugen was, maar alleen al het woord ‘wetenschap’ was voldoende om 
hen op hun gemak te stellen.” Een ander argument in het draaiboek van de 
actievoerders was dat de pil abortus — die nog grotendeels illegaal was — 
overbodig zou maken. Kort nadat de strijd om de pil was gewonnen, startte 
de campagne om abortus-op-eenvoudig-verzoek te legaliseren en om 
ervoor te zorgen dat de Ziekteverzekering zou tussenkomen in de kosten 
ervan. Enkele jaren later, had ik een even onthullend gesprek met een 
universiteitsprofessor, tevens een succesvolle advocaat en politicus, een 
leidende figuur van de linkse (de ideologische of “intellectuele”) vleugel van 
de socialistische partij. In de loop van dat gesprek vertrouwde hij mij toe: 
“Mits hij of zij geen complete idioot is, neem ik een van de onzen in dienst, 
ongeacht de betere kwalificaties die anderen hebben.” De universiteit was 
niet was ik mij ervan had voorgesteld, toen ik, als eerste van mijn familie, 
aan de pas gedemocratiseerde universiteit ging studeren.  

                                                   
 

286 Voor Schneider en daarna vele andere militante klimatologen was de centrale 
propagandist Maurice Strong (1929-2015), een miljardair die zijn fortuin gemaakt had in 
de steenkool- en olie-industrie en uiteindelijk, in de jaren ’70, het hoofd werd van de 
diensten van de Verenigde Naties belast met milieu- en klimaatproblematiek. Zoals zijn 
vroegere mentor, David Rockefeller, ijverde Strong voor de vestiging van een 
supranationaal “wereldgouvernement”, hoog boven en ver verwijderd van alle lokale 
politieke (“populistische”) en economische (“particularistische”) processen en invloeden.  
287 H.F Judson, The Great  Bet raya l :  Fraud in Sci ence  (2004) 
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Anno 2020 was de politieke, militante en commerciële corruptie van de 
wetenschappen, ook de medische wetenschap, vergevorderd. In een artikel, 
“Covid-19: politicisation, ‘corruption,’ and suppression of science”288 (in 
BMJ, een leidend medisch tijdschrift), schreef redacteur Kamram Abbasi: 

Politici en regeringen onderdrukken de wetenschap. Ze doen dat in 
het algemeen belang, zeggen ze, om de beschikbaarheid van diagnos-
tiek en behandelingen te versnellen. Ze doen het om innovatie te 
ondersteunen, om producten met een ongekende snelheid op de 
markt te brengen. Beide redenen zijn gedeeltelijk aannemelijk — de 
effectiefste misleidingen zijn altijd gebaseerd op een kern van waar-
heid. Wat verontrustend is, is het onderliggende gedrag. 

De wetenschap wordt onderdrukt voor politiek en financieel gewin. 
Covid-19 heeft op grote schaal staatscorruptie ontketend en het is 
schadelijk voor de volksgezondheid.(289) Politici en de industrie zijn 
verantwoordelijk voor deze opportunistische verduistering. Dat geldt 
ook voor wetenschappers en gezondheidsdeskundigen. De pandemie 
heeft onthuld hoe het medisch-politieke complex in een noodsituatie 
gemanipuleerd kan worden — precies op momenten wanneer het nog 
belangrijker is dan anders om de integriteit van de wetenschap te 
beschermen. 

Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet, verklaarde, “Als dit zo 
doorgaat, kunnen we geen klinische onderzoeksgegevens meer publiceren 
omdat farmaceutische bedrijven financieel zo machtig zijn. Zij zijn in staat 
ons onder druk te zetten om artikelen te accepteren die schijnbaar metho-
dologisch perfect zijn, maar de conclusies ervan passen wonderwel in hun 
kraam.” Marcia Angell was bondiger: “Het is gewoon niet meer mogelijk 
om veel van het gepubliceerde klinische onderzoek te geloven.”290 Kortom, 
al te veel “medisch-wetenschappelijke” publicaties zijn weinig meer dan 
reclameboodschappen voor farmaceutische producten (o.a. vaccins). In de 
woorden van de komiek Dave Martin, “97% van de wetenschappers 
hebben dezelfde mening als de lieden die hun onderzoek financieren.” Dat 
was een verwijzing naar de beweerde (maar fictieve) 97%-consensus onder 
klimaatwetenschappers291 die jarenlang door klimaatalarmisten en de media 
als argument voor een wereldgouvernement of voor de sector van de 
“groene energie” werd gepromoot.292 In de achtergrond speelde toen — 
zoals ook nu in de coronahetze — vooral het idee van een onhoudbare 

                                                   
 

288 Bri ti sh Medi ca l  Journa l , zie bmj.com/content/371/bmj.m4425 
289 Geoghegan P., “Cronyism and clientelism”, London Rev i ew of  Books  5 november 
2020, lrb.co.uk/the-paper/v42/n21/peter-geoghegan/cronyism-and-clientelism 
290 vaccineimpact.com/2020/editors-of-the-lancet-and-the-new-england-journal-of-medicine-
pharmaceutical-companies-are-so-financially-powerful-they-pressure-us-to-accept-papers/ Marcia 
Angell, voormalig hoofdredacteur (1999-2000) van het New England Journal of 
Medicine, publiceerde eerder al The Truth about  Drug Compani es  (2005) 
291 wattsupwiththat.com/2013/06/01/tol-statistically-deconstructs-the-97-consensus/ 
292 Nauwelijks iemand betwist dat het klimaat verandert of dat we nu in een 
opwarmingsfase zitten. De vraag is alleen of het mogelijk is menselijke en natuurlijke 
oorzaken van de opwarming te onderscheiden en te kwantificeren, en of in de huidige 
opwarmingsfase (in tegenstelling tot alle vorige) de positieve effecten van een warmer 
klimaat verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de door de klimaatalarmisten voorspelde 
“catastrofale” effecten.  

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425
https://lrb.co.uk/the-paper/v42/n21/peter-geoghegan/cronyism-and-clientelism
https://vaccineimpact.com/2020/editors-of-the-lancet-and-the-new-england-journal-of-medicine-pharmaceutical-companies-are-so-financially-powerful-they-pressure-us-to-accept-papers/
https://vaccineimpact.com/2020/editors-of-the-lancet-and-the-new-england-journal-of-medicine-pharmaceutical-companies-are-so-financially-powerful-they-pressure-us-to-accept-papers/
https://wattsupwiththat.com/2013/06/01/tol-statistically-deconstructs-the-97-consensus/
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“overbevolking” van de planeet.293 Alarmisme steunt in beide gevallen op 
de veronderstelling van een exponentiële groei van al wat slecht is. Eerder 
dan de mensheid de gelegenheid te geven zich aan te passen aan verande-
rende omstandigheden (wat zij permanent doet), willen alarmisten hun 
geprefereerde aanpassing desnoods met dwang en geweld “nu, onmiddellijk, 
koste wat het kost” opleggen. Zij kennen maar twee alternatieven: 
“Drastische actie nu” en “Niets doen” — dat zijn hun codewoorden voor 
“Extreme concentratie van macht”, respectievelijk “Gedecentraliseerd leven 
en laten leven, leren en laten leren”. Zij zijn ervan overtuigd dat de 
toekomst alleen in hun handen veilig is. Dat is ook de overtuiging van het 
Establishment dat zich nu de mondiale elite waant: “Volg ons, of sterf.” 
Zoals al gezegd: voor wie die mentaliteit heeft, telt eerlijkheid niet meer mee 
— alleen effectiviteit telt. 

Een geval van corruptie van de wetenschappen kwam heel even aan het 
licht toen een artikel in The Lancet vrijwel onmiddellijk moest worden 
teruggetrokken omdat het klaarblijkelijk bedrog was.294 Het was duidelijk 
een onderdeel van een campagne om President Trump in diskrediet te 
brengen, nadat hij hydroxychloroquine (HCQ) had aangeraden, een anti-
malaria middel dat al jaren in omloop was en dat volgens tal van 
praktijkartsen goede resultaten gaf bij de behandeling van bepaalde covid19 
patiënten.295 Het werd als veilig beschouwd, omdat artsen geacht werden 
kennis te hebben van de uitvoerig beschreven contra-indicaties (die er voor 
elk medicijn zijn, zelfs voor gewone voeding als melk en brood). Bovendien 
leek er een verband te bestaan tussen covid19 mortaliteit en de status van 
HCQ in de coronaregelgeving (“verboden”, “toegestaan maar afgeraden”, 
en “toegestaan”). Covid1 mortaliteit zou het hoogst zijn in landen met een 
verbod en het laagst in landen waar het product zonder problemen mocht 
worden gebruikt (zie de grafiek op pagina 143), die echter eerder een 
impressie is dan het resultaat van omstandig wetenschappelijk onder-
zoek296).  

                                                   
 

293 De grootste historische pandemieën (de Zwarte Dood, 14de eeuw, de Justiniaanse Pest, 
6de eeuw) hadden echter niets met overbevolking te maken. Zij werden verspreid door 
bacteriële infecties (Yersin ia  pest i s ). Ook zij kwamen uit Centraal Azië, zij het in 
periodes van klimaatafkoeling. 
294 webmd.com/lung/news/20200605/lancet-retracts-hydroxychloroquine-study 
295 ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30534-8/fulltext#%20 : S. Arshad,, e.a., "Treatment 
with hydroxychloroquine, azithromycin, and combination in patients hospitalized with 
COVID-19", In t ernati ona l  Journa l  of In fect i ous Diseas es , Vol. 97, 396-403, 1 
augustue, 2020; zie ook R.Derwanda, .Scholz, V.Zelenko, “COVID-19 outpatients: early 
risk-stratified treatment with zinc plus low-dose hydroxychloroquine and azithromycin: a 
retrospective case series study”, International Journal of Antimicrobial Agents, Vol. 56, 
Issue 6, December 2020, 106214 
296 zerohedge.com/political/hydroxychloroquine-one-chart-you-need-see; bij de “rode” landen 
in de grafiek, o.a. het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Zweden, 
Nederland, Ierland, Denemarken, Mexico, Canada, Ecuador en Japan; bij “gele” landen, 
o.a. Zwitserland,de VS, Duitsland, Griekenland, Servië, Polen, Portugal, Tsjechië, 
Oostenrijk; Voor een overzicht van onderzoeken: c19study.com/ 

https://www.webmd.com/lung/news/20200605/lancet-retracts-hydroxychloroquine-study
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30534-8/fulltext#%20
https://www.zerohedge.com/political/hydroxychloroquine-one-chart-you-need-see
https://c19study.com/
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Trump’s uitspraken lokten onmiddellijk een hetze uit tegen HCQ in het 
Establishment. Nochtans had Virology Journal, in 2005, een artikel 
gepubliceerd onder de titel “Chloroquine is een krachtig middel tegen 
infecties met het SARS coronavirus”.297 Chloroquine en hydroxychlo-
roquine zijn niet identiek maar wel verwant. Dat geldt ook voor sarscov en 
sarscov2. Het was dus niet onredelijk te stellen dat HCQ nuttig zou kunnen 
zijn bij de behandeling van covid19. Er was zeker geen reden om onderzoe-
ken naar de waarheid van die stelling a priori in diskrediet te brengen, te 
verzwijgen of te ontmoedigen met een nepartikel in een gerenommeerd 
tijdschrift of verwijzingen naar onderzoeken waarin waanzinnig hoge doses 
van HCQ werden gebruikt. Sommige van die onderzoeken, op initiatief van 
de WGO, droegen de sussende naam “Solidarity”. De kritiek op een aantal 
daarvan was niet mals: “De Solidarity onderzoeken testen in feite niet de 
voordelen van HCQ bij de behandeling van covid19. Zij testen veeleer of 
patiënten toxische, niet therapeutische dosissen overleven.[...] Het hoge 
doseringsschema dat in deze onderzoeken wordt gebruikt, heeft geen 
medische rechtvaardiging. De opzet van de studie, met haar beperkte op-
somming van veiligheidsgegevens, maakt het moeilijk of onmogelijk om 
toxische geneesmiddeleneffecten te identificeren op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze.298 Alleen al in maart had de WGO $108 miljoen bij 
donoren ingezameld om de kosten van klinische onderzoeken in het 
Solidarity programma te dekken. Waren de gulle donoren geïnteresseerd in 
een onderzoek waarvan de uitkomst op voorhand vaststond?  

Auteurs die de nadruk legden op de versterking van het immuunsysteem 
en informatie gaven over middelen en methoden (bijvoorbeeld gebruik van 
vitamine D en zink, eventueel in combinatie met andere producten of 
geneesmiddelen) kregen verbod van de voedingswarenbureaucratie (FDA) 

                                                   
 

297 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/ “Chloroquine is a potent inhibitor of SARS co-
ronavirus infection and spread”, (Dit onderzoek betrof een celcultuur, geen patiënt) 
298 Meryl Nass, MD, "WHO and UK trials use potentially lethal hydroxychloroquine 
dose--according to WHO consultant”, anthraxvaccine.blogspot.com/2020/06/who-trial-
using-potentially-fatal.html  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/
https://anthraxvaccine.blogspot.com/2020/06/who-trial-using-potentially-fatal.html
https://anthraxvaccine.blogspot.com/2020/06/who-trial-using-potentially-fatal.html
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om daarover te publiceren299, zogezegd omdat er geen wetenschappelijke 
bewijzen zijn voor de effectiviteit van die middelen en methoden. Er is 
inderdaad weinig te vinden in de medisch-wetenschappelijke literatuur. De 
vraag is echter “Hoe komt dat?” Afgaande op de hierboven aangehaalde 
uitspraken van Richard Horton en Marcia Agnell is het meest waarschijn-
lijke antwoord, dat degenen die medisch-wetenschappelijk onderzoek 
financieren niet geïnteresseerd zijn in middelen en methoden die niet paten-
teerbaar zijn. Was het niet vreemd dat mensen die in alle ernst en met de 
beste bedoelingen middelen zochten om het lijden veroorzaakt door het 
“dodelijkste virus aller tijden” te verzachten moesten zwijgen, terwijl 
nepwetenschap zonder problemen kon gepubliceerd worden in toonaan-
gevende tijdschriften als The Lancet (re hydroxychloroquine) en New 
England Journal of Medicine (re het eerder geciteerde artikel van Bill Gates, 
hierboven, pagina 52)? 

Wetenschapsbureaucratie 

In feite was de corruptie van medische wetenschap al ingeschreven in de 
oprichtingsakte van de WGO zelf. Dat document — het werd van kracht in 
april 1948 — definieerde “gezondheid” als volgt: 

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. 

Het genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard is een van 
de fundamentele rechten van ieder mens, zonder onderscheid naar ras, 
religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand. 

De gezondheid van alle volkeren is fundamenteel voor het bereiken 
van vrede en veiligheid en is afhankelijk van onvoorwaardeli jke  
medewerking van individuen en staten. [Nadruk toegevoegd] 

Kort gezegd: Niets valt buiten de bevoegdheid van de WGO, voor 
gezondheid moet alles wijken, en mensen hebben er recht op dat staten de 
“aanbevelingen” van de WGO onvoorwaardelijk afdwingen. De eerste 
Directeur-generaal van de WGO, dr. Brock Chisholm, was ervan overtuigd 
dat zijn discipline, de psychiatrie, geroepen was een intellectuele revolutie 
tot stand te brengen die nog alleen aandacht zou hebben voor wetenschap-
pelijke bevindingen, dus niet langer gebonden zou zijn aan morele ideeën 
over goed en kwaad: “Wil het menselijke ras bevrijd worden van de 
verlammende last van goed en kwaad dan moeten het de psychiaters zijn die 
de oorspronkelijke verantwoordelijkheid op zich nemen.” Dat had hij al in 
februari 1948 in het tijdschrift Psychiatry geschreven.300 Wat moeten de 
psychiaters dan wel doen? “Om een wereldgouvernement te hebben, is het 
nodig om uit de hoofden van de mensen elk spoor van individualisme, 
loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma's te 

                                                   
 

299 lewrockwell.com/2020/10/no_author/successful-covid-doctor-silenced-by-federal-trade-
commission/ 
300G. Brock Chisholm, "The Future of Psychiatry", Ameri can Journa l of  Psy chia t ry , 
Volume 104, Issue 801 februari 1948. Chisholm, een beroepsmilitair was Surgeon 
General (1942-1945) van Canada, waar, zoals in de VS, de hoogste gezondheidsambtenaar 
een hoge militaire rang heeft. 

https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/successful-covid-doctor-silenced-by-federal-trade-commission/
https://www.lewrockwell.com/2020/10/no_author/successful-covid-doctor-silenced-by-federal-trade-commission/
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verwijderen.”301 Blijkbaar is het de eerste taak van een psychiater een 
wereldgouvernement te promoten en alles wat mensen maakt tot wie zij zijn 
te vernietigen, tot er alleen een onbeschreven blad overblijft, waarop hij kan 
schrijven wat hij wil. Is dat dan een puur wetenschappelijke bevinding — of 
is het een manifestatie van pathologische arrogantie?  

Fans van oude films weten hoezeer in de jaren ‘40 en ’50, de psycho-
analyse en psychiatrie opgehemeld werden, bijvoorbeeld in Hitchcock’s 
Spellbound  (1945), maar ook in ontelbare B-films, waarin geleerd uitziende 
mannetjes met een grijs puntbaardje, een monocle, een zakhorloge en een 
suggestief Duits accent het ene mysterie na het andere oplosten. Hollywood 
was een gewaardeerd propaganda-instrument niet alleen voor de Ameri-
kaanse strijdkrachten, politie- en geheime diensten maar ook voor de 
promotors van wetenschappelijke theorieën, technologieën en technocra-
tisch beleid. Wie kan nog tellen hoeveel keer een Hollywood ster, in de rol 
van een onvervaarde wetenschappelijke deskundige, de wereld voor een 
schijnbaar onafwendbare natuurramp heeft behoed? Hoeveel mensen 
konden nog een onderscheid maken tussen “science” en “fiction” in het 
permanente aanbod van big-budget science-fiction? 

De definitie van gezondheid in de oprichtingsakte van de WGO klonk 
nog luid door in de zomer van 2020, toen de Antwerpse provincie-
gouverneur, Cathy Berx, boudweg verklaarde dat mensen maar een enkel 
absoluut fundamenteel recht hebben, het recht op gezondheid. Dat was 
haar rechtvaardiging voor haar dictatoriaal optreden. Immers, volgens de 
definitie van de WGO houdt het “absolute recht op gezondheid” in dat alle 
individuen en overheden verplicht zijn mee te werken aan het door de 
wetenschap van de WGO geleide beleid. Dat absoluut fundamentele recht 
vertaalt zich aldus onmiddellijk in een onvoorwaardelijke gehoorzaam-
heidsplicht aan een schimmige wetenschapsbureaucratie.302 Wanneer de 
wetenschap spreekt, vergeet dan morele overwegingen, rechten en 
vrijheden! Vergeet de bij die rechten en vrijheden horende persoonlijke 
verantwoordelijkheid en morele verplichtingen, ook al zijn die, meer dan de 
wetenschap303, de grootste verwezenlijking van wat ooit de Westerse 
beschaving was. Is wetenschap zelfs maar denkbaar zonder vrijheid in 
verantwoordelijkheid, zonder morele verplichtingen, zonder wat Brock 
Chisholm “de verlammende last van het besef van goed en kwaad” 
noemde? Overigens is het idee van een recht op gezondheid logisch absurd. 
Indien het waar zou zijn dan moet elke ziekte een onrecht zijn. Elke zieke is 
dan een slachtoffer van een onrechtmatige daad. Wie stelt die daad? Wie 
doet onrecht? Wat Berx zei, kwam hierop neer: “Uw ziekte geeft mij het 
recht de rechten van al wie onder mijn jurisdictie valt te negeren.” Dat was 
bluf, maar de media maakten daar geen heisa rond. 

                                                   
 

301 G. Brock Chisholm, “Speech given at the Conference on Education”, Asilomar, 
California, 11 september, 1954 
302 nypost.com/2020/11/13/anthony-faucis-new-covid-19-guidance-do-what-youre-told/ 
303 Tot de zestiende eeuw was Europa een onderontwikkelde regio in vergelijking met 
China (op het technologische vlak) en India en de moslimwereld (inzake wiskunde en de 
experimentele methode).  

https://nypost.com/2020/11/13/anthony-faucis-new-covid-19-guidance-do-what-youre-told/
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Het nieuwe idee van verantwoordelijkheid was doen wat u van over-
heidswege wordt opgedragen: Niet aan uw medemens maar aan de overheid 
bent u verantwoording verschuldigd. Dat is de echte democratie — niet de 
oude procedurele democratie maar de nieuwe democratie die de door 
deskundigen verkondigde doelstellingen als absolute “democratische” 
waarden afdwingt. In een dergelijke technocratisch systeem doet de 
overheid immers alleen wat “wetenschappelijk gesproken, noodzakelijk” is 
— en daar kan de democratie toch niets op tegen hebben? Waarom 
luisteren naar argumenten en tegenargumenten, nu ons geleerd is dat alleen 
in obscure laboratoria ontwikkelde computermodellen geloofwaardige 
profeten zijn? Waarom uw geweten pijnigen met vragen over ethiek, 
wanneer u in de krant kunt lezen dat het gaat over “burgerzin”, dus 
gehoorzaamheid aan de “burgerlijke autoriteit”, ook wanneer die zich 
gedraagt als een officier op het slagveld?  

De media als scheidsrechters in wetenschappelijke discussies 

In 2020 was bangmakerij het order van elke dag. Bij epidemieën die een 
nieuwe naam dragen, is dat normaal. Horrorscenario’s lijken een must voor 
het medische Establishment: 

In de context van de “vogelgriep” (H5N1), die tussen 2003 en 2005 
door de WGO, politici, wetenschappers en de reguliere media werd 
voorgesteld als wereldwijde bedreiging, voorspelde Anthony Fauci: 
“zelfs in de beste scenario’s zou het virus wereldwijd 2 tot 7 miljoen 
doden veroorzaken”. [...] In feite schatte zelfs de Wereldgezond-
heidsorganisatie, op 16 mei 2006, dat H5N1 “slechts” 100 mensen had 
gedood.304 

Was Fauci een aansteller, of dacht hij aan iets heel anders dan de argeloze 
toehoorder, toen hij het over “de beste scenario’s” had?305 

In 1996 gaven de media de uitbraak van de gekkekoeienziekte (BSE of 
bovine spongiform encephalopathy ) de status van een epidemie toen een 
oude video van een aangetaste koe werd heruitgezonden op de BBC en een 
geval van de gerelateerde variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob 
(vCJD), die mensen treft, de krantenkoppen haalde. Deskundigen, geciteerd 
in de media, voorspelden dat alleen al in het Verenigd Koninkrijk twee 
miljoen mensen zouden sterven aan vCJD. Bijna twintig jaar later schatte 
onderzoek het wereldwijd gerapporteerde dodental op minder dan 250, 
waarvan ongeveer 170 in het VK. Geen enkel geval van infectie van 
persoon tot persoon is ooit opgedoken. BSE werd echter snel geïden-
tificeerd als een overdraagbare prionziekte, veroorzaakt door verkeerd 
gevouwen eiwitten.306 Slecht gevouwen prionen kunnen de hersenen van 
een dier binnendringen door contact met gezonde eiwitten, waardoor deze 

                                                   
 

304 off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-to-remdesivir/;  
en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics meldt 455 doden voor de periode 2003-2019 
305 thegatewaypundit.com/2020/04/tying-together-china-dr-fauci-french-company-sanofi-pasteur-
george-soros-gates-foundation/ ;  vaccineimpact.com/2020/dr-faucis-history-in-spending-billions-
of-government-funds-on-vaccine-research-with-little-to-show-for-it/ 
306 In 1997 kreeg Stanley B. Prusiner de Nobelprijs geneeskunde voor zijn ontdekking van 
de rol van prions in neurodegeneratieve ziektes van dieren en mensen. 

https://off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-to-remdesivir/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/tying-together-china-dr-fauci-french-company-sanofi-pasteur-george-soros-gates-foundation/
https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/tying-together-china-dr-fauci-french-company-sanofi-pasteur-george-soros-gates-foundation/
https://vaccineimpact.com/2020/dr-faucis-history-in-spending-billions-of-government-funds-on-vaccine-research-with-little-to-show-for-it/
https://vaccineimpact.com/2020/dr-faucis-history-in-spending-billions-of-government-funds-on-vaccine-research-with-little-to-show-for-it/
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zich op hun beurt verkeerd gaan vouwen. De uitbraak in 1996 werd 
beschouwd als een gevolg van het verwerken van de karkassen van dode 
dieren (inclusief die met BSE) tot veevoer. Slechte prionen kwamen zo in 
levende dieren terecht. Nadat in Engeland honderdduizenden runderen 
waren afgeslacht en hun karkassen verbrand, werd de verwerking van dode 
dieren tot veevoer verboden. De gekkekoeienziekte verdween. De aange-
kondigde ramp was niet langer nieuwswaardig. Geruïneerde veehouders die 
zich uit wanhoop om het verlies van hun inkomen van het leven beroofden 
waren voor de media niet meer dan faits divers , nevenschade van “een 
beleid dat miljoenen mensenlevens had gered”.  

We kunnen de covid19 paniek van 2020 ook vergelijken met de aids-
paniek van veertig jaar eerder. De symptomen van AIDS (acquired immune 
def ic iency  syndrome) waren aanhoudende koorts of zweten, gezwollen 
lymfeklieren, koude rillingen, slapheid, gewichtsverlies, diarree, kanker, en 
psychische klachten. Hoewel beangstigend, toch was aids slechts een cluster 
van al bekende ziektes. Er werd aanvankelijk dan ook voornamelijk socio-
logisch, niet medisch, onderzoek307 verricht naar de oorzaken van de 
waargenomen clusters. In Afrika waren de voor de hand liggende oorzaken 
armoede en gebrek aan hygiëne en sanitaire en medische voorzieningen; in 
het Westen, medische praktijken (bijvoorbeeld, in bloedbanken) en vooral 
promiscue levensstijlen van homoseksuelen en druggebruikers (die elkaars 
injectienaalden uitwisselden). De medische sector was echter niet van plan 
een crisis verloren te laten gaan. Met de dood van Hollywood hartendief 
Rock Hudson (1925-1985) werd AIDS wereldnieuws en, toen verteld werd 
dat hij een actief homoseksueel was geweest, een cause cé lèbre  voor andere 
Hollywood ce lebrit ies . 

