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� _Introductie door Wybren van Haga

Met hoe veel open heid zijn we be reid te kij -
ken naar de toe komst? Dur ven we te le ren
van ge maak te fou ten, dur ven we te ve ran de -
ren en hoe veel moed is daar voor no dig? We
heb ben al le maal te ma ken met de ‘pandemie’
en die is nog niet voor bij. Bo ven dien gaan we 
de ge vol gen nog de cen nia lang voe len. Co ro -
na is het laat ste jaar voor mij als par le ments -
lid en woord voer der op dit ge bied  meer dan
een dag taak ge weest. Het was veel lui ste ren,
le zen, denk en, speu ren, me door ber gen in for ma tie en dis in for ma tie
wor ste len. Daar in was ik ui ter aard niet de eni ge. Zo als er in Ne der -
land 17 mil joen bonds coaches zijn, telt ons land ook 17 miljoen
Corona-experts.

Het stre ven was om met een on af hank elij ke blik naar Co ro na (Co -
vid-19)  te kij ken. Dat wil zeg gen niet mee te gaan met de waan van
de dag maar het se rieus te ne men en ook over de lange ter mijn na te
denk en. Dat be te kent voor mij, met zo wel een tech ni sche als een ju ri -
di sche ach ter grond dat ik de ar gu men ten voor en te gen een be paal de
op vat ting wil we gen, en dat is meer dan mee gaan met wat er in me -
dia, door de re ge ring en de experts wordt aangedragen.

Ver vol gens heb ik dat al le maal ge pro beerd ook uit te dra gen, in de -
bat ten in de ka mer, in in ter views en op tre dens. Dat was niet al le maal
even con sis tent, want het voort schrij dend in zicht speel de ze ker een
rol. Meer en meer werd be kend over dit kwa lij ke vi rus, over be han -
del met ho des, vac ci na tie mo ge lijk he den maar ook over mu ta ties en
over an de re pan de mie-drei ging en. Het is niet be paald een in spi re rend 
dos sier. Mijn op stel ling ter zake bleek af te wij ken van die van de
mees te an de re po li tie ke par tij en. Met een paar collega’s vorm den we
een min der heid, die wel dui de lijk van zich liet ho ren met zorg vul dig
ge ko zen en we ten schap pe lijk on der bouw de ar gu men ten. He laas wer -
den die vaak ter zij de ge scho ven op grond van angst, on kunde of een
religieuze obsessie met niet kloppende modellen van het RIVM.
Ik zie me zelf niet als fa na tie ke cri ti cus van het Co ro na-be leid. Ik heb
be grip voor de moei lij ke keu zes die ge maakt zijn en de on ver wach te
ont wik ke ling en die het hoofd ge bo den moes ten wor den. Ik heb wel
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vraag te kens ge plaatst, als dat no dig was en ge pro beerd voor me zelf 
en de bur ger een dui de lijk en eerlijk beeld te krijgen. 
Die op stel ling is bij een deel van het pu bliek blijk baar goed aang -
esla gen, bij de jong ste ver kie zing en was ik blij ver rast door het
aan tal kie zers dat op mij heeft ge stemd. Ik zie dat als aan spo ring
om ook verd er te wer ken aan een on af hank elij ke stel ling na me, con -
struc tief en dui de lijk, geen moei lij ke taal, geen jar gon maar be grij -
pe lijk voor de Ne der lan der, die mij ziet als zijn of haar ver te gen -
woor di ger, daar in de Haagse politiek. 

Co ro na is nog niet ver sla gen, de ont wik ke ling en gaan verd er, er
dui ken  de ge brui ke lij ke mu ta ties op, er zijn pro ble men met de vac -
cins, met de zie ken huis ca pa ci teit, met de lock down en de maat re ge -
len. Er is nu weer wat ver soe pe ling en dat juich ik toe maar de si tu -
a tie is ze ker nog niet sta biel. We zijn er nog niet en het wordt
steeds dring en der om ook de si tu a tie na de pan de mie in te schat ten, 
mis schien ons voor te be rei den op nog meer van der ge lij ke be drei -
ging en maar ook om een vi sie te ont wik ke len over wat hier na
komt, een post-co ro na plan van aan pak. Al was het al leen maar om
de enor me scha de die het co ro na be leid van het der de ka bi net Rut te
heeft aang ericht enigs zins te her stel len. En om te evalueren hoe het
zo ongelofelijk mis heeft kunnen gaan. 
Wat mij be treft bij voor keur via een par le men tai re en quête. Zo dat
ui tein de lijk be paald kan wor den of het niet mee we gen van de ne -
ven scha de, het stel sel ma tig ob stru e ren van on der zoek naar me di cij -
nen, het slui ten van scho len en wink els, het ver plich ten van mond -
kapjes, het niet op scha len van het aan tal IC-bed den, ui tein de lijk ge -
kwa li fi ceerd kan wor den als de ge lijk be leid. Of dat de con clu sie
moet lui den dat deze ‘leiders’ ge faald heb ben en ver volgd zullen
moeten worden voor hun verwijtbare fouten.

Het gaat er niet al leen om de toe komst te voor spel len maar voor al
om te zor gen dat die er komt, zo als Antoi ne de St. Exu pe ry ons
voor hield. Dat vraagt om een bre de in steek, geen kor te ter mijn
nood oplos sing en, niet snel wat pleis ters voor de won den maar in te -
graal denk en en ver vol gens daad krach tig aan de gang gaan. Daar in
speel ik als po li ti cus een rol in en het blijft voor mij dus stu de ren
en zoe ken en dan loop je te gen de meest waan zin ni ge maar ook de
meest verrassende inzichten aan.
In mijn zoek tocht naar de waar heid ach ter de mon di a le Co vid-19
‘pandemie’ heb ik ge bruik kun nen ma ken van vele kri ti sche denk -
ers, zo als Pier re Ca pel, Ka rel van Wol fe ren, Wil lem Engel, Car la
Pee ters, Michae la Schip pers en vele an de ren uit ver schil len de dis -

2



ci pli nes. Dit heeft mij enorm ge hol pen bij het vor men van mijn me -
ning over co ro na, die ove ri gens con ti nu ve ran der de naar ma te er meer 
bekend werd over het virus.

Een tijd je ge le den ont moet te ik Luc Sala, dui de lijk ook een dwars -
denk er maar ook een cre a tie ve en pro duc tie ve doe ner en schrij ver.
Hij is ta me lijk breed ge o ri ënteerd, heeft veel bui ten land se con tac ten,
weet van ICT, we ten schap en me dia en neemt zich zelf ge luk kig ook
niet al te se rieus. Hu mor is be lang rijk. We heb ben een ge lijks oor ti ge, 
mul ti dis ci pli nai re oplei ding, zijn bei de on der ne mer met enig suc ces
en dat maakt het ge mak ke lij ker om el kaars stand pun ten te de len en te 
waar de ren. Niet om dat hij al tijd ge lijk heeft, want dat is nog maar de
vraag. Zijn sug ges ties en in zich ten zijn be paald niet al le daags maar
het is in spi re rend met ie mand te pra ten, die out-of-the-box denkt,
daar in een breed ge bied be strijkt en dat ook nog allemaal in no-time
op papier (of het internet) weet te zetten.

De in zich ten, die Luc in dit boek naar vo ren brengt, zijn soms  niet
meer dan hy po the ses, wak ker ma kers en con fron ta ties en zo zie ik ze
ook. We heb ben, ze ker in de po li tiek, be hoef te aan een an der per -
spec tief, aan nieu we ver ge zich ten, door gaan op de oude toer kan niet
meer. We moe ten na denk en over wat er na Co ro na te ge beu ren staat
en hoe we dat gaan aan pak ken. Het gaat er niet al leen om hoe we met 
een pan de mie-drei ging om gaan of hoe we kos ten gaan de len. Er is
meer no dig, deze cri sis is zo als in de ti tel van dit boek staat, ook een
kan tel mo ment. Ding en moe ten ve ran de ren, op al ler lei ge bie den en
ze ker in re la tie tot de pro ble ma tiek rond kli maat, mi lieu, ener gie,
ong elijk heid, het markt denk en en hoe we als men sen om gaan met el -
kaar en het stre ven naar zing eving en ge luk. Daar bij spe len fun da -
men te le za ken mee als zeg gen schap, au to no mie, pri va cy, macht en
te gen macht, di ver si teit, de twee de ling in de maat schap pij, de fas ci na -
tie met groei maar dat al les is in mijn op tiek een uit da ging, geen
bedreiging. We moeten aan de slag maar eens goed analyseren wat er 
allemaal is gebeurd is ook nodig.

In dit boek gaat Luc Sala in op wat er fout (en goed) ging de af ge lo -
pen tijd. Hij is er dui de lijk niet erg po si tief over, zo als uit de ti tel ook 
wel blijkt. Zijn stel ling na me is nog al kri tisch en per soon lijk, hij
maakt geen ge heim van z’n frus tra tie en waar om hij dit boek sa men -
stel de. Dat maakt het ook hel der, we heb ben niks aan al ge meen he den 
en lof tui ting en, de zelf be ves ti gen de ge schied schrij ving die
ongetwijfeld gaat komen.
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Maar hij gaat verd er dan een kri tisch te rug kij ken. Hij geeft, in het
twee de deel over de post-Co ro na si tu a tie, ook een ana ly se van de
kern pro ble men die op ons af ko men. Hij geeft sug ges ties over waar
het vol gens hem naar toe moet, op hoofd pun ten en met goe de sug -
ges ties. Daar blijkt een heel bre de en ook doord ach te maat schap pij -
vi sie ach ter te zit ten maar hij schreef dan ook eer der al reek sen
boe ken over zijn in zich ten. Zijn op stel ling en de diep gang van z’n
spe cu la ties is ver ras send, ook voor mij. Ik ben het ze ker niet over al 
met hem eens maar ik vind het verfrissend en inspirerend. 

Het is hard no dig, dat dit soort vi sies ook naar bui ten ko men en we
het niet over la ten aan de plan bu reaus en mo del len bou wers en met
ver wa ter de com pro mis sen ge con fron teerd wor den. Het is be lang -
rijk dat er mul ti dis ci pli nair naar een cri sis wordt ge ke ken en daar -
om is het goed dat dit prik ke len de boek er is ge ko men. Als we een
cri sis uit slui tend la ten be oor de len en ma na gen door vi ro lo gen en
epi de mi o lo gen die ver vol gens po li ti co lo gen en ge schied kun di gen
mo gen adviseren dan levert dat per definitie niet de beste koers op.