Aids was een Godsgeschenk voor de Amerikaanse National Institutes of 
Health en de CDC, die zich lelijk misrekend hadden naar aanleiding van de 
varkensgriepepidemie in 1976 in de VS: 

In 1976 veroorzaakte een uitbraak van de Mexicaanse griep in Fort 
Dix, New Jersey, één sterfgeval, en 13 ziekenhuisopnames. Dat leidde 
tot een massaal immunisatieprogramma dat dan in verband werd 
gebracht met een toename van meldingen van het Guillain-Barré-
syndroom dat kan leiden tot verlamming, ademstilstand en overlijden. 
Het immunisatieprogramma werd beëindigd nadat ongeveer 25% van 
de bevolking van de Verenigde Staten het vaccin had gekregen.308 

De NIH en de CDC hadden dringend behoefte aan iets wat hun 
reputatie kon herstellen en de kritieken op hun imposante budgetten zou 
doen verstommen. Dat iets werd aids. Commentaar van Kary Mullis: “Alle 

                                                   
 

307 De moderne epidemiologie ontstond toen dr John Snow, de oorzaak van de cholera-
epidemie in London in 1854 kon traceren tot bepaalde waterpompen in de stad door 
zorgvuldig te noteren waar zich markante clusters van de ziekte voordeden. John Snow, 
On the Mode of  Communi ca t i on  of  Cholera  (1855) Snow was een medicus, maar de 
epidemiologie ontwikkelde zich daarna als een grotendeels autonome specialiteit, 
hoofdzakelijk gebaseerd op wiskundige statistiek, met toepassingen buiten het terrein van 
de geneeskunde. 
308 en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak; youtube.com/watch?v=1ufxRvAX1Yw 
 realclearpolitics.com/2009/04/28/the_great_swine_flu_epidemic_of_1976_212900.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak
https://www.youtube.com/watch?v=1ufxRvAX1Yw
https://www.realclearpolitics.com/2009/04/28/the_great_swine_flu_epidemic_of_1976_212900.html
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oude virusjagers van het Nationaal Kanker Instituut309 plaatsten nieuwe 
borden op hun deuren en werden aidsonderzoekers. [President] Reagan had 
hen om te beginnen ongeveer een miljard dollar ter beschikking gesteld… 
En plotseling was er werk genoeg voor iedereen die kon beweren een soort 
medische wetenschapper te zijn maar de laatste tijd niet veel om handen 
had gehad.”310 

AIDS werd niet veel later, in 1993, omgedoopt tot HIV infectie (human 
immunodefic iency virus infec t ion ). Deze herdefinitie was gebaseerd op de 
bewering, veel geciteerd in de media en gesteund door de Wereldgezond-
heidsorganisatie en de Verenigde Naties, dat aids veroorzaakt werd door 
infecties met een retrovirus311, HIV, dat ontdekt zou zijn door Luc 
Montagnier of Robert Gallo — het was niet duidelijk wie; zij beschuldigden 
elkaar van plagiaat. Er was echter geen wetenschappelijk bewijs van een 
oorzakelijk verband: “Het is niet wat iemand gelooft, het is experimenteel 
bewijs dat telt. En noch Montagnier, noch Gallo, noch iemand anders had 
enig artikel gepubliceerd waarin experimenten werden beschreven die de 
conclusie rechtvaardigden dat HIV waarschijnlijk AIDS veroorzaakte.”312  

Toch nam het medisch-industrieel-bureaucratisch complex de stelling, 
AIDS=HIV, onmiddellijk als uitgangspunt voor onderzoek en commer-
cialisering van hiv tests en aidsremmers (zoals AZT313) tegen hiv infecties. 
Een ander onmiddellijk gevolg was dat in Afrika, waar nauwelijks infra-
structuur aanwezig was voor het testen op hiv, mensen bleven lijden en 
sterven aan aids — er werd eenvoudigweg aangenomen dat zij met hiv 
besmet waren. In het Westen werden degenen die de diagnose “aids” 
zouden hebben gekregen, als zij positief hadden getest voor hiv, in een 
andere statistische categorie geteld (bijvoorbeeld klierkoorts), als hun hiv-
test negatief was. Mensen die positief testten op hiv maar geen kwalijke 
symptomen vertoonden, werden als zeldzame uitzonderingen beschouwd, 
ook al waren hiv tests zelf uitzonderlijk. De angst voor aids verleidde 
sommige hiv-positieve maar overigens gezonde mensen om onnodige en 
soms ziekmakende medicatie tegen hiv te nemen. Zoals nu met sarscov2 en 
covid19 werd toen de indruk gewekt dat iedereen bij wie hiv werd gevon-
den een besmettelijke aidspatiënt was, ook al had hij of zij geen symptomen, 

                                                   
 

309 Het Nationaal Kanker Instituut zwom in het geld; het was de grootste begunstigde van 
de door President Nixon in 1971 afgekondigde “War on Cancer” 
310 Kary Mullis interview, youtube.com/watch?v=19sz3DocJ-Q 
311 Een retrovirus is een virus met een genoom dat bestaat uit een enkele RNA-streng 
waaruit duplex-DNA wordt gesynthetiseerd, waarbij reverse transcriptase, een enzym, als 
katalysator optreedt.  
312 Aldus Kary Mullis in een panelgesprek over Bob Gallo, Luc Montagnier en zijn eigen 
AIDS-septicisme .(youtube.com/watch?v=9vuxibKj4z8) 
313 AZT werd ontwikkeld door Jerome Horwitz, die het echter “te toxisch” vond om het 
als een medicijn te beschouwen. In 1987 keurde de Amerikaanse Food and Drug 
Administration AZT toch goed als een middel dat kon worden gebruikt om het leven van 
AIDS-patiënten te verlengen. Die goedkeurinng werd verleend, na een slordig uitgevoerd 
onderzoek (Fischl, NEJM, juli 1987) en ondanks negatief advies in het toxicologisch 
rapport. John Lauritsen. The AIDS War. Propaganda, Profet e er ing  and Genocide 
f rom the Medi ca l -Indust r ia l  Complex (Asklepios, 1993, pp. 71-79) Het Fischl 
experiment werd gefiancierd op aanbeveling van dr Anthony Fauci, toen al een centrale 
figuur in de gezondheidsdiensten. 

https://www.youtube.com/watch?v=19sz3DocJ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9vuxibKj4z8
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en dat iedereen die symptomen van aids vertoonde hiv in zijn lijf had. 
Ondanks verwoede en geldverslindende pogingen slaagde men er niet in 
een vaccin te ontwikkelen. Dit had rampzalige gevolgen in Afrika. 
Behandelingen van ziektes die deel uitmaken van het aid-syndroom, werden 
teruggeschroefd of vervangen door toxische aidsremmers “omdat alleen 
een vaccin helpt tegen een virus”.  

De hiv propaganda was echter wel uiterst succesrijk. De mening dat hiv 
de oorzaak is van aids verspreidde zich sneller dan een uiterst besmettelijke 
ziekte in de medische wereld. Het herdefiniëren van aids als hiv-positief had 
bovendien een belangrijk cultureel effect. Het leidde de aandacht af van het 
feit dat, in het Westen, promiscue mannelijke homoseksuelen verreweg de 
grootste groep aidsslachtoffers waren — een feit dat argwaan wekte ten 
aanzien van homoseksuele promiscuïteit en, meer algemeen, de “seksuele 
revolutie” van de jaren ’60 en ’70. Die revolutie was een lucratieve geldkoe 
voor de media, uitgevers, omroepen, Hollywood en wat voorheen niet meer 
was dan een marginale industrie van “vieze boekjes en prentjes”. Het 
nieuwe motto was: “Porno goes mainstream”. Het had van langsom meer 
effect op de televisieprogrammatie, de video-industrie en later het www. 
Porno (soms nog vermomd als popseksuologie) werd voor heel wat mensen 
(in alle leeftijdsgroepen, kleuters uitgezonderd) een deel van het dagelijkse 
leven.  

In 1987, een jaar na de start van haar immens populaire tv-programma, 
zei megaster Oprah Winfrey tegen haar kijkers: “Wetenschappelijke studies 
laten nu zien dat een op de vijf — geloof mij, een op de vijf — hetero-
seksuelen binnen drie jaar — dat is tegen 1990 — aan de gevolgen van aids 
zou kunnen overlijden. Een op de vijf! Het is niet langer alleen een homo-
ziekte, geloof me.”314 Zij was geïnspireerd door het ophefmakende boek 
van Randy Shilts, “And the Band Played On: Polit ics ,  People, and the  
AIDS Epidemic” (1987). Shilts, een journalist van de San Francisco 
Chronicle, was zelf een homo. Hij zou in 1994 aan aids overlijden. In zijn 
boek en in talrijke interviews trok hij van leer tegen de stigmatisering van 
homo's als verspreiders van aids. Hij had de hypothese gelanceerd dat het 
om een virale ziekte ging, die niets met levensstijl te maken had. In een 
korte tijdspanne veranderden homoseksuele “advocacy groups” hun 
deuntje van de jaren ’60 (“Het is mijn lijf, ik doe ermee wat ik wil”) in “Wij 
zijn het slachtoffer van een ziekte,aids, die iedereen kan treffen”. Of dat 
laatste waar was of niet, het gaf geen verklaring van het feit dat promiscue 
homo’s een zo grote groep van aidsslachtoffers uitmaakten. Het is in elk 
geval niet hetzelfde als “Iedereen kan een virale infectie krijgen” — dat is 
zonder meer waar, niet alleen voor hiv, ook voor elk virus dat mensen kan 
infecteren.  

Hoe dan ook, voor de media was het nu duidelijk: AIDS was een onge-
kende, onafwendbare ramp. De Engelsen kregen te horen dat “de 
wetenschap” (of was het Oprah?) voorspelde dat tegen 1990 ongeveer twee 

                                                   
 

314 Vicky Abt & Leonard Mustazza, Coming Aft er  Oprah: Cultura l  Fal lou t  in  the 
Age of  the TV ta lk show (1997) 
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miljoen van hen zouden sterven aan aids. Een antropoloog verzekerde mij 
dat Afrika tegen het jaar 2000 een derde van zijn bevolking zou verliezen. 
Dat stond allemaal wetenschappelijk vast. Aids werd immers verspreid door 
“lichaamsvocht” (bloed, sperma, speeksel) bij bloedtransfusies, seks, 
kussen, niezen en dergelijke — allemaal dingen die overal gebeuren waar er 
mensen zijn. Het publiek moest het doen met de geruststelling dat hiv niet 
werd overgedragen door muggen of via wc-brillen.  

Acceptatie van homoseksuele en andere vormen van steriele seks paste 
echter wonderwel in de verspreiding van een “progressieve” ethiek die 
focuste op abortus en geboortebeperking, onder meer om “overbevolking 
van de planeet” te voorkomen en het feministische agendapunt “carrière 
vóór gezinslast” te realiseren. Steriele seks was in : “Het leven is een 
seksueel overdraagbare dodelijke ziekte. Het is onverantwoord die door te 
geven aan kinderen.” Kortom: in deze wereld kinderen baren is eigenlijk 
onverantwoord — en vergeet niet dat kinderen behoorlijk lastig kunnen 
zijn, lastiger dan een hond en oneindig lastiger dan een teddybeer. In die 
context was de enige politiekcorrecte verklaring van het aidsfenomeen: Alle 
aidslijders zonder onderscheid zijn slachtoffers, niet van hun eigen keuzes, 
maar van natuurlijke overmacht of anders van historische politieke of 
sociale structuren waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. De rijzende ster 
in de Amerikaanse gezondheidsdienst, Anthony Fauci315, koos resoluut 
partij voor de homoactivisten die ijverden voor versnelde goedkeuring van 
medicatie tegen hiv en de classificatie van hiv/aids als een ziekte die ieder-
een kan overkomen — iedereen zou “dus” gebaat zijn met een vaccin. Aids 
was geen levensstijlziekte zoals de longkanker of hart- en vaatziektes van 
rokers en de obesitas van fastfoodjunkies en suikerverslaafden. Levensstijl-
ziektes waren iets voor de lagere klassen, niet voor rijke filmsterren of de 
up-and-coming, seksueel bevrijde yuppies (“young urban professionals”) die 
in San Francisco en, niet veel later, in de nabijgelegen Silicon Valley de toon 
zetten en duidelijk op weg waren hun plaats in het Establishment te 
veroveren. 

Vele onderzoekers bleven echter volhouden dat hiv hoogstens een 
bijkomstige factor was in de verklaring van het aidsverschijnsel. Die critici 
werden al snel verbannen naar de achterbuurten van het wetenschappelijk 
onderzoek. Zij kregen niet langer subsidies voor hun onderzoek en werden 
niet langer uitgenodigd voor wetenschappelijke conferenties. De bekendste 
criticus van de nieuwe orthodoxie was Peter Duesberg (Invent ing the Aids 
Virus , 1996).316 Zijn hypothese was dat aidsgevallen meer met omgevings-
factoren, hygiëne, levensstijl en medisch en recreatief druggebruik te maken 

                                                   
 

315  off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-to-remdesivir/: 
“Halverwege de jaren tachtig beloofde Fauci de wereld dat er snel een vaccin tegen aids 
beschikbaar zou zijn. 35 jaar later is een vaccin nog niet in zicht — en dit ondanks het feit 
dat, volgens berekeningen, sinds de jaren tachtig, alleen al regeringen onderzoek naar hiv 
hebben gefinancierd met tot nu toe meer dan een $500 miljard; de Amerikaanse federale 
begrotingen zijn nu ongeveer 35 miljard dollar per jaar, vergeleken met 0,9 miljard in 
1987.” Zie ook childrenshealthdefense.org/defender/truth-rfk-jr-david-martin-fauci-moderna-
vaccine/ 
316 Zie o.a. het interview met Ronald Chase, youtube.com/watch?v=8UZ74bQSWjA 

https://off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-to-remdesivir/
https://childrenshealthdefense.org/defender/truth-rfk-jr-david-martin-fauci-moderna-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/defender/truth-rfk-jr-david-martin-fauci-moderna-vaccine/
https://www.youtube.com/watch?v=8UZ74bQSWjA
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hadden dan met een virus. Aids gedroeg zich hoe dan ook niet als een 
klassieke epidemie. HIV was niet wetenschappelijk geïdentificeerd (zie de 
Koch-criteria hierboven, pagina 2). Peter Duesberg verwierp de herdefi-
niëring van aids die het, op grond van de nieuwe definitie van de term, 
onmogelijk maakte te denken dat empirisch onderzoek naar andere 
mogelijke oorzaken dan hiv zinvol zou kunnen zijn. In een terugblik, zei hij: 
“Gedurende meer dan 25 jaar ontving ik alle toelagen die ik vroeg voor 
mijn onderzoek. Ik was Wetenschapper van het Jaar in Californië en werd 
uitgekozen om te zetelen in de Nationale Academie van de Wetenschappen. 
Maar toen ik eenmaal bekend werd voor het bepleiten van controversiële 
hypothesen [i.v.m. aids], kreeg ik niet eens één beurs op twaalf verzoeken.” 
Apologeten van de nieuwe orthodoxie drongen er luidkeels op aan elke 
kritiek op hun “consensus” uit de media te weren. Hun mantra: “Die kritiek 
is pseudowetenschap. Het past niet het publiek in verwarring te brengen. 
Het is niet alsof er twee gelijke kanten aan de discussie zijn.”317  

Het fenomeen van de “cancel culture” deed daarmee definitief zijn 
intrede in de academische en wetenschappelijke wereld — “Wie niet in de 
pas loopt, gaat eruit!”. In het tweede decennium van de eenentwintigste 
eeuw zou het de Engelssprekende wereld veroveren in ongeveer alle 
academische disciplines, openbare besturen en grote bedrijven.318 Wie 
openlijk kritiek had op de “consensus” of suggereerde dat “de wetenschap” 
andere dan progressieve of politiekcorrecte opvattingen over om het even 
wat zou kunnen ondersteunen, riskeerde zijn job of althans zijn 
promotiekansen te verbeuren. Illustere academische emeriti, zoals Freeman 
Dyson (fysica), James Watson (moleculaire biologie), Anthony Flew 
(filosofie), konden aan het einde van hun leven nog meemaken hoe gemak-
kelijk de politiekcorrecte meute hun reputatie kon besmeuren omdat zij op 
een of ander punt (klimaatalarmisme, intelligentie en genetica, mechanis-
tische interpretaties van de evolutieleer) niet langer mee waren met de “con-
sensus” van de dag. Zij konden ook meemaken hoe gemakkelijk de acade-
mische en wetenschapsbureaucratie zich plooide naar de “eisen van de dag” 
— dus nog vrijwel uitsluitend begaan was met haar eigen reputatie als toon-
beeld van politieke correctheid.319  

Noch Duesberg noch zijn vele medestanders — onder wie Eleni Papa-
dopulos320 en Kary Mullis — lieten zich door het succes van de nieuwe hiv 
orthodoxie het zwijgen opleggen. Mullis benadrukte dat PCR tests gebrui-
ken om bij aidspatiënten hiv te vinden geen verantwoorde diagnose ople-
vert. Dergelijk commentaar werd hem niet in dank afgenomen.321  

                                                   
 

317 the-scientist.com/news/a-controversy-that-will-not-die-the-role-of-hiv-in-causing-aids-58588 
318 tomwoods.com/ep-1244-the-professor-everybody-shuns/ 
319 Een recenter voorbeeld is de psycholoog Jordan Peterson (jordanbpeterson.com/): 
spiked-online.com/2020/11/27/jordan-peterson-how-the-left-manufactured-a-folk-devil/;  
320 Zie het interview uit 1997 met Christine Johnson, geciteerd in noot 17 hierboven  
321 Als persoon was Mullis overigens een gemakkelijk doelwit voor kritiek. Hij was 
behalve een gevierd wetenschapper ook een exponent van de Californische hippiecultuur 
van de jaren ’zestig.321 Die had niet veel eerder furore gemaakt met haar relativering van 
de wetenschappelijke methode en haar pleidooien voor Oosterse holistische 
benaderingen, ook in de fysica, “de koningin van de wetenschappen”.Onder vele andere, 

https://www.the-scientist.com/news/a-controversy-that-will-not-die-the-role-of-hiv-in-causing-aids-58588
https://tomwoods.com/ep-1244-the-professor-everybody-shuns/
https://www.jordanbpeterson.com/
https://www.spiked-online.com/2020/11/27/jordan-peterson-how-the-left-manufactured-a-folk-devil/
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Het is niet aan mij om te zeggen of Duesberg veel bij te dragen had tot 
de aidsdiscussie. Belangrijk is wel de snelle opkomst van het idee “consen-
suswetenschap”. Terwijl Duesberg en andere sceptici in het verdomhoekje 
werden gezet, konden de voorstanders van de nieuwe hiv-orthodoxie op 
veel geld rekenen om hun hypothese te onderbouwen en te verspreiden en 
zo mooie carrières uitbouwen in prestigieuze universiteiten, onderzoekinsti-
tuten en nationale en internationale gezondheidsdiensten. Dat was een dui-
delijk signaal: Wie carrière wil maken in de wetenschappen kan maar beter 
de krant lezen en uitvinden waar het geld voor onderzoek naar toe gaat. 
Echter, wat blijft dan over van de traditionele overtuiging dat het zeker 
geen goede, deontologisch verantwoorde wetenschappelijke praktijk is om 
kritiek met gezag- of subsidieargumenten te doen zwijgen? In 1995 kon 
Umberto Ecco nog schrijven: 

In de moderne cultuur prijst de wetenschappelijke gemeenschap afwij-
kende meningen als middel om kennis te vergroten. Voor het oerfas-
cisme is een afwijkende mening verraad.322 

Tien jaar later, vooral dan na het verschijnen van Al Gore’s propagandafilm 
“An Inconvenient Truth” (2006) was er geen ontkomen meer aan: Consen-
sus, niet zozeer van de wetenschappers zelf als wel van een met grote 
middelen gecreëerde en gemanipuleerde publieke opinie, was het nieuwe 
waarheidscriterium. Wat Ecco “Ur-Fascism” had genoemd, werd de nieuwe 
maatschappelijke norm voor alles wat er, terecht of niet, aanspraak op 
maakte “kennis” te zijn. Wanneer echter, om financiële of andere redenen, 
alleen nog door de politieke autoriteiten of commerciële belangen goedge-
keurde hypothesen kunnen onderzocht worden dan is het gedaan met de 
wetenschap.  

Vanuit het oogpunt van de wetenschapsfilosofie is “consensus” een 
sociologisch fenomeen, geen kenmerk van kritische wetenschapsbeoefe-
ning. 

Waarom zouden wetenschappelijke gemeenschappen in staat moeten 
zijn om een stevige consensus te bereiken die op andere terreinen 
onbereikbaar is? Waarom zou een consensus moeten blijven bestaan, 
terwijl een nieuw wetenschappelijk paradigma de plaats inneemt van 
een ander? En waarom zou paradigmaverschuiving steevast een 
instrument opleveren dat in welke zin dan ook perfecter is dan 
voorheen? […] Het is niet alleen de wetenschappelijke gemeenschap 
die bijzondere kenmerken zou moeten hebben [om consensus 
mogelijk te maken]. De wereld waar die gemeenschap deel van 
uitmaakt, moet ook heel speciale kenmerken bezitten, en we weten 
nog altijd niet wat die kenmerken zijn. 323 

                                                                                                                                 
 

Fritjof Capra, The Tao of  Physi c s :  An Explora t i on  of  the Para l l e l s Between Modern 
Phy si c s and East ern  Myst i c i sm (1975), een internationale bestseller, en Gary Zukav, 
The Dancing Wu Li Mast ers (1979). Dergelijke boeken werden snel klassiekers van 
wat toen nog de “New Age” (soms “Age of Aquarius”) cultus heette. Capra hielp de 
“deep ecology”-beweging op de intellectuele kaart te zetten. In de jaren ’80 was het 
hippiefenomeen echter voltooid verleden tijd. 
322 Umberto Eco, Ur-Fa sci sm  (1995), theanarchistlibrary.org/library/umberto-eco-ur-fascism 
323 T.S. Kuhn, The St ructure of  Sci en t i f i c  Revolu t i ons  (1962): (p. 173, tweede, 

https://theanarchistlibrary.org/library/umberto-eco-ur-fascism
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Wetenschap is een maatschappelijke instelling waarover veel misver-
standen bestaan, ook onder degenen die er deel van uitmaken. . . [Zij 
is] volledig geïntegreerd in en beïnvloed door de structuur van al onze 
andere sociale instellingen. De problemen waar de wetenschap mee te 
maken heeft, de ideeën die ze gebruikt bij het onderzoeken van die 
problemen, zelfs de zogenaamde wetenschappelijke resultaten die uit 
wetenschappelijk onderzoek voortkomen, worden allemaal sterk 
beïnvloed door vooroordelen in de samenleving waarin we leven. 
Wetenschappers beginnen hun leven immers niet als wetenschappers, 
maar als sociale wezens die ondergedompeld zijn in een gezin, een 
staat, een productieve structuur, en ze bekijken de natuur door een 
lens die is gevormd door hun sociale ervaring.324 

Dit doet de vraag rijzen, door welke lens mensen “de natuur” bekijken, 
wanneer zij opgegroeid zijn in de extreem artificiële stedelijke milieus van 
de moderne maatschappij en zelden de moeite nemen de hun als gratis 
informatie aangereikte vooroordelen van anderen te controleren. Het doet 
vragen rijzen naar de wenselijkheid en effectiviteit van consensus in ver-
schillende omstandigheden en over de consequenties van verschillende 
modaliteiten voor het bereiken van consensus. 

Eisenhower’s afscheidrede had al laten verstaan dat er een spreekwoor-
delijke ivoren toren nodig is om de wetenschappen te beschermen tegen 
politisering en de maatschappij tegen modeverschijnselen in academische 
kringen. In een mediazieke maatschappij was een dergelijke wederzijdse 
afscherming echter ondenkbaar geworden. Extreme waakzaamheid was 
nodig, maar wie kon die opbrengen in een intellectueel klimaat van relativis-
me en “anything goes — and the devil take the hindmost”? Zoeken naar 
waarheid, de traditionele idee van wetenschap en filosofie, werd voor 
onzinnig gehouden en diende nodig vervangen te worden door antifiloso-
fische en kennissociologische stoplappen als “Waarheid bestaat niet” en 
“Kennis is macht”.325 De laatstgenoemde van die stoplappen suggereerde 
dan onmiddellijk dat macht een maat is van kennis en dat waar de grootste 
macht geconcentreerd zit, ook de grootste concentratie van kennis te 
zoeken is. Macht en invloed zijn de doorslaggevende waarheidscriteria — 
wat anders? 

Bepalend voor de hedendaagse perceptie van wetenschap is de “media 
impact” van instellingen, instituten en individuele onderzoekers. Die is 
blijkbaar van groter gewicht dan de op empirische gegevens en eeuwige 
waarden gebaseerde kritische, gewetensvolle evaluatie van hun onderzoeks-
methodes, hypothesen en computermodellen. Er is niet weinig ironie in het 
feit dat “reputaties” en “heersende meningen” zich op ongeveer dezelfde 

                                                                                                                                 
 

uitgebreide uitgave 1970) 
324 Richard Lewontin, Bio l ogy  as  Ide o l ogy  (1991) 
325 Kennissociologie was een van de poortjes waardoor marxistische ideeën de sociale 
wetenschappen binnendrongen, onder meer onder invloed van Karl Manheim, Ideologie 
und Utop i e  (1929), Man and Soci et y in  an Age of  Reconst ruct i on  (1940), en 
Freed om, Power and Democra t i c Planning  (1951). Oudere versies van het idee 
“Kennis is macht” stammen uit de zestiende eeuw (Francis Bacon) en de zeventiende 
eeuw (Thomas Hobbes) 
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irrationele wijze verspreiden als virussen, vooral dan onder de meest kwets-
bare groepen (krantenlezers en televisiekijkers die nog altijd niet begrijpen 
wat “denken met andermans hersenen” betekent), ook onder specialisten 
die meer met hun imago en hun carrière bezig zijn dan met het cultiveren 
van hun kritische vermogens — een risico dat inherent is in een context 
waarin “wetenschap” meer beroep is dan roeping.326 Directeurs en budget-
beheerders van wetenschappelijke instellingen zijn zelden geneigd contro-
versieel onderzoek lang te dulden. Zij moeten zich verantwoorden tegen-
over hun geldschieters, die vaak zelf grote publieke of private organisaties 
of instituties zijn. Die hebben er veel voor over hun publiek imago te 
cultiveren, opdat hun verzoeken om sponsorgelden, subsidies, en 
budgetverhogingen zonder veel vragen ingewilligd zouden worden. In een 
dergelijke context echt wetenschappelijk werk verrichten is voor op onaf-
hankelijkheid gestelde geesten een bureaucratische nachtmerrie. In 
bureaucratieën is consensus- of groepsdenken echter in menig geval de 
enige en altijd de gemakkelijkste en veiligste weg.  

Vroeg in oktober, na de vorming van een nieuwe coronaregering in België 
verklaarde de kersverse Eerste Minister, een gewezen management 
consultant, “De vijand is het virus en het virus heeft maar een doel: zoveel 
mogelijk mensen doden.” Was dat een uiting van domheid, van misprijzen 
voor de intelligentie van zijn medemensen, of een correcte inschatting van 
het vermogen van politieke gezagdragers om via de media het kiesvee 
ongeveer alles wijs te maken wat past in het kraam van het Establishment? 
Na hem sprak de Minister van Volksgezondheid, een econoom van het slag 
dat de werkelijkheid ziet als een reeks getallen die alleen nog in de rijen en 
kolommen van een spreadsheet moeten worden geordend om de wereld 
beheersbaar te maken.327 Zijn boodschap: Alleen strikte gehoorzaamheid 
aan strikt toe te passen, door hem en zijn kompanen uit te vaardigen 
maatregelen “kan ons redden”.328 De moeite nemen om iets te leren over 
virussen en epidemieën, om uitleg te geven over de kosten en baten, de 
risico’s en onzekerheden van de al genomen of nog ter discussie staande 
maatregelen — dat was blijkbaar teveel gevraagd. De pers stelde daar ook 
geen vragen over. Waarom zich druk maken over niet-gestelde vragen? De 
lof van de “experts” is toch genoeg! Die lof had dan wel vooral betrekking 
op de stijl van communiceren: brutaal, zonder enige verwittiging die 
mensen de tijd geeft zich mentaal voor te bereiden: — “Neem ze bij 
verrassing. Dat is zoveel effectiever!”329  

 
 

                                                   
 

326 Max Weber, Wissens cha f t  a ls Beru f  (1919) 
327 Lang geleden al was de man door de mand gevallen als iemand die in een crisis 
gemakkelijk in paniek geraakt. nl.wikipedia.org/wiki/Agustaschandaal 
328 vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/06/verstrenging-coronamaatregelen/ 
329 vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/07/experten-lovend-over-persconferentie-van-gisteren-de-
stijlbreuk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agustaschandaal
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/06/verstrenging-coronamaatregelen/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/07/experten-lovend-over-persconferentie-van-gisteren-de-stijlbreuk/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/07/experten-lovend-over-persconferentie-van-gisteren-de-stijlbreuk/
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VERMAATSCHAPPELIJKING EN DE MAAKBAARHEID VAN DE MENS 

Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung  

löste das Volk auf und wählte ein anderes?330 

 

De coronacrisis was een demonstratie, op wereldschaal, van de beroemde 
experimenten van Asch en Milgram uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
De Asch experimenten toonden de kracht van suggestie, prestige, imitatie 
en wat later 'groepsdenken' werd genoemd bij het promoten van confor-
misme, zelfs in situaties waarin de geteste proefpersonen zich volledig 
bewust zijn van de onjuistheid van de heersende consensusmening en 
weten dat zij geen formele sancties of zelfs significante uitingen van 
afkeuring hoeven te vrezen, wanneer zij hun eigen mening zouden verkon-
digen.331 Ongeveer 75% van de proefpersonen bleken gemakkelijk te 
intimideren “sociale wezens” te zijn — ‘sociaal’ in de zin van het Latijnse 
‘socius’ (gezel, volgeling, navolger, meeloper), dat verwant is met het 
werkwoord ‘sequi’ (volgen, navolgen, achternalopen). 

De Milgram experimenten namen de maat van de bereidheid van proef-
personen om een medische of andere autoriteit te gehoorzamen, zelfs als 
dat betekende dat ze handelingen moesten verrichten die in strijd waren 
met hun geweten en met de elementaire regels van fatsoen.332 De 
deelnemers werd verteld, bijvoorbeeld, dat zij als helpers van een medicus 
(in feite een acteur) een patiënt (ook een acteur) elektrische schokken 
moesten toedienen om hem te genezen van de ene of de andere ziekte. De 
“patiënt” deed alsof hij steeds meer pijn leed telkens een deelnemer de 
knop hoger draaide op instructie van de “medicus”. De meeste deelnemers 
hadden er geen probleem mee de kracht van de schokken geleidelijk te 
verhogen tot niveaus die met een echte machine dodelijk geweest zouden 
zijn.  

De verschijnselen van conformisme, groepsdenken en gehoorzaamheid 
aan al dan niet vermeende autoriteiten (goden en afgoden, rechtmatige en 
onrechtmatige pretendenten) waren al eeuwen bekend, maar in het klimaat 
van wetenschapsidolatrie (“sciëntisme”) van de twintigste eeuw konden ze 
pas worden erkend als ze in wetenschappelijke experimenten werden beves-

                                                   
 

330 “Zou het niet eenvoudiger zijn dat de regering het volk ontbindt en zich een ander 
kiest?”, Berthold Brecht, “Die Lösung”, in Reinhold Grimm, ed.,. Bertolt Brecht: Poetry 
and Prose  ((2003);  
331 Solomon E. Asch, “Studies of independence and conformity: I. A minority of one 
against a unanimous majority”. Psycholog i ca l  Monographs , 70, 1956, 1–70; “The 
doctrine of suggestion, prestige, and imitation in social psychology”, Psychol og i ca l  
Rev i ew , 55, 1948, 250–276; zie ook Irving Janis, Vict ims of  Groupthink (1972) and 
Groupthink (1982) 
332 Stanley Milgram, Obedi ence t o Author i t y :  An Exper imenta l  View  (1974): Blass, 
Thomas (1991), “Understanding behavior in the Milgram obedience experiment: The role 
of personality, situations, and their interactions”, Journal  of  Per sona l i t y and Socia l  
Psy cholog y  1991, 60 (3), pp.398–413.  



 
 

156 
 

tigd en besproken — liefst in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. 
Net als hun literaire modellen, Aldous Huxley's Brave New World  (1932) 
en George Orwell's 1984 (1948), waren de experimenten van Asch en 
Milgram bedoeld als waarschuwingen tegen de voortschrijdende ondermij-
ning van fundamentele morele en politieke waarden. Zij werden echter, net 
als die literaire modellen, al snel beschouwd als uitgangspunten voor de 
opkomende en uiterst lucratieve wetenschap en technologie van de 
propaganda, volgens de lijnen die waren uiteengezet in Edward Bernays’ 
Propaganda (1928): Om haar te beheersen, zou de bestuurlijke klasse “de 
publieke opinie net zo nauwkeurig moeten kunnen leiden als een officier de 
bewegingen van zijn legereenheid”. Meedogenloze uitbuiting van de neiging 
tot conformisme, groepsdenken en het ontzag voor “wetenschappelijke 
autoriteit” was een zekere weg naar geld en macht. Edward Bernays, de 
“vader van de commerciële en politieke marketing”, had zijn mosterd 
gehaald bij de immens effectieve propagandisten die vooral in Engeland en 
Duitsland de bevolking hadden opgezweept om zich vrijwillig te melden 
voor deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Hij toonde aan, in theorie en 
praktijk, dat het effectief mogelijk is, via de massamedia (nog een creatie 
van de twintigste eeuw), mensen warm te doen lopen voor om het even wat 
(tandpasta, sigaretten, vrouwenemancipatie, oorlogen, noem maar op). Dat 
was niet alleen mogelijk en winstgevend — getuige daarvan de immense 
propaganda-industrie en de grote aantallen universitaire en onderzoeks-
instellingen die zich met weinig anders bezig houden dan methoden en 
technieken om mensen te beïnvloeden. Het was ook een “maatschappelijke 
noodzaak”. De bijdrage van Bernays aan de moderne politieke theorie was 
zijn stelling dat een democratie niet werkzaam kan zijn zonder een vakkun-
dig gemanipuleerde publieke opinie, zonder “manufactured consent”. In de 
moderne democratische staat is de publieke opinie immers niet langer een 
door opvoeding in stand gehouden intergenerationele (dus “traditionele”) 
diepe overtuiging over wat goed en duldbaar, of verkeerd en onduldbaar is. 
Zij is integendeel een in een korte tijdspanne fabriceerbaar artefact, een 
product, een manipuleerbare variabele.  

De grote vraag van het coronajaar was uiteraard, onder welke voor-
waarden het mogelijk is te experimenteren met de gehele wereldbevolking 
om uit te vinden hoe manipuleerbaar de publieke opinie en het menselijke 
gedrag wel zijn, hoe gewillig mensen zich lenen tot deelneming in een 
experiment waarin misschien wel de “medici” acteurs zijn maar de ”patiën-
ten” zeker niet. 

De hefbomen van de propaganda zijn de massamedia, het onderwijs en de 
wetenschap. Wie die hefbomen controleert, zit politiek veilig. Investeren in 
controle over massamedia, onderwijs en wetenschap is dus de sleutel tot 
macht. Men moet er dan uiteraard wel in slagen de traditionele gedecen-
traliseerde structuren van de media, het onderwijs en de wetenschapsbe-
oefening te corrumperen, uit te schakelen en te vervangen door grote 
maatschappelijke organisaties, geleid door technocraten en managers, die 
meer met de organisatorische en financiële aspecten van hun bedrijf bezig 
zijn dan met de traditionele doelstellingen van informeren, onderwijzen en 
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wetenschappelijk onderzoek verrichten. Ideeën over door de staat gefinan-
cierde, georganiseerde of gemonopoliseerde vormen van controle over de 
productie van meningen circuleerden al langer (zie hieronder, pagina 173). 
Zij kregen na de Eerste Wereldoorlog concrete gestalte in expliciet beleid, 
dat uiteindelijk zou leiden tot het ontstaan van reusachtige media-, onder-
wijs- en wetenschapsbureaucratieën: Big Media, Big School en Big Science, 
alle onder de paraplu of aan de leiband van Big Government of een andere 
Big Corporation.  

Journalisten, onderwijzers en wetenschappers werden werknemers in 
grote bedrijven, vaak maar niet uitsluitend staatsbedrijven. Als zodanig 
werden zij gemakkelijk aanstuurbaar door de leidinggevende technocraten 
en managers en de opdrachtgevende financiers van die bedrijven. De ver-
maatschappelijking van de publieke-opinievorming was begonnen en zou 
niet meer teruggedraaid worden. De pers, het onderwijs en de wetenschap 
bleven weliswaar “onafhankelijk” maar dan in dezelfde zin van het woord 
waarin de eerder al genationaliseerde rechtspraak en banken onafhankelijk 
bleven — dat wil zeggen, hun onafhankelijkheid verloren en in ruil 
daarvoor bevrijd werden van de lasten van aansprakelijkheid en verant-
woordelijkheid die in de traditionele Westerse samenlevingsorde onlosma-
kelijk met onafhankelijkheid en zelfstandigheid — kortom, vrijheid — 
verbonden zijn. De rechtbanken stonden onder de organisatorische 
controle van een ministerie van justitie en de inhoudelijke controle van een 
politieke wetgever333; de banken onder de controle van een ministerie van 
financiën en een “centrale bank”. Onderwijs en gezondheidszorg volgden 
hetzelfde pad, radio- en televisie eveneens. De geschreven pers volgde later. 
Haar publiek, mensen die konden lezen, was echter al klaargestoomd in 
scholen, die alle nagenoeg hetzelfde officieel goedgekeurde lesmateriaal 
gebruikten. Kinderen en jongeren, arm of rijk, werden gedurende ten 
minste 8, later 12 jaar op vrijwel uniforme wijze voorbereid op de eisen van 
leven en werken in “de maatschappij”. Zij werden, in het bijzonder, gewend 
aan een regime van onderworpenheid aan willekeurig aangestelde autoritei-
ten, die zelf slechts uitvoerders waren van de voorschriften van anonieme 
hogere autoriteiten. 

De essentie van vermaatschappelijking is voortschrijdende controle over 
het doen en laten, spreken en denken, en uiteindelijk de emoties van 
mensen.334 De twintigste-eeuwse Westerling was zonder enige twijfel de 
meest systematisch geïndoctrineerde massamens uit de wereldgeschiedenis, 
ofschoon precies dat aspect van zijn vermaatschappelijking systematisch 
verdoezeld werd. Propaganda is nooit effectiever dan wanneer zij zich 
onverhoeds en onopgemerkt in de gedachten van haar subjecten insinueert, 
zo dat die als het ware uit eigen beweging gaan doen wat de meesters van de 

                                                   
 

333 Dat was al gebeurd tijdens de Franse Revolutie — zie de wrange opmerking van Émile Faguet in Le 
Libé ra l i sme  (1903), Hoofdstuk 13 : “Onder het Ancien Régime waren de rechtbanken altijd onafhankelijk 
geweest. Hun ondergeschiktheid aan de centrale regering is een van de verworvenheden van de revolutie. De 
revolutie riep de rechten van de mens uit; tegelijkertijd onderdrukte zij hun bewakers en legde zij hun 
verdediging lam.” (Zie ook mijn opmerkingen bij het hedendaagse idee “de mensenrechten”, pagina 166.) 
334 Zie de documentaire “The Social Dilemma”, youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0 (trailer), 
en commentaar op youtube.com/watch?v=aisZHLj1vYk 
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propaganda van hen verlangen. Kinderen zijn daarom de dankbaarste 
subjecten van propaganda. Waar zouden zij de hun ingelepelde informatie 
mee kunnen vergelijken? 

In het coronajaar 2020 werd nog maar eens duidelijk hoe effectief propa-
ganda kan zijn in het aankweken van conformisme en onderdanigheid. Het 
was de vrucht van honderd jaar vermaatschappelijking of socialisering van 
de mens, de triomf van de socialistische wereldbeschouwing: mensen zijn 
maatschappelijke wezens, grondstof voor de maatschappij, die van hen kan 
maken wat zij wil (dat wil zeggen, wat de leiding van de maatschappij wil). 
De enige voorwaarde is dat de maatschappij bekwaam genoeg is om hun 
hersenen, hun natuurlijk bestuursysteem, te hacken en te herprogrammeren 
— in de woorden van Jean-Jacques Rousseau, “van mensen burgers 
maken”, dat wil zeggen “natuurlijke personen transformeren in artificiële 
personen” (dus in robotten). Dat die voorwaarde vervuld kon worden, was 
voor sommigen de grote belofte, voor anderen de grote dreiging van wat de 
geschiedenisboekjes de Tijd van de Verlichting noemen:  

De staat maakt mensen precies zoals hij ze wil hebben.335 

Een imbeciele despoot kan mensen tot slaaf maken met kettingen van 
ijzer, maar een echte politicus bindt hen sterker met de kettingen van 
hun eigen ideeën… Hun zachte grijze massa is de basis van de 
machtigste rijken.336 

Licht kan verhelderen, maar het kan ook misleiden. Wanneer het uit 
schijnwerpers komt, kan het heel verraderlijk zijn, zeker wanneer schijn 
werpen een goedbetaalde job is voor massa’s creativelingen en hoog-
opgeleide technici. Voor de twintigste-eeuwse, quasivolledig geürbaniseerde, 
in volstrekt artificiële omgevingen gekweekte Westerse mens zijn schijn-
werpers praktisch gesproken de enige bronnen van licht. Hij leeft in de 
schijn van Big Media, Big School en Big Science, georganiseerd door Big 
Government en andere Big Corporations wier bewegingen op hun beurt 
gecoördineerd worden door een schimmig quasineuraal netwerk dat men 
gewoonlijk het maatschappelijke establishment of de maatschappelijke elite 
noemt. Mensen weten van het bestaan van dat netwerk, zoals zij ook weten 
van het bestaan van hersenen, maar over de concrete werking van het ene 
of het andere weten zij zo goed als niets.  

Deel uitmaken van de elite, het establishment, geeft macht en invloed, 
toegang tot de maatschappelijke hefbomen die het mogelijk maken grootse 
dingen te doen. Het daaraan verbonden risico is dat men verantwoordelijk 
en aansprakelijk gesteld wordt voor de grootse mislukkingen die grootse 
dingen zo vaak zijn. De geschiedenisboekjes geven genoeg voorbeelden van 
grote leiders die aan de galg, onder de guillotine, voor het executiepeloton, 
in de vergeetput, door een moordaanslag of, uitzonderlijk, op het slagveld 
om het leven kwamen. Dat zet een domper op de geneugten van macht en 
invloed. Er is echter een oplossing: de circulaire maatschappelijke organi-

                                                   
 

335 Abbé Nicholas Baudeau (1730-1792), geciteerd in Alexis de Tocqueville,  L’Anci en 
Régime et  la  Révolu t i on  (1856), III, hoofdstuk 3. 
336 J. Servan, Discours sur  l ’admin i st rat i on  de la just i ce cr iminel l e (1767) 
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satie van de verantwoordelijkheid. Zij houdt in dat, in een maatschappij, de 
lieden aan de top, de effectieve bedienaars van de maatschappelijke 
hefbomen, beschouwd worden als vertegenwoordigers, uitvoerende agenten 
van de basis, zo dat de basis zelf per slot van rekening als de ware 
verantwoordelijke voor elke mislukking verschijnt. De mensen aan de basis 
ertoe brengen dat verhaal voor waar aan te nemen, zonder hen ervan te 
overtuigen dan er iets mis is met het systeem van hefbomen dat elke 
maatschappij is — dat is de taak van de propaganda van de 
vermaatschappelijking. Waar zij slaagt, daar zijn macht en invloed verlost 
van de lasten en de risico’s van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
De basis, die bestaat uit mensen zonder macht en invloed, is de 
eindverantwoordelijke. Zij is aansprakelijk, althans volgens de interne 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsregeling. Wat mis gaat is haar fout. 
Zij heeft de leiders, de beleidsmensen, onvoldoende macht en invloed 
gegeven om hun beleid effectief uit te voeren, om gehoorzaamheid aan hun 
bevelen effectief af te dwingen. Zij heeft dat wellicht gedaan uit een 
atavistische gehechtheid aan hun persoonlijke vrijheid, die echter 
onverenigbaar is met het wezen van een maatschappij. Opdat een 
maatschappij effectief zou kunnen werken moet zij vrijheid reserveren voor 
de mensen aan de top. Wat voor zin heeft het een bevelsstructuur te 
organiseren wanneer er geen garantie is dat bevelen ook gehoorzaamd 
zullen worden? 

FFFiiilllooosssooofffiiisssccchhheee   kkkaaannntttttteeekkkeeennniiinnngggeeennn   

Een beschaving wordt gekenmerkt, niet zozeer door wat mensen doen — 

dat is immers, op inkleding en terminologie na, vrijwel overal en altijd 
hetzelfde — maar door wat zij geloven dat zij behoren te doen. Wat zij 
daaromtrent geloven bepaalt waar zij elkaar over aanspreken en met welke 
antwoorden op hun vragen zij genoegen zullen nemen. Het bepaalt hun 
aansprakelijkheid en hun verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van 
opvoeding en oordeelsvorming. De moderne Westerse beschaving heeft 
echter beide zo goed als afgeschreven. Opvoeding is vervangen door scho-
ling en regelgeving, oordeelsvorming door gestuurde en sturende bericht-
geving — wijsheid door techniek en algoritmes. In de plaats van “de 
opvoedbaarheid van de mens” zitten we nu met “de maakbaarheid van de 
mens”. Opvoeding leert mensen zelf hun problemen op te lossen of, 
wanneer dat niet lukt, ermee te leven. Scholing leert mensen vraagstukjes op 
te lossen waarvan de oplossing al aan de leraar bekend is. 

Problemen en vraagstukken 

Problemen en vraagstukken zijn verschillende zaken. Problemen ervaren 
wij, vraagstukken kunnen wij slechts formuleren. Voor elk vraagstuk wordt 
er geacht een oplossing te zijn als wij er maar vasthoudend genoeg naar 
zoeken. Met een probleem daarentegen moeten we nogal eens leren leven. 
Weliswaar is niet iedereen in dezelfde vraagstukken geïnteresseerd, maar 
ieder vraagstuk heeft een objectief karakter: het is voor iedereen hetzelfde 
vraagstuk. Dat geldt ook voor de oplossing ervan: een oplossing van een 
vraagstuk is voor iedereen een oplossing ervan. Het komt echter vaak 
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genoeg voor dat mijn probleem het uwe niet is. De oplossing van een 
vraagstuk creëert geen nieuw vraagstuk, de oplossing van een probleem is 
dikwijls niet meer dan de verschuiving ervan of de bron van nieuwe 
problemen, voor degene die het oplost zelf of voor anderen. Eenmaal 
opgelost blijft een vraagstuk opgelost. Een probleem kan zich na verloop 
van tijd sterker tonen dan de oplossing die men ervoor gevonden meende te 
hebben.  

Anders dan vraagstukken worden problemen en hun oplossingen 
derhalve gekenmerkt door een onherleidbare subjectiviteit. Zij zijn niet los 
te maken van de ervaringen, houdingen, verwachtingen, visies en 
weerbaarheid van de individuele mensen, wier problemen zij zijn. Kortom, 
problemen horen bij het leven zoals wij het van dag tot dag beleven, 
vraagstukken horen bij de bestudering van de abstracte vormen die het 
scherpzinnige vernuft daarin meent te herkennen. Zij bestaan vooral op 
papier, in studies en beleidsnota’s, in een universum van theorieën, 
modellen en data. Geen leraar denkt eraan zijn leerlingen in de klas op te 
dragen een probleem op te lossen. Hun de opdracht geven een vraagstuk op 
te lossen is een vast onderdeel van elke opleiding. Geen psycholoog kan wat 
aanvangen met een IQ test iemands probleemoplossend vermogen beoogt 
te meten. Elke IQ bestaat uit vraagstukjes met ten minste één correcte 
oplossing. Dat is de reden waarom IQ tests alleen voor bijzondere 
doeleinden en in min of meer gestandaardiseerde omgevingen relevant zijn 
(meestal in grote bureaucratische organisaties). Voor wie in de jungle 
verdwaalt, is een IQ van 180 veel en veel minder waard dan de hulp van een 
ervaren pygmee met een IQ van 80.  

Ik ontken niet dat veel vraagstukken geformuleerd worden naar 
aanleiding van problemen die mensen ervaren, maar daarmee is niet gezegd 
dat er een eenduidig verband bestaat tussen vraagstuk en probleem, of 
tussen de oplossing van het ene en de oplossing van het andere. De 
problemen waar mensen mee worstelen, zijn echter niet slechts reflecties 
zijn van nog ongeformuleerde of onopgeloste vraagstukken.  

Toch lijken velen maar al te graag te geloven dat alle problemen in wezen 
slechts [gevolgen van] maatschappelijke vraagstukken zijn en dat derhalve 
de oplossing van die vraagstukken, door ter zake deskundigen, een 
probleemloos bestaan zonder frustratie of angst zal waarborgen. Wie dat 
gelooft, is het slachtoffer van de utopische verleiding. Die spiegelt ons een 
in beginsel volstrekt beheersbare en maakbare wereld voor, die beant-
woordt aan de specificaties van het volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten ontworpen model. Dat is een wereld waarin er enkel nog 
vraagstukken zijn, maar geen problemen meer: een vervolmaakbare wereld, 
waarin de oplossing van elk vraagstuk een onbetwiste stap vooruit is. 

De verwarring van vraagstuk en probleem is niet zonder risico. Wij 
kunnen ons voorstellen dat juist de implementatie van de oplossing van een 
maatschappelijk vraagstuk hoge kosten met zich meebrengt in de vorm van 
een verlies van vermogen om met problemen om te gaan. Dit zal zich 
bijvoorbeeld voordoen wanneer een doeltreffende aanpak van het vraagstuk 
een aanzienlijke mobilisatie van middelen en mensen of een strikte 
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discipline en controle vereist. Een dergelijke aanpak kan voor sommigen 
ernstige aanpassingsproblemen scheppen, terwijl zij voor anderen 
onvermoede mogelijkheden opent, bijvoorbeeld om carrière te maken. Er 
ontstaan dan nieuwe situaties en verhoudingen, waardoor veel van de in het 
verleden opgedane ervaring en levenswijsheid irrelevant wordt. Het wordt 
dan nagenoeg onvoorspelbaar hoe mensen in die nieuwe situaties met hun 
problemen zullen omgaan. En ondertussen is men druk doende een 
vraagstuk op te lossen dat het bestaan veronderstelt van een wereld die er 
niet langer is. 

De verwarring van vraagstuk en probleem, van model en werkelijkheid, 
is een wezenlijk kenmerk van het utopische denken. Zij is ook een wezenlijk 
kenmerk van utopische acties, die erop gericht zijn de weerbarstige realiteit 
aan de passen aan het veelbelovende model, in een poging aan te tonen dat 
onze problemen slechts bijverschijnselen zijn van nog niet opgeloste maar 
— zo wordt verondersteld — oplosbare maatschappelijke vraagstukken. 

In het utopische denken wordt het model de norm, het ideaal, waaraan 
de realiteit opgeofferd dient te worden. Daarin ziet de utopist geen been, 
want voor hem staat het model voor de onwrikbare waarheid. De realiteit is 
in zijn ogen slechts vormloze materie met overigens een onbegrensde 
plasticiteit.337 

Samenleving en maatschappij 

Tegenwoordig worden de begrippen “samenleving” en “maatschappij” vaak 
door elkaar gehaald. Zij zijn nochtans wezenlijk verschillend. De orde van 
samenleven is bepaald door de natuur van de mensen — wat mensen van 
nature voorbestemd zijn te worden: zelfbewuste en vooral gesprekvaardige 
personen. Gesprekvaardigheid, zelfbewustzijn en persoonlijkheid zijn 
immers eigenschappen die uniek zijn voor de menselijke soort. Gesprekken 
veronderstellen altijd een u-en-ik context, gesprekvaardigheid is de absolute 
voorwaarde voor de omgang met andere zelfbewuste personen. De 
menselijke samenleving onderscheidt zich daardoor wezenlijk van andere 
vormen van symbiose. Zoals men vroeger zei: De orde van samenleven is 
een natuurrechtelijke orde. Het fundamentele rechtsbeginsel daarvan, 
wederzijds respect voor elkanders eigenheid, wordt dan ook als zodanig 
universeel, overal waar er mensen zijn, erkend als “zoals het hoort”, althans 
voor zover eigenheid tonen niet ontaardt in schandaalwekkende aanstellerij 
of aanspraak maakt op een voorrecht. Daden die de orde van samenleving 
verstoren zijn eveneens overal en altijd erkend als “wat niet hoort”: 
doodslag, bedrog, diefstal, roof, plundering, weigering in gesprek te treden, 
vernedering, terreur, tiranniek optreden en dergelijke. Dat geldt ook voor 
bewuste miskenning van het onderscheid tussen personen, bijvoorbeeld 
zich toe-eigenen wat een ander toebehoort of iemand belonen of straffen 
voor de daden of de woorden van een ander. Personen behandelen als iets 
anders dan potentiële gesprekspartners, bijvoorbeeld als objecten, dieren of 
onmondige kinderen is evident onrecht. Deze natuurlijke mis- of wandaden 

                                                   
 

337 Deze sectie is quasi-verbatim overgenomen uit het inleidende hoofdstuk van H. 
Crombag en F. van Dun, De Utopi sche Ver l eid ing , Amsterdam (1997) 
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onderscheiden zich van overtredingen van regels die geen rechtstreekse 
toepassingen zijn van het fundamentele rechtsbeginsel. Die regels hebben 
geen universele grond Zij zijn historisch bepaalde culturele conventies of 
matschappelijke regels die van cultuur tot cultuur, respectievelijk maat-
schappij tot maatschappij verschillen. Zij zijn als uitspraken in uiterlijk heel 
verschillende talen. Sommige van die uitspraken zijn zo goed als onvertaal-
baar, wegens de specificiteit van de culturele of maatschappelijke context 
waarin zij betekenis hebben. De vraag naar hun waarheid of onwaarheid 
heeft alleen zin binnen hun specifieke context en kan alleen beantwoord 
worden door kenners van die context en de onderscheiden die daarin 
relevant zijn. Argumentaties over hun waarheid of onwaarheid doen een 
beroep op kennis van die bijzondere context en de daarin te onderscheiden 
dingen. Wie de relevante verschillen (discr imina ) niet kent, kan dergelijke 
argumentaties niet volgen. Andere uitspraken in menselijke talen zijn echter 
vlot vertaalbaar. In principe kan ieder mens over hun waarheid of onwaar-
heid oordelen. Argumentaties over hun waarheid beroepen zich niet op 
kennis van artificiële (cultuur- of maatschappijgebonden) discrimina, maar 
op natuurlijke discrimina die bekend zijn aan alle gesprekvaardige mensen, 
ongeacht hun culturele of maatschappelijke achtergrond. Kennis daarvan is 
wat universeel of algemeen (door alle mensen) geweten is: het menselijke 
geweten. Op dezelfde wijze maakt men onderscheid tussen natuurrecht en 
de specifieke gedragsregels van deze of gene cultuur of maatschappij. 

De orde van samenleven, op de keper beschouwd, is de orde van het 
gesprek, een orde van vrijheid onder gelijken. Immers, opdat een gesprek 
mogelijk zou zijn, moeten de gesprekspartijen elkaar vrijheid van spreken 
gunnen, bereid zijn elkaars vragen te beantwoorden en ervan afzien onenig-
heid of ongehoorzaamheid als strafbare insubordinatie op te vatten. In 
gesprekken doen de deelnemers een beroep doen op elkaars geweten. Zij 
argumenteren en onthouden zich van fysieke, emotionele of financiële 
manipulatie. Zij zijn er niet op uit hun gesprekspartners om te kopen of met 
beloftes of dreigementen tot gehoorzaamheid aan hun woord te dwingen of 
te verleiden. Zij gaan met elkaar om als vrije en gelijke personen die voor 
zichzelf spreken en met hun woorden alleen zichzelf binden. Dit zichzelf 
verplichtend, plechtig spreken (‘iurare’ in het Latijn) is het wezen van de 
rechtsorde, van het recht (‘ius’) van ordelijk samenleven. Samenlevingen 
bestaan bij de gratie van correcte opvoedingspraktijken — altijd onder alle 
omstandigheden het goede voorbeeld geven. Opvoeding is erop gericht 
besef van de waarde van het samenleven en de gedragsnormen — “Eerlijk 
leven, een ander niet beschadigen, ieder het zijne laten”338 — en de vaar-
digheden die daar nodig voor zijn te oefenen en te internaliseren.  

In maatschappijen gelden de normen en vaardigheden van samenleven niet. 
Maatschappijen zijn zweckrat ionale , doelgerichte structuren van gediri-
geerde collectieve actie. Zij zijn middelen. Zij zijn nuttig voor sommige 
doelen van sommige mensen. Zij hebben alleen instrumentele, geen 

                                                   
 

338 “Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (Digesta 1.1.10, in Corpus Iur is 
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inherente waarde. Er is ook niet zoiets als een universele maatschappij. De 
meeste maatschappijen hebben een specifiek doel. Dat kan, vanuit natuur-
rechtelijk standpunt, legitiem zijn (verwarmingstoestellen maken en 
installeren, bescherming van personen en hun eigendommen tegen misda-
digers organiseren), of het kan illegitiem zijn (diefstal, roof, geweldpleging, 
afpersing organiseren). Sommige maatschappijen hebben geen ander doel 
dan universele middelen te verzamelen (geld, een universeel ruilmiddel, 
waarmee men ongeveer alles kan kopen, of machtsmiddelen, waarmee men 
ongeveer alles kan nemen of verkrijgen door te dreigen met geweld, druk uit 
te oefenen of invloed aan te wenden).  

Maatschappijen zijn niet illegitiem, zolang zij zich houden aan alle eisen 
van de samenleving waarin zij ingebed zijn. Dat geldt zowel voor de 
manieren waarop zij hun middelen verzamelen als voor manier waarop zij 
hun doelen nastreven. In dat opzicht zijn zij te vergelijken met individuele 
personen. Geen individu kan voor zichzelf beslissen wat rechtmatig is en 
wat onrechtmatig is. Behalve voor de Humpty Dumpty’s van deze wereld 
(hierboven, tekst bij voetnoot 278) is “Het recht is niets anders dan wat ik 
zeg of denk dat het is” onzin. Dat geldt ook voor maatschappijen. De 
regeling van de interne werking van een maatschappij is geen criterium van 
recht. Zoals individuen, zo zijn ook maatschappijen niet eigengerechtig. De 
kans dat een individu er in slaagt met succes en duurzaam de eisen van het 
recht te negeren is echter klein. Voor maatschappijen ligt dat anders. Zij zijn 
georganiseerde machten, hefbomen die het mogelijk maken te doen wat 
niemand op eigen kracht kan doen, inclusief zich met succes en duurzaam 
aan de rechtsorde onttrekken. Samenlevingen hebben nooit grote proble-
men gehad met individuele of gelegenheidsmisdadigers, hoe lastig die ook 
mogen zijn. Maatschappelijk georganiseerde misdaad is wel een probleem. 
Daar is meestal geen ander kruid tegen gewassen dan maatschappelijk 
georganiseerde rechtsbescherming. Die moet machtiger zijn dan elke 
misdadige organisatie. Maar dan rijst een nieuw probleem: Hoe kan men 
vermijden dat de maatschappij die bedoeld is georganiseerde rechts-
bescherming te leveren zichzelf boven en buiten het recht van de samen-
leving stelt? Wie bewaakt de bewakers? Wie controleert de controleurs? Het 
probleem heeft geen maatschappelijke oplossing. Het rijst in elke 
maatschappij, ook en niet het minst in de machtigste.   

Efficiënte doelbereiking is de bestaansreden van elke maatschappij. Zij 
vereist internalisering van het maatschappelijke doel en van de gedrags-
normen en vaardigheden die daar nodig voor zijn. Indien men enkel naar de 
organisatie van de maatschappij kijkt en dus de samenleving waarin zij 
ingebed is buiten beschouwing laat dan is het verleidelijk het maatschap-
pelijke doel op te vatten als het enige criterium van juist of correct 
handelen. Het doel heiligt de middelen. Wat de verwerkelijking van het doel 
in de weg staat, is dan evident verkeerd en moet even evident vermeden of 
uitgeschakeld worden. Dat geldt ook wanneer de eisen van het samenleven 
van mensen de efficiënte doelbereiking van de maatschappij belemmeren 
— en die doen dat onvermijdelijk wanneer men de maatschappelijke 
organisatie als een doel op zich beschouwt. Zo verschijnen de eisen van het 
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samenleven met anderen ook als belemmeringen voor een individu dat 
zichzelf als een doel op zich beschouwt — een psychopaat.  