Ik kan me voor stel len dat som mi ge ding en in dit boek ook de le zer
zul len ver ras sen en weer stand oproe pen en als ket te rij in de kerk
van het ra ti o na lis me en ma te ri ële cau sa li teit wor den ge zien. Dat is
dan wat mijn be treft goed voor de dis cus sie, die de ko men de tijd op 
al ler lei ni veaus ge voerd moet wor den. De toe komst gaat ons al len
aan, het over la ten aan wat ex perts en po li ti ci lijkt me on vol doen de,
een bre de maat schap pe lijk dis cus sie is ze ker no dig. Een dis cus sie
zon der voo ring eno men heid, zonder angst en met respect voor alle
expertisegebieden. 

Luc Sala is in dit boek eer lijk, mis schien een tik je bot maar laat in
ie der ge val niet on ver let dat hij wordt ge leid door spi ri tu e le in zich -
ten, dat ethiek en mo raal hem ra ken, in zijn ei gen per spec tief. Het
is, zo als hij aang eeft, een per soon lij ke vi sie, niet nood za ke lijk ob -
jec tief maar juist in het sub jec tie ve veel ech ter en eer lij ker dan veel 
wat er over Co ro na en de toekomst wordt gezegd. 
Het is geen mak ke lij ke kost ge wor den, zijn stijl is nog al di rect en
met heel veel in for ma tie in ie de re zin. Het is wat de Ame ri ka nen
noe men ‘a stre am of consciousness’ maar ik kan ie der een aan ra den
om even door te bijten.

Wy bren van Haga

Ka mer lid (Frak tie Van Haga)
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� _1 Inleiding

Het is een ing rij pen de pe ri o de ge weest en we zijn er nog niet uit. Co -
ro na heeft er in ge hakt, het was een kou de douche, ont nuch te rend.
Hoe kon dit ge beu ren, al les leek toch goed ge re geld en dan hup,
moes ten we le ven met ing rij pen de be per king en, za ten we ons thuis te 
ver bij ten, af stand hou den en mondkapjes op in de winkel.

Onder baby-boom ers (waar ik bij hoor) had den we het er wel eens
over, dat we ei gen lijk nooit een ech te ramp, oor log of een mas sa le te -
gen slag had den ge kend. We wa ren wat dat be treft een ge luk ki ge en
wel va ren de ge ne ra tie, we had den niet te kla gen, be hal ve dan mis -
schien over onze ge zond heid en dat het met het mi lieu en kli maat en
de ong elijk heid toch niet goed ging, zo wel in ons land als mon di aal.
Maar dat per spec tief is door de Co ro na-cri sis dras tisch on der uit ge -
gaan. Plot se ling za ten we in een soort oor logs- zone, met lock down,
ang sten en be per king en en moes ten de con fron ta tie met een in
aanvang onbeheersbaar virus aangaan.

Het was niet he le maal on ver wacht. Bij de mil len ni um-wen de zag het
er al naar uit dat de een en twin tig ste eeuw geen rus ti ge tijd zou wor -
den. Er wa ren drei gen de wol ken. De twin tig ste eeuw had ons veel
moois en nieuws ge bracht maar het was dui de lijk dat die ont wik ke -
ling en in de tech no lo gie, de schaal ver gro ting, de be vol kings ex plo sie
en de glo ba li se ring een be drei ging in hiel den en een prijs had den. Mi -
lieu, kli maat, een groei en de kloof tus sen rijk en arm, de grond stof -
fen schaar ste, wel vaarts ziek ten, schul den last en fi nan ci ële in sta bi li -
teit; de pijn pun ten wa ren be kend. Daar was geen pro fe tisch in zicht
voor no dig. De in ter net-bub bel van overd re ven winst ver wach ting en
en van maar groot scheeps data en klan ten ver za me len klap te in 2001
en de bank en cri sis sloeg toe in 2008. De gro te klap per, so far, is het
Co ro na-vi rus in 2020. Er wa ren wel is waar aan wij zing en dat er een
grote pandemie aan zat te komen maar toch was niemand echt
voorbereid op wat er gebeurde. 

Een op zich las ti ge en niet on schul dig griep vi rus-uit braak in de stad
Wu han in Chi na werd snel een pan de mie. Er brak een mon di a le pa -
niek uit waar bij de re ac ties van met name de me di sche we reld en de
over heid de zaak ei gen lijk voor al er ger maak ten. Veel slacht of fers
zijn daard oor wel ge hol pen of ge red maar de ne ven scha de op men se -
lijk en so ci aal-eco no misch ter rein is enorm en groeit nog steeds, we
zijn er nog niet!
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Ik heb het, net als ie der een, over me heen la ten ko men maar wel
met veel frus tra tie, veel zor gen ook. De hele ont wik ke ling was
voor mij een uit ver gro ting van mijn per soon lij ke Co ro na ver haal.
Want hoe wel dat in het be gin voor mij niet dui de lijk was, had ik in
2018 op een in ter na ti o nal con fe ren tie een voor lo per en soort ge noot 
van Co ro na, na me lijk het SARS-vi rus op ge lo pen. Dat had al in die
tijd maar ook la ter mijn ge zond heid be hoor lijk aang etast. Ik ben er
toen mee naar de dok ter ge stapt, die con sta teer de te recht dat m’n
long en niet in orde wa ren en ver wees me door. Er wer den bij het
AMC in Amster dam waar ik eer der we gens een long ab ces op ge no -
men was ge weest, al ler lei tests ge daan, foto’s en een scan ge maakt. 
Co ro na was toen nog niet in beeld, nie mand stel de een an de re di ag -
no se dan dat het rest ver schijn se len wa ren van die eer de re ope ra tie;
er was wat lit te ken weef sel maar het ging wel over, ge duld. Toen de 
klach ten aan hiel den en er oe deem bij kwam (vocht in de be nen en
ach ter de long en) kreeg ik weer on der zoek en als me di ca tie plas pil -
len en weer scans en foto’s in het AMC maar ei gen lijk de zelf de di -
ag no se. Het zou ook nog aan m’n hart kunnen liggen, misschien
had ik wel hartfalen, dus ook daar maar pillen voor. 

Long Co ro na werd eerst niet (h)er kend
Het werd niet echt be ter, ik bleef moe, af en toe de pres sief, had
geen smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik
speur de het in ter net af en kreeg door, dat ik de symp to men van het
Post-SARS Syn droom ver toon de. Daar was in Azië veel over be -
kend want SARS had daar al eer der be hoor lijk huis ge hou den. Maar 
hier wis ten de huis arts en de long art sen van het AMC van niks. Dat 
syn droom ken den ze (nog) niet, ik beeld de me mis schien maar wat
in. Ook een or ga ni sa tie als het Long fonds ken de het niet, mijn
posts op hun Co ro na plein site wer den al snel ge cen su reerd, want ik 
zou men sen maar bang ma ken. Onte recht, want de nare waar heid
over het Post-SARS Syn droom is na me lijk dat dit in een aan tal ge -
val len nooit over gaat, de long blaas jes zijn dan on her roe pe lijk be -
scha digd. Dat wil de men niet ho ren, al wa ren er veel re ac ties van
an de re pa ti ënten op dat Co ro na plein met ver ge lijk ba re klach ten. Ik
ver tel de daar wat mijn er va ring en wa ren en hoe men me had be -
han deld maar dat ik daar bij de professor van het AMC bij naam
noemde was onvergeeflijk, ik werd er af gegooid. 
Dat was de si tu a tie tot de zo mer van 2020, toen de eer ste ver ha len
be gon nen op te dui ken over wat nu Long Co ro na heet en fei te lijk
Post-SARS/ CoVid Syn droom was. Er werd toen wel een goed on -
der zoek (door prof. Mar tijn Spruit van het CIRO) ge daan. Men
pro beer de het nog even als tij de lijk en over gaand te be noe men
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maar on der tus sen is dui de lijk dat Long Co ro na som mi gen, waar on der 
ik zelf, tot half-ge hand i cap te maakt en er is tot dus ver al leen maar wat 
symptomatische verlichting te bereiken.

Waar om dit boek?
In de ti tel ge bruik ik het woord fuc kup, dat trekt de aan dacht en ik
denk in der daad dat er van al les fout is ge gaan. Daar gaat het eer ste
deel van dit boek over maar dat im pli ceert niet dat er geen goed werk 
is ge le verd en zin ni ge be slis sing en zijn ge no men. Heel veel men sen
heb ben meer dan hun best ge daan, le vens ge red, en ze verd ie nen ook
meer dan een schou der klopje. De tijd zal le ren of de Ne der land se
aan pak goed heeft uit ge pakt. Voor lo pig zijn we nog geen
internationale Corona-aanpak topper.
Wil len we wat le ren van de hele si tu a tie dan is kri tisch kij ken naar de 
fou ten no dig. Even de roze bril af zet ten en, in het twee de deel, voor -
uit kij ken. Wel ke uit da ging en liggen voor ons?

Waar om wil ik al les nog een keer opra ke len? Dat is ze ker om dat het
mij helpt mijn frus tra tie over hoe het ge gaan is van me af te schrij ven 
maar ook om dat er te veel niet ge zegd is; er is niet ge noeg voor uit
ge ke ken, het bleef al le maal bij brand jes blus sen. Dat ik er over schrijf 
is niet nieuw voor me. Ik ben al tijd een soort me dia-ac ti vist ge weest,
had m’n ei gen on af hank elij ke te le vi sie sta ti on in Amster dam (Kleur -
net), was ac tief als co lum nist, jour na list en or ga ni seer de een aan tal
ke ren een re fe ren dum. Dat was vaak wer ken in de front li nie, veel rei -
zen, veel con fron ta ties en de mon stra ties, veel plaat se lij ke po li tiek
ook. Ge beur te nis sen als de dood van een zwer ver in Bu reau War -
moes straat, de G8 de mon stra ties en po li tie ge weld in Ge nua in 2001
en de rel len rond de Eu ro top in 1997 staan me nog hel der bij. Po li tie -
ge weld, lie gen de voor lich ters zo als des tijds Klaas Wil ting, draai en de
po li ti ci, be lang en ver streng eling. Ik heb het mee ge maakt en er op de
buis of in de krant en in pu bli ca ties ver slag van gedaan. Veel tegels
gelicht, veel gespit en veel rotzooi in het openbaar bestuur aan de
kaak gesteld.

Toen dan ook in 2020 het hele spek ta kel de zelf de trek jes van pa nie -
ke rig re a ge ren en  mis lei ding be gon te ver to nen, en ze ker toen in het
voor jaar van 2021 de de mon stra ties op het Mu seum plein en het Ma -
lie veld in beeld kwa men, was dat een trig ger. Ik kon er zo als veel an -
de ren met mij, niet om heen. De Co ro na-cri sis was niet al leen in de
zie ken hui zen, het was over al.  In de kran ten, op de te le vi sie, web si -
tes, blogs en vlogs, in do cu men tai res en de pers con fe ren ties op dins -
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dag maar ook wat er via de so ci a le me dia werd ge deeld, de
informatie-tsunami over deze crisis kon niemand ontgaan. 
Dat nog een keer opra ke len is ge noeg re den voor een boek maar
heeft dus ze ker te ma ken met mijn per soon lij ke frus tra tie, met her -
in ne ring en aan mijn meer ac tie ve tijd als jour na list en ca me ra man.
Door te lui ste ren naar kri ti sche com men ta ren be gon ik te mer ken
hoe men con se quent rom mel de met de in for ma tie en de cij fers.
Daar kwam dus bij hoe ik zelf opliep tegen het medische bastion. 
Co ro na was en is voor ve len na tuur lijk een ramp; het was al le maal
zeer be per kend en ernstig,. Dat ge voel werd ge voed door doem -
denk erig en bang ma kend nieuws in de pu blie ke me dia en me de de -
ling en van ho ger hand. Er kwa men naar mijn me ning overd re ven
maat re ge len maar over weer stand op bou wen en im mu ni teit ver be -
te ren hoor de je nie mand. Al die maat re ge len wer den, vaak vrij plot -
se ling en van bo ven af op ge legd, per pers con fe ren tie af ge kon digd.
Geen dis cus sie mo ge lijk. De po li tiek (het par le ment) mocht ach ter -
af soms nog een stem pel tje zet ten maar ech te twij fel kreeg nau we -
lijks een kans. Die maat re ge len wa ren toch no dig, zo werd be na -
drukt en we moes ten het voor al ‘samen’ oplos sen. Dat de bur ger,
de eer ste lijns ge zond heids zorg en de rest van de samenleving niet
werden geraadpleegd viel in het begin niet eens op.

Dat al les maak te me boos, ook wel op stan dig. Aang ezien ik al boe -
ken schreef over veel on der wer pen zo als ri tu e len, iden ti teit en
PTSS, ook in sa men hang met we ten schap pers uit de VS zo als prof.
Stan ley Krip pner, ging ik me verd er verd ie pen in Co ro na. Wat was
er be kend en wat werd er mis schien over het hoofd gezien? 
Ik kwam er bij voor beeld snel, in fe bru a ri 2020 al, ach ter dat in de
ve te ri nai re we reld een pro fy laxe (be scher ming) te gen Co ro na-griep 
bij die ren werd ge bruikt op ba sis van een spe ci fie ke darm bac te rie,
de Ente ro coc cus fae ci um. Waar om keek nie mand daar naar als
mid del voor de mens? Als pro bi o ti ca mid del is een kweek daar van
ge mak ke lijk in te ne men en erg goed koop te ma ken. Het was al ge -
woon te koop bij de dro gist. Maar vrij wel nie mand was dat op ge -
val len, hoe wel veel vi ro lo gen een ve te ri nai re ach ter grond heb ben.
Ik schreef daar ar ti ke len over op aca de mia.edu, een we ten schap pe -
lijk plat form waar ook mijn boe ken en an de re ar ti ke len staan, maar
veel re ac ties kwa men er niet, on danks de re fe ren ties naar an de re
pu bli ca ties. Mijn pos tings er over op het Co ro na plein van het Long -
fonds wer den na tuur lijk di rect ge cen su reerd, al leen de ‘officiële’
aan pak zou hel pen, de rest was kwakzalverij en zou mensen maar
op vreemde gedachten brengen. Ik kom er later in dit boek op
terug.
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Gaan de weg liep ik te gen veel meer rare ding en op. Over de el len de
om ade qua te on der steu ning en zorg te krij gen kan ik nog wel een
boek schrij ven. Bij de bu reau cra tie en de wan trou wi ge in stel ling bij
de SVB (so ci a le ver ze ke rings bank) ver bleekt de toe sla gen af fai re. En 
de voor lich ting, het ge doe met de cij fer tjes, er klop te niks van, we -
ten schap pe lijk ge zien was en is het ga tenk aas. Ook het aan tas ten en
per de creet op doe ken van de men sen rech ten en de te loor gang van de
grond wet te lij ke ga ran ties maak te me kwaad. Ik sprak daar uit voe ring 
over met prof. Cees Hamelink, hoogleraar op dat gebied.
Mijn vond sten en in zich ten deel de ik via in ter net en e-mail. In het be -
gin was er nog niet veel cen suur, la ter moest dat vaak met co de woor -
den, an ders ging en de fact-chec kers las tig worden.
Veel van wat er in dit boek staat is dus al eer der ge schre ven en naar
bui ten ge bracht maar ik heb het wel ge ac tu a li seerd. 
De re den om die schrijf sels nu, in mei 2021, bij el kaar als boek uit te
breng en en aan te vul len tot een con sis tent ge heel heeft ook te ma ken 
met de po li tie ke ont wik ke ling en. Mis schien dat dit boek som mi ge
men sen in Den Haag aan het denk en zet. Ik ben dan ook blij dat Wy -
bren van Haga, één van de be lang rijk ste Co ro na woord voer ders in
het par le ment, een in tro duc tie heeft willen schrijven.
Om het niet al te ver war rend te ma ken heb ik af ge zien van hele reek -
sen bron ver mel ding en en re fe ren ties, daar voor ver wijs ik naar mijn
pu bli ca ties op de aca de mia.edu website.

Hoop en ver trou wen
De le zer zal zich af vra gen waar om ik bij zo’n kri ti sche op stel ling
toch ver wacht, dat er spra ke is van een mo ge lijk nieuw be gin, van
een kan tel mo ment. Ik hoop na me lijk dat we van de hele si tu a tie zul -
len le ren en er be ter gaan uit ko men. Dat heeft te ma ken met het idee
dat niks toe val lig ge beurt en dat te gen sla gen vaak ook kan tel pun ten
zijn, mo men ten waar op een nieu we weg ing esla gen kan wor den. In
mijn le ven heb ik, met veel pijn en moei te, ui tein de lijk be gre pen dat
te gen sla gen en ziek te ui tein de lijk les sen zijn. We kun nen er iets van
op ste ken. Het is geen nood lot of toe val lig heid maar komt op ons af
als uit da ging, als een kans om iets of ons zelf te ve ran de ren. Om dat
be sef in be nar de si tu a ties toe te la ten is soms erg moei lijk. Deze in
es sen tie po si tie ve in stel ling is mijn per soon lijk perspectief, niet
rationeel te verdedigen maar wel diep gevoeld en doorleefd. 

Kan ik dus de Co ro na-cri sis zien als een les en een waar schu wing
aan de mens heid dat er iets moet ve ran de ren? Dat klinkt als een zwe -
ve ri ge wap pie-op stel ling maar wie be seft dat we voor al de laat ste
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eeuw nog al slor dig zijn om ge gaan met mi lieu, grond stof fen en de
na tuur kan dit mis schien mee voe len. Het is tijd om ons te be zin nen
op wat we de aar de (en ons zelf) heb ben aang edaan en dan is de Co -
ro na-cri sis een kracht i ge en ong e mak ke lijk waar schu wing maar
mis schien een be gin van een gro te ve ran de ring. Mis schien wel een
pa ra dig ma ver schui ving die veel verd er gaat dan wat min der rei zen
en thuis wer ken. Dit boek ver kent de om trek ken van die ver schui -
ving, waar bij we kun nen le ren van het verleden maar vooral
positief naar de toekomst kijken.

Ik wil niet de ‘officiële’ waar heid nog eens in was sen of die verd -
edi gen, dat laat ik graag aan an de ren over. Dit boek is voor al een
kri tisch kij ken naar wat er hier ge beur de. Niet zo zeer op ba sis van
wat er in de me dia en voor al op de so ci a le me dia al le maal over ge -
zegd en ge spe cu leerd werd maar door ei gen er va ring en en in zich -
ten in een ver band te plaat sen. Dat le vert een vrij per soon lij ke me -
ning op, een sub jec tie ve vi sie maar wel één die is door voeld en te -
gen het licht van m’n ‘geweten’ is ge hou den. Dat klinkt heel on we -
ten schap pe lijk maar zo als steeds dui de lij ker wordt, is dat de ma nier 
hoe wij men sen tot een me ning en be slis sing en ko men. En be slis -
sing en moes ten we ne men: gaan we mee met de lock down, no di gen 
we wel of niet vrien den uit, ra ken we onze kin de ren en kleink in de -
ren nog aan, la ten we ons vac ci ne ren of ge lo ven we in onze weer -
stand, ver plich ten we an de ren tot vac ci na tie, mond kapjes, han den -
was sen, gaan we niet meer onnodig reizen en alleen winkelen? Het
was nogal wat en het is nog niet voorbij. 

Dit boek is in ze ke re zin een oproep: bur ger, denk voor je zelf, ga
niet mee met wat wie dan ook je op dringt maar be slis zelf. Niet al -
leen in het stem hok je maar ie de re dag, want wij zijn het die de
bank en, de over heid, de me di sche we reld, de mar ke ting ex perts, de
so ci a le me dia plat forms en de in sti tu ties aan stu ren en al dan niet
hun gang hebben laten gaan.
Dat is wat ik wil la ten zien in dit boek en dat mag best wat an ders
uit pak ken dan wat u denkt of de des kun di gen vin den. Het is hier en 
daar be hoor lijk al ter na tief en zelfs wat re vo lu ti o nair. Maar het is
maar een per soon lij ke me ning, mis schien ook niet vol doen de ge -
fun deerd of be perkt in diep gang en mis schien denk ik er over een
tijd je weer an ders over. Maar dat maakt niet uit, het is ook een
oproep om uw ei gen ge luid, uw (on der buik-)gevoel en uw
ervaringen te delen.
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� _2 Wat is Corona nu eigenlijk

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

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

Co ro na, de naam wordt steeds aang epast en ging via COVID-19 naar 
SARS/CoVid-2 maar ik hou het dus maar op Co ro na, be reikt ver -
schil len de men sen op ver schil len de ma nie ren, maar meest al door de
lucht. De mees te men sen die be smet ra ken, heb ben lich te tot ma ti ge
symp to men en her stel len zon der op ge no men te hoe ven wor den. Er is
wel een sterf te kans, die wat ho ger ligt dan bij ‘normale’ griep maar
niet alarmerend hoger.