Hier ligt precies het gevaar van de vermaatschappelijking of socialisering 
van mensen. Een individu dat geen rekening houdt met anderen wordt 
alleen maar gevaarlijker en walgelijker wanneer het zichzelf begint te zien als 
een integraal onderdeel van een maatschappelijke machine voor efficiënte 
doelbereiking. Ik spreek van een sociopaat, wanneer iemand zich nog 
uitsluitend identificeert met zijn maatschappelijke positie, rol of functie, met 
zijn taakomschrijving. Andere overwegingen tellen niet mee — “Ik doe 
mijn job, dat is mijn enige verantwoordelijkheid.” Een sociopaat is niet 
geneigd, mogelijk zelfs niet in staat, zich zijn natuurlijke menselijkheid te 
herinneren. Ik beschouw dat als een psychische of mentale aandoening, een 
afwijking van de norm van menselijkheid. De psychiatrie definieert 
“sociopathie” doorgaans anders: als een psychische aandoening of neiging 
die leidt tot asociaal (onmaatschappelijk) gedrag. Dat is misleidend. Zich 
asociaal opstellen in een illegitieme maatschappij (een misdaadorganisatie of 
een tirannieke staat) is wel asociaal, een uiting van een gebrek aan burgerzin. 
Het is echter geen psychische afwijking. Voor psychiaters uit de school 
waartoe ook Brock Chisholm (hierboven, pagina 144) behoorde, is de 
psychiatrie echter precies een techniek om een bepaalde maatschappelijke 
ordening veilig te stellen. Zij moet de geest leegmaken, opdat die geheel 
ontvankelijk zou zijn voor de officiële propaganda. Dat was de taak van de 
psychiatrie in de Sovjet-Unie en het China van Mao Ze Dong. Dat is ook in 
andere, ook in Westerse staten voor vele psychiaters nog altijd een van haar 
belangrijkste en best betaalde taken. Voor psychiaters van dat slag zijn 
begrippen als “natuurrecht” en “samenlevingsethiek” onzinnig — “een 
verlammende last van Goed en Kwaad”, zei Chisholm. Dergelijke 
psychiaters identificeren “psychische gezondheid” niet met aanvaarding van 
de verantwoordelijkheid die onlosmakelijk verbonden is met vrijheid maar 
met onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de autoriteit van de door hen 
gewenste maatschappij. Voor hen, zoals ook voor de maatschappelijke 
autoriteiten, zijn sociopaten de ideale onderhorigen, die blindelings doen 
wat hun gezegd wordt en daar dan ook stelselmatig voor beloond worden. 
Dat is de systemische oorzaak van het feit dat zo vaak “the worst get on 
top”339 in grote maatschappijen die machtig of invloedrijk genoeg zijn om 
de samenlevingsethiek ongestraft te negeren. Groots opgezette propaganda- 
en indoctrinatieprogramma’s zijn nodig om sociopathie als een zalig-
makende deugd te doen aanvaarden. Daarvan hebben we in het coronajaar 
genoeg voorbeelden gezien. “11 miljoen, 1 ploeg” (en dus ook één 
ploegleider, één Duce , één Führer). Dat was de slagzin van de Belgische 
coronaregering in het najaar van 2020. Hij verscheen in alle massamedia. De 
onderdanen werd met aandrang gevraagd hem aan hun deur of venster uit 
te hangen en zo hun maatschappelijke deugdzaamheid aan de wereld te 
tonen. “Virtue signalling” heet dat in het Engels, hoewel het met “virtue” 
(deugdzaamheid) niets te maken heeft. 
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In een maatschappij van maatschappijen (zoals de hedendaagse staat, a 
fortiori een internationaal of supranationaal statenverband) vereist Zweck-
rat ionalität  een afstemming van de doelen van ondergeschikte of deel-
maatschappijen op het doel van de omvattende maatschappij. Die omvat-
tende maatschappij, op zich beschouwd, volgt echter dezelfde utilitaire 
organisatielogica als alle andere maatschappijen. Zij is niets anders dan 
geïnstitutionaliseerde barbarij wanneer zij zich niet aan de eisen van het 
samenleven houdt.  

De karakteristieke relatie in een maatschappij is niet het gesprek onder 
personen maar het bevel van de bekleder van een hogere maatschappelijke 
positie aan de bekleders van een lagere. Vermaatschappelijking transfor-
meert samenlevingsverbanden in een maatschappelijke hiërarchie van 
privilegies en dienstbaarheden, bevelsmachten en gehoorzaamheidsplichten, 
willekeur aan de top en onderdanigheid aan de basis. Tussen top en basis 
waakt een leger van agenten, surveillanten en verklikkers, al dan niet in 
loondienst, al dan niet overtuigd van het grote gelijk van hun superieuren, al 
dan niet genietend van elke gelegenheid om hun al dan niet vermeend gezag 
te doen gelden.  

De georganiseerde strijdmacht is het oermodel van de maatschappij. Zij 
is niet alleen een organisatie van generaals en soldaten zonder rang. Tussen 
top en basis staat een hiërarchie van officieren en onderofficieren. Zij zijn 
het materiaal waaruit de hefbomen van de macht van de legertop zijn 
gemaakt. De officier is verantwoordelijk tegenover zijn overste voor het 
gedrag en de prestaties van zijn ondergeschikten. Hij kan gestraft worden 
voor het gedrag van anderen. Zo kan in de moderne maatschappij — denk 
aan de coronamaatschappij — een winkelier of caféhouder gestraft worden 
voor het gedrag van zijn klanten, of een werkgever voor het gedrag van zijn 
werknemers. Zoals een onderofficier in het leger, zo wordt hij een schakel 
in het machtsapparaat van zijn maatschappelijke oversten. Tegenover zijn 
klanten of werknemers kan hij zich dan verantwoorden met een beroep op 
hun maatschappelijk geweten, hun burgerzin: “Zoals u, zo wil ook ik liever 
niet gestraft worden wegens ongehoorzaamheid of insubordinatie. Ik doe 
alleen wat u ook zou doen indien u in mijn positie zat.” Dat appel aan het 
maatschappelijk geweten werkt bijna altijd. Iedereen schuift de verant-
woordelijkheid door naar boven: “Ik doe mijn job. Klachten? Wend u tot 
mijn overste.” Zo gaat het op alle niveaus van de maatschappelijke ladder, 
behalve helemaal aan de top. Daar is geen aanwijsbare overste die en de 
bevoegdheid heeft de top bevelen te geven en de macht de top te dwingen 
die bevelen te gehoorzamen of hem voor zijn ongehoorzaamheid te 
straffen. Daarom is het nodig allerlei ficties te bedenken om de 
maatschappelijke top voor te stellen als “verantwoordelijk”. De top is alleen 
in formele of symbolische zin verantwoordelijk, tegenover een afwezige 
bovennatuurlijke of fictieve persoon (God, het Volk), die alleen 
maatschappelijk relevant is voor zover hij door de maatschappelijke top 
“vertegenwoordigd” wordt. In werkelijkheid is de top verantwoording 
verschuldigd hetzij aan niemand hetzij aan machten “achter de schermen 
van de maatschappij”.  
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In een maatschappij heeft geen mens rechten of plichten als mens. Men 
heeft er de rechten en de plichten die statutair verbonden zijn aan de 
functie die men in de maatschappij vervult. Het meest invloedrijke propa-
gandamanifest van de maatschappelijke orde was de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (UVRM, 1948). Zij was echter niet meer dan 
een politieke intentieverklaring van een groep van staten. De centrale 
boodschap was dat alle staten geacht worden fundamenteel dezelfde 
politiek te voeren en daarbij hun onderdanen te verplichten het oppergezag 
van de Organisatie van de Verenigde Naties (VN) te erkennen: “Deze 
rechten en vrijheden zullen in geen geval mogen uitgeoefend worden in 
strijd met de doeleinden en de beginselen van de Verenigde Naties” (artikel 
29§3 UVRM), dat wil zeggen, met wat de lidstaten van de VN onder elkaar 
afspreken. De Universele Verklaring had weinig te maken met het recht van 
mensen en werd daarom niet ernstig genomen door klassiek geschoolde 
juristen. Zij had het niet over rechten die mensen als mensen hebben, maar 
over dingen “waar iedereen recht op heeft”, dat wil zeggen waar onderda-
nen eventueel aanspraak op kunnen maken, “rekening houdend met de 
organisatie en met de middelen van elke staat” (artikel 22). De dingen “waar 
iedereen recht op heeft” waren eten, drinken, onderdak, comfort, 
onderwijs, gezondheidszorg, goede werkomstandigheden, een verzekerd 
inkomen, betaald verlof, een vorm van participatie in het politieke leven, 
eventueel een eerlijk proces, eigenlijk alles wat men onder de noemer 
“universele verzuchtingen van de mens” kan schuiven. Dat leidde tot een 
explosie van het aantal “mensenrechten”. De UVRM en de vele andere 
mensenrechtenverklaringen die daaruit voortsproten waren als feestmenu’s 
voor demagogen en politieke opportunisten van allerlei slag. ‘Wij zouden X 
graag willen hebben’ gaat dan snel betekenen “De staat moet er maar voor 
zorgen dat anderen ons X geven, want wij hebben er recht op.”  

“Dingen waar iedereen recht op heeft” zijn echter geen fundamentele of 
natuurlijke rechten in de klassieke zin van het woord. In de klassieke zin is 
een recht noodzakelijk door of in naam van de rechthebbende afdwingbaar 
zonder enig recht van een ander te schenden. De natuurlijke of funda-
mentele rechten van alle mensen zijn van dien aard dat zij alle tegelijkertijd 
kunnen gerespecteerd worden. Niemands recht is onverenigbaar met het 
recht van enig ander. Zo begrepen, is het recht (de rechtsorde) het 
voorwerp van een objectieve wetenschap, zoals de waarheid (de reële orde) 
niet alleen onafhankelijk van subjectieve voorkeuren en individuele 
willekeur, maar ook onafhankelijk van de schijn die de werkelijkheid zo 
vaak is.340 De “mensenrechten” waar de UVRM het over heeft, zijn echter 
niet denkbaar als elementen van een objectieve orde, tenzij men 

                                                   
 

340 Werkelijkheid en realiteit zijn fundamenteel verschillende dingen. Een illusie kan 
werken (werkelijkheid zijn) maar dat maakt haar niet tot een realiteit. De realiteit van de 
rechtsorde betekent niet dat zij overal en altijd verwerkelijkt is. De realiteit van 
wiskundige en logische waarheden betekent niet dat mensen geen reken- of denkfouten 
maken. De realiteit is dat “foutlozer dan niets anders kan gedacht worden”. ‘Realiteit’ is 
afgeleid van het Latijnse ‘res’, def ini t i e f  b esl i st e zaak of ged ing , algemeen ding , en 
uiteindelijk van het werkwoord ‘rei’, r ekenen ,  denken . 
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veronderstelt dat de mensheid permanent in een toestand van absolute 
overvloed leeft, waarin er altijd voor iedereen genoeg is, waarin ieders 
verzuchtingen bevredigd worden en niemand enige tekortkoming of 
frustratie ondervindt. kan . Zij zijn namelijk “rechten op” dezelfde schaarse 
grondstoffen, inclusief schaarse arbeidskracht , want die is nodig om 
schaarse grondstoffen om te vormen tot de middelen en diensten “waar 
iedereen recht op heeft”. Maar ook die middelen zijn schaars. Het is 
ondenkbaar dat ieder voor zich zijn “mensenrechten” zelf zou uitoefenen, 
dus eigengerechtig zou nemen wat hem zint. Dan zou er immers 
onmiddellijk een oorlog van allen tegen allen ontstaan om de controle over 
schaarse grondstoffen en, in het bijzonder, de arbeidskracht van andere 
mensen. Ook de vrijheid van spreken en geloven is iets waar mensen “recht 
op hebben”, voor zover de staat die vrijheid verenigbaar acht met zijn 
middelen en zijn organisatie, en voorover zij niet strijdig is met de doelen en 
de beginselen van de VN.  

De UVRM stelt daarom dat de concrete uitoefening van de “mensen-
rechten” voorbehouden is aan de staat, de allesomvattende maat-
schappelijke organisatie van het leven en werken van mensen in een 
exclusief door die staat gecontroleerd territorium. Dat betekent: de klassieke 
rechten komen alleen toe aan de staten, die elkaars vrijheid (soevereiniteit) 
respecteren door geen oorlogsdaden tegen een andere staat te initiëren. 
Tegelijkertijd is iedere staat vrij zijn interne aangelegenheden (de productie, 
aanwending en verdeling van schaarse middelen en diensten) te organiseren, 
zonder inmenging van andere staten. Met andere woorden, de staat heeft 
het recht op ieder ogenblik zelf uit te maken wiens of welk “mensenrecht” 
prioritaire aandacht zal krijgen en wiens of welke andere “mensenrechten” 
daar, voorlopig althans, zullen voor moeten wijken. De propagandaopzet 
was duidelijk: De staat belooft de mensen alles wat zij wensen (“waar zij 
recht op hebben”) te zullen bezorgen, maar verplicht zich tot niets anders 
dan eerbiediging van “de doeleinden en de beginselen van de Verenigde 
Naties”. Kortom, de UVRM legt alle rechten (in de klassieke zin van het 
woord) bij de staten die zich akkoord verklaren met de doeleinden en de 
beginselen van de VN. Individuele mensen kunnen aan de UVRM geen 
rechten tegen hun staat ontlenen. Zij kunnen hoogstens vragen dat de staat 
hun verzuchtingen voorrang zou geven, ten koste van de verzuchtingen van 
anderen. Hoe zij dat kunnen vragen hangt af van de organisatie van de staat.  

Waar de Universele Verklaring verwees naar de klassieke fundamentele 
rechten, vermeed zij de term ‘recht’ — zij beperkte zich tot een politieke 
intentieverklaring (bijvoorbeeld, “Niemand zal in slavernij worden 
gehouden”, artikel 5). Ook die intentieverklaringen waren niet afdwingbaar, 
tenzij door middel van oorlogshandelingen, goedgekeurd door de VN, in 
het bijzonder de Veiligheidsraad van de VN, waarin de permanente leden 
— de VS, de Sovjet-Unie, China, het VK en Frankrijk — over een 
vetorecht beschikten. Zo diende de VN voornamelijk om de hegemonie 
van die grote mogendheden binnen hun eigen invloedsfeer te vrijwaren, 
inclusief hun zeggenschap over de concrete invulling van de “mensen-
rechten”.  
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Van dat geopolitiek arrangement kon vooral de VS profiteren, de enige 
mogendheid die, althans op zee en in de lucht, over een onbetwist militair 
overwicht en, in de Veiligheidsraad, over een gewaarborgde meerderheid 
onder de permanente leden beschikte. Voor wat betreft geopolitieke 
kwesties, waren Engeland en Frankrijk immers vazal- of satellietstaten van 
de VS. Aanvankelijk hoorde ook China daarbij, want het werd “vertegen-
woordigd” door de Chinese Republiek (die alleen het eiland Taiwan 
controleerde) en niet door de Chinese Volksrepubliek (die geheel conti-
nentaal China controleerde). President Richard Nixon (r.1969-1974) maakte 
een einde aan die absurde situatie. Voor hem was de Sovjet-Unie de grote 
vijand. Hij zocht toenadering tot de Chinese Volksrepubliek, toen nog 
geleid door Voorzitter Mao (r.1949-1976), om de Sovjet-Unie, de ideolo-
gische bondgenoot van China, te isoleren. Zijn Chinapolitiek gaf de 
opvolgers van Mao de mogelijkheid drastische hervormingen door te 
voeren die een einde maakten aan de Chinese economische en techno-
logische afhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Niet veel later verloor de 
Sovjet-Unie de controle over haar Oost-Europese satellietstaten. Tussen 
1988 en 1992 viel de Unie uiteen. Op 8 december 1991 werd zij formeel 
opgeheven in een akkoord van de presidenten van Rusland, Oekraïne en 
Belarus (Wit-Rusland). Even koesterden Westerlingen zich in de illusie dat 
het Westerse maatschappijmodel en zijn specifieke invulling van de 
“mensenrechten” alle rivalen overwonnen hadden. Maar in Rusland, China, 
de moslimwereld, Afrika, India, Zuidoost Azie, Zuid- en Midden-Amerika 
hadden weinig mensen een boodschap aan die illusie. 

In een maatschappij is geen plaats voor het klassieke politieke onderscheid 
tussen rege ren  en besturen . ‘Regeren’ stond ooit voor waken over de 
naleving van algemene ethische en rechtsbeginselen en het uit de 
samenleving voortkomende gewoonterecht — de zeden en gewoonten, die 
nu geheel uit de curricula van de rechtsfaculteiten verdwenen zijn en die 
voor de rechtspraktijk van rechters en advocaten soms nog louter feitelijke 
relevante omstandigheden zijn. ‘Besturen’ (managen, dirigeren) staat voor 
op opportunistische wijze regels maken en afdwingen om een specifiek doel 
te bereiken.  

De klassieke Europese formule van de rechtsstaat was: “De regering 
regeert maar bestuurt niet” — een moderne versie van het middeleeuwse 
“De Koning regeert maar bestuurt niet”. In de twintigste eeuw, tijdens en 
na de Eerste Wereldoorlog, werd de regering echter de overheid, een 
bestuur. De burger werd een onderhorige. De nieuwe Westerse staat moest 
immers een bestuursstaat zijn, een beleidsstaat — een “managerial state”, 
bestuurd door een overheid van managers en hun technische staf van 
technocraten en bureaucraten, zij het nog altijd periodiek gevalideerd in 
algemene verkiezingen. Pruisen, de oorspronkelijke moderne Polize istaat , 
mocht dan wel de oorlog verloren hebben, het werd toch het nieuwe 
staatsmodel: De regering bestuurt, want het samenlevingsprincipe heeft de 
plaats geruimd voor het maatschappelijke principe, bevelen en gehoor-
zamen. Het belangrijkste verschil tussen het klassieke rechtsstaatsmodel en 
het moderne betreft het proces van verantwoording: Zijn maatschappijen 



 
 

169 
 

ondergeschikt aan de samenleving? Is de staat verantwoording verschuldigd 
aan mensen? Of is de samenleving van mensen ondergeschikt aan de 
maatschappelijke organisatie, waar mensen als “leden” van de maatschappij 
(werknemers, burgers) verantwoording verschuldigd zijn aan het maat-
schappelijke bestuur? 

Verantwoordelijkheid in samenleving en maatschappij 

Praktijkgeneeskundigen werken bijna altijd onder een prestatie- niet onder 
een resultaatverbintenis. Zij kunnen niet garanderen dat hun patiënten 
zullen genezen. Zij kwijten zich van hun professionele verplichtingen 
wanneer zij “hun best doen”, althans geen onvergeeflijke fouten maken, 
niet klaarblijkelijk nalatig zijn en geen misleidende of schromelijk 
onvolledige informatie aan hun patiënten geven. Dat is een begrijpelijke 
regeling. Praktijkgeneeskundigen worden geacht hun patiënten en hun 
leefomstandigheden te kennen, en zich een degelijk oordeel te vormen over 
individuele gevallen. Men kan echter niet verwachten dat zij alles weten wat 
er te weten is; dat zij hun patiënten een hele resem, vaak dure vooronder-
zoeken doen ondergaan “om absoluut zeker te zijn” — in medische 
kwesties zijn er nauwelijks absolute zekerheden. Iedereen is wel in een of 
ander opzicht “een ongewoon, uitzonderlijk geval.” Praktijkgeneeskundigen 
nemen hun verantwoordelijkheid, althans voor zover de wetgeving en de 
reglementeringen waar zij en hun patiënten aan onderworpen zijn hun 
oordeelsvrijheid niet beperken. Zij hebben echter geen dwangmacht over 
hun patiënten, alleen adviesbevoegdheid. Zij zijn mensen die, ondanks de 
vermaatschappelijking van hun beroep, hun patiënten toch nog altijd in de 
ogen moeten kijken en rechtstreeks, in eigen naam, op hun vragen moeten 
antwoorden. Zij dan wel eerstelijnsgeneeskundigen genoemd worden, zij 
zijn geen loketbedienden. Zij zijn persoonlijk aanspreekbaar. Zij zijn ook in 
juridische zin aansprakelijk voor behandelingen waarvan zij, op grond van 
hun opleiding en praktijkervaring, moeten weten welke risico’s daaraan 
verbonden zijn. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van artsen 
wordt echter een complex juridisch kluwen wanneer medische interventies 
op initiatief van derden (overheden, werkgevers, ziekenhuizen) worden 
georganiseerd.  

De verantwoordelijkheidsproblematiek krijgt nu nog een nieuwe 
dimensie door het oprukken van de zogeheten “artificiële intelligentie” (AI) 
in diagnosepraktijken, maar als hulpmiddel voor artsen is daar geen 
fundamenteel bezwaar tegen in te brengen. Er is echter een reëel risico dat 
AI oordeelkundige diagnose door artsen geheel of gedeeltelijk zal 
vervangen, nu bedrijven als Google en Amazon zich ermee bemoeien341. 
Wie is aansprakelijk voor een medische fout die het gevolg is van een op 
grote schaal toegepast of rechtstreeks aan individuele consumenten ver-
kocht algoritme?  

Ook van beleidsexperts kan men niet verwachten dat zij alles weten, 
maar omdat er geen rechtstreekse band bestaat tussen hen en de mensen die 

                                                   
 

341 unlimitedhangout.com/2020/09/reports/new-pentagon-google-partnership-suggests-ai-will-
soon-be-used-to-diagnose-covid-19/ 

https://unlimitedhangout.com/2020/09/reports/new-pentagon-google-partnership-suggests-ai-will-soon-be-used-to-diagnose-covid-19/
https://unlimitedhangout.com/2020/09/reports/new-pentagon-google-partnership-suggests-ai-will-soon-be-used-to-diagnose-covid-19/
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getroffen worden door het beleid dat zij helpen gestalte te geven, is er 
nauwelijks mogelijkheid om een relatie van oorzaak (beleidadvies) en gevolg 
(ziekte, overlijden, depressie, inkomensverlies) in individuele gevallen vast te 
stellen. De experts kijken nu hoogstens in de lens van een camera, niet in de 
ogen van de patiënten van het beleid. Zij spelen hun rol in het 
maatschappelijke spektakel. Zij gaan schuil achter de schermen van geïnsti-
tutionaliseerde onverantwoordelijkheid die de moderne staat kenmerken. 
De eindverantwoordelijkheid — dat wordt tenminste gezegd — berust bij 
“de politici” die bestuurlijke posities in het staatsapparaat bekleden en, als 
bestuurders, persoonlijk niet juridisch aansprakelijk zijn, zolang zij hun 
boekje niet (of niet al te ver) te buiten gaan. Voor het overige zijn politici 
meestal slechts symptomen van maatschappelijke bewegingen, krachten en 
invloeden die zij niet beheersen. Zij zijn als babbelzieke kurken die op en 
neer dansen op de zee en daarbij pretenderen richting, kracht en ritme van 
stromingen, getijden en golven te bepalen: “Zie, waar ik ga, daar volgen 
water en wind!” Zoals Marshall McLuhan al zei: “Effects precede causes.” 

Een virus aansprakelijk en verantwoordelijk stellen is uiteraard onzin, maar 
voor beleidmakers (op de hoogste treden van de maatschappelijke ladder) 
ligt dat anders. Hoe zou het coronabeleid eruit gezien hebben als zij, net 
zoals “gewone mensen” (onderaan de ladder), persoonlijk aansprakelijk 
zouden zijn voor de schade en het leed die zij al dan niet met opzet veroor-
zaken? Dan heb ik het niet over hun “institutionele” of “maatschappelijke 
verantwoordelijkheid”, die hoogstens tot niet-herverkiezing, niet-herbenoe-
ming, een formele berisping, uitzonderlijk tot degradatie of ontslag op 
staande voet leidt, wel over werkelijke, afdwingbare verantwoordelijkheid en 
financiële aansprakelijkheid voor het geheel van de aangerichte schade, 
zonder mogelijkheid die door te schuiven naar anonieme belastingbetalers 
of anderen die geen vinger in de beleidspap hebben. “Institutionele 
verantwoordelijkheid” is immers niets anders dan de geïnstitutionaliseerde 
onverantwoordelijkheid en straffeloosheid van lieden op wie de gewone 
rechtsregels blijkbaar niet van toepassing zijn. Verantwoordelijkheid rust 
niet bij hen maar bij “de maatschappij zelf”, dat wil zeggen, bij een fictieve 
persoon. De werkelijke lasten van die maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid worden dan volgens de van kracht zijnde maatschappelijke regeling 
verdeeld over alle leden van de maatschappij — meestal betekent dat “de 
werkelijke lasten worden doorgeschoven naar onder”.  

De vermaatschappelijking of socialisering van verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid is de meest desastreuze van alle kankers die zich in de 
twintigste eeuw in het weefsel van de Westerse samenlevingen hebben 
genesteld. Ik herinner mij hoe wij als schoolkinderen geacht werden onder 
de indruk te zijn van de aan Abraham Lincoln toegeschreven woorden, “Je 
kunt sommige mensen altijd voor de gek houden; soms kun je alle mensen 
voor de gek houden; maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek 
houden.” Op een vage manier werd gesuggereerd dat die uitspraak een 
rechtvaardiging inhoudt van de politieke democratie, maar die suggestie 
houdt geen steek. In een politieke democratie volstaat het immers 
periodiek, om de vier jaar of zo, een eenvoudige meerderheid of zelfs een 
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grote minderheid voor de gek te houden. De grondgedachte van de demo-
cratische staat is dat de nominale meerderheid (ook als zij in werkelijkheid 
slechts een minderheid is) voor allen spreekt; en dat de regering bijgevolg in 
naam van allen met iedereen kan doen wat zij wil. Zij is door die meerder-
heid — en dus “door allen” — gemachtigd naar eigen goeddunken ieder-
een, desgewenst onder politiedwang, haar wil op te leggen. O ja, er zijn 
altijd wel een hele resem grondwettelijke en internationaalrechtelijke waar-
borgen tegen machtsmisbruik, maar wanneer die echt nodig zijn, worden ze 
zonder meer opzijgeschoven. “Nood breekt wet, nietwaar?” Inderdaad... 
maar wie kondigt een noodtoestand af? Wie bepaalt of het gaat om een 
echte of een vermeende nood? Crisismanagers hebben nood aan crisissen 
om hun bestuur te legitimeren. Dat is dan bestuur dat niet aan enige wet 
gebonden is.  

Anders dan in een samenleving, waar men verantwoording verschuldigd 
is aan zijn naasten en gelijken, is men in een maatschappij verantwoording 
verschuldigd aan zijn “oversten”, die immers “de maatschappij als geheel” 
vertegenwoordigen. Zelfs wie formeel aan de top van een grote maatschap-
pij staat, is verantwoording verschuldigd aan nog hoger geplaatsten, de 
machten achter de schermen, die echter buiten de statutair vastgelegde 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsstructuur vallen. Men kan wel over 
hen spreken, maar men kan hen niet in rechte aanspreken of ter verant-
woording roepen. Zij zijn stakeholders (“waakzame belanghebbenden”, zie 
hieronder, pagina 188), die invloed en druk uitoefenen maar het nemen van 
formele maatschappelijke beslissingen overlaten (of opdragen) aan anderen. 
Men zoekt vergeefs naar hun handtekening onder “officiële besluiten”, waar 
zij nochtans de werkelijke auteurs van zijn. 

TTThhheeeooolllooogggiiisssccchhheee   kkkaaannntttttteeekkkeeennniiinnngggeeennn   

Het Verlichtingsidee van de maakbaarheid van mens en maatschappij komt 

voort uit het moderne (postmiddeleeuwse) Godsbegrip dat God niet langer 
opvatte als “dat beter dan wat niet gedacht kan worden” maar teruggreep 
naar het oude Romeinse Godsbegrip, “dat groter, sterker, machtiger dan 
wat niet gedacht kan worden”. Volgens het moderne Godsbegrip was de 
mens gemaakt door God, als door een bovennatuurlijke knutselaar, 
mecanicien of fabrikant. Hij was niet langer een door God geïnspireerd 
(“geschapen”) wezen. Een creatie of schepping is altijd de vrucht van 
inspiratie, een maaksel niet. Het moderne Godsbegrip hield in dat de 
wereld342 niet door toewijding aan superieure waarden wordt samen-
gehouden (het premoderne, klassieke beschavingsgeloof) maar door 
superieure krachten (het moderne beschavingsgeloof). De wereld, in de 
moderne zin van het woord, is dus geen schepping die dezelfde inherente, 
logische samenhang vertoont als haar schepper, haar bron van inspiratie. 
De wereld is een maaksel dat ook totaal anders had kunnen uitvallen, al 
naargelang de willekeur van zijn maker, diens gebrek aan talent, concentratie 

                                                   
 

342 De wereld (van oud-Germaans ‘wer-alt’) is de mensentijd (“wer”, mens, “alt”, tijd, of 
tijdperk).  
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of andere factoren die zijn productie beïnvloeden. Wat de mensen gemeen 
hebben met God is dan niet het intellectuele en morele vermogen kennis te 
verwerven van goed en kwaad, waar en onwaar, recht en onrecht, en 
dergelijke, maar alleen het fysieke vermogen alles (de natuur, de wereld, en 
dus ook zichzelf, in het bijzonder echter andere mensen) naar eigen 
willekeur anders te maken.  