Het vi rus is erg be smet te lijk, kan zich ex po nen tieel snel ver sprei den,
de re pro duc tie fac tor R geeft aan hoe snel dat gaat in een be paal de
groep (po pu la tie). Het vi rus greep om zich heen, van uit Chi na be reik -
te het, met be smet te men sen mee rei zend, ui tein de lijk vrij wel de hele
we reld. Al snel be noem de de WHO (World He alth Orga ni za ti on) de
Co ro na uit braak tot een pan de mie. In veel lan den ging het ra zend -
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snel, was er ex po nen ti ële groei van de be smet ting en, wer den mil -
joe nen men sen po si tief ge test en deels ziek, in som mi ge landen als
de VS of Brazilië zelfs tientallen miljoenen mensen.
Er is van veel kan ten kri tiek ge weest, ze ker op de aan pak in het be -
gin. Onder meer is er een rap port van uit de WHO1 dat aang eeft dat
men de pan de mie niet erg goed heeft aang epakt, en er ernsti ge fou -
ten zijn ge maakt. De on der zoe kers zijn dui de lijk in het rap port. Re -
ge ring en wa ren on vol doen de voor be reid en re a geer den te traag en
te rug hou dend. De WHO kon geen vuist ma ken, po li tiek lei der -
schap ont brak en lan den die de ernst van het vi rus on der schat ten,
wer den daar niet of on vol doen de op aang espro ken. Dat klinkt dus
ook als een behoorlijke ‘fuckup’.

Bes met tings ge vaar, asymp to ma tisch
Bes met ting be te kent dat je Co ro na-vi ri o nen overd raagt aan een an -
der, die dan ook dra ger wordt en af hank elijk van het im mu ni teits ni -
veau al dan niet ziek te ver schijn se len ver toont. Bij symp to ma ti sche
in fec ties, dus met dui de lij ke symp to men, be gint vol gens het RIVM
de be smet te lij ke pe ri o de 2 da gen voor de start van de klach ten, en
ein digt als de per soon 24 uur klach ten vrij is en mi ni maal 7 da gen
na start van de symp to men. Het sig na le ren van be smet ting (trans -
mis sie) en het na gaan van de con tac ten (con tac ton der zoek) door
een ‘besmetter’ en dan quarantaine is een kern punt van de strategie.
Asymp to ma tisch is een be grip dat steeds weer op duikt, maar niet
erg goed is ge de fi nieerd. Het al ge me ne idee is dat je asymp to ma ti -
sche Co ro na-pa ti ënt kunt zijn en dan geen dui de lij ke symp to men
als koorts, hoes ten, smaak ver lies en der ge lij ke hebt. Er wordt ech -
ter vaak geen on der scheid ge maakt tus sen pre-symp to ma ti sche en
asymptomatisch patiënten. 
De pre-symp to ma ti sche epi so de bij men sen die la ter echt ziek wor -
den kan 1-5 da gen du ren. Asymp to ma ti sche in fec tie be te kent dat je 
wel vi ri o nen draagt, maar geen ziek te ver schijn se len ver toont.
Omdat vrij wel ie der een on der tus sen (mei 2021) wel wat vi ri o nen
heeft bin neng ekre gen maar qua af weer daar goed mee om gaat, zou
je kun nen zeg gen dat bij na ie der een asymp to ma tisch is. Bij wat
min der goe de af weer zou je dan wel  be smet te lijk kun nen zijn,
volgens de GGD wel veel minder besmettelijk.
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Be han de ling
Te gen een vi rus hel pen geen ge nees mid de len, je kunt hoog stens pro -
be ren de con di tie van een pa ti ënt te on der steu nen, zuur stof toe die -
nen, zor gen voor de vocht ba lans en be lem me ring en zo als ver stop ping 
van de long en te geng aan. Als het Co ro na vi rus de weer stand van een
pa ti ënt al zo da nig heeft aang etast dat er an de re kwa len een be drei -
ging gaan vor men zo als long ont ste king, dan kan an ti bi o ti ca hel pen.
Soms is het no dig de long en kunst ma tig te beademen en op de buik
liggen heeft dan zin. 
Er zijn wel stap pen ge maakt in de be han del plan nen. De sterf te kans is 
aan zien lijk af ge no men. De na druk ligt niet meer zo op het be strij den
van long ont ste king maar op toe die nen van zuur stof en het voor ko -
men van bloed stol sels (mi cro-clots) in de bloed va ten van de long en,
die de zuur stof op na me be per ken. Bloed ver dun ners zo als Aspi ri ne en
Heparin kunnen hierbij helpen. 
Het hele pro bleem van de mank eren de zuur stof ver za di ging (Oxy gen 
Sa tu ra ti on) waard oor men sen voor tij dig over le den, is be ter in beeld.
Nor maal moet die bo ven de 95% lig gen. Als dat daalt tot min der dan
70% (hy poxia) gaat het mis maar bij Co ro na merk je dat niet of niet
snel ge noeg (hap py of si lent hy poxia heet dat). Ge luk kig is dat vrij
een vou dig te me ten met goed ko pe oxi me ters. Die zuur stof pro ble ma -
tiek, de hy poxia, is waar om veel Co ro na pa ti ënten over le den. Daar
zijn an ti vi ra le mid de len zo als Fa vi pi ra vir en Rem de si vir voor ing -
ezet. Over de wer king van Rem de si vir is wel twij fel, de WHO raadt
het af, hier is het goed ge keurd, het is te pro be ren. Ook wordt wel
Colchicine voorgeschreven, een middel tegen jicht. 
Een an der symp toom is de Cy to ki ne Storm, als het ei gen im muun sys -
teem overd re ven gaat re a ge ren. Daar werd on der meer bij Do nald
Trump een ste ro ïde, Dexa me tha son, een bij nier schors hor moon, voor
ing ezet maar ook dat is niet he le maal ze ker, al is de WHO er wat po -
si tie ver over. De hele me di sche aan pak, hoe het vi rus werkt, zich ver -
me nig vul digt, het wer ken met zuur stof, me di cij nen of be a de ming, dat 
laat ik verd er maar aan de artsen en de medische literatuur over.

Ver zet te gen al ter na tie ve pro fy laxe en ge nees mid de len
Het ge brek aan echt goed wer ken de ge nees mid de len was na tuur lijk
be drei gend, ze ker in het be gin. En dat had wel een an der ef fect, men
ging op zoek naar al ter na tie ven. Er kwa men al ler lei sug ges ties, zo als
dat Chlo ro qui ne en hy droxychlo ro qui ne, sa men met zink en azit ro -
my ci ne ver lich ting zou kun nen be te ke nen, mits het snel na de be -
smet ting werd toe ge diend. Maar der ge lij ke be rich ten wer den snel
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door de Inspec tie Ge zond heids zorg, de apo the kers ve re ni ging
KNMP en het huis art seng enoot schap NHG aang epakt, dat mocht
niet en kon niet, was ge vaar lijk en ver bo den. Ta me lijk overd re ven,
die re ac ties. Het anti-ma la ria mid del en reu ma me di cijn werd al heel 
lang voor ge schre ven en bij wer king en wa ren mi ni maal. La ter waren 
er berichten dat het toch zou werken maar dan inderdaad vrij snel
na besmetting. 
Ook kwam het al ter na tie ve cir cuit met aan be ve ling en, be paal de
sup ple men ten en vi ta mi nes zou den de weer baar heid ver ho gen.
Geen on re de lij ke ge dach te, wat ex tra vi ta mi ne C, D3, K2, Ome ga
3, zink. Het kan niet veel kwaad en mis schien helpt het in der daad.
Ook uit de ho me o pa ti sche hoek wer den re me dies ge sug ge reerd en
de ay ur ve di sche ge ne zers kwa men met be paal de krui den en stof -
fen, De ge ves tig de orde kwam ech ter in het ge weer, het was al le -
maal kwak zal ve rij, het werd op één lijn ge steld met to verd rank jes
uit het oer woud, le vens ge vaar lijk. Artsen moch ten alleen het advies 
van de WHO (World Health Organization) en het RIVM volgen.

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

Vac ci na tie plicht, vac ci na tie pas poort
Er is veel ge schre ven en ge zegd over vac ci na tie, over de wer king, de
ef fec ti vi teit , de ar gu men ten pro en con tra. Voor lo pig blijft het een
in di vi du e le keus maar ook een splijt zwam in de sa men le ving. Je bent
voor en staat in de rij, of je bent te gen en gaat de straat op, zelfs in
fa mi lies is dit een hei kel punt ge wor den, la ten mer ken dat je te gen
bent valt niet altijd goed. 
Vac ci na tie plicht ligt hier erg ge voe lig, daar in wijkt ons land nog al af
van an de re lan den in Eu ro pa en in Isra ël is dat ge woon door ge voerd
(met een uit zon de ring voor de or tho doxen). Ver plicht vac ci ne ren kan 
di rect of in di rect, bij voor beeld door voor rei zen wel vac ci na tie te ei -
sen. Men wil ook in Eu ro pa een vac ci na tie-pas poort (cer ti fi caat) en
dat is eigenlijk indirecte druk.

Het Europees Parlement stemde eind april in met de invoering van
een EU-breed, erkend en gra tis EU COVID-19-certificaat
waarmee de houder bewijst dat hij tegen COVID-19 is ingeënt, re -
cent negatief is getest op het coronavirus, of is hersteld van
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COVID-19 en voldoende antilichamen heeft. Met het bewijs moet 
vrij reizen binnen Europa in coronatijd gemakkelijker worden.,

Ze ker de lan den die van het toe ris me moe ten le ven, zijn daar dus
he le maal voor. Dit gaat dus niet om een vac ci na tie ver plich ting, een 
ne ga tie ve test is vol doen de en als je vol gens de dok ter Co ro na hebt
ge had, dan mag dat ook.
In Ne der land ligt ver plich te vac ci na tie moei lijk, de te gen stan ders
van een di rec te of in di rec te vac ci na tie plicht wij zen op de grond wet, 
de in te gri teit van ie mands lichaam, het ligt ook re li gieus niet zo
sim pel. De anti-vax xers zijn te gen om dat ze het niet ver trou wen, ze 
wil len af wach ten of er bij wer king en ko men, of ze wil len het ge -
woon niet. Een di rec te ver plich ting zit er po li tiek niet in maar in di -
rec te druk, daar zijn nog al wat par tij en niet vies van. Er wer den al -
ler lei sug ges ties ge daan. Werk ge vers en on der ne mers werd aang e -
ra den na te denk en over zo’n ver plich ting. De reis bran che zag het
wel zit ten en in de zorg en ook in de medische hoek leek een
verplich ting wel enige steun te krijgen. 
Nu ove ri gens blijkt, dat niet 10% maar mis schien wel 25% van de
be vol king niet wil, draait men wat. Dat is een te gro te groep, die
kun je niet ne ge ren, dat blijkt wel uit de pro tes ten en de mon stra ties. 

Dus is de aan dacht wat ver scho ven naar een test-ver plich ting. Niet
voor ie der een maar als je mee wilt doen, naar fes ti vals gaan, res tau -
rants, eve ne men ten. Dat lijkt af te ste ve nen op een hele test-sa men -
le ving, ik kom daar la ter op te rug in hoofdstuk 18.

Argu men ten pro-vac ci na tie
Bij alle kri tiek op de vac ci na tie-druk is het mis schien goed om te
be s ef fen dat ma cro-eco no misch en so ci aal ge zien die bre de vac ci -
na tie en daar mee snel ler be rei ken van de groeps-im mu ni teit heel
ver stan dig is. Je zou kun nen zeg gen dat daar mee een col lec tief
voor d eel (na me lijk het be strij den van het vi rus voor de de hele sa -
men le ving) be haald kan wor den, dat zo groot is dat de in di vi du e le
risico’s daar te gen weg val len. De risico’s zijn niet groot en bij na
ver waar loos baar, stelt men steeds, maar ze zijn er na tuur lijk wel.
Ook speelt mee, dat ziek wor den niet on g e vaar lijk is, er gaan nog
steeds men sen dood en het aan tal men sen met ‘long Corona’ loopt
in de tien dui zen den. Je bent met een prik be ter be schermd en dat is
een vei lig ge voel. Dat is een afweging naast dat collectieve
argument, je doet het voor de ander.
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Dat is nu het pro bleem, we we ten niet pre cies wat die in di vi du e le
risico’s zijn, wel ke bij ver schijn se len er kun nen op tre den, op kor te
ter mijn en wat zich mis schien la ter nog ma ni fes teert. Dat laat ste is
voor veel men sen toch een pro bleem, men wil nog even af wach ten
met vaccineren.
Er zou den spe ci fie ke ri si co fac to ren kun nen zijn zo als on der lig gen de
ziek tes of con di ties, die het voor een spe ci fiek in di vi du ge vaar lij ker
ma ken. Het ge doe met in per ken van de groe pen bij het AstraZe ne ca
vac cin maak te wel dui de lijk dat de des kun di gen daar soms ver schil -
lend over denk en, som mi ge lan den ge brui ken die vac cins niet meer,
hier wordt het wel vei lig ge von den (voor ‘n be perk te groep 60+). De
hele test pro ce du re is na tuur lijk wel ver sneld, de haast om met een
vac cin te ko men heeft de nor ma le, lang ja ri ge test-tra jec ten voor ge -
nees mid de len om zeild; in we zen zijn de vac cins nog steeds ex pe ri -
men teel en heb ben de fa bri kan ten heel slim de risico’s voor zichzelf
afgedekt en die aan regeringen overgedragen.

In het al ge meen zijn er va li de re de nen, waar om een in di vi du geen
vac ci na tie wil. Men kan en mag zich af vra gen of spe ci fie ke vac ci na -
tie op zich mis schien wel werkt maar wat doet het met je al ge he le im -
mu ni teit? Of men denkt nu nog niet en wil eerst af wach ten hoe het
al le maal uit pakt of men wil het fun da men teel niet, er zijn ook re li -
gieu ze re de nen. Men aar zelt mis schien om dat men nare er va ring en
heeft met an de re vac cins, twij felt aan de lange ter mijn ef fec ten of
om dat men het ge woon niet wil. Dat kan zijn om dat men niet goed is
ge ïnformeerd, lid is of zich aan sluit bij een be paal de groep maar dat
maakt prin ci pieel niet uit, ie der mens heeft recht op z’n ei gen me -
ning. De in te gri teit van ons lichaam is in de grond wet en in de men -
sen recht verd ra gen ge ga ran deerd. Daar overheen stappen omdat het
in het collectieve belang is, vraagt nogal wat.

Het is ui tein de lijk een af we ging, het in di vi du e le be lang en de in di vi -
du e le rech ten, of het al ge meen be lang. In een to ta li tai re staat kan de
over heid vac ci na tie ge woon ver plich ten maar moet dan re ke nen met
mis schien heel ster ke weer stand en bur ger lij ke ong ehoor zaam heid
van de anti-vax xers. Die be roe pen zich op hun recht op licha me lij ke
in te gri teit en vin den ook in di rec te druk ver wer pe lijk. Er zijn ge noeg
pro tes ten en de mon stra ties! Het fa na tis me ligt op de loer, mensen
kunnen naar verzet of regelrecht geweld neigen.

17



� _3 De eerste reacties, de paniek, de
maatregelen, de lockdowns

Er was in fe bru a ri 2020, toen van uit Chi na de be rich ten over het
Co ro na vi rus en de eer ste slacht of fer bin nenk wa men, in eer ste in -
stan tie pa niek. De over heid schrok wak ker, de me di sche we reld
werd ver rast en er wer den in de haast en soms een beet je on doord -
acht maat re ge len voor ge steld en snel ing evoerd, die soms te wei nig 
maar soms ook te veel wa ren. 
Er wer den fou ten ge maakt, er vie len ga ten in de af scher ming. Door 
de win ter sport en la ter car na val kwa men er ex po nen tieel meer pa ti -
ënten. Men moest wat doen en dat ging niet al tijd goed. Er was
geen be han del plan, geen pro to col, dus ging men aan de slag zo als
ge brui ke lijk bij zwa re griep en long ont ste king en. Er wer den soms
ver keer de be han de ling en voor ge schre ven, men schreef ruim har tig
an ti bi o ti ca voor en gaf zuur stof sup ple tie maar ech te ge nees mid de -
len wa ren er (nog) niet. De maat re ge len zo als de ‘intelligente’ en
la ter meer strik te lock downs wer den ing evoerd en fei te lijk op ge -
legd zon der dat men pre cies wist wat de ge vol gen zou den zijn. Mo -
ge lijk zijn daard oor on no dig slacht of fers ge val len en scha de
aangericht, maar het was in het begin duidelijk een kwestie van
proberen en leren. 

De druk op de zorg
Er werd een Out break Ma na ge ment Team (OMT) ge vormd, lek ker
mo dieu ze kreet, men had het ook Co ro na Ram pen Over leg kun nen
noe men en daar za ten voor eerst voor al me di ci in, vi ro lo gen, epi de -
mi o lo gen, men sen uit de we ten schap en zie ken huis bobo’s. Het
gro te aan dachts punt voor het OMT en de re ge ring is steeds de druk 
op de zorg ge weest. Te wei nig bed den, te wei nig per so neel, niet
ge noeg be a de min sap pa ra tuurg, de angst voor code zwart met het
ang staan ja gen de ‘triage’ be grip. Men wil de voor ko men dat er ge -
ko zen moest wor den wie behandeld zou worden en dus mensen
daarom zouden sterven.
De na druk op Co ro na, dat in fei te in de zie ken hui zen en bij de
GGD’s een pri o ri teit werd, had na tuur lijk in vloed op de be schik -
baar heid van fa ci li tei ten voor an de re aan doe ning en, ope ra ties en
be han de ling en. Dat werd steeds op ge ra keld maar zel den met ra ti o -
ne le en har de cij fers on der bouwd, het voel de soms als stem ming -
ma ke rij. De me di sche we reld kon toch zelf be slis sen waar de pri o -
ri tei ten la gen, alle ca pa ci teit over he ve len naar Co ro na leek te veel
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op pa niek. Die stem ming had niet al leen in vloed op de zie ken huis ca -
pa ci teit voor an de re be han de ling en, de bur gers zelf gingen minder
snel naar de dokter en de eerstelijnszorg verwees ook minder snel.

Lock down, iso la tie, han den was sen, 1,5 me ter sa men le -
ving
Het idee kwam uit Chi na over waai en, waar men de bur gers soms ge -
woon weg sloot. Iso leer de be smet te bur gers, zorg dat be smet te per so -
nen de an de ren niet kun nen be smet ten, iso leer even tu eel maar ie der -
een en ac cep teer maar dat de eco no mie dan plat komt te lig gen. Niet
goed schiks, dan maar kwaad schiks, de te le vi sie beel den uit Wuhan
waren duidelijk.
In ons land maar ook verd er in de wes ter se we reld wist men in het
be gin niet wat te doen en deed maar na, wat met in Chi na blijk baar
ver stan dig vond. Eerst nog be perk te maat re ge len maar ge lei de lijk aan 
steeds meer be per king en. Dat daar voor al ler lei bur ger rech ten even in
de ijs kast moes ten, daar werd over heen ge stapt; de ur gen tie was toch
duidelijk. 
De me di ci wa ren de pleit be zor gers van de be per king en. Ze vrees den
voor al over be zet ting van hun fa ci li tei ten en za gen aank omen dat er
hele nare keu zes ge maakt zou den kun nen ko men, na me lijk wie wel
en wie niet te be han de len. Der ge lij ke keu zes zijn ove ri gens niet
nieuw, voor be paal de be han de ling en en ge nees mid de len of or gaan -
trans plan ta ties moet men der ge lij ke keu zes ma ken maar nu werd die
ang sti ge mo ge lijk heid van ‘zwarte triage’ wel erg op ge speeld. Maar
was dat niet een beetje voor de Bühne, zeker bij de tweede en derde
golf? 
De ca pa ci teit qua bed den was be perkt maar dat kwam niet uit de
lucht val len. Ja ren be zui ni gen door de ka bi net ten Rut te had ge vol gen 
ge had, in aan tal len bed den en in ten si ve care (IC) fa ci li tei ten. En toen 
na de eer ste golf lo gi scher wijs ge ïnvesteerd moest wor den in meer
bed den en in oplei ding van IC-per so neel werd dat blijk baar niet ge -
daan, met pa niek toen het toch weer dreig de mis te lo pen qua aan tal
ge val len. Kro ko dil len tra nen, weg ge poetst ei gen be lang van zie ken -
huis di rec ties die hun vol be zet te lo ca ties leuk za gen draai en en dus
he le maal niet wil den in ves te ren in nieu we ca pa ci teit. Er zou ach ter af
eens ge turfd moe ten wor den, hoe veel verd ien den de me disch spe ci a -
lis ten, maat schap pen, etc. in 2020 en 2021, wel ke re ser ves van de
zie ken hui zen werden opgebouwd of gingen teniet, hoeveel winsten
(of verliezen) werden er weggestopt?
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Maar had de re ge ring (en het OMT) dat dan na of zelfs tij dens de
eer ste golf niet moe ten con sta te ren en wel moe ten zor gen voor ca -
pa ci teit en flexi bi li teit? Niet wach ten tot het weer te laat was en
dan pa niek zaai en, dra ma tisch wij zen op hoe ‘normale pa ti ënten"
niet ge hol pen kon den wor den. Mis schien de ve rant woor de lijk heid
meer leg gen bij de eer ste lijns zorg. Pas on langs moch ten huis art sen
zuur stof gaan voor schrij ven, iets wat he le maal niet zo ing rij pend is
en met re la tief goed ko pe ap pa ra tuur kan. Ik heb, als par ti cu lier be -
taald, al lang er een zuur stof ding naast m’n bed staan, kost te 500
euro twee de hands en het helpt me echt bij m’n ‘Long Corona’
(Long CoVid)  klach ten. Maar m’n zorg ver le ner wil daar niets van
weten, het staat niet in het protocol!
We zit ten dus met scheef groei, uit ge stel de in ves te ring en in de zorg, 
het be knib be len op de be lo ning van het me di sche per so neel (wat je
het voet volk zou kun nen noe men, de men sen die met enor me in zet
en lief de op de werk vloer de pan de mie te lijf gingen). 
Er valt de re ge ring en de me di sche es ta blish ment wel de ge lijk wat
te ver wij ten, zo als dat men een te be perk te groep raad pleeg de. Het
Out break Ma na ge ment Team zat vol me di ci, epi de mi o lo gen, vi ro -
lo gen maar ge woon ge zond ver stand en eens na denk en over de
maat schap pe lij ke ge vol gen van iso la tie en lock down ont brak een
beet je. La ter raad pleeg de de re ge ring de planbureau’s en de Ne der -
land se Bank maar kri ti sche men sen zijn nooit eens uit ge no digd op
het to ren tje, die zoch ten en von den al ter na tie ve me dia voor hun
ver haal. De mid den stand, de on der ne mers, de eco no men maar ook
psycho lo gen en so ci aal we ten schap pers had den veel kun nen bij dra -
gen aan een even wicht i ger be leid. Ze hadden kunnen zorgen voor
meer steun voor de maatregelen maar ze kregen geen gehoor.