Het premoderne beschavingsgeloof fundeerde een verantwoordings-
ethiek. Mensen behoren zich tegenover elkaar te verantwoorden in het licht 
van absolute waarden (Het Goede, het Ware, het Gerechte en dergelijke), 
die allen samenkomen in het Godsbegrip. Dat geldt voor iedereen, arm en 
rijk, machtig of onmachtig. Het moderne geloof fundeerde daarentegen een 
machtsethiek. Het gaat dan immers niet om de oppositie tussen juist en 
onjuist maar om de oppositie tussen macht en onmacht. De machtigen 
hoeven zich niet te verantwoorden tegenover de onmachtigen. Doen zij 
Gods wil dan worden zij beloond met succes; in het andere geval wacht hun 
een mislukking. Voor de onmachtigen is alleen een rol als volgers van de 
leiders weggelegd. Als zodanig kunnen zij door hun leiders, die hun lot 
besturen, ter verantwoording worden geroepen. Voor hen maakt dat geloof 
berusting in onderwerping en onderdanigheid aan de gevestigde machten 
“behoorlijk”. Het rechtvaardigt intellectuele en morele gemakzucht. Het is 
immers lastig zelf na te denken en zelf keuzes te maken en het is comfor-
tabel die dingen over te laten aan de leiders, ook wanneer dat betekent dat 
men uiteindelijk deelt in hun mislukkingen. Het moderne geloof maakt het 
voor de onmachtige aanvaardbaar een “convenience junkie” te zijn. Wat er 
ook gebeurt, zolang hij braafjes volgt, kan de volger zeggen: “Het is niet 
mijn fout.” Ook voor de machtige leiders is het een comfortabel geloof. Zij 
hoeven aan niemand verantwoording af te leggen, zolang hun macht niet 
teloorgaat. Zij kunnen zich dus volledig concentreren op het versterken, 
uitbreiden, herstellen en, vooral, institutionaliseren van hun macht in een 
maatschappelijke organisatie. Hun intelligentie — of wat daar voor 
doorgaat — kan zich beperken, enerzijds, tot het bedenken en beheersen 
van machtstechnieken om hun onderdanen te socialiseren, zodat die zich als 
vanzelf lenen tot plichtgetrouw uitvoeren van hun maatschappelijke taken; 
anderzijds, tot het bedenken van voorwendsels om hun aansprakelijkheid 
en verantwoordelijkheid af te wentelen op ongehoorzame, weerstand 
biedende anderen, de zondebokken die verantwoordelijk zijn voor alles wat 
er in de maatschappij misgaat. In de maatschappij is “de ander” niet de 
medemens, maar de ongehoorzame dissident. 

Voor de onderdanen maakt het niet veel uit of zij zich onderwerpen in 
de hoop een beloning te ontvangen of uit vrees voor straf of onheil. Het is 
echter meestal veel gemakkelijker, in elk geval goedkoper, grote aantallen in 
het gareel te houden met een dreiging van straf of onheil dan met 
beloningen. Die grote aantallen vindt men meestal helemaal onderaan de 
maatschappelijke ladder. Daar zorgen straffen en boetes voor discipline. 
Motiverende beloningen zijn gereserveerd voor wie zich meer dan normaal 
verdienstelijk maakt in de ogen van zijn superieuren.  
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Een samenleving blijft gezond door de maatschappijen die in haar schoot 
gevormd worden te houden aan de eisen van samenleving. Dat was de 
grondgedachte van de Christelijke beschaving van de middeleeuwen — alle 
mensen zijn evenzeer kinderen van God, ongeacht hun status of rijkdom. 
In de woorden van Jozef Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI: 

[Het Christelijke geloof] zegt nee tegen de absoluutheid van politieke 
macht en tegen de aanbidding van de macht van de machtigen in het 
algemeen... Het heeft de claim van het politieke principe op de 
totaliteit voor eens en voor altijd vernietigd... het is de enige en 
definitieve bescherming tegen de macht van het collectief en houdt 
tegelijkertijd de volledige afschaffing in van elk idee van exclusiviteit in 
de mensheid als geheel. 343 

Die gedachte herleefde op het nationale vlak in het idee van een 
constitutionele rechtsstaat dat in de achttiende eeuw veld won en het tij wist 
te keren van de voorheen schijnbaar onstuitbaar oprukkende absolute 
monarchie. Die monarchie betekende een radicale breuk in met het 
middeleeuwse koningschap. Zij was de eerste verschijningsvorm, in de 
zestiende eeuw, van de staat als allesomvattende maatschappij in de 
Europese geschiedenis. Naar het model van de Romeinse keizers streefden 
de absolute monarchen ernaar het rijk van hun volk om te vormen tot een 
enkele maatschappij, een enkel huishouden (“economie”) waar zij het 
onbetwiste hoofd van zouden zijn.  

De vermaatschappelijking van de samenleving kreeg een nieuw elan 
onder invloed van de Verlichtingsideeën over de maakbaarheid van mens 
en maatschappij in de periode van het zogeheten Verlicht Despotisme. 
Daar lagen de kiemen van het moderne ideologische socialisme — dat wil 
zeggen, despotisme onder de leiding niet van een vorst maar van “verlichte 
intellectuelen”, naar hun eigen zeggen geroepen om de nieuwe mens en de 
nieuwe maatschappij naar hun beeld te maken.  

In 2013 had het er de schijn van dat de Katholieke Kerk zelf van plan 
was een punt te zetten achter het Christelijke geloof. Als de opvolger van 
Benedictus XVI, verkoos zij een Jezuïet, volgens de code van zijn orde, 
“onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd aan de Paus” — dus, in 
zijn geval, aan zichzelf. Hij toonde zich echter een gedweeë exponent van 
door de massamedia verkondigde politiekcorrecte ideeën, alsof de New 
York Times het nieuwste evangelie was. In zijn toespraken en geschriften 
kwamen verwijzingen naar Christus zelden voor.344 Tijdens de coronacrisis 
keek hij lijdzaam toe, toen de politieke autoriteiten in het ene al dan niet 
nominaal nog Katholieke land na het andere ook de misvieringen gingen 
regelen of zelfs verbieden. Hij loofde harde coronamaatregelen en 
veroordeelde protesten daartegen. “Wat ons met elkaar verbindt,” schreef 
hij in een brief aan de New York Times, “is wat we gewoonlijk solidariteit 

                                                   
 

343 Joseph Ratzinger, Int roduct i on  t o Chri stian it y (1968, Engelse uitgave, 2004, p.113); 
Ratzinger werd later een kardinaal en van 2005 tot 2013, als Benedict XVI, het hoofd van 
de Katholieke Kerk.  
344 ncregister.com/blog/pope-francis-addresses-the-u-s-congress; time.com/4048176/pope-
francis-us-visit-congress-transcript/ 
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https://time.com/4048176/pope-francis-us-visit-congress-transcript/


 
 

174 
 

noemen.”345 Dat is misschien zo in een naar militair model gevormde orde, 
die zonder vijand geen bestaansreden heeft en geen excuus om iedereen in 
dezelfde pas te doen lopen. Solidariteit is echter niet wat samenleven 
mogelijk maakt. Zij is niet een uiting van Christelijke naastenliefde of 
vergevingsgezindheid maar van maatschappelijke, in het bijzonder militaire 
discipline. 

Religie van de macht versus religie van de rede 

Staatvorming leidde de overgang in van in traditionele gemeenschappen 
verankerd samenleven naar onderwerping aan een maatschappij die haar 
eigen regelingen boven elk van haar willekeur onafhankelijk recht stelde en 
genoeg geweldmacht had om die regelingen af te dwingen niet alleen tegen 
alle individuen en hun gezinnen of huishoudingen in haar machtsgebied 
maar ook tegen de Kerk. De Kerk was traditioneel de bewaker van de 
beginselen van de samenlevingsorde. Zij rekende niet op geweldmacht maar 
op diepgewortelde overtuigingen over het verschil tussen goed en kwaad 
om zelfs de rijksten en machtigsten te bewegen zich aan algemene, voor 
iedereen geldende — dus universele of (wat hetzelfde is) katholieke346 — 
normen en waarden te houden. Een universeel gedeelde opvatting over de 
onaantastbare waarde van een Christelijke opvoeding was de sleutel tot een 
staatloze samenleving, zoals die bestond in het middeleeuwse Westerse 
Christendom (het westelijke deel van het Europese continent, ten westen 
van wat restte van het Oost-Romeinse Rijk). Dat Westerse of “Rooms-
katholieke” Christendom was in politiek opzicht uiterst gefragmenteerd 
(koninkrijkjes, hertogdommen, graafschappen, vrije steden), met tal van 
quasiautonome lokale gemeenschappen, talen, zeden en gewoonten en 
nagenoeg geen bestuursmachten (ook niet voor de zogeheten Keizer van 
het zogeheten Heilig Roomse Rijk). Het vormde desondanks een grote, 
geïntegreerde economische en culturele ruimte met een gemeenschappelijk 
Christelijk beschavingsgeloof, dat werd uitgedragen door een uitgebreid 
netwerk van religieuze instellingen (abdijen, kloosters, kerken). De functie 
van dat netwerk bestond erin overal lokale, regionale eigenheid te verzoe-
nen met een universele ethische attitude, opdat iedereen zou kunnen 
appelleren aan het geweten van elk ander, dat wil zeggen aan beginselen die 
aan de willekeur van om het even welk “wereldlijk” bestuur onttrokken zijn. 
Dat gold ook voor het bestuur van de kerkelijke organisatie zelf (voor zover 
die al bestond vóór de zestiende eeuw). De eigenlijke Kerk (ecc les ia) was 
geen maatschappij. Zij was de gemeenschap van de gelovigen, een mystiek 
lichaam, een niet-exclusieve gemeenschap (zoals verondersteld in de 
hierboven, pagina 173, aangehaalde tekst van Ratzinger).  

De onderwerping van de Kerk aan de staten betekende, in de woorden 
van Blaise Pascal, dat men in de plaats van het recht te versterken, 
machtsuitoefening ging rechtvaardigen: “Ne pouvant fortifier la justice, on a 
justifié la force.” Dat was de formule die de Moderne Tijd onderscheidde 

                                                   
 

345 nytimes.com/2020/11/26/opinion/pope-francis-covid.html 
346 Het Griekse ‘katholikos’ betekent “universeel”, “algemeen”, “appellerend aan het uni-
versele geweten”. 
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van de Middeleeuwen. Zij won aanzien door het succes van de moderne 
natuurwetenschappen. Die zagen de natuur immers als een samenspel van 
blinde, geestloze krachten. De wet van de natuur is dat de sterksten winnen. 
Volgens die wet rechtvaardigt macht, dat wil zeggen het vermogen andere 
krachten te weerstaan of te overwinnen, zichzelf: “Recht is macht.” 
Doordat echter ieder mens individueel ongeveer evenveel kracht heeft als 
ieder ander, kan in de wereld van mensen macht alleen tot uiting komen in 
een systematische bundeling, een maatschappelijke organisatie van krachten. 
Die maatschappelijke organisatie was wat de staat beoogde te zijn.  

Het ideologische beginsel van de staat kreeg later de naam ‘socialisme’, 
dat wil zeggen, in de wereldbeschouwelijke zin van het woord, consecratie 
van de socialisering (vermaatschappelijking) van alle aspecten van het leven 
en de co-existentie van mensen. Een onmiddellijk correlaat daarvan was dat 
het onmogelijk werd principieel ethische of filosofische overwegingen op te 
vatten als iets anders dan een atavisme, een voorbijgestreefde “verlammen-
de last van goed en kwaad” (Chisholm) die de totale vermaatschappelijking 
van de mens en zijn wereld, en dus ook de vorming van een wereldgou-
vernement, in de weg staat. Daar lag het grote project van de moderniteit: 
het horizontale “naast elkaar” van het samenlevingsmodel vervangen door 
het verticale, hiërarchische maatschappijmodel. Toegepast op het “naast 
elkaar” van soevereine staten in de internationale rechtsorde (in de klassieke 
zin van het woord), betekende dat een hiërarchie van machten, met 
helemaal bovenaan een centraal bestuur, het wereldgouvernement — denk 
bijvoorbeeld aan de Organisatie van de Verenigde Naties en haar vele 
gespecialiseerde departementen. En  ‘helemaal bovenaan’ betekent uiteraard 
“maximaal verwijderd van de gewone mensen”. 

De opkomst van de staat had de historisch gegroeide religie (dat wil 
zeggen “dat wat verbindt”, een gedeeld geloof in eeuwige waarden) 
vervangen door “cuius regio, eius religio” — iedere staatbouwer kiest zelf 
de religie die de inwoners van zijn machtsgebied samenhoudt of verbindt. 
Religie, in die moderne zin van het woord, kan macht niet beperken, omdat 
zij niets anders is dan een product of uiting van macht. Gedurende enige 
tijd hield een niet van de staat afhankelijke religie stand in de vorm van het 
natuurrechtelijk liberalisme: Alle mensen hebben dezelfde fundamentele 
“natuurlijke rechten”, omdat zij allen “geschapen zijn naar het beeld van 
dezelfde god”. Dat natuurrechtelijk liberalisme was het laatste bolwerk van 
de Westerse religie van de rede. Het was echter een kramakkelige construc-
tie. Het was immers een compromis tussen de oude (middeleeuwse, 
Katholieke, filosofische) Christelijke religie van de rede en de nieuwe 
(moderne, Protestantse, antifilosofische) Christelijke religie van de macht. 
De oude religie grondvestte de natuurlijke rechten van mensen in de natuur 
van de mens als “geschapen naar het beeld van de goede God, met wie hij 
het vermogen tot kennis van goed en kwaad deelt”. Dat vermogen was voor 
haar het centrale religieuze (verbindende) element. De nieuwe religie 
erkende alleen Gods almacht. Wat mensen verbindt is de macht die hen 
samenhoudt.  
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De oude religie van de rede, die ten minste tot Plato terugging, was 
gebaseerd op het vermogen van de mens om door gewetensvol observeren 
en nadenken morele waarheden te ontdekken en zo dichter bij God te 
komen. Immers, God kon alleen consequent gedacht worden als “dat beter 
dan wat niet gedacht kan worden”, de maatstaf en het doel van elk 
verantwoord, lovenswaardig streven. Hij is als het lichtbaken in de 
duisternis dat zeevaarders de weg wijst naar de veilige haven. Daaruit volgde 
dat het onlogisch is God verantwoordelijk te stellen voor enig kwaad347, 
voor het kwaad dat voortkomt uit menselijke onkunde of voor het kwaad 
dat resulteert wanneer mensen valse lichtbakens ontsteken om schepen te 
doen stranden. Mensen kunnen hun verantwoordelijkheid niet op God 
afwentelen, hoogstens hopen op vergevingsgezindheid — vergiffenis was 
het grondmotief van de Christelijke religie en het belangrijkste specifieke 
element dat zij toevoegde aan de filosofische religie van Plato. In die 
filosofische en Christelijke context diende elke aanspraak op de uitoefening 
van een natuurlijk recht verantwoord te worden in termen van goed en 
kwaad. Geen mens heeft immers van nature een bestuurlijk recht over enig 
ander, tenzij over de eigen kinderen. Dat is dan overigens slechts een 
tijdelijk recht. Het vervalt wanneer de kinderen zelf geleerd hebben goed en 
kwaad te onderscheiden en de nodige vaardigheden verworven hebben om 
op eigen benen te staan en naar eigen oordeel te handelen. Dan moeten zij 
het huis verlaten en op eigen verantwoordelijkheid hun plaats in de wereld 
innemen. Dat is de universele betekenis van het verhaal van de uitdrijving 
van Adam en Eva uit de Tuin van Eden (het Huis van God) in Genesis 
3:14-19. De meeste mensen maken die scheiding twee keer mee, een eerste 
keer wanneer zijzelf het ouderlijk huis verlaten en een tweede keer wanneer 
zij hun kinderen zien vertrekken. Het verhaal verliest zijn betekenis 
wanneer kinderen van bij hun geboorte of kort daarna bij hun ouders 
worden weggenomen door een maatschappij die hen niet opvoedt tot 
wijsheid en zelfstandigheid maar conditioneert tot aanvaarding van 
levenslange onderdanigheid aan haar bestuur.  

Een kenmerkend motief in het moderne, Protestants-christelijke geloof 
was precies het onvermogen van de mens ethische waarheden te ontdekken. 
De mens was, volgens Maarten Luther en Jan Calvijn, immers “geheel 
ontaard en verdorven”. Van God konden mensen niet de morele 
volkomenheid van zijn persoonlijkheid leren kennen door gewetensvol 
redeneren — hun rede was niet meer dan “een hoer die elk willekeurig 
belang dient” (Luther), “een slaaf van hun passies” (Hume). Wat zij wel 
konden kennen was de nietigheid van hun menselijke vermogens tegenover 
Gods kracht “die alles bestuurt” — in een woord, zijn almacht. Voor zover 
mensen konden uitmaken was God een ondoorgrondelijke tiran, althans 
waar het kwesties betrof die niet door zijn in de Bijbel opgetekend woord 
voor eens en voor altijd waren geregeld — of beter: in de juiste interpretatie 
of vertaling van de Bijbel waar alle verwijzingen naar menselijk inzicht en 
wijsheid, rede en vrije wil uit verwijderd zijn. In die context waren natuur-
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lijke rechten niet meer dan gedelegeerde krachten, gedelegeerde willekeur. 
Voor de rechtvaardiging van de uitoefening daarvan volstond het een 
geschikte interpretatie te bedenken van een overigens vrij te kiezen selectie 
van Bijbelcitaten. Het begrip “rechtvaardiging” verloor zijn filosofische en 
theologische connotaties. Het stond nu voor een louter legalistische en per 
slot van rekening propagandistische rationalisering van bestaande kracht-
verhoudingen. Een dergelijk rechtvaardigingsschema heeft echter geen 
interne standaard van correct oordelen op grond waarvan men criteria voor 
praktisch handelen kan evalueren. Alleen feitelijke machtsverhoudingen 
beslissen over de juistheid of onjuistheid van een handelswijze. Immers, 
niets kan gebeuren dat niet overeenstemt met Gods almachtige wil. Macht, 
in het bijzonder duurzame macht, moet dan wel een uiting van Gods wil 
zijn.  

Die nieuwe theologie van de almacht paste goed in het streven naar 
“absolute heerschappij” van de zestiende-eeuwse vorsten, die het tijdperk 
van het vorstelijk absolutisme inluidden. Dat had niemand beter gezien dan 
Thomas Hobbes, de meester-denker van de “Absolute Monarchie”.348  Het 
uitgangspunt van zijn theorie was de stelling dat de mens, elke mens, beze-
ten is door een verlangen naar almaar meer macht — een verlangen dat 
alleen in eindigt in de dood.349 Daarmee stelde hij dat handelen om dat 
verlangen te bevredigen het enige echt natuurlijke recht van mensen is. 
Indien echter iedereen dat recht probeert uit te oefenen dan is het gevolg 
“een oorlog van allen tegen allen”. Die oorlog kan alleen vermeden worden 
wanneer mensen inzien dat het zinloos is te willen leven volgens het recht 
van hun natuur en zich willens nillens onderwerpen aan een sterkere macht 
die hen tegen elkaar beschermt, ook als zij hen niet tegen haar beschermt. 
Alleen een dwaas vertrouwt zijn medemensen. Alleen een dwaas kiest niet 
de kant van de sterkste.  

Onderwerping aan de wil van de sterkste is de prijs die mensen moeten 
betalen voor een vredige co-existentie. Niemand is echter de sterkste op 
eigen kracht. Macht moet georganiseerd worden om effectief te zijn. De 
staat is georganiseerde macht, een artificiële constructie. Hij brengt pas rust 
wanneer mensen hem zien niet als een louter onderdrukkende externe 
kracht maar als de verwerkelijking van hun eigen verlangen naar macht. De 
effectiviteit van de staat berust dus op de verdringing van de perceptie van 
de werkelijke of feitelijke machtsuitoefening door de fictie dat in de staat 
het hoogste gezag “eigenlijk” bij de bevolking ligt. De staat beantwoordt 
aan de diepste verzuchtingen van de mens. Wie de theoretische grondslag 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (hierboven, 
pagina 166) wil vinden, moet niet verder zoeken.  

De fictie — dat is het idee dat de staat niet meer is dan de legitieme 
vertegenwoordiger van “de wil van het volk”. De werkelijkheid is dat de 
staat, de gedelegeerde bestuurder of volmachthouder, zelf genoeg macht 
heeft om te bepalen wat “het volk” is en “wat het volk wil”. Los van de 
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staat blijft het volk gewoon een massa individuen en particuliere 
huishoudens. De staat is werkelijke macht over een menigte mensen, en kan 
dat slechts duurzaam zijn, indien hij mensen kan doen geloven dat zij alleen 
in en door de staat als “een volk” bestaan, dat hun in werkelijkheid heel 
verschillende opinies slechts klungelige expressies van een en dezelfde 
“publieke opinie”, die alleen in de staatshandelingen tot uiting kan komen. 
De sleutel tot de legitimering van de staatsmacht (dat wil zeggen, de 
verzoening van de werkelijkheid en de fictie) is het vermogen van de 
gezagdragers in het machtsapparaat een publieke opinie te creëren. Macht 
berust op propaganda en indoctrinatie. Dat was de grote ontdekking van de 
achttiende eeuw, de Eeuw van de Verlichting. Zij werd, zij het in verschil-
lende kleurtinten, in de verf gezet door nog altijd invloedrijke denkers als 
David Hume en Jean-Jacques Rousseau en nu bijna vergeten maatschappij-
critici als de eerder geciteerde Abbé Baudeau en Jean Servan (zie boven, 
voetnoten 335 en 336, op pagina 158). 

De theologie van de almacht kon overigens gemakkelijk ingepast worden 
in het snel aanzien krijgend natuurwetenschappelijke schema. Uiteindelijk 
kon men gewoon ‘Almachtige God’ vervangen door ‘Almachtige Natuur’, 
‘theologie’ door ‘fysica’, ‘Jezus Christus’ door ‘Isaac Newton’, ‘Paul’ door 
‘Charles Darwin’ en ‘recht’ door ‘afdwingbare bevelen of regelingen’. Alles 
(ook denken en waarderen) is immers “van nature” niet meer dan een blind 
krachtenspel. Macht rechtvaardigt zichzelf, zij het alleen tot zij door een 
grotere macht onttroond wordt. Dat geldt ook voor succes. De wereld 
hoort toe aan opportunisten, die met succes gebruik weten te maken van de 
wisselvalligheden van dat allesomvattende krachtenspel. 

Het natuurrechtelijke liberalisme kon niet lang standhouden tegen het 
wassende tij van het sciëntisme, het geloof dat goed en kwaad, juist en 
onjuist, terecht en onterecht illusies zijn, omdat zij niet met de methoden 
van de natuurwetenschap identificeerbare krachten zijn. Alleen krachten en 
krachtverhoudingen zijn werkelijk echt. Er was dus, “wetenschappelijk 
beschouwd”, geen aan mensen inherent objectief verbindend normatief 
beginsel. In dat perspectief bekeken, sloeg de uitdrukking ‘een beroep doen 
op het menselijke geweten’ nergens op. Toch trachtte men nog lang die 
nihilistische conclusie te vermijden door te stellen dat de natuurweten-
schappen echte kennis leveren en dat bijgevolg, zij en zij alleen het geweten 
(het “dat wat geweten is”) van de mens uitmaken. Kennis van krachten en 
krachtverhoudingen in de natuur was in technologisch opzicht nuttig en 
onontbeerlijk voor een beheersing van fysische processen, dus voor de 
keuze van de middelen om bepaalde doelen te bereiken en om te oordelen 
over de technische haalbaarheid daarvan. Zij was nutteloos wanneer het 
ging om het beantwoorden van vragen over echt menselijke problemen, 
waarin naast louter technische ook ethische en esthetische, politieke en 
economische aspecten van enig of zelfs van overwegend belang zijn. De 
adepten van het sciëntisme lieten zich daardoor echter niet van hun stuk 
brengen. Voor hen was al het menselijke, ook denken en voelen, te 
herleiden tot fysische processen. Het kwam erop aan zicht te krijgen op 
methoden om die te beheersen en “nuttig” te gebruiken. Nuttig voor wie en 



 
 

179 
 

voor wat? Het antwoord op die vragen hing af van wie de macht had — dat 
wil zeggen, wie het best gebruik kon maken van natuurwetenschappelijke 
kennis om zijn doelen te bereiken.  

Anders dan filosofie en theologie, die mensen in hun eigen natuurlijke 
taal aanspreken, bedienen de natuurwetenschappen zich van streng geregle-
menteerde artificiële talen (wiskunde, meetkunde) en van een woordenschat 
die bijna uitsluitend bestaat uit namen voor objecten (atomen, elektronen, 
antimaterie, virussen, bacteriën, DNA, RNA), die niet tot de ervarings-
wereld van de gewone man of vrouw behoren. Natuurwetenschappelijke 
kennis is specialistische kennis. Zij is niet vakkundig te controleren tenzij 
door de specialisten zelf. Zij geeft macht aan wie het zich kunnen 
veroorloven experts in dienst te nemen, en nog meer macht aan wie in staat 
zijn de ene de reputatie van expert te bezorgen en anderen voor te stellen 
als charlatans. Zij leidt ook de aandacht af van intermenselijke verhou-
dingen. Zij presenteert mensen immers niet als verantwoordelijke en 
aansprakelijke gelijken, maar als door duistere krachten bewogen entiteiten, 
natuurfenomenen. Zij ondermijnt zowel wederzijds vertrouwen als zelfver-
trouwen. Tegelijkertijd ondermijnt zij ook het vertrouwen in deskundigen, 
aangezien die — indien het natuurwetenschappelijke wereldbeeld waar is — 
per slot van rekening ook niets anders zijn dan door blinde krachten 
bewogen natuurfenomenen. Hoe zou men erop kunnen vertrouwen dat 
deskundigen iets anders dan hun eigenbelang nastreven; dat iets anders dan 
hun verlangen naar macht hun doen en spreken determineert? Zo 
beschouwd, biedt “de wetenschap” geen bescherming tegen het nihilisme 
dat de onvermijdelijke consequentie is van de ontkenning van de realiteit 
van het menselijke geweten. 

De basis van het moderne wereldbeeld was de overtuiging dat alleen 
macht mensen kan verbinden en dat, bijgevolg, alleen oppermacht, een 
effectief machtsmonopolie, in staat is orde, eenheid en vrede te scheppen in 
de wereld. In eerste instantie dacht men in dit verband aan de staat, een 
lokale goedgeorganiseerde politieke maatschappij die al haar leden aan 
hetzelfde bevelvoerend en regelgevend gezag bindt. Het nationale wetboek 
moest de nieuwe Bijbel worden. De staat was de Kerk van de moderne tijd. 
Maar de Westerse staat was een miskleun. De moderne tijd, de tijd van de 
staat, maakte van de institutionalisering van de geweldmacht het fundamen-
tele beschavingsmechanisme. Daarvan getuigden staande legers, perma-
nente politiemachten en bureaucratieën; gewelddadige veroveringen zowel 
in Europa als daarbuiten; de herinvoering van de slavernij als een legitieme 
massaproductiewijze (dus niet alleen maar als een incidenteel te dulden 
status van inwonend huishoudelijk dienstpersoneel); uiteindelijk twee 
wereldoorlogen; leven in de schaduw van massavernietigingswapens en van 
progressieve, socialiserende ideologieën die alle hetzelfde doel poneerden, 
totale maatschappelijke controle, zij het met verschillende antwoorden op 
de vraag “Controle van wie, door wie en voor wie?”. 

Toch had de staat er bijna vijfhonderd jaar voor nodig om de laatste 
sporen van het geloof in de samenleving, de menselijke rede en objectieve 
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standaarden van goed en kwaad uit te wissen. Maar, zoals men zegt, de 
aanhouder wint. 

HHHiiissstttooorrriiisssccchhheee   kkkaaannntttttteeekkkeeennniiinnngggeeennn   

In Europa kwam de definitieve doorbraak van het vermaatschappelij-
kingsidee in de Eerste Wereldoorlog. In het kader van de totale vermaat-
schappelijking van de oorlogvoering (de “Totaler Krieg”) en daarmee van 
ongeveer alle aspecten van leven en werken, veranderde de staat van een 
“staat van vrije en gelijke burgers” in een staat van bevelvoerders en 
ondergeschikten. De oorlog reduceerde mensen tot een anonieme massa 
“Menschenmaterial”, “human resources”, maatschappelijke productie-
middelen. In Europa, werd het vermaatschappelijkingsidee vooral geasso-
cieerd met socialisme en later ook met “progressief liberalisme”; in de 
Verenigde Staten nagenoeg uitsluitend met dat laatste. Het ene zowel als het 
andere noemde zich progressief, dat wil zeggen: voorstander van 
voortschrijdende vermaatschappelijking. Het verschil zat in hun tolerantie 
voor min of meer autonome privaatrechtelijke maatschappijen.  

De Amerikaanse visie op vermaatschappelijking werd treffend verwoord 
door Prof. Dr. Woodrow Wilson, President van de Verenigde Staten van 
Amerika (r. 1913-1921). Hij gaf de woorden “liberal education” (vorming in 
de artes l iberales , hogere intellectuele vaardigheden) een nieuwe betekenis. 
In de klassieke zin van het woord, was een liberale opvoeding bedoeld om 
mensen grootmoedig (“magnanimous”, “liberal”) te maken, zodat zij geen 
sociopaten zouden worden, voor wie alleen de doelstellingen en de daarbij 
horende tunnelvisie van hun maatschappelijke taakomschrijving van tel zijn. 
Het doel was hen op te voeden tot competente mensen die in vrijheid en 
gelijkheid met anderen zou kunnen omgaan. Voor Wilson was het doel van 
een liberale opvoeding echter elk kind zo verschillend mogelijk te maken 
van zijn vader.350 Het kwam erop aan kinderen te vervreemden van hun 
thuis, van hun ouders, van alles wat men als traditioneel (van generatie naar 
generatie overgeleverd) gezag zou kunnen beschouwen. De opvoeding van 
kinderen komt toe aan de staat, en alleen aan de staat, althans voor zover 
het een liberaalprogressieve staat is. Veertig jaar later werd deze gedachte 
door de eerste Secretaris-generaal van de WGO, Brock Chisholm, bijna 
woordelijk overgenomen in zijn pleidooi voor de erkenning van de 
psychiatrie als een essentieel onderdeel van “maatschappelijke vorming” (zie 
boven, pagina 144). Een op die manier verbasterd systeem van “liberal 
education” is de aangewezen methode om een eendrachtige, gelijkgezinde 
maatschappelijke bestuurselite te vormen. Wilson was openhartig genoeg 
om toe te geven dat een dergelijke “liberal education” niet voor iedereen 

                                                   
 

350 “The Meaning of a Liberal Education”, 9 January 1909, in The Papers of Woodrow 
Wilson. Vergelijk Wilson’s kleinering van familiale en lokale tradities en gebruiken met de 
stelling van G.K. Chesterton: “De traditie vraagt ons de mening van een goed mens niet 
te negeren, zelfs als hij onze vader is” (Orthodoxy , 1908, hoofdstuk 4). Wilson haalde de 
overhand. Toen mijn kleindochter op de basisschool zat (in 2020), vertelde mijn zoon me 
dat ouders het advies kregen om hun kinderen niets op eigen houtje te leren, anders zou 
de school tijd moeten verspillen om het kinderen weer 'af te leren'. 
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geschikt was: “We willen dat een klasse van personen een liberale opleiding 
heeft, en we willen een andere klasse, een in elke maatschappij noodzake-
lijkerwijs veel grotere klasse, die afziet van het privilegie van een liberale 
opleiding en zich voorbereidt op het uitvoeren van specifieke manuele 
taken”.351 De progressiefliberale staat zou een klassenstaat zijn, bestaande 
uit een bestuursklasse van energieke intellectuelen en een klasse van bijna 
karakterloze drones, arbeiders en bedienden. Dat was weliswaar niet de 
communistische staat van karakterloze drones, geleid door energieke 
partijkaders, die niet veel later in de Sovjet-Unie zou ontstaan, maar er 
waren toch opmerkelijke overeenkomsten in de nadruk op vermaat-
schappelijking. Toevallig vond ik op het www een beknopte maar treffende 
formulering van het credo van een Amerikaanse “progressive liberal”: 

Als liberaal of progressief geloof ik dat in een rechtvaardige en 
fatsoenlijke samenleving de wet niemand kan beschermen tenzij hij 
iedereen bindt, en niemand mag binden tenzij hij iedereen 
beschermt.352 

Men moet blind zijn om de totalitaire implicaties van dat credo niet te 
vatten. Het is een alles-of-niets geloof — ofwel totale controle (binding), 
ofwel totale chaos (geen bescherming). Het is niets anders dan een 
herformulering van de politieke theorie van Hobbes: ofwel onderwerping 
aan een absolute staat, ofwel een oorlog van allen tegen allen. Van de 
Gouden Regel van samenleven, “wederzijdse accommodatie en harmo-
nisering van belangen binnen een kader van onbetwiste waarheden over 
goed en kwaad”, blijft niets over. 

In de VS waren er echter nog grote hindernissen te overwinnen: de 
federale structuur, de Grondwet, en de diepgewortelde idee van individuele 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en vrijheid. Dat zijn tot op heden nog 
altijd de grote boemannen voor het Amerikaanse Establishment, het bol-
werk van de “progressive liberals”. In Europa waren dergelijke grondwet-
telijke en culturele hindernissen al grotendeels vóór de Tweede Wereld-
oorlog weggevaagd wegens de groeiende invloed van het Pruisische model 
van een progressieve, technocratische staat (met Otto von Bismarck als 
lichtend voorbeeld van een daadkrachtige staatsman). Ook in Europa 
verdrong het progressiefliberale, op vermaatschappelijking gerichte gedach-
tegoed het klassieke liberalisme van de achttiende en de negentiende eeuw. 
Dat klassieke liberalisme verkoos nog altijd de spontane, organische orde 
van samenleven boven de artificiële, onvermijdelijk hiërarchische ordenin-
gen van maatschappijen. Het kon echter niet lang een effectieve oppositie 
voeren tegen, enerzijds, het socialistische idee van vermaatschappelijking 
binnen het kader van een bestuurlijke eenheidsstaat, en, anderzijds, het 
progressiefliberale idee van vermaatschappelijking in de vorm van grote 
privaatrechtelijke maatschappijen wier onderlinge mededinging nog alleen 
door een louter formele “rechtsstaat” zou worden geregeld. Dat was een 
staat niet langer van vrije en gelijke mensen (“natuurlijke personen” met 

                                                   
 

351 W. Wilson, Op.ci t . , “The University's Part in Political Life”, 13 March 1909  
352 petereliasmd.com/ (“Mea Sententia”, 31 mei 2020) 
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hun natuurlijke rechten en plichten) maar van individuele en collectieve of 
maatschappelijke “rechtspersonen”, dat wil zeggen, “creaturen van de wet”, 
met alleen nog wettelijk bepaalde rechten en plichten. De wet was echter 
een maaksel. Rechtspersonen zijn dus creaturen van de willekeur van de 
makers van wetten, of van hen die de wetgevers in hun macht hebben. 
Wetgeving is een product — en een product kan men kopen met geld of op 
een andere manoer bemachtigen. 

De visie van Wilson was die van de Amerikaanse elite, die aasde op een 
grotere rol voor de VS in de wereld, ervan overtuigd dat niet alleen zij maar 
ook de wereld daar baat bij zou hebben. Zij werd op haar wenken bediend, 
toen Wilson, zonder dat daar enige aanleiding toe was en ondanks zijn 
plechtige beloften aan het Amerikaanse volk, besloot troepen te sturen naar 
het Europese front. Die beslissing kwam er nadat de Europese oorlog-
voerende landen grote hoeveelheden van hun goud in de VS in veiligheid 
hadden gebracht, waar het de facto als onderpand diende voor de enorme 
oorlogsleningen die zij aan Washington vroegen, en die zij ook kregen. 
Wilson maakte van de VS een grote speler op het politieke wereldtoneel. 
Het kwam er alleen nog op aan er de grootste, rijkste en machtigste speler 
van te maken. De VS zou een imperiale macht moeten worden — dat was 
de logische voltooiing van haar “Manifest Destiny”353 — anders gestructu-
reerd dan maar overigens een waardige opvolger van het Britse imperium, 
dat door de oorlog danig verzwakt was.  

Daar, in die imperiale ambitie, liggen de wortels van wat men nu 
gemeenlijk “de mondiale elite” noemt: in de pogingen een Anglo-Ame-
rikaans mondiaal imperium op te bouwen, onder meer door de gehele 
wereld Engelstalig te maken, wereldwijd controle te krijgen over het hoger 
onderwijs en de universiteiten en later ook de media- en de entertain-
mentindustrie. Via die omwegen moest het mogelijk zijn overal ter wereld 
volgzame (“compliant”) elites te vormen en de gehele wereld in te richten 
naar het progressiefliberale model van de Westerse staat (compleet met zijn 
maatschappelijke infrastructuur van centrale banken, industriële, commer-
ciële en financiële corporat ions , en progressiefliberale wetgeving).354 Het 
Engelstalige, zij het nu vooral Amerikaanse, Establishment vormt nog altijd 
de kern van de mondiale elite, maar omvat, sinds de jongste mondialise-
ringsgolf op gang kwam, niet langer uitsluitend Amerikaanse en West-
Europese hoofdrolspelers. Dat laatste was een consequentie van de koers-
wending onder Deng Xiaoping (r.1978-1989), die China transformeerde van 
een orthodox stalinistische centraleplaneconomie in een gemengd systeem 
van relatief vrije markten en een autoritair éénpartijregime, de herinrichting 
(in 1991) van wat restte van de uiteengevallen Sovjet-Unie als de Russische 
Federatie, en de economische liberaliseringen in India na de val van de 
Nehroe-Gandhi dynastie.  

De Westerse elites bekeerden zich geleidelijk aan tot het idee dat zelfs grote 
nationale maatschappijen te kleine hefbomen zijn om alles onder controle te 

                                                   
 

353 history.com/topics/westward-expansion/manifest-destiny 
354 C. Quigley, Tragedy and Hope (1966) blijft de essentiële referentie. 

https://www.history.com/topics/westward-expansion/manifest-destiny
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houden en te sturen. Dat was gebleken in het interbellum, de periode tussen 
WOI en WOII, toen extreemnationalistische reflexen, aan beide kanten van 
de Atlantische oceaan, aanleiding gaven tot een Grote Depressie, een totale 
ontwrichting van de wereldhandel, en de opkomst van autoritaire en 
dictatoriale regimes. In politiek en economie moesten internationale, multi-
nationale en supranationale samenwerkingsverbanden van de elites het con-
troledeficit verhelpen. Dat programma van vermaatschappelijking op mon-
diale schaal (“mondialisering”, “globalization”) werd effectief gelanceerd 
aan en kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mede als gevolg van 
snelle ontwikkelingen op het vlak van communicatie en personentransport, 
werd het Amerikaanse Establishment, de machtigste en meest invloedrijke 
elite onder de elites, op korte tijd een echte mondiale elite. Die ontwikkeling 
werd gestimuleerd door de gelijktijdige proliferatie van internationale 
organisaties (de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal 
Monetair Fonds, de Wereldgezondheidsorganisatie, en tal van andere depar-
tementen en commissariaten van de VN, interbancaire organisaties zoals de 
Bank for International Settlements355, militaire organisaties zoals de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie) en meer of minder formele, meer of 
minder gesloten elitaire overleg- en coördinatiestructuren zoals de Five 
Eyes 356 (het samenwerkingsverbond van de Amerikaanse, Britse, Canadese, 
Australische en Nieuw-Zeelandse geheime diensten), de Council on Foreign 
Relations357, de Bilderberg Groep358 en de Trilateral Commission359 — om 
maar de meest bekende te noemen.  

De basis van het naoorlogse economische, financiële en monetaire 
systeem werd gelegd tijdens de grote conferentie in Bretton Woods 
(1944).360 Daar werd de Amerikaanse dollar officieel als de wereldreserve-
munt geïnstalleerd, de enige munt die rechtstreeks, tegen een vaste koers, 
inwisselbaar was voor goud. De dollar, een nationale munt, werd 
beschouwd als “zo goed als goud”. Voor andere landen hing de goudprijs af 
van de dollarkoers van hun nationale munt. Voor de VS was dat een unieke 
gelegenheid om haar nieuwverworven rol in de wereld te consolideren. De 
VS was tenslotte het enige geïndustrialiseerde land waarvan de industriële 
infrastructuur niet geheel of grotendeels door de oorlog vernietigd was. 
Haar financiële bijdrage aan die internationale organisaties stelde bovendien 
die van alle andere landen in de schaduw. Dat had verstrekkende gevolgen 
— “Voor wat, hoort wat.” 

                                                   
 

355 bis.org/ 
356 en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes 
357 cfr.org/about 
358 Zie globalresearch.ca/the-true-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-may-be-planning-
now/13808 
359 en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission; De TC was een creatie van oliemagnaat en 
financier David Rockefeller en de Amerikaanse topdiplomaat Zbigniew Brzezinski, zie 
en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski 
360 en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system; Benn Steil, The Battle of Bretton Woods  
(2013); 
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Demonetarisering van geld, monetarisering van schuld 

In de achtergrond van dat mondiale vermaatschappelijkingsproces speelde 
de belangrijkste maar vaak miskende transformatie die de Eerste 
Wereldoorlog veroorzaakt had. Na de oorlog was geld niet langer wat het 
altijd al geweest was: een onvergankelijk (dus duurzaam), draagbaar, 
algemeen aanvaard betaal- en spaarmiddel dat ook kon dienen om schulden 
definitief af te lossen — kortom, goud en zilver. In het naoorlogse systeem 
stond ‘geld’ meer en meer, en uiteindelijk uitsluitend, voor een deelbewijs in 
een schuldvordering tegen een schuldenaar (bijna altijd een financiële, 
zakelijk of politieke maatschappij — een bank, industriële of 
transportonderneming, of een staat). Gouden en zilveren munten, “echt 
geld”, circuleren vrij. Zij gaan van hand tot hand in het economisch verkeer. 
Elke betaling is “bevrijdend”, in deze zin: een schuld wordt vereffend en 
verdwijnt voorgoed van het toneel. Een betaling met een deelbewijs in de 
schuld van een maatschappij heeft echter geen effect op haar schuld — 
alleen de identiteit van de schuldeiser veranderde. Meneer Jansens vereffent 
zijn schuld bij mevrouw Peeters door haar een deelbewijs in de 
schuldvordering tegen een vennootschap te geven, maar zijn betaling doet 
niets af van de schuld van die vennootschap. Betaling door middel van 
dergelijke deelbewijzen komt neer op een socialisering van het risico van 
wanbetaling: iedereen die een dergelijk deelbewijs aanvaardt loopt het risico 
dat de schuldenaar failliet gaat.  

Overheidsschulden en in het bijzonder oorlogsschulden worden gemaakt 
door het staatsbestuur maar komen ten laste van de staatsonderhorigen, de 
belastingbetalers en de gebruikers van het “papieren geld” van de staat. De 
Europese mogendheden die aan de Eerste Wereldoorlog hadden deelge-
nomen zaten met enorme oorlogsschulden. De verliezers (vooral Duitsland) 
waren de geallieerde overwinnaars (Frankrijk en Engeland) schadevergoe-
ding verschuldigd, en de overwinnaars hadden zwaar geleend bij de VS. 
Geen van hen was in staat zijn schulden af te betalen. Overheidsschulden 
zijn echter niet inbaar, tenzij door een machtigere overheid. Die machtigere 
overheid was de regering in Washington, D.C.  

Tot 1965 was de VS de grootste crediteurnatie in de wereld. Andere 
landen leefden, als het ware, van de kredieten of de “hulp” die de VS hun 
toestond, zij het onder soms belastende economische, politieke of militaire 
voorwaarden die hen tot satelliet- of vazalstaten van de VS maakten. Door 
de combinatie van de kosten van de aanslepende Vietnamoorlog en het 
“Great Society”-programma en de “War on Poverty” van President Lyndon 
Johnson, werd de VS echter vanaf 1965 een van de grootste, en kort daarna 
de grootste debiteurnatie ter wereld. Dat leidde in 1971 tot de loskoppeling 
van de Amerikaanse dollar van het goud. De Amerikaanse regering 
ontzegde de rest van de wereld nagenoeg elke mogelijkheid dollars in te 
wisselen tegen goud tegen de in Bretton Woods bepaalde koers. Amerikaan-
se schulden zouden voortaan nog alleen met “papieren dollars” (dus met 
nieuwe schuldvorderingen tegen de VS) betaald worden, naar believen van 
de Amerikaanse overheid — immers geen land was machtig genoeg om 
Washington te dwingen zijn schulden met echt geld te betalen. Het onmid-
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dellijke resultaat was de grote “stagflatie” van de jaren ’70 (een combinatie 
van hand over hand toenemende monetaire inflatie en economische 
stagnatie die volgens het in de kringen van economisten heersende keyne-
siaanse paradigma onmogelijk was361). Waar de VS eerst de wereld gegijzeld 
had met haar schuldeiserprivilegie — “Gehoorzaam, anders geen krediet 
meer” — daar kon zij hem nu gijzelen met haar schuldenaarprivilegie — 
“Gehoorzaam, anders kom ik mijn verplichtingen helemaal niet na, en 
eventueel dan leg ik ook nog unilateraal sancties op”. Op het internationale, 
geopolitieke toneel was de VS immers rechter en beul in alle kwesties 
waarin eij als partij betrokken was. 

Het mondiale monetaire systeem was een gigantisch piramidespel 
geworden. De wankele basis ervan werd gevormd door de schulden van de 
VS en het nog onbeproefde vermogen van de Amerikaanse centrale bank 
(het Federal Reserve System, de “Fed”) om de snelgroeiende schuldenberg 
te blijven financieren door almaar meer virtuele (papieren of digitale) dollars 
in omloop te brengen, en om de altijd dreigende ineenstorting van de 
schuldenpiramide te voorkomen. Onder het voorzitterschap van Paul 
Volcker (r.1979-1987) en daarna van Alan Greenspan (r.1987-2006) zag het 
er even naar uit dat de Fed de situatie meester was, dat het mogelijk was de 
wereldeconomie te managen vanuit de kantoren van de Fed, door de 
manipulatie van bancaire interestvoeten en dus indirect van de obligatie-
markten, waar alle met torenhoge schulden belaste overheden en corpora-
tions afhankelijk van waren. Greenspan kreeg zelfs de bijnaam “Master of 
de Universe”. Het tijdperk van het “neoliberalisme” was aangebroken — 
dat was een extreme toepassing van het progressiefliberale idee dat 
“rechtspersonen” eigenlijk dezelfde vrijheden moeten kunnen genieten als 
het klassieke liberalisme had voorbehouden aan natuurlijke personen. Men 
had het ook het tijdperk van het “neosocialisme” kunnen noemen, 
aangezien de meest krachtdadige rechtspersonen grote maatschappijen zijn 
(staten, multinationals, centrale en commerciële banken, en dergelijke), die 
almaar meer aspecten van het leven en werken van mensen aan hun 
maatschappelijke regelgeving en beleidvoering onderwerpen, via intensief 
gereguleerde kanalen als het geldverkeer en de arbeidsmarkt waar eigenlijk 
niemand nog buiten kan. 

Financiële spitstechnologie in de uiterst speculatieve handel in niet-
inbare schulden beloofde superwinsten voor al wie het zich kon veroor-
loven er gebruik van te maken. Zij trok een groot deel van de investeringen 
naar zich toe, die anders naar werkelijk productieve activiteiten en 
verbeteringen van de levenskwaliteit zouden zijn gegaan. Wall Street  

                                                   
 

361 Keynes’ Genera l  Theory of  Employment ,  In t erest  and Money  (1936) was geen 
economische wetenschap, maar een rationalisatie van de door bijna alle grote 
industrielanden ondernomen pogingen om hun door de Grote Depressie van de jaren ’30 
en het stilvallen van de wereldhandel getroffen nationale economieën te stimuleren. Die 
politiek leidde wel her en der tot grote “publieke werken” (de Hooverdam in Amerika, de 
Autobahnen in Duitsland) en tot het ontwikkelen van een nationale bewapeningsidustie 
(in de VS vanaf 1938, in navolging van wat er in Nazi-Duitsland en Japan gaande was) 
maar bracht nergens de verhoopte verlossing uit de Depressie. Die kwam er pas na de 
Tweede Wereldoorlog. 
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schitterde met haar financieel spektakel, terwijl Main Street , het hart van de 
kapitalistische vrijemarkteconomie (waar het Westen en daarna de rest van 
de wereld zijn stijgende welvaart aan dankte), geleidelijk aan een 
sukkelstraatje werd. De neoliberale/neosocialistische zeepbel barstte in 
2007/2008, maar dat leidde niet tot een andere politiek in de VS, waar de 
Fed, onder het voorzitterschap van Ben Bernanke (r.2006-2014), het altijd 
weer falende recept van monetaire kredietexpansie bleef toepassen (zij het 
onder een nieuwe naam, ‘quantitative easing’). Ook de Europese Centrale 
bank, onder het voorzitterschap van Mario Draghi, een gewezen bankier 
van Wall Street gigant Goldman Sachs, koos voor een “koste wat het kost” 
aanpak. Consequenties? Dat zijn zorgen voor morgen. Herinner u: in een 
maatschappij geldt “Het doel heiligt de middelen”. 

Het idee van een cashloze maatschappij kreeg steeds meer belangstelling 
in financiële kringen. De cashloze maatschappij belooft de verwerkelijking 
van het socialistische of Keynesiaanse doel: een volledig gecentraliseerd 
investeringsbeleid — de voltooiing van de overgang van een gedecen-
traliseerde naar een centraal geleide economie, en dus ook van een rechts-
staat naar een beleidsstaat. Daarmee zou de grote operatie die onverhoeds 
begonnen was in de Eerste Wereldoorlog — de vervanging van echt geld 
(goud en zilver) door pseudogeld (deelbewijzen in niet-inbare schulden) — 
en uiteindelijk uitliep op een aanhoudende universele schuldencrisis 
misschien toch nog voor een totale mislukking behoed kunnen worden. 
Ook dat pseudogeld (“papieren geld”) is immers nog altijd een gedecen-
traliseerd marktfenomeen dat de gebruikers ervan de vrijheid laat zelf te 
beslissen hoeveel zij zullen besteden aan onmiddellijke consumptie en 
hoeveel zij zullen sparen en eventueel beleggen in duurzame goederen of 
investeren in nieuwe productiecapaciteit. Vanuit het standpunt van 
monetaire en andere centrale planners is het echter veel handiger geld (een 
fenomeen van gedecentraliseerd marktverkeer) definitief te vervangen door 
een geautomatiseerd elektronisch systeem van rantsoenbonnen (een feno-
meen van extreem gecentraliseerde politieke macht, die voorheen alleen in 
of na langdurige oorlogssituaties denkbaar was). Voor het plebs wordt 
“geld” dan uitsluitend een middel om consumptiegoederen te kopen — het 
is niet langer een middel om te sparen of te investeren. Beslissingen over 
investeringen worden genomen op het hoogste niveau, formeel de overheid 
maar in feite het permanente overleg van de toplui van het politieke, 
militaire, financiële en economische Establishment (ook bekend als “de 
maatschappelijke elite”, het “onzichtbare gouvernement” of de “Deep 
State”362). Dat is nu al grotendeels het geval, maar doordat publiek en 
Establishment nog hetzelfde “geld” gebruiken kunnen de bestedingen van 
de gewone man en vrouw nog altijd de plannen van het Establishment in de 
war sturen en financiële crisissen veroorzaken.  

Ingewikkelde financiële en fiscale constructies zijn nodig om via massale 
kredietinjecties (“monetaire inflatie”) de nominale waarden van aandelen en 

                                                   
 

362 Peter Dale Scott, The Ameri can Deep Sta t e:  Big  Money,  Big  Oi l ,  and the 
St rugg le for  U.S. Democrac y  (War and Peace Library) Updated Edition, 2017 
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obligaties te verhogen (“asset price inflation”) en tegelijkertijd de nominale 
consumptieprijzen laag te houden. Lage consumptieprijzen houden het volk 
kalm en hoge prijzen voor financiële assets  beperken zijn toegang tot de 
markten waar over eigendom en beheer van productiemiddelen en vooral 
ook over de kredietwaardigheid van ondernemingen en staten wordt beslist. 
Indien het Establishment erin slaagt consumptiegeld (“zakgeld”) volledig te 
scheiden van investeringsgeld dan zou het mogelijk moeten zijn — om het 
op zijn Amerikaans te zeggen — Wall Street  volledig onafhankelijk van 
Main Street  te maken. Daarmee zou dan definitief een einde komen aan de 
vrijemarkteconomie, althans wat betreft de bestedingen van de massa. In de 
plaats daarvan moet een systeem ingericht worden waarin individuen en 
gezinnen consumptiebonnen toegewezen krijgen die niet bruikbaar zijn 
voor sparen (of, wat hetzelfde is, kapitaalvorming), en waarin de controle 
over productie en distributie geheel in handen is van het Establishment. 
Een dergelijk rantsoeneringsysteem maakt bijvoorbeeld de invoering van 
een “gewaarborgd universeel basisinkomen” mogelijk, zonder de arbeids-
markt volledig in de war te sturen. Dat “basisinkomen” geldt uiteraard 
alleen voor de basis, die aan algemene regelgeving en standaardcontracten 
(“te nemen of te laten”) onderworpen is. Het geldt niet voor de top van de 
maatschappelijke piramides waar alles onderling geregeld wordt, in geval per 
geval onderhandelde contracten, meestal op basis van onderlinge 
kredietafspraken die gewaarborgd worden door de reële zakelijke vermo-
gens (bezit van grondstoffen, energiebronnen, ontginning-, transport- en 
communicatietechnologie) van de partijen. Op dat niveau is geld niet meer 
dan een rekeneenheid, geen betaal- of spaarmiddel en nog enkel incidenteel 
een middel om onderlinge schulden te vereffenen. 

Pogingen om het geldverkeer te splitsen waren al eerder ondernomen. 363 
De goudwisselstandaard, ingevoerd na de Eerste Wereldoorlog, reserveerde 
betalingen in goud voor de centrale banken of staten, terwijl de rest van de 
bevolking het moest stellen met papieren geld. Toen het Bretton-Woods-
systeem begon te wankelen werden pogingen ondernomen om “special 
drawing rights” in te voeren, onder de auspiciën van het Internationaal 

                                                   
 

363 Pogingen om zilver te demonetariseren (en dus te behandelen als elk ander industrieel 
metaal) waren al in de negentiende eeuw begonnen. Zilveren munten (“het geld van het 
volk”) waren immers de voornaamste concurrent van het door de banken gepromote 
“papieren geld”, dat zij vrijwel zonder kosten konden produceren en “verkopen” tegen de 
prijs van de hoeveelheid zilver of goud die, naar de banken beweerden, de werkelijke 
waarde was die hun bankbiljetten “vertegenwoordigden”. Voor goud (“het geld van de 
rijken”) lag dat moeilijker, omdat gouden munten, wegens hun veel hogere waarde, 
veeleer gespaard dan uitgegeven werden en er bijgevolg niet zoveel vraag was naar de 
omzetting ervan in “handig papier”. Dat veranderde pas toen grootscheepse industriële 
en transportprojecten met bankkrediet werden gefinancierd. Toen moest op korte termijn 
een massaal aantal relatief kleine bedragen worden betaald (lonen, aankopen van 
werktuigen, grondstoffen), terwijl het jaren kon duren vooraleer die projecten begonnen 
op te brengen (meestal in de vorm van een massa betalingen van een klein bedrag per 
product — een mes, hemd, of een ritje met de trein). Als waarborg of onderpand voor 
kredieten van die omvang gaven de banken de voorkeur aan een relatief kleine maar 
hoogwaardige hoeveelheid goud boven een massale hoeveelheid zilver. Demonetarisering 
van zilver verloste de banken van de verplichting grote hoeveelheden zilver te bewaren en 
klaar te houden voor onmiddellijke inwisseling tegen papier.  
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Monetair Fonds. Het gebruik van SDRs zou het prerogatief zijn van staten. 
Veel aarde brachten zij niet aan de dijk om de monetaire chaos te stoppen. 
Het idee om “consumptiegeld” en “investeringsgeld” te scheiden bleef 
echter aanlokkelijk. Wat kan er mis gaan, wanneer de consumenten hun 
geld nog alleen kunnen gebruiken om de investeringen van de financiële 
elites te doen renderen?  

Anthony de Jasay begon zijn meesterlijke analyse van de staat, de 
politieke maatschappij bij uitstek, met de vraag “Wat zou u doen, indien u 
de staat zou zijn?”. Het uiteindelijke antwoord: “Geld, markten en de 
gewoonte keuzes te maken worden het best uitgeroeid door van het maat-
schappelijke systeem een goed gemanagede plantage te maken.”364 Dat is 
een evidente conclusie voor wie de hiërarchische structuren van bevelen en 
gehoorzamen van maatschappijen logisch analyseert. Zij is ook evident voor 
wie zich een maatschappelijke leider waant. Een leider is niets zonder 
volgelingen. Vanuit zijn gezichtspunt geldt: hoe slaafser de volgeling, hoe 
beter. Dan blijft nog het probleem: hoe van mensen niet alleen volgelingen 
maar slaafse volgelingen maken? Hoe mensen ervan te overtuigen dat slaaf 
zijn hun ware roeping is?  