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

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

Qu a ran tai ne
Je zelf iso le ren, als je be smet bent of denkt be smet et zijn, of zelfs
maar in con tact bent ge weest met be smet te men sen is op zich een
goed ad vies. Het heeft ech ter enor me con se quen tie, bij voor beeld
voor wie af hank elijk is van een ink omen dat draait om uren draai en.
Dan is qua ran tai ne een eco no mi sche straf. Er was wel een dring end
ad vies en door de nieu we mu ta ties is qua ran tai ne bij in rei zers wel
een punt maar het is niet een vou dig te re ge len en als je het ver plicht,
wie moet het dan be ta len? Wie zorgt er dan voor je, hoe krijg je
voed sel, slaan de ver een za ming en de de pres sie niet ex tra toe, wel ke
scha de ver oor zaakt qua ran tai ne? Het is in ons land niet zo ver ge ko -
men dat er een qua ran tai ne-plicht kwam en die zo als in buur lan den

21



ook werd ge hand haafd en ge con tro leerd. Maar dat kan nog ko men!
Het is ook qua men sen rech ten een moei lijk punt, want het is zeer
ing rij pend en komt ei gen lijk neer op ge vang en zet ten en dan nog in
iso la tie ook. De re gels voor qua ran tai ne zijn ook com plex en on -
dui de lijk, toen een staats se cre ta ris co ro na kreeg en een mi nis ter po -
si tief test te was qua ran tai ne niet no dig, men was toch uit el kaars
buurt ge ble ven! Voor de burger onbegrijpelijk, dergelijke ver -
fijningen van het quarantaine advies waren gewoon niet
aangekomen.

Co ro na-mel der app
Bes met tings ge vaar, con tac ton der zoek, in het be gin dacht men dat
door be smet tings haar den en su per-spre a ders (men sen en eve ne -
men ten) te de tec te ren de pan de mie wat be perkt zou kun nen wor -
den. Daar moest ook een app voor ko men, via je smartpho ne door -
ge ven wie be smet was en uit de buurt kun nen blij ven van be smet te
per so nen. De vraag is na tuur lijk, wie dat soort ge ge vens ook mag
en kan ge brui ken. Op zich was het een mooi idee maar het heeft
maar be perkt ge werkt en ha per de nog al eens, bij voor beeld om dat
de pri va cy in het ge ding was en de app dan en paar da gen uit de
lucht ging. Op 9 mei had den 4.850.545 men sen de app ge down lo ad 
maar breed ge bruikt wordt hij niet en het aan tal groeit ook niet erg.
Leuk bedoeld dus, niet echt effectief zoals zo veel maatregelen.
Ook de Co ro naCheck app, waar mee men zou kun nen aan to nen dat
men ge test of ge vac ci neerd is lijkt geen groot suc ces te wor den, de
on der lig gen de be stan den zijn niet com pleet en dekkend.

Steun maat re ge len
De eco no mi sche im pact van de maat re ge len kon na tuur lijk niet ont -
kend wor den. Onder ne mers, ZZP-ers en be drij ven ging en on der uit
of raak ten in de pro ble men. De over heid moest bij spring en en
kwam met een reeks steun maat re ge len, zo als TOZO uit ke ring en.
Het ging na tuur lijk niet echt soe pel, zo als ge brui ke lijk ging het
weer mis, was er geen goe de ad mi ni stra tie, men deed maar wat.
Dat wek te ir ri ta tie, gro te be drij ven kre gen soms enor me steun ter -
wijl ze wel win sten weg werk ten naar het bui ten land. Er wa ren ook
groe pen die net weer bui ten de steun maat re ge len vie len, zo als de
seks wer kers, die hadden wel een aparte VOZO regeling mogen
krijgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

vaart voor par ti cu lie ren.

Het klinkt als een bre de pei ling maar gaat voor bij aan wat er echt
leef de, de woe de over het po li tie op tre den, het al leen la ten ster ven
van ge lief den en fa mi lie, daar is toch ook kwes tie over het
draagvlak? 
Een paar op val len de ding en mis sen, zo als vra gen over de test-sa -
men le ving, zelf tes ten, vac ci na tie-er va ring en (vac ci na tie be reid heid
wordt el ders wel ge me ten en geeft aan dat eerst 10% en daar na 
plm 25% van de Ne der lan ders er niet aan wil, nu is die be reid heid
met het oog op reis be per king en weer toegenomen). 
De re sul ta ten van de ge drags pei ling zijn niet ver ras send. Zo daalt
het ver trou wen in het be leid al ge rui me tijd, net als de be le ving van 
recht vaar dig be leid. Het is in te res sant dat het RIVM toe geeft dat er
nog wei nig evi den tie be schik baar is over de re la tie tus sen het af -
bou wen van maat re ge len en de ge vol gen voor na le ving en draag -
vlak. Men geeft toe dat de data ook geen hel der uit sluit sel ge ven en 
dat men daar om ex pert-opi nies en con sen sus (van wie dan?) mee -
neemt (men andere woorden, men roept maar wat).

Werk te het al le maal wel?
Ge lei de lijk kwam er meer in zicht maar za ken als dat in de bui ten -
lucht be smet ting on waar schijn lij ker is, om dat kruis-overd racht
voor na me lijk via uit ge hoes te drup pel tjes en ae ro so len plaats vindt,
was nog een brug te ver. Mau ri ce de Hond moest erg veel moei te
doen om dat dui de lijk te ma ken, deed dat mis schien ook niet erg
tac tisch en iets te com mer cieel maar hij had wel een punt.
Het is ach ter af ook lo gisch. In be perk te ruim tes met slech te ven ti la -
tie sa menk omen is veel ge vaar lij ker dan el kaar bui ten ont moe ten.
De so ci aal-psycho lo gi sche ge vol gen van de lock down en het ver -
plich te thuis zit ten wer den ook on der schat. Men sen wor den daar
ong eluk kig van, de pres sief en dus meer vat baar voor in fec ties. Het
iso le ren van ou de ren en ri si co groe pen kan wat men se lij ker, de be -
zoek-re stric ties wer den als on men se lijk er va ren, met name in in -
rich ting en, be jaar den- en ver zor gings hui zen werd dat door be wo -
ners en hun naas ten als zeer zwaar er va ren. Dat men sen al leen
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moes ten ster ven, zon der hun naas ten of fa mi lie en dat die regels ook
nog strak werden gehandhaafd heeft veel kwaad bloed gezet. 

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

Er was dui de lijk spra ke van een pro pa gan da of fen sief, van bij na hyp -
no ti sche be ïnvloeding van de pu blie ke opi nie. Mis schien was dat ook 
wel om dat Do nald Trump in de USA zo on zin nig uit de band sprong, 
rare tweets rond stuur de en in de me dia hier werd af ge schil derd als
half ga re en nar cis ti sche egot rip per. Dan was Rut te toch een bra ve
borst, veel ge loof waar di ger! En hij werd ge steund, de polls ga ven
aan dat hij het goed deed, een verd ere ze ge tocht en toe kom sti ge Rut -
te-ka bi net ten wa ren een ze ker heid. Zelfs na de Omtzigt el len de wist
hij, na de af koe lings pe ri o de van Tjeenk Wil link, weer helemaal in
beeld te komen. Rutte IV is meer dan een optie!
Na tuur lijk was er een on der lig gen de angst, Co ro na was geen spel le -
tje, je kon er aan dood gaan, ernstig ziek wor den en daar moest toch
wat aan ge daan wor den. Er was be hoef te aan een ster ke lei der, dat is
heel lo gisch in zulk soort si tu a ties, en de ‘chef’ zou het wel regelen. 
Kri tiek kon niet, dan was je af val li ge, ie der een moest ach ter de man
staan die ons zou red den, dat we ge woon ‘geschaapt’ wer den, tot ja -
knik kers ge maakt, bra ve vol ge ling en die ge lo ven in wat hen wordt
voor ge kauwd. Wat ont stond heet met een moei lijk woord col lec tie ve
re so nan tie; al le maal min of meer hetzelfde denken.

Re so nan tie
Het wordt wel lem ming ge drag ge noemd. Het is ook niet nieuw,
hool igans in een voet bal sta di um, de juichen de me nig te bij po li tie ke
ma ni fes ta ties, het groeps ge voel bij de mon stra ties, er blijkt wel de ge -
lijk iets te zijn als een groeps ge voel, een ‘group mind’. Er treedt dan
af stem ming op, men geeft de ei gen me ning op en gaat ach ter de vlag
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aan, het is een soort col lec tie ve hyp no se, een re so nan tie ver schijn -
sel. Tril ling en, waar in en waar van ook, kun nen door de bron nen er -
van naar de zelf de fre quen tie ge bracht wor den als ze heel dicht bij
el kaar zit ten. Dat heet af stem ming, zo als in een koor de zang ers
zich af stem men op de stem vork van de di ri gent. Pre cies op el kaar
af ge stem de fre quen ties ver ster ken el kaar krach tig en er gaat geen
ener gie meer ver lo ren door in ter fe ren tie (‘vals zingen‘). Re so nan tie 
of in een ex treem ge val op sling ering komt niet al leen voor bij mu -
ziek, het is de ba sis van veel tech no lo gi sche sys te men. Op een ra -
dio kan je een sta ti on ont vang en als je de af stem knop pre cies op de
uit zend fre quen tie van de zender zet. Net zoals bij Wifi, GSM, de
golven van de zee, de motoren van een vliegtuig.
Col lec tie ve re so nan tie is op zich niet ne ga tief, sa men pret ma ken,
juichen in een sta di um, sa men bid den in de kerk, het heeft vaak
heel po si tie ve ef fec ten. Maar de we ten schap en de over heid vond
het meest al maar ang stig, want het is moei lijk te con tro le ren, men
dacht snel aan revoluties, opstootjes. 
Je treft het aan in veel ui ting en in het da ge lijks le ven en ook in de
na tuur: de stem ming op een feest of fes ti val, een zwerm spreeu wen, 
vis-scho len, een mie ren hoop, het ver keer op een snel weg en nog
vele an de re situaties. 
Het kan ver schil len de vor men aan ne men, emo ties ver oor za ken en
ge voe lens, as so ci a ties oproe pen, het komt naar bo ven uit die pe re
la gen van ons be wust zijn, Carl Jung noem de dat het col lec tie ve on -
der be wust zijn. Het heeft de nei ging zich te ma ni fes te ren of meer
be wust te wor den als iets wat we al ken nen, als ar che ty pes of als
ge drag dat valt in de sfeer van fight, flight, free ze. De zelf de impuls
kan dus verschillend uitpakken.