Revolutionaire elites: de stakeholder revolutie 

De roekeloze monetaire en financiële politiek van de VS in de jaren ’60 
verontrustten de elites overal ter wereld, ook in de VS. Mettertijd begonnen 
zij zich te profileren als stakeholders (belanghebbenden) veeleer dan als 
aandeelhouders en stemgerechtigde bestuurders in economische en 
financiële activiteiten, dus veeleer naar het model van de grote Amerikaanse 
filantropische stichtingen (Carnegie, Ford, Rockefeller365) dan naar het 
model van de corporat ions wier winsten de basis vormden voor de enorme 
kapitalen die de stichtingen beheren. De Rockefeller Foundation ijverde al 
lang voor een wereldgouvernement — een bestendiging en consecratie, 
eerst van het Britse, later van het Amerikaanse imperium. Onder David 
Rockefeller (1915-2017) groeide de stichting uit tot de drijvende kracht 
achter menig mondialiseringprogramma dat de mensen moest overtuigen 
van de noodzaak de ultieme beslissingsmacht over te laten aan mondiale, 
supranationale en technocratische (“door experts gestuurde”366) instanties 
zoals het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) en 
de WGO. Dergelijke instanties hebben zelf geen formele beslissingsmacht 
of bevelsmacht — zij geven uitsluitend adviezen. Zij zijn stakeholders, die 
terecht of ten onrechte verondersteld worden te adviseren met het oog  op 
een of ander “algemeen belang”. Om die reden zijn zij niet verantwoor-
delijk of aansprakelijk voor de gevolgen die hun adviezen hebben, zelfs 
wanneer die integraal gevolgd en in beleid omgezet worden. Omdat zij 
echter de reputatie hebben centra van deskundigheid te zijn, kunnen zij 
vaak beslissende invloed uitoefenen op de besluitvormingsorganen en –

                                                   
 

364 Anthony de Jasy, The Sta t e  (1985), p. 274 
365 Hun model was stichting van diamantkoning Cecil Rhodes (1953-1902) in de dagen 
van het Britse Victoriaanse Rijk. 
366 technocracy.news/; youtube.com/watch?v=_UQuNzVZK84 

https://www.technocracy.news/
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processen van grote organisaties, die wel de economische of politieke 
gevolgen van hun beslissingen ondervinden 

Voor de elites is het verschil tussen een positie als stakeholder en een 
positie als aandeelhouder of bestuurder niet gering. De grootste hinderpaal 
voor hun activiteiten en hun streven naar controle is de idee van individuele 
vrijheid die de Westerse beschaving nog altijd kenmerkt, ondanks de groei 
van de staatsmacht. Het Westerse rechtssysteem dateert immers uit een tijd 
waarin volwassen mensen geacht werden als vrije rechtssubjecten, op voet 
van gelijkheid (dus ongeacht stand, status of rijkdom), tegenover elkaar 
aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor hun daden. Als vrije rechts-
subjecten waren zij vrij zelf hun beroep te kiezen en hun inkomen te 
besteden, en vrij deel te nemen aan verkiezingen voor officiële functies, ook 
op het lokale vlak, in lokale gemeenschappen. Wat er nog overblijft van die 
economische en politieke vrijheden in markten en lokale democratieën 
houdt voor de nationale en internationale elites risico’s in, doordat zij de 
ultieme beslissingsmacht in economische en politieke kwesties verankerden 
in de bestedingsvrijheid, de spaarzin en de beroepsvoorkeuren van volwas-
senen en hun gezinnen, en in de keuzes van individuele kiezers waar de 
elites geen effectieve controle over hebben. Kortom, markten en lokale 
democratieën beperken de handelingsvrijheid van zelfs de grootste 
ondernemingen, zelfs van de staat, ofschoon die, als de vertegenwoordiger 
van het volk en de beheerder van de publieke ruimtes, al een bevoorrechte 
positie had verworven. Wanneer hij toch door burgers, buitenlanders of 
andere staten aansprakelijk werd gesteld voor door zijn beleid veroorzaakte 
schade of schulden dan draaiden zijn onderdanen (belastingbetalers op de 
eerste plaats) op voor de eventueel te betalen vergoedingen. De andere 
maatschappelijke elites genoten dat politieke voorrecht niet. Net als ieder-
een werden zij geacht verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de 
gevolgen van hun daden. Net als iedereen moesten zij het verdict van de 
markten ondergaan, dat wil zeggen van de vrije keuzes van miljoenen men-
sen en gezinnen die, ieder voor zich, naar eigen oordeel en inzicht proberen 
het beste te maken van hun leven dat ervan te maken is, zonder zich ook 
maar iets aan te trekken van de plannen van de elites.  

Het probleem van de elites was: hoe ontsnappen aan de beperkingen van 
het uit de Christelijke middeleeuwen daterende Westerse beschavingsmodel, 
dat de ultieme beslissingsmacht verankerde in de essentieel gedecentra-
liseerde structuren van vrije markten en lokaal zelfbestuur? De absolute 
staat van de zestiende eeuw had de weg gewezen. Het Hof van de monarch 
was de verzamelplaats van de adellijke, militaire en burgerlijke elites, waar 
zij hun invloed konden doen gelden en tegelijkertijd participeren in het 
prerogatief van de staat: absolute macht uitoefenen zonder aan iemand 
anders dan elkaar verantwoording verschuldigd te zijn.  

De absolute staat — die overigens geen voet aan de grond kreeg in de 
noordelijke Nederlanden, in Italië en grote delen van Duitsland en Oost-
Europa — was echter geen duurzaam succes. Hij moest in de Westerse 
kernlanden, Engeland en Frankrijk, de duimen leggen voor de constitu-
tionele staat, die individuele economische en politieke vrijheidsrechten en 
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dus decentralisatie van de effectieve machtsuitoefening in ere herstelde. De 
elites moesten een tegenzet vinden. Dat werd de democratisering van de 
constitutionele staat, die zich in de tweede helft van negentiende eeuw 
voltrok. Democratisering van de staat, democratie op het nationale vlak, 
was een effectief middel om de autonomie van lokale gemeenschappen, 
democratie op het lokale vlak, ongedaan te maken. Het door het nationale 
kiezerskorps gelegitimeerde staatsbestuur had meer gezag, meer prestige en 
meer macht dan de lokale besturen. De centralisatie van de bestuursmacht 
waar de absolute staat van het Ancien Régime tevergeefs naar gestreefd had 
bleek nu plots wel mogelijk. Lokale democratie is veel meer verenigbaar met 
het recht van de samenleving dan nationale democratie. In een lokale 
democratie is er een grote waarschijnlijkheid dat degenen die een beslissing 
helpen forceren (de stemgerechtigden) ook degenen zijn die de effecten van 
die beslissing ondergaan, en omgekeerd. Anders gezegd: zowel de 
waarschijnlijkheid dat beslissingen genomen worden door mensen die geen 
last hebben van de gevolgen daarvan als de waarschijnlijkheid dat mensen 
die door de gevolgen van een beslissing getroffen worden geen stemrecht 
hebben, is klein. Dat is niet zo in een nationale democratie, waar de kiezers 
zich vaak moeten uitspreken over voorstellen die gevolgen hebben die ver 
buiten hun gezichtsveld liggen. In een “representatieve democratie” hebben 
de kiezers het recht “vertegenwoordigers” te kiezen die zij meteen 
machtigen zich te bemoeien met kwesties waar de kiezers zelf geen besef 
van hebben. Zij delegeren hun zeggenschap onvoorwaardelijk aan lieden die 
zij meestal niet persoonlijk kennen en van wie nauwelijks iemand weet wat 
hun belangen of prioriteiten zijn. De kiezers kennen hen alleen “van horen 
zeggen”, dus via eveneens onbekende tussenpersonen, de media. 

De democratisering van de staat sloeg bijgevolg een groot gat in het web 
van politieke aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. Zij schiep 
ruimte voor een klasse van politieke stakeholders (politieke partijen, de 
media, vakbonden, werkgeversverenigingen en later allerlei andere 
pressiegroepen) die bijna nergens in rechte aangesproken konden worden 
voor de effecten van hun invloed op de wetgeving of het beleid, hoe groot 
die invloed ook was. Met beïnvloeding van een zo schimmig fenomeen als 
de publieke opinie, wist het moderne, nog uitsluitend door formele wet- en 
regelgeving bepaalde Westerse juridische systeem zich geen weg. Stake-
holders hoefden geen rekenschap te geven voor de invloed die zij 
uitoefenden. Juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bleven bij 
degenen die zich door hen lieten beïnvloeden. In dagdagelijkse 
economische kwesties was dat niet zo erg. Wie zich door economische 
propaganda liet misleiden in zijn keuze voor het ene of het andere product 
of beroep ondervond dat aan den lijve, maar deed daarmee anderen geen 
kwaad — die anderen behielden hun economische vrijheden van besteding 
en beroepskeuze. Voor politieke propaganda lag dat anders. Die had precies 
de bedoeling de vrijheid (dus ook aansprakelijkheid en verantwoorde-
lijkheid) van bepaalde groepen van mensen in te perken of uit te breiden via 
formele machtswoorden. Politieke propagandisten waren er uiteraard niet 
op uit hun eigen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid juridisch te 
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verankeren. Voor zichzelf eisten zij het behoud van de vrijheid van 
meningsuiting (dat wil zeggen, vrijheid om invloed uit te oefenen), zonder 
het risico te lopen in een rechtbank aansprakelijk gesteld te worden voor de 
effecten van hun invloed. Voor zichzelf eisten zij macht zonder 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Immers, naast controle over 
geweld- en pressiemiddelen, is het vermogen invloed uit te oefenen de 
gewichtigst vorm van macht.  

De maatschappelijke elites waren zich goed bewust van de voordelen van 
de stakeholderstatus. Zij gingen een nieuwe strategie ontwikkelen om 
markten en lokale democratische processen beheersbaar te maken. Het doel 
bleef hetzelfde — vermaatschappelijking, en dus controleerbaarheid en 
bestuurbaarheid van alle aspecten van leven en werken — maar de weg naar 
het doel zou lopen over de manipulatie van de mondiale publieke opinie. 
De kern van de strategie bestond erin invloed te verwerven in invloedrijke 
organisaties en tegelijkertijd hun aanzien en dus ook invloed op de publieke 
opinie te versterken. Op die manier moest het mogelijk zijn werkelijke 
macht uit te oefenen zonder formele betrokkenheid in het nemen van 
beleidsbeslissingen, via beïnvloeding van invloedrijke organisaties die zelf 
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van hun 
invloed: technische of deskundige overleg- en adviesorganen zoals de Bank 
for International Settlements (BIS), het IPCC of de WGO, de massamedia 
(met inbegrip van scholen en universiteiten) die de publieke opinie vormen 
en dus goedgeplaatst zijn om druk uit te oefenen op de bestuurders van 
politieke en commerciële organisaties, die immers heel gevoelig zijn voor 
hun publieke imago. De meest directe weg voor de elites om op die manier 
invloed uit te oefenen op dergelijke beïnvloedingsorganisaties is uiteraard 
corruptie via financiële sponsoring van hun activiteiten en hulp en steun 
voor ambitieuze en omkoopbare individuen in die organisaties. Die 
corruptie kan relatief gemakkelijk aan het publiek verkocht worden met de 
propagandatechnieken van de “militante” en “maatschappelijk relevante” 
wetenschappen (zie hierboven, pagina 138). 

In het bijzonder diende die strategie de aandacht van de publieke opinie 
af te leiden naar grote “mondiale / planetaire problemen” die alleen met 
“drastische actie, nu” op wereldschaal aangepakt kunnen worden — actie 
die, realistisch gesproken, zowel qua planning en financiering als qua uitvoe-
ring, alleen via het Establishment mogelijk is. De uitvoering van dergelijke 
acties zou gebeuren onder de auspiciën van gespecialiseerde afdelingen van 
de Verenigde Naties, zelf al een grote invloedrijke organisatie zonder 
afdwingbare verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, niet onderworpen 
aan de wisselvalligheden van markten en lokale democratische processen.367 
Dergelijke organisaties waren gedroomde hefbomen voor wereldwijd 
gecoördineerde actie. Zij genoten echter maar weinig vertrouwen, precies 
omdat zij zo ver buiten en boven de leefwereld van het gros van de mensen 
stonden en nergens juridisch aansprakelijk konden gesteld worden. Hun 

                                                   
 

367 In de zomer van 2020, sloten de VN en het World Economic Forum een samenwer-
kingsoverkomst, youtube.com/watch?v=d8YrPEJi19k&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=d8YrPEJi19k&feature=emb_logo
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invloed op de publieke opinie bleef gering, ondanks de inspanningen van de 
media en het onderwijs. Om aan invloed te winnen moest het mondiale 
Establishment het prestige van die organisaties als bewakers van concrete 
“algemene belangen” (dus als “stakeholder societies”) opvijzelen.  

De Club van Rome368 wees de weg met haar Limits to Growth rapport 
(1972). Zij was aanvankelijk een kleine internationale verzameling van 
academici, diplomaten, topbureaucraten en industriëlen, die bijeenkwam in 
een villa van David Rockefeller. Haar rapport, gefinancierd door Volkswa-
gen Corporation, was een pionier in het gebruik van computermodellen om 
scenario’s voor de toekomst te ontwerpen en vooral om rampzalige proble-
men in het vooruitzicht te stellen waar de wereld aan ten onder zou gaan, 
tenzij iedereen zich onvoorwaardelijk achter de door experts voorgestelde 
oplossingen schaart. Het probleem was, hoe een effectieve gezamenlijke 
actie organiseren. Om daarin te slagen was het nodig de publieke opinie te 
mobiliseren tegen een gemeenschappelijke vijand. De Club beweerde dat 
probleem opgelost te hebben. In een rapport uit 1991, The First  Global  
Revolut ion , merkten de secretaris-generaal en een voormalig voorzitter van 
de Club op dat de combinatie van intensivering van de wereldhandel en 
wereldvrede369 “bij regeringen en in de publieke opinie een grote leegte 
heeft achtergelaten. Er moeten nieuwe vijanden worden geïdentificeerd, 
nieuwe strategieën en nieuwe wapens worden bedacht.”370 

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons 
kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging 
van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en 
dergelijke wel zouden passen. In hun totaliteit en hun interacties 
vormen deze fenomenen een gemeenschappelijke bedreiging die door 
iedereen samen moet worden aangepakt. Maar door deze gevaren als 
de vijand aan te duiden, lopen we in de val, waar we de lezers al 
hebben voor gewaarschuwd, namelijk symptomen verwarren met 
oorzaken. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk 
ingrijpen in natuurlijke processen, en het is alleen door veranderde 
attitudes en gedragingen dat ze kunnen worden overwonnen. De echte 
vijand is dus de mensheid zelf.371 

Een “oorlog tegen de mensheid” lag in het verschiet, een oorlog die alle 
andere oorlogen overbodig zou moeten maken. Wanneer mensen zichzelf 
als “de vijand” zien dan kunnen zij zichzelf niet vertrouwen. Zij worden 
bang van hun eigen schaduw; zij leven in angst in een permanente crisis-
sfeer. Experts kunnen hen tegen zichzelf beschermen, maar alleen wanneer 
zij alle hoop opgeven op een eigen leven, op wat hun nog rest van hun 
vrijheid en hun waardigheid. Wie zijn de experts? Daarover kunnen de 
meeste mensen niet oordelen. Zij worden geacht te denken, “Als die experts 
goed genoeg zijn voor de rijken en machtigen dan zijn zij zeker goed 

                                                   
 

368 clubofrome.org/; ook en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome 
369 Dat was een verwijzing naar het einde van de Koude Oorlog in 1989 en de ontbinding 
van de Sovjet-Unie in 1991. 
370 Alexander King and Bertrand Schneider, The Fi r st  Globa l  Revolu t i on , The Club of 
Rome, 1993 edition, p. 70 
371 Idem, p.115 
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genoeg voor ons.” Waarom zouden zij daaraan twijfelen? “Luister naar de 
experts” was toch het principe dat hun in hun lange schooltijd voortdurend 
was voorgehouden. “Jullie weten niets en jullie ouders nog minder.” Het in 
1971 als een stichting zonder winstoogmerk opgerichte World Economic 
Forum (een spin-off van het Trilateral Commission netwerk) volgde 
dezelfde strategie, met nog meer nadruk op invloedrijke, niet aansprakelijke 
stakeholders. Het WEF brengt jaarlijks in Davos, Zwitserland, en daarnaast 
in regionale bijeenkomsten over de gehele wereld de mondiale elite samen 
voor lezingen, toespraken en vooral informeel overleg. 

Het Establishment had, beter dan wie ook, de les van de “mars door de 
instituties” geleerd — een idee dat onder die naam werd uitgewerkt door de 
Italiaanse marxist, Antonio Gramsci (1891-1937) maar in feite terugging tot 
de Engelse Fabian Society (opgericht in 1884). Die elitaire Victoriaanse club 
lag aan de basis van zowel de London School of Economics als de Britse 
Labour Partij. Zij was een centrum van progressieve imperialisten (“wereld-
verbeteraars”). De strategie van de mars door de instellingen berustte op 
een eenvoudige formule: “De eerste van ons die ergens binnen geraakt, laat 
de deur open voor gelijkgezinden en sluit ze voor andersdenkenden” (zie 
hierboven, pagina 140). Op mondiaal niveau impliceerde de “mars door de 
instituties” de vorming van volgzame elites overal ter wereld door in zoveel 
mogelijk landen interessant lijkende jonge intellectuelen te rekruteren, 
meestal via studiebeurzen. Die intellectuelen zouden dan terugkeren naar 
hun eigen land, daar het onderwijs en de media infiltreren en domineren en 
zo, middels hun internationale connecties, een nieuwe politieke klasse 
creëren, doordrongen van Westerse “progressieve” ideeën. Het doel was 
het verwerven van “culturele hegemonie” (de term is van Gramsci) — wie 
de geesten controleert, controleert alles. De eerste pogingen, tijdens het 
interbellum, om een dergelijke strategie te implementeren waren faliekant 
uitgedraaid: De aan Westerse universiteiten gevormde intellectuelen ont-
popten zich vaak als anti-imperialistische, antiwesterse nationalisten (die 
dan later, tijdens de Koude Oorlog, als “communisten” of “sympathisanten 
van Moskou” werden afgeschilderd).  

De elites gaven hun mars door de instituties echter niet op. Na de Twee-
de Wereldoorlog vonden zij het voordeliger volgzame elites te rekruteren 
onder linkse intellectuelen door hen ervan te overtuigen dat een hoge 
positie in een grote, niet aan democratische controle onderworpen, interna-
tionale organisatie meer gelegenheid bood om hun idealen te verwezenlijken 
dan het leiderschap van een militante, revolutionaire beweging. Op korte 
tijd rezen oud-marxisten en oud-communisten naar de top van Westerse of 
door het Westen gefinancierde organisaties zoals de EU, de WGO, de VN. 
Zij hadden er niet langer belang bij die organisaties als elitaire bolwerken te 
ontmaskeren, te bestrijden en te ontmantelen. Integendeel, zij stonden nu 
dicht genoeg bij de elite om zich er een deel van te wanen. Bovendien 
hadden die organisaties hetzelfde doel als zijzelf: de vermaatschappelijking 
van alles en nog wat, zodat alles volgens maatschappelijke begrotingen en 
door maatschappelijke autoriteiten vastgestelde verdeelsleutels en barema’s 
verdeeld wordt, en zodat er voor geen individu iets te verdienen valt, 
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behalve beloningen en straffen — beloningen voor aan de maatschappij en 
haar leiders bewezen diensten, en straffen voor ongehoorzaamheid of 
gebrek aan inzet. De veralgemenisering van een dergelijk systeem van 
begroten en verdelen wordt nu “maatschappelijk krediet” (“social credit”) 
genoemd, en zou al het verst gevorderd zijn in de Chinese Volksrepubliek.  

In de visie van het Establishment hoort het volk in een werkzame demo-
cratie de regering te vertegenwoordigen en dus zonder morren de belangen 
te behartigen van de machten achter het politieke bestuur. Indien het volk 
in die taak tekortschiet dan moet het bestuur “het volk ontbinden en er een 
nieuw kiezen”.372 Een democratie wordt onwerkzaam, wanneer de regering 
gelooft in “We, the People” en vergeet waar de macht behoort te liggen: bij 
“We, the Very Important People”. Het Establishment zwoer bij het 
politieke credo van Edward Bernays (hierboven, pagina 156), de basis 
waarop het voor velen zo onbegrijpelijk verbond tussen “progressief Links” 
en het Establishment berust. Op grond van wat hierboven al gezegd werd, 
is dat verbond niet echt verwonderlijk. Met eigen accenten, in hun eigen 
terminologie en uiteraard met eigen opvattingen over wie het in de 
maatschappij voor zeggen hoort te hebben, onderschrijven beide groepen 
het actieprogramma voor totale vermaatschappelijking van het Commu-
nistisch Manifest van Marx en Engels: 

1. Onteigening van grondbezit en gebruik van grondpacht voor 
overheidsuitgaven — 2. Sterke progressieve belasting — 3. Afschaf-
fing van het erfrecht — 4. Confiscatie van de eigendommen van alle 
emigranten en rebellen — 5. Centralisatie van krediet in handen van 
de staat via een nationale bank met staatskapitaal en exclusieve 
monopoliemachten — 6. Centralisatie van transport in handen van de 
staat — 7. Uitbreiding van de nationale controle over fabrieken en 
productiemiddelen, ontginning en verbetering van de gronden volgens 
een gemeenschapsplan — 8. Arbeidsdwang voor iedereen, oprichting 
van industriële legers, vooral voor de landbouw — 9. Vereniging van 
landbouw en industrie, om geleidelijk het verschil tussen stad en 
platteland weg te werken — 10. Openbaar en gratis onderwijs voor 
alle kinderen. Afschaffing van fabriekswerk van kinderen in zijn 
huidige vorm. Afstemming van het onderwijs op de noden van de 
maatschappelijke productie van goederen en diensten, en dergelijke.373 

Zowel Links als het Establishment onderschrijft de preambule die Marx 
aan dit programma vooraf liet gaan: 

Dit kan natuurlijk alleen gebeuren door een despotische tussenkomst 
in het private eigendomsrecht en in de burgerlijke productie-
verhoudingen, dat wil zeggen door maatregelen die economisch 
ontoereikend en onhoudbaar lijken maar een onomkeerbare, verder-
gaande beweging op gang brengen. Zij zijn noodzakelijk om de hele 
productiewijze omver te werpen.374 

                                                   
 

372 Een vers uit het gedicht Die Lösung (“De oplossing”) van Bertolt Brecht, uit 1953. 
373 antifaschistische-linke.de/PDF/Manifest%20der%20Kommunistischen%20Partei.pdf, p.15 
374 Idem, p.14 
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Beide groepen dringen aan op de socialisering van beslissingsmacht, dus op 
machtsconcentraties om zo veel mogelijk gedecentraliseerde processen van 
samenleven en samenwerken (de “vrije markt” in de eerste plaats, maar ook 
lokaal gemeenschapsleven en lokale democratische instellingen) onder de 
controle te brengen van grote, goedgeorganiseerde maatschappelijke struc-
turen (staten, internationale, multinationale en supranationale organisaties, 
zowel in de publieke als de private sector), waar het Establishment van ach-
ter de schermen de touwtjes in handen heeft en waar honderdduizenden, 
overwegend progressieve intellectuelen en semi-intellectuelen, als techno-
raten en bureaucraten, een prestigieuze, goedbetaalde en veilige baan 
hebben — een baan die niet blootgesteld is aan de onmiddellijke effecten 
van economische en politieke turbulenties. Die huurlingen van de macht 
rekenen erop, wellicht terecht, dat niet zij maar anderen de slachtoffers van 
de oorlog tegen de mensheid zullen zijn.  

Zowel politiek Links als het Establishment houdt ervan de aandacht van 
het publiek af te leiden naar al of niet vermeende “megaproblemen” 
(overbevolking, klimaatverandering, pandemieën en dergelijke). Tegen het 
einde van de jaren ’80 kwam de uitdrukking ‘duurzame ontwikkeling’ 
(‘sustainable development’) in zwang375 als de propagandaslagzin voor de 
oorlog tegen de mensheid, de vijand die de effectieve en gecoördineerde 
aanpak van die megaproblemen in de weg staat. De elites profileerden zich 
als de grote voorvechters van “duurzame ontwikkeling”. Wie anders dan 
het machtige, kapitaalkrachtige Establishment kan de voor die problemen 
vereiste “drastische actie op mondiaal niveau” plannen, financieren en 
uitvoeren? Met gulle giften zorgden rijke meesternetwerkers als Maurice 
Strong376, George Soros377 en Bill Gates ervoor dat die boodschap ook bij 
allerlei voor hun zaak nuttige beroeps- en protestbewegingen doordrong. 
Met dat geld konden die bewegingen professioneel of semiprofessioneel 
kaderpersoneel onderhouden, een permanent leger van propagandisten 
voor de grote transformatie — een institutionalisering van de stakeholder 
strategie, “doorslaggevende invloed zonder verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid” — waar het mondiale Establishment al jaren van 
droomde. De accommodatie van de protestbewegingen maakte van hun 
leiders en leden “nuttige idioten” in het revolutionaire streven van de elites 
naar een wereldorde gebaseerd op totale vermaatschappelijking van het 

                                                   
 

375 books.google.com/ngrams/graph?content=sustainable+development; De term ‘duurzame 
ontwikkeling’ werd gelanceerd door de VN, in de Brundtland Commissie (1983). Het  verslag van 
die commissie werd uitgegeven in boekvorm, Our Common Future  (1991) en vormde de basis 
voor “Agenda 21”, een VN programma voor mondiaal gecoördineerd grondstoffenbeheer. 
en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission; en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 
376 Zie hierboven, voetnoot 286 
377 Europees geklungel met het wankele Europese Monetair Systeem (EMS) gaf de geniale 
speculant George Soros de kans, in 1997, reusachtige winsten te realiseren met een enkele 
speculatie tegen het Britse pond, dat prompt gedevalueerd werd. Gelijkaardige operaties 
brachten ook monetaire chaos in landen in Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika teweeg. 
Soros had zich opgewerkt tot een centrale figuur voor de Europese elite toen zijn in 1973 
opgerichte onderneming, Soros Fund Management , zijn klanten een effectieve 
bescherming bood tegen de in 1971 door de opheffing van het Bretton Woods systeem 
ontketende monetaire chaos. 
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menselijke leven. Honderd jaar eerder waren de nationaalsocialistische 
socialiseringen mislukt, verscheurd door onderlinge nationalistische 
tegenstellingen. Een socialisering op wereldschaal zou dat moeten 
vermijden. Zij vraagt niet dat mensen elkaar maar wel dat zij zichzelf als “de 
vijand” zien. Zij vereist een permanent klimaat van angst en onzekerheid 
waarin bijna iedereen hopeloos verloren loopt, zijn toevlucht zoekt in de 
kudde en bereid is de herders te volgen die de media (de krant, de televisie, 
het onderwijs, de entertainmentindustrie en de georganiseerde “militante 
wetenschap”) hun voorhouden. Zij vereist niet-aflatende propaganda, 
ridiculisering, verkettering en desnoods vervolging van dissidenten en 
andersdenkenden op een schaal die alleen de mondiale elite kan organiseren 
en financieren. Bovenal vereist zij dat het gros van de wereldbevolking 
ervan overtuigd is dat de mensheid, dat wil zeggen de menselijke vrijheid, 
de vijand is en dat alleen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en bereidheid 
tot zelfopoffering een oplossing kan brengen. “Zolang wij vrij zijn, zijn wij 
zelf verantwoordelijk voor al het leed dat de wereld bedreigt. Dat weten we 
nu. Daarom zijn wij zelf vragende partij om de wereld te veranderen in een 
plantage, een slavenkamp.” 

De “Great Reset” 

‘Duurzame ontwikkeling’ was echter niet de geschikte slagzin voor de 
oorlog tegen de mensheid. Hij suggereerde geleidelijkheid, leren door vallen 
en opstaan en lokale experimenten veeleer dan blind vertrouwen in grote, 
drastische ingrepen op mondiaal niveau. Niet iedereen was de milieu- en 
andere verwoestingen vergeten die dergelijke drastische ingrepen hadden 
aangericht in de centraleplaneconomieën van de Sovjet-Unie en het China 
van Mao Zedong, ook al waren die steevast aangekondigd als “grote 
sprongen voorwaarts”.  

Obsessie met megaproblemen als “het milieu” en “het klimaat” leverde 
meer theater dan resultaten op. Die megaproblemen waren voor de meeste 
mensen hoogstens spannend lees- en kijkvoer maar overigens een ver-van-
mijn-bed show. Het hemdje is nader dan het rokje, de eigen gezondheid 
gewichtiger dan de gezondheid van de planeet. En met de eigen gezondheid 
ging het opperbest: de levensverwachting bleef maar stijgen, niet alleen in 
het rijke Westen maar overal ter wereld. Welvaartsziektes mochten dan wel 
toenemen, maar wie verkoos armoeziektes? Vanuit het standpunt van de 
elites was het hoogst wenselijk dat persoonlijke gezondheid een 
megaprobleem zou worden. En zoals dat meestal gebeurt: de elites werden 
op hun wenken bediend. Het onooglijke Wuhanvirus, verspreid door de 
vijand (de mensheid zelf) en uitvergroot door een gewillige pers, bood een 
gelegenheid die geen voorstander van een wereldgouvernement voorbij kon 
laten gaan.  