Vech ten, weg lo pen, be vrie zen
Dat kan dui de lijk wor den als we kij ken naar de Co ro na cri sis. Het
lijkt als of men sen heel ver schil lend re a geer den op een drei ging
maar blijk baar doen ze dat wel vol gens die in de ling in vech ten (de
con spi ra cy ver ha len, de anti-vax xers), weg lo pen (ik wil het niet
we ten, ik sluit me aan bij de meer der heid) en zij die verstijven van
de angst.
Het zijn al le maal na tuur lij ke re ac ties. We zoe ken braaf naar ze ker -
heid en vei lig heid bui ten ons zelf, ge ven graag de schuld aan een
an der en ver mij den voor al zelf eens te kij ken wat er aan de hand is, 
of we wel ge zond eten, ge noeg be we gen, goe de con tac ten met ons
netwerk onderhouden. 
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De fuc kups
Het is een beet je een naar woord en je mag het ook dom me fou ten of
‘n ong eluk ki ge sa men loop van om stan dig he den noe men maar wat
ging er veel fout. Na de win ter sport Car na val op z’n be loop la ten.
Niet ge noeg test ca pa ci teit in hu ren en het zorg per so neel on vol doen de
be scher ming bie den. Reek sen ink oop fou ten. In het be gin even de be -
jaar den hui zen en in rich ting en ver ge ten, met daard oor on no di ge
slacht of fers. De com pu ters van RIVM en GGD om de ha ver klap ka -
pot, be stan den met pri va cy ge voe li ge ge ge vens op straat, kop pe ling -
en met DigID die niet werk ten, af spra ken si tes uit de lucht, dien sten
die de druk te niet aank on den. Toen we de eer ste vac cins bin nenk re -
gen, kon den ze al leen naar mas sa le prik pun ten want per  ver pak king
wa ren het er te veel voor klei ne in rich ting en. De koel ca pa ci teit was
er ook niet dus ge bruik te men maar even koel wa gens van kro ket ten -
ver voer ders. Veel mis sers haalden de media maar ongetwijfeld veel
ook niet, er moeten zich heel wat ambtenaren rot geschaamd hebben.

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

Je kunt er wel om lachen, vol gens de Volks krant blun der de het mi -
nis te rie van Volks ge zond heid (VWS) in 2021 echt enorm. Ergens
lig gen, ing ekocht te gen het ad vies van pro fes si o ne le ink oper, ruim 2
mil jard mond kapjes te wach ten, dat zijn er 150 voor ie de re Ne der lan -
der die kan lo pen. En een deel daar van is van be denk elij ke kwa li teit,
veel te duur ing ekocht van een snel le re gel neef, die er flink wat aan
over hield (Volks krant 15 mei). Men gaf  2 mil jard euro uit, zo ge -
naamd uit voor zorg en zit nu met ma ga zij nen vol be scher mings mid -
de len, er zou maar 15% van uit ge le verd zijn. Dat komt neer op 300
euro per huis ge zin, kassa! En de burger gaat dit natuurlijk betalen!

Alle maal leuk voor een par le men tai re en quête maar moet er geen tri -
bu naal ko men en zou den dan de ech te mis kleu nen niet be straft moe -
ten wor den? Een schand paal op de Dam is toch wel het minste. 
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� _4 Eerste, tweede en derde golf,
misschien voor altijd Corona-crisis

Na de eer ste be rich ten en de eer ste ver ha len over de gro te uit braak
in Chi na ging het snel. Even leek het mee te val len en maak te men
zich ook niet zo druk, de win ter sport en Car na val wa ren toch be -
lang rij ker, wie be sef te nou dat sa men scho ling en en ge zel lig in de
kroeg hang en zul ke ex po nen ti ële groei van die rare Chi ne se griep
zou ver oor za ken. De ex perts waar schuw den wel maar het vi rus
greep ei gen lijk vrij ongehinderd om zich heen. 
Toen ech ter schat ting en wer den ge maakt over de sterf te kans, die
wa ren in het be gin nog al fors over trok ken, schrok men, dit was
geen ge wo ne griep, hier zou den veel men sen aan kun nen sterven.
Er kwa men maat re ge len maar dat wat we nu de eer ste golf noe men
zet te be hoor lijk door. In be paal de pro vin cies meer maar de maat re -
ge len moest voor het hele land gel den, werd be paald. Be per king en,
in stap pen naar een ‘intelligente’ lock down en de cij fers ble ven be -
ang sti gend, er werd in ons land ook niet zo veel ge test in het be gin,
het was gok ken en ho pen. Voor al de zorg, dat de zie ken hui zen het
niet aan zou den kun nen, speel de mee in de be richt ge ving en bij de
men sen die moes ten be slis sen. Die zie ken hui zen lie pen vol, de in -
ten si ve care (IC) was de plek waar de zwa re ge val len dan be a demd
wer den, we ken lang en in coma maar de ca pa ci teit was be perkt. Er
wer den oplos sing en ge zocht en be dacht, er wer den ex tra bed den
ge re geld, nood-IC’s, in ta ke ten ten bij zie ken hui zen en nood voor -
zie ning en, men deed z’n best en de capaciteit bleek uiteindelijk
toch wel voldoende. Goed werk dus.
De ac cen ten ver scho ven na de eer ste golf wel iets, de grens waar den 
wer den aang epast maar de angst voor het vol lo pen van de zie ken -
hui zen bleef in de lucht. Dat in de eer ste golf er heel veel meer ca -
pa ci teit werd ge von den en op ge tuigd, die la ter inde twee de en der -
de golf er niet meer was, blijft een vreem de zaak. Inves te ring en in
bed den en per so neel wa ren toch een logische stap geweest? 

De cij fers over Co ro na zijn een moe ras, in ons land maar ook we -
reld wijd. Want hoe tel je be smet ting en, op ba sis van wel ke tests (de 
Lamp-PCR- test aan pak is breed be kri ti seerd) en door wel ke in stan -
ties, hoe maak je on der scheid tus sen ie mand met een hart aan val die 
het zie ken huis wordt bin neng edra gen en dan ook po si tief test op
Co ro na en ie mand die door de Co ro na hart pro ble men kreeg? Er
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werd ge teld en op ge teld, met po pu la ties en de fi ni ties ge goocheld, re -
sul ta ten te rug ge draaid, de ene in stan tie kwam met an de re cij fers als
de an de re, de voor lich ters se lec teer den de gra fie ken en cij fers die
naar bui ten wer den ge bracht, er was cen suur als je aan de ‘officiële’
cij fers twij fel de maar ei gen lijk was het een war boel. Een goe de ana -
ly se van het be schik ba re cij fer ma te ri aal was dan erg moei lijk, je kon
er po si tief of ne ga tief naar kij ken, de heer sen de trend was voor al de
drei ging opblazen, goed nieuws zou de mensen maar slordig maken
in het navolgen van de maatregelen. 

De des kun do lo gie re geert
Er speel den be lang en, per ver se be lang en zelfs om dat de on af hank -
elijk heid van de des kun di gen niet al tijd hel der was, men be lang had
bij be paal de uit kom sten maar dat werd dan weer net zo hard ont kend. 
Het mooie ver haal van een OMT-lid, die met wat collega’s een leu ke
test fa ci li teit had op ge zet en daar 30 mil joen aan tes tink om sten scoor -
de maar la ter braaf zei dat ie zich zelf geen ho ger sa la ris zou toe ken -
nen als het jaar er voor, dat is een lacher tje. Een winst van 30 mil joen
hoef je niet uit te ke ren maar kun je ook niet verd onk ere ma nen en
blijft op de ba lans en wordt ooit echt wel uit ge keerd. Of Ab Oster -
haus, de die ren arts die zich zelf tot top-woord voer der in de me dia
pro mo veer de maar een be hoor lijk du bieus ver le den heeft in de vi -
rus-bran che met gro ve mis sers. Hij in cas seer de een zeer for se koers -
winst op in ves te ring en in een far ma-be drijf maar kwam weg met het
verhaal dat hij die winst in zijn Duitse research-laboratorium zou
steken.
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Er heers te en dat is de ge wo ne bur ger niet ont gaan, een sfeer tje
waar bij de me di ci de zaak be hoor lijk naar zicht toe trok ken en ook
ma ni pu leer den. De po li ti ci, mis schien uit onk un de of angst voor
kri tiek, lie ten hun hun oren naar hen  hang en en de bi teer de het al le -
maal als on aan tast ba re waar heid. maar vaak ging het fout, moest
men te rug ko men op uit spre ken, de mis sers met een lach je af doen. 
De kwaad heid over Rutte’s char man te ont wij king en en leu gent jes
ging niet al leen over Omtzigt en macht-te gen macht; heel veel men -
sen ge loof den al lang niet meer in de ‘persconferences’ van de twee 
Co ro na ac teurs. De spot pren ten wa ren dui de lijk, Pi nok kio, de te -
flon-man. Alleen moest het tot de be scha men de si tu a tie rond
Omtzigt duren voor Rutte c.s. echt van hun stoel vielen. 

Cij fers
In het be gin leek Co ro na een las ti ge ziek te, met soms do de lij ke

slacht of fers maar dat was dan voor al bij men sen die on der lig gen de
ziek ten (co mor bi di ty, chro ni sche aan doe ning en) had den en in het
al ge meen kwets ba re groe pen als ou de ren. Voor de rest viel het wel
mee, na de eer ste ver ont rus ten de sterf te kans-cij fers bleek het aan tal 
slacht of fers be perkt, ze ker in ver ge lij king met eer de re griep-ja ren
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zo als 2018. Er wordt nu door het RIVM door ge teld en men spreekt
over meer dan 17.000 slacht of fers maar dat gaat dan over twee ja ren.
Dat zou, tot mei 2021, neer ko men op een sterf te ri si co van 0,1%, een
per dui zend, voor de hele be vol king. Zet je de sterf te af te gen het
aan tal men sen dat po si tief test te  (1,5 mil joen, waar schijn lijk nog wat 
meer) en dus Corona had, dan komt het sterfte-risico uit op rond de
1%.