Sinds 2005 circuleert de uitdrukking “The Great Reset”.378 Zij wordt nu 
vooral gebruikt als een nieuw label voor wat voordien ‘duurzame 

                                                   
 

378 books.google.com/ngrams/graph?content=great+reset; Richard Florida, Cit i es and the 
Creat i v e Class  (2005), The Great Reset  (2010) 
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ontwikkeling’ heette, in het bijzonder door Klaus Schwab379, de stichter-
voorzitter van het World Economic Forum (WEF), en door tal van 
prominenten in politieke en zakelijke en financiële kringen. “The Great 
Reset” is de titel van een boek van Schwab en zijn medewerker Thierry 
Malleret. Het is een toespitsing van de thema’s in zijn The Fourth 
Indust rial Revolut ion  (2017) op de corona- en de postcoronawereld.380 Bij 
Schwab draait alles om een “proactieve” transformatie van de wereld door 
het institutionaliseren van “stakeholder societies”, een zorgvuldig geselec-
teerde en geïntegreerde verzameling van belangengroepen, die de formele 
beleidsautoriteiten onder druk zetten en hun tegelijkertijd een waterdicht 
alibi verschaffen in de vorm van een “consensuswetenschap” van deskun-
dige aanbevelingen.  

De uitdrukking ‘Great Reset’ suggereert een radicale “Ctrl-Alt-Delete” 
interrupt van de wereldeconomie. In feite gaat het echter om een besten-
diging en een voltooiing van het vermaatschappelijkingsproces dat in de 
zestiende eeuw van start ging met de aanbidding van georganiseerde macht 
als het hoogste goed. Zij suggereert de lancering van een Nieuwe Wereld-
orde door de Westerse staten en de nog altijd vooral door hen gefinancierde 
internationale en supranationale instellingen. Maar wat is daar nieuw aan? 
De schaal waarop internationale en supranationale maatschappijen en 
instellingen actief zijn en hun acties coördineren381 is inderdaad nog groter 
geworden — en daarmee ook de macht en de invloed van de maatschap-
pelijke, nu mondiale elite. Die elite, dat Establishment, is de enige club die 
zichzelf de illusie kan aanpraten de wereld als haar plantage te 
beschouwen.382 Zij verenigt de spreekwoordelijke 0,1 maar in werkelijkheid 
veeleer 0,001 of zelfs 0,0001%, die zichzelf inbeeldt de revolutionaire avant-
garde en het Centrale Planbureau van de Wereld te zijn die korte metten 
maken van de “chaos” van gedecentraliseerde mechanismen als markten en 
lokale democratische processen. Haar business is de toekomst vorm geven; 
niet zomaar dit of dat aspect van de nabije toekomst maar de gehele 
toekomst van iedereen383, om nog maar eens een duizendjarig rijk te 
initiëren.384 Dat mogelijk maken is de ambitie van “Agenda 2030” van het 
WEF. De webstek van die organisatie staat vol “Platforms for shaping the 

                                                   
 

379 youtube.com/watch?v=VHRkkeecg7c; ook greatreset.com/; meer uitleg in het interview 
met prof. Bob de Wit: youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho 
380 activistpost.com/2020/10/covid-19-lockdowns-are-in-lockstep-with-the-great-reset.html;  
youtube.com/watch?v=yXWiumjOyYE 
381 “Build back better” de campagneslagzin van Joe Biden, de Democratische kandidaat in 
de presidentsverkiezingen in de VS, werd binnen de kortste keren overgenomen door het 
WEF, Establishment politici en tal van grote bedrijven. Ook Paus Franciscus I gebruikte 
de uitdrukking toen hij zijn steun uitsprak voor “Inclusive Capitalism”. Dat project wordt 
geleid en gesteund door grote stichtingen (Ford, Rockefeller), bedrijven (onder andere 
Estée Lauder, Johnson & Johnson, Visa and MasterCard), de Rothschild familie, de VN 
en de OECD — de crème de la crème van het WEF en zijn primaire stakeholder 
organisaties. 
forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/09/pope-francis-partners-with-corporate-titans-to-make-
capitalism-more-inclusive-and-fair-is-this-for-real-or-just-corporate-virtue-signaling/; 
382 youtube.com/watch?v=HeMsaN6xjAQ&feature=emb_logo (CorbettReport.com) 
383 weforum.org/platforms 
384 Norman Cohn, The Pursu i t  o f  the Mi l l enn ium (1957) 

https://www.youtube.com/watch?v=VHRkkeecg7c
https://greatreset.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho
https://www.activistpost.com/2020/10/covid-19-lockdowns-are-in-lockstep-with-the-great-reset.html
https://www.youtube.com/watch?v=yXWiumjOyYE
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/09/pope-francis-partners-with-corporate-titans-to-make-capitalism-more-inclusive-and-fair-is-this-for-real-or-just-corporate-virtue-signaling/
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/09/pope-francis-partners-with-corporate-titans-to-make-capitalism-more-inclusive-and-fair-is-this-for-real-or-just-corporate-virtue-signaling/
https://www.youtube.com/watch?v=HeMsaN6xjAQ&feature=emb_logo
https://www.weforum.org/platforms
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future”. Ieder van die platformen berust op de vooronderstelling dat de 
elite er op korte termijn in zal slagen een Nieuwe Mens te maken, eerst nog 
een fusie van vlees en bloed en digitale, telecommunicatie- en 
nanotechnologie, maar later—liefst zo snel mogelijk—zonder vlees en 
bloed. De toekomst, volgens het WEF, is een wereld van robotten, 
gecontroleerd door robotten tot groot jolijt van de neoliberale / 
neosocialistische elite. Het programma van het WEF is een update van de 
wens van Woodrow Wilson (zie boven, pagina 180): “We willen dat een 
klasse van personen een liberale opleiding heeft, en we willen een andere 
klasse, een in elke maatschappij noodzakelijkerwijs veel grotere klasse van 
programmeerbare en willekeurig herprogrammeerbare robotten.” Immers, 
robotten zijn, althans in theorie, de perfecte sociopaten (zie boven, pagina 
164). Zij zijn gemaakt om onvoorwaardelijk te doen wat hun gezegd wordt, 
niet om hun programmeurs, laat staan de financiers van hun programmeurs 
ter verantwoording te roepen en aansprakelijk te stellen. 

In een publicatie op de website van het WEF schetst Ida Auken (Deens 
Minister van Milieu, 2011-2014) “een scenario” van een wereld zonder 
privacy of eigendom. Een scenario is een “dit zou kunnen” verhaal, ofwel 
een geruststellend sprookje voor het slapengaan ofwel een ijzingwekkende 
horror story om lastige kindertjes te intimideren. Het is in elk geval bedoeld 
voor een publiek dat nog niet, of niet langer, bekwaam is werkelijkheid en 
fictie te onderscheiden. Auken kiest voor sprookjes. Zij spreekt en schrijft 
voor een Peter-Panpubliek van kindjes die weigeren volwassen te worden. 
In “Welcome to 2030”385 beschrijft zij hoe het leven in 2030 er zou kunnen 
uitzien, wanneer “ik niets bezit, geen privacy heb en het leven nog nooit zo 
goed is geweest”. Het is een echo van het communistische paradijs dat 
Marx zijn lezers in Die Deutsche Ideol og ie  voorspiegelde (zie boven, 
pagina 128) — met dit verschil: Marx had het excuus niet te weten wat een 
dergelijk paradijs in de praktijk betekent. In het sprookje van Auken zijn 
winkelen en bezit in 2030 achterhaald, omdat alles wat ooit een product 
was, nu een dienst is. Wat wij nodig zullen hebben (eten, onderdak, vervoer, 
medische verzorging, onderwijs, kortom, alles “waar wij recht op hebben”, 
zie boven, pagina 166) krijgen wij gratis of in leen van de overheid, die dus 
al die dingen in eigendom heeft. Vrij vertaald: wij zullen leven van 
aalmoezen en van leningen, die alleen “gratis” lijken, indien wij geen 
rekening houden met de voorwaarden die de overheid oplegt voor het 
gebruik van wat zij ons leent: wat wij ermee mogen doen, hoelang wij het 
mogen gebruiken, en in welke toestand wij het moeten teruggeven, hoe 
vaak de overheid zal komen controleren, en dergelijke. In ieder geval 
moeten wij niet denken aan een eigen auto of zelfs een eigen woning 
“omdat iemand anders onze vrije ruimte [moet kunnen gebruiken] wanneer 
wij die niet nodig hebben”, bijvoorbeeld om er een vergadering of een 
feestje te organiseren. U hoeft niet te vragen wie beslist of u iets nodig hebt 
of voor hoelang. Zorgen als “levensstijlziekten, klimaatverandering, de 
vluchtelingencrisis, aantasting van het milieu, overbelaste steden, waterver-

                                                   
 

385 weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/ 

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/


 
 

199 
 

vuiling, luchtvervuiling, sociale onrust en werkloosheid” zullen tot het 
verleden behoren. Nog slechts een levensstijlziekte zal geduld worden, nee, 
verplicht zijn: ongeneeslijke sociopathie.  

Tijdens de bijeenkomst, in 2019, van de Global Future Councils van het 
WEF, voorspelde Auken hoe de wereld er in de toekomst uit kan zien “als 
we de oorlog tegen klimaatverandering winnen”.386 (Herinner u: dat is de 
“oorlog tegen de mensheid”, zie boven, pagina 192). Tegen 2030, wanneer 
de CO2-uitstoot sterk zal zijn verminderd, zullen mensen in een wereld 
leven waar water en lucht veel schoner zijn dan nu — wellicht zo schoon 
als zij waren voor de Eerste Industriële Revolutie, toen er veel minder 
mensen waren en de overgrote meerderheid van hen in diepe armoe 
leefden. Door de verschuiving van het kopen van goederen naar het 
gebruiken van diensten, zal de behoefte aan geld verdwijnen, omdat mensen 
steeds minder aan goederen zullen uitgeven — diensten zijn immers 
“gratis”, althans voor lieden die onvoorwaardelijk tevreden zijn met de 
dienstverlening van de overheid. De werktijd zal krimpen en de vrije tijd zal 
toenemen. Immers, zoals iedereen verondersteld wordt te weten, tegen 
2030 zal de maatschappelijke productie zo goed als volledig geautoma-
tiseerd zijn, zodat mensen niet veel meer te doen hebben dan zich te wijden 
aan maatschappelijk irrelevante maar door de overheid toegestane vrijetijds-
bezigheden.  

Waar echter niemand verondersteld wordt aan te denken is dit: hoeveel 
van die maatschappelijk irrelevante mensen zal de overheid van 
sprookjesland bereid zijn te onderhouden? Een van de topprioriteiten van 
de overheid in 2030 zal immers geboortecontrole zijn, om de wereld-
bevolking naar “een aanvaardbaar niveau” te brengen. Vraag niet 
“Aanvaardbaar voor wie?” Vraag ook niet “Welk niveau?” Het is stil 
geworden rond Paul Ehrlich, de auteur van The Populat ion Bomb  (1968) 
en van voorspellingen als deze: “Over tien jaar is al het belangrijke 
dierenleven in de zee uitgestorven. Grote delen van de kustlijn zullen 
geëvacueerd moeten worden vanwege de stank van dode vissen”(1970); 
“Tegen het jaar 2000 zal het Verenigd Koninkrijk gewoon een kleine groep 
verarmde eilanden zijn, bewoond door zo'n 70 miljoen hongerige mensen” 
en “Als ik een gokker was, zou ik zeggen dat er een 50% kans is dat 
Engeland in het jaar 2000 niet zal bestaan” ( 1971).387 Ondanks het 
rampzalige falen van zijn demografische voorspellingen, bleef Ehrlich een 
held van de milieubeweging omdat hij beweerde dat de “optimale 
bevolking” van de wereld minder is dan twee miljard — er zijn nu bijna 
acht miljard mensen — en aandrong op een nooit eerder geziene 
herverdeling van rijkdom om een einde te maken aan de overconsumptie 
van hulpbronnen. Die nadruk op “herverdeling” maakte hem populair bij 
de ouderwetse linkerzijde, die niet begreep dat een demografisch zinvolle 
herverdeling ten gunste van de kleine elite moet uitdraaien. Er is immers 
“overconsumptie” doordat er zes miljard mensen teveel zijn. De 

                                                   
 

386 weforum.org/agenda/2019/10/what-happens-if-we-beat-climate-change/ 
387 en.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich 

https://www.weforum.org/agenda/2019/10/what-happens-if-we-beat-climate-change/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich
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geaggregeerde consumptie van de superrijke elite is slechts een minuscule 
fractie van die overconsumptie. Herverdeling, zoals begrepen door 
ouderwets Links, leidt onvermijdelijk tot nog meer consumptie van 
“hulpbronnen” — dat is duidelijk voor al wie de geschiedenis kent van het 
Westen in de negentiende en de twintigste eeuw, en van de wereld in de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. Het WEF weet dat maar al te goed. 
Juist daarom stuurt het aan op extreme concentratie van beslissingsmacht. 
De vraag “Wie krijgt wat, hoeveel, wanneer en voor hoelang?” is, praktisch 
gesproken, alleen zinvol, indien degenen die haar beantwoorden de 
volledige controle hebben over wat er te verdelen valt. 

Evenmin mag men denken aan wat er gaat gebeuren wanneer blijkt dat 
het Establishment niet zo eensgezind, eendrachtig en almachtig is als het 
WEF ons wil doen geloven. Onenigheid binnen het Establishment is, 
historisch beschouwd, vaak genoeg een prelude tot onrust en zelfs 
burgeroorlog. Maar daar willen Schwab en de zijnen niet van weten: 
“Shaping the future of war” is geen WEF platform, hoewel in hun wereld 
elke burgeroorlog een wereldoorlog is die met computers en robotten 
uitgevochten wordt. Dat wil zeggen: het eerste objectief van elke 
oorlogvoerende partij zal erin bestaan de technologische infrastructuur van 
de tegenpartijen uit te saboteren en uit te schakelen. Dat is geen 
infrastructuur die op energie uit windmolens en zonnepanelen draait. Zij 
vereist koelinstallaties die miljoenen liter water nodig hebben om te beletten 
dat de computers door verhitting zichzelf onklaar maken. “Cyberwarfare” 
vereist enorme investeringen in artificiële intelligentie om een fractie van 
een nanoseconde sneller dan de tegenpartij computervirussen te verspreiden 
en vijandige virussen te detecteren en te neutraliseren, autonoom 
opererende “killer robots” en “slimme” bommen en raketten te lanceren  of 
the onderscheppen.  

Enorme investeringen in artificiële intelligentie, voor welk doel dan ook, 
gaat onvermijdelijk ten koste van investeringen in natuurlijke intelligentie 
of, zoals men vroeger zei, opvoeding van mensen tot mensen onder 
mensen — maar die is, op de keper beschouwd, onverenigbaar met het 
vermaatschappelijkingsproces dat voor alle progressieve ideologen 
essentieel is om hun doelstelling, totale controle over anderen, te 
verwezenlijken. Elke progressief waant zich een lid van de toekomstige elite 
die dergelijke controle zal uitoefenen. De progressieven van het WEF 
onderscheiden zich alleen door ervan uit te gaan dat de bestaande elite de 
beste kansen heeft om mondiale vermaatschappelijking tot een goed einde 
te brengen. 

Het vergt niet veel verbeelding om de onder het coronabeleid ingevoerde 
sluipende criminalisering van het dagelijkse leven en de systematische uit-
dunning van een nog enigszins zelfstandige middenklasse als onderdelen 
van een “Great Reset” te interpreteren. Op een slavenplantage vindt men 
geen zelfstandige middenklasse. Tussen de meesters en de slaven zijn er 
alleen opzichters en bewakers. Dat Leitmotiv van de elitaire revolutionairen, 
totale controle voor de elite en totale slavernij voor de rest,  kenden wij al 
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uit de dystopische romans van Aldous Huxley en George Orwell:. 
Terugblikkend op zijn Brave New World  (1932), merkte Huxley op: 

De belangrijkste Manhattanprojecten van de toekomst zijn groot-
schalige, door de overheid gesponsorde onderzoeken naar wat de 
politici en de deelnemende wetenschappers ‘het probleem van geluk’ 
zullen noemen — met andere woorden, het probleem mensen te doen 
houden van hun slavenbestaan... Naarmate de politieke en economi-
sche vrijheid afneemt, neemt de seksuele vrijheid vaak compenserend 
toe. En de dictator (tenzij hij kanonnenvoer nodig heeft...) zal er goed 
aan doen die vrijheid aan te moedigen. In combinatie met de vrijheid 
om te dagdromen onder invloed van drugs en films en de radio, zal 
seksuele vrijheid zijn onderdanen helpen zich te verzoenen met de 
slavernij die hun lot is.388 

Dat was in 1953. Voor de quasivolledig gesocialiseerde mens, door 
omvattende maatschappelijke, artificiële structuren geïsoleerd en vervreemd 
van alles wat op natuurlijke wijze leeft, blijven, naast het maatschappelijk 
geproduceerde aanbod van entertainment, nog alleen de eigen geest en het 
eigen lichaam kleine maar, althans na de werkuren, vlot toegankelijke 
speeltuintjes. De eigen geest moet echter gecultiveerd worden en dat vergt 
tijd en inspanning en riskeert onvrede te scheppen met de maatschappelijke 
werkelijkheid. Het eigen lichaam biedt meer en minder lastige mogelijk-
heden: steriele seks, bodybuilding, sporten, tatoeages, piercings, zelf-
verminking, druggebruik, slikken en spuiten, alcoholisme, “uit de bol gaan”, 
uitzinnige haartooien, verkleedpartijen en plastische chirurgie. Obsessie met 
het eigen lichaam en fantasieën over de radicale verandering ervan maken 
het slavenbestaan draaglijk — aldus Huxley.  

Schwab en zijn volgelingen hebben echter geen boodschap aan die 
“compenserende vrijheid”. Voor hen moet elk aspect van de persoonlijke 
identiteit moet compleet programmeerbaar en herprogrammeerbaar zijn — 
dat is evident, want het idee van een persoonlijke, eigen identiteit is 
onverenigbaar met de complete vermaatschappelijking waar zijn “Great 
Reset” op neerkomt: niemand zal nog iemand zijn. Niemand?  Niet echt: 
we moeten een uitzondering maken voor de elite. Haar revolutionaire 
missie zal pas geslaagd zijn, wanneer de rest van de mensheid uit zielloze, 
willoze robotten bestaat, voor immer verlost van “de verlammende last van 
Goed en Kwaad” en onvoorwaardelijk tevreden met alles wat “de 
maatschappij” hun bij wijze van aalmoes of lening gunt. Laat de elite weg en 
wat rest is Alphaville.389 

De combinatie van elektronische contactopsporing en elektronisch 
betaalverkeer, van alomtegenwoordige elektronische surveillance en crowd 
control technieken biedt inderdaad de mogelijkheid op korte termijn hele 
maatschappijen om te vormen tot een hypermodern Panopticon (de 
modelgevangenis ontworpen door de Engelse utilitarist Jeremy Bentham, 

                                                   
 

388 A. Huxley, Brave New World, Foreword, Bantam Books, New York, 1953, p. xii., ook 
Huxley's Lezing voor de Tavistock Group, California Medical School (1961), geciteerd in 
lewrockwell.com/lrc-blog/a-cowering-new-world/ 
389 en.wikipedia.org/wiki/Alphaville_(film) 

https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/a-cowering-new-world/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphaville_(film)
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1748-1832). In een Panopticon zou men met een minimaal aantal — 
uiteindelijk zelfs zonder — bewakingspersoneel een massa gevangenen / 
burgers door pure intimidatie onder controle moeten kunnen houden. 
“Gehoorzaam of sterf. Gehoorzaam ook als uw gehoorzaamheid dodelijk 
is, niet alleen voor anderen maar ook voor uzelf.” In het coronajaar werd 
duidelijk dat dergelijke intimidatie werkt.  

Wie zich door angstaanjagende boodschappen laat verlammen, geeft niet 
langer om vrijheid — niet om zijn vrijheid en niet om die van anderen. Wie 
zonder vrijheid leeft, is al dood. Hij is een zombie. De “angst voor de 
vrijheid”, waar Erich Fromm in 1941 de opkomst van autoritaire en 
totalitaire ideeën en bewegingen in het twintigste-eeuwse Westen aan 
toeschreef, is nog altijd een ongeëvenaarde voedingsbodem voor een beleid 
van waanzin, willekeur, terreur en tirannie. Sic transit gloria mundi. 
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FIGUREN 

“““OOOvvveeerrrsssttteeerrrfffttteee”””   222000111777   (((wwweeeeeekkk   222)))   –––   222000111999   (((wwweeeeeekkk   777)))   

Alle oorzaken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron euromomo.eu/graphs-and-maps (jjjj-x = kalenderweek x van jaar jjjj) 

Verklaring Z-score: euromomo.eu/how-it-works/what-is-a-z-score/ 

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
https://www.euromomo.eu/how-it-works/what-is-a-z-score/


 
 

204 
 

“““OOOvvveeerrrsssttteeerrrfffttteee”””   222000222000   

Alle oorzaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron euromomo.eu/graphs-and-maps (jjjj-x = kalenderweek x van jaar jjjj) 

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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EEEUUURRROOOMMMOOOMMMOOO   (((ooovvveeerrrsssttteeerrrfffttteee   ———   aaalllllleee   oooooorrrzzzaaakkkeeennn)))      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Noteer de zomerpiek in 2020, vrijwel uniek voor België ] 
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BBBEEELLLGGGIIIËËË   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vergelijking van de evolutie van de corona-epidemie in België, met 

een “harde” aanpak, en Zweden (zie hieronder, pagina 209), met een “laks” 
beleid, is instructief. Beide landen zijn goed vergelijkbaar qua bevolkings-
aantal (11,5 miljoen; 10 miljoen), verstedelijking (hoewel veel groter dan 
België is Zweden een uiterst geürbaniseerd land: 87% van de Zweden 
wonen in stedelijke gebieden die minder dan 2% van het grondgebied 
beslaan), per capita welvaartspeil (in 2019: $54.545; $55.850, volgens 
gegevens van de Wereldbank), uitgaven voor gezondheidszorg (in 2017, 
percent van GDP of Bruto Binnenlands Product: 10%; 11%, volgens de 
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WGO); en passagiers op de nationale luchthavens (2018, Brussel 25,7 
miljoen; Stockholm 27 miljoen). België is wel meer export gericht dan 
Zweden (2019, 82%; 47%, % van GDP, volgens de Wereldbank). Uiteraard 
duurt de winter langer in Zweden dan in België. 

Voor beide landen is het seizoengebonden karakter van de covid19 
epidemie duidelijk te zien. Noteer dat, voor “nieuwe gevallen per dag”, de 
y-as in de grafiek voor België een bereik van 0-12.500 heeft, en voor 
Zweden een bereik van 0-2.000. Voor “nieuwe sterfgevallen per dag” is het 
bereik 0-400, voor België; voor Zweden en 0-124. De voorjaarspiek van 
coronasterfgevallen valt in beide landen in de tweede week van april, met 
een dagrecord van meer dan 300 covid19 doden in België en ongeveer 120 
in Zweden. In België daalt het aantal sterftegevallen daarna spectaculair, 
terwijl het in Zweden aan een meer gezapig tempo vermindert.  

In Zweden stijgt het aantal besmettingen gestaag tot in de vroege zomer, 
waarna het stabiliseert op een laag niveau. In België begint op vrijwel 
hetzelfde moment de tweede besmettingsgolf. De lichte stijging in de 
sterftecijfers, in augustus, is hoogstwaarschijnlijk een effect van een 
krachtige hittegolf en van het feit dat een aantal besmette mensen door de 
hitte stierf. Die golf is dus waarschijnlijk louter een gevolg van de “testgolf” 
die in de zomer van 2020 op gang kwam. PCR tests vinden gemakkelijk 
onschadelijke besmettingen. Noteer dat in België op 23 september, volgens 
officiële cijfers, al 1 test per vijf personen was uitgevoerd; in Zweden, 1 test 
per 7. Dat betekent niet dat in België 1 op vijf mensen was getest. Het is 
immers mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat dezelfde mensen twee of meer 
keer getest werden (bijvoorbeeld, omdat zij of hun werkgever daarom 
vroegen, of omdat zij daartoe door het plaatselijke coronabeleid verplicht 
werden). Eenzelfde opmerking geldt uiteraard voor Zweden. Tests tellen is 
wat anders dan geteste personen tellen.  

Aan het einde van de zomer beginnen de sterftecijfers voor België 
opnieuw te stijgen. In Zweden is dat niet het geval, ondanks het feit dat er 
ook daar een fikse verhoging is van het aantal nieuwe gevallen. Het zou 
nuttig zijn te weten hoe in de twee landen “nieuwe gevallen” worden 
vastgesteld — met andere woorden of iemand die in België in de statistiek 
voor “nieuwe gevallen” wordt opgenomen, ook in Zweden hetzelfde 
statistische lot zou overkomen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de statistiek 
“nieuwe coronasterfgevallen”. Met telt wat men wil tellen. Daarom is het 
veel relevanter, en objectiever, alleen naar de schommelingen in absolute 
sterftecijfers te kijken (zie hierboven, pagina 204) 

 

Het lijkt erop dat de strenge maatregen in België geen effect hadden op de 
voorjaarspiek maar wel de ontwikkeling van groepsimmuniteit hebben 
afgeremd en dus het risico creëerden dat in het najaar en de winter, bij 
slechtere weersomstandigheden en het begin van het griepseizoen opnieuw 
oversterfte optreedt. Het Zweedse beleid, gebaseerd op gevestigde epidemi-
ologische inzichten en niet op paniekerige overreacties, had uiteraard ook 
geen effect op de voorjaarspiek, maar lijkt wel het verwachte resultaat op te 
leveren voor wat groepsimmuniteit betreft.  
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[ Zuidelijk halfrond: winter valt samen met zomer in noordelijk halfrond ] 
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RRRKKKIII   ---   IIIFFFLLLUUUEEENNNZZZAAA   
https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2019_2020/2020-36.pdf 

Sinds de 26ste week van 2020 werden in Duitsland in het Sentitelsysteem 
(artsenpraktijken, ziekenhuizen) nog alleen rhinovirussen gesignaleerd, die 
dus waarschijnlijk de oorzaak zijn van de recente opstoot van ademha-
lingsproblemen. 

Linker y-as: Aantal ingezonden monsters (totaal) 
Rechter y-as: Percent positieve monsters (per type virus) 

https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2019_2020/2020-36.pdf
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MMMaaassskkkeeerrrsss   

 
 

https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-

1918-flu-pandemic-they-were-useless/ 

 

Maskerplicht  t ijdens de Spaanse -gr iepep idemie  in 1918  

 

Vergelijking van de sterftecijfers per 100.000 inwoners in twee Amerikaanse 
steden: 

 
(25 oktober 2018: Maskers verplicht in Stockton, Californië) 
(27 november 2018: Maskers niet langer verplicht in Stockton) 
(Geen verplichting in Boston, Massachusetts) 

https://sherifenley.blogspot.com/2020/03/san-joaquin-county-and-spanish.html 

 
 

https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic-they-were-useless/
https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic-they-were-useless/
https://sherifenley.blogspot.com/2020/03/san-joaquin-county-and-spanish.html
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PPPCCCRRR   TTTeeessstttsss   

 
 
Percentage van door kweek van celcultuur bevestigde positieve PCR 

tests. Uit monsters die meer dan 33 amplificatiecycli nodig hadden om een 
positieve PCR test op te leveren, konden de onderzoekers geen positief 
testende cultuur kweken. 

 

 
 
 

Fig. 1 Percentage of positive viral culture of SARS-CoV-2 PCR-positive 
nasopharyngeal samples from Covid-19 patients, according to Ct value (plain line). 
The dashed curve indicates the polynomial regression curve 
 

Bernard La Scola, Marion Le Bideau, Julien Andreani, Van Thuan Hoang, 
Clio Grimaldier, Philippe Colson, Philippe Gautret, Didier Raoult, “Viral 
RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge 
of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards”, European Journal 
of Clinical Microb iology & Infect ious Diseases  (2020) 39:1059–1061, 27 
april, 2020 

 
(https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9) 

Abstract 

… Het is van het grootste belang om te bepalen wanneer een behandelde 
patiënt als niet langer besmettelijk kan worden beschouwd. Correlatie 
tussen succesvolle isolatie van virus in celkweek en Ct-waarde van 
kwantitatieve RT-PCR gericht op het E-gen suggereert dat patiënten met Ct 
boven de 33-34 die ons RT-PCR systeem gebruikt niet besmettelijk zijn. Zij 
kunnen dus worden ontslagen uit ziekenhuiszorg of strikte opsluiting voor 
niet-gehospitaliseerde patiënten. 

https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9
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