Vol gens het CBS stier ven tij dens de eer ste golf van de co ro na-epi de -
mie in to taal 10 067 in wo ners van Ne der land met vast ge stel de of ver -
moe de lij ke COVID-19 als dood soor zaak. Er was een ho ger maar
geen ab nor maal (er is he laas een ge zond heids kloof tus sen rijk en
arm) sterf te ri si co voor in wo ners uit de la ge re ink omens groe pen die
geen zorg (thuis of in sti tu ti o neel) ont vang en en er zijn ook dui de lij ke 
ver schil len in sterfterisico naar migratieachtergrond. 
Het sterf te cij fer bij be ves tig de Co ro na pa ti ënten va rieert we reld wijd
tus sen de 0,06 % en 12,2% (in het epi cen trum, Wu han). Dat sterf te -
cij fer is zeer va ri a bel, om dat het af hangt van de ge bruik te be re ke -
nings met ho de, de be schik baar heid van me di sche zorg en de soms erg 
ver schil len de richt lij nen voor tes ten op de ziek te. Die sterf te is ze ker
niet ver waar loos baar en in som mi ge lan den dra ma tisch zo als in de
VS en Bra zi lië maar niet te ver ge lij ken met wat bij voor beeld Ebola
en AIDS in het begin aan risico inhielden.
Men kan verd er dis cus sie ren over het exac te aan tal men sen dat be -
smet raak te en of de cij fers van het RIVM of de GGD wel klop ten
maar dat het in ons land om een paar hon derd dui zend men sen gaat is
dui de lijk. Er was een eer ste golf, die hard aank wam maar toen het
aan tal be smet ting en te gen de zo mer 2020 wat te rug liep, wer den de
teu gels weer wat ge vierd. Dat was pret tig, men sen kon den weer wat
meer naar bui ten, wink els en res tau rant kon den een beet je draai en
maar het bleek al snel, dat de ver soe pe ling wat al te voor ba rig was
ge weest. Op de sta tis tiek en de presentatie van de cijfers kom ik nog
terug.

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

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

Pa niek bij de au to ri tei ten, het RIVM en een cri sis team gaan aan de
slag en er lijkt al snel een oplos sing; we gaan naar een lock down,
ho re ca en scho len dicht, thuis wer ken en iso le ren van ri si co groe pen
en al le maal han den was sen en 1,5 me ter af stand. Het werd in tel li -
gent ge noemd, was wat ge ma tig der dan el ders maar hak te er toch
flink in. De eco no mi sche en so ci a le ge vol gen zijn on der tus sen dui -
de lijk, cha os, el len de, een zaam heid, de pres sie maar de uit braak
lijkt ge stopt. Dat is lo gisch, want de nog ac tie ve po pu la tie (de ge nen 
die nog wer ken en con tact heb ben met an de ren) had al een ho ge re
weer stand dan de ri si co groe pen en de R (re pro duc tie fac tor, hoe veel 
men sen be smet een be smet te) daalt on der de 1, uit do ving lijkt door
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te zet ten. En die paar pro cent die Corona hebben gehad, helpen de
weerstand van de actieve groep ook wat vooruit. 
Dan komt de ver soe pe ling, de ac tie ve po pu la tie wordt gro ter, men sen 
uit de zwak ke re groe pen met lage im mu ni teit ko men in beeld en de
to ta le ge mid del de weer stand (im mu ni teit) zak te weer weg, ergo de
twee de golf kick te in, zelfs ex po nen tieel. Met meer men sen die mo -
ge lijk be smet wa ren, een bre de re groep met meer kwets ba ren die
bloot ge steld zijn, dus die twee de golf kon ook hard aank omen en
heeft het beeld tot maart 2021 be paald. De ont meng ing door de eer ste 
lock down en de ver meng ing na de ver soe pe ling zo mer 2020 is dus
een lo gi sche voe dings bo dem ge weest voor de twee de golf, die dus
ver wacht had kun nen wor den, iets wat de RIVM en OMT ont ken den. 
Het is pro ces tech no lo gie die hier de verklaring geeft, mengen en
roeren van virusdragers.

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

Der de golf, Brit se va ri ant
De twee de golf bleek ui tein de lijk, net als in 2018 met de Spaan se
Griep ge beur de, ook nog erg hef tig uit te pak ken en de der de golf,
die wat vaart kreeg door de nieu we (Brit se) mu ta tie, is ook wel te
her ken nen. Maar het maar heeft meer te ma ken met een vrij wel al ge -
me ne be smet ting (bij na ie der een is wel in con tact ge weest met vi rus -
deel tjes) en in eer ste in stan tie voor al ziek te ver schijn se len naar bo ven 
kwa men bij hen die te wei nig weer stand heb ben of on der lig gen de
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ziek tes (co mor bi di teit). In de len te van 2021 ble ken voor al meer
jong eren en 30-50 ja ri gen be smet te ra ken en op ge no men te moe ten 
wor den, die veel min der vaak on der lig gen de aan doe ning hebben,
een verontrustende trend en een belasting voor de ziekenhuizen.
Een vac cin is ze ker zin vol voor hen met een lage im mu ni teit en ri -
si co groe pen, voor an de ren is het in ze ke re zin over bo dig en twij fe -
lach tig om dat door een spe ci fiek vac cin de al ge me ne im mu ni teit
ver min dert en an de re ziek tes dus meer kans krij gen en er ook nog
een kans is op nog on be ken de lange ter mijn bij wer king en, al
zeggen de experts dat dat er niet inzit.

De oplos sing op ter mijn om verd ere gol ven te voor ko men of af te
zwak ken is naast een vac cin voor al te kij ken naar hoe weer baar heid 
(im mu ni teit) kan wor den ver be terd, wie a pri o ri vat baar zijn op ba -
sis van bio-mar kers en het ont wik ke len van een stra te gie om men -
sen ge zond te hou den. De al ter na tie ve met ho den zo als met hy -
droxychlo ro qui ne, vi ta mi nes (C, D3 en K2), zink, pro bi o ti ca en
wat er al le maal nog meer is uit ge pro beerd met soms goe de en ook
wel be ves tig de re sul ta ten krij gen geen steun. Het kan nog steeds
niet, het werkt niet volgens de autoriteiten. 

Op ter mijn moe ten we juist kij ken hoe we de im mu ni teit op bre de re 
schaal kun nen be vor de ren en pro be ren bi o mar kers te vin den die
lage im mu ni teit aang even. Dus niet tes ten op Co ro na maar op Co -
ro na be vat te lijk heid. Dat vraagt on der zoek, ook on der niet be smet -

36



ten, met een bre de data ana ly se, ook kij ken naar darm flo ra, bloed -
groep, eet pa tro nen, be we gings pa tro nen, antibiotica historie, etc.

Ver der vraagt ons im mu ni teits-sys teem net als onze spie ren en al ge -
he le ge zond heids sta tus om on der houd. Dat wil zeg gen het sys teem
moet ge re geld ge ac ti veerd wor den, dan blijft het zeg maar in staat
van pa raat heid. Het is nu wel be kend dat kin de ren die je he le maal
bui ten ie de re in fec tie of be smet ting houdt, geen ge zon de im mu ni teit
op bou wen. Door over ma tig han den was sen en ie de re be smet ting van
wat dan ook uit de weg te gaan, suk kelt onze im mu ni teit in slaap,
wordt min der alert. Dan be te kent ook weer dat b.v. Co ro na maar ook
an de re ziek tes meer kans krij gen. Dat is ook het pro bleem met vac ci -
na tie. Je legt je im mu ni teits-sys teem ge deel te lijk plat en wordt dus
ook bevattelijker voor aandoeningen die niets met het vaccin te
maken hebben. 
Zelf-iso la tie en han den was sen, qua ran tai ne etc. zijn dus keu zes die je 
kunt ma ken om de be smet tings kans te ver klei nen maar er is ook kri -
tiek op. Voor zich tig zijn is, ze ker voor ri si co groe pen, na tuur lijk best
ver stan dig maar het in di vi du e le mi cro-be lang en het ma cro-be lang
(dus de im mu ni teit op na ti o na le schaal, die dus wel ge hol pen wordt
door bre de vac ci na tie) lo pen niet al tijd pa ral lel. Wat dat be treft is de
leu ze, dat je je laat vac ci ne ren voor de an der dus wel cor rect. Maar of 
dat ook ver stan dig is voor jong eren (in de VS nu van af 12 jaar) of
kin de ren is maar de vraag. De vaccins zijn nog steeds experimenteel!
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� _5 De politieke slangenkuil

In de Co ro na-cri sis heeft de re ge ring steeds de touw tjes in han den
ge hou den, er werd min of meer per de creet ge re geerd en het par le -
ment mocht er soms een stem pel tje op zet ten. De co a li tie was braaf
en in de Eer ste Ka mer was er al tijd wel wat steun te vin den. Kri tiek 
werd weg ge wuifd, het OMT en de ex perts moch ten meepra ten
maar het ka bi net be slis te. Mee stal het ad vies vol gend, maar soms
recht te gen het ad vies in, zo als bij de ver soe pe ling en eind April.
Het to ren tje was een pa leis ge wor den, een ves ting waar pro tes ten
wel doorklonken maar niet gehoord werden. 
Infor ma tie, wan neer ka mer le den en me dia daar in rech te om vroe -
gen, werd weg ge hou den of weg ge lakt en ambte na ren mocht niets
ge vraagd wor den, dat was toen de doc tri ne. Het ka bi net en ze ker
het To ren tje was een ves ting, waar men zich ach ter dik ke cen suur -
mu ren weg school voor las ti ge vra gen stel lers. Bes tu ren ging per
edict, van uit doc tri nes die de bur ger a pri o ri als frau du leus, las tig
en onk un dig weg zet ten. Wat Rut te wel in ere hield, wa ren z’n nar -
ren, met De Jonge en eer der Dijk hoff als praal zie ke paljassen in
mooie pakken en met steeds andere schoenen.
Niet erg dui de lijk in het hele ver haal was ook de af stem ming met
de Eu ro pe se part ners. Er was in Eu ro pa geen een dui di ge aan pak
maar we moes ten als klein buur land je van met name Duits land wel
re ke ning hou den met wat daar ge beur de. Heel vaak le ken de maat -
re ge len, die wer den ge no men, dan ook voor al be doeld om bij voor -
beeld grens ver keer met Duits land te voor ko men. Hier wel kun nen
wink elen, ter wijl dat daar niet mocht, of om ge keerd: dat maak te
Merkel vast wel duidelijk, dat kon niet. 

Eu ro pa
Ook de hele kwes tie van een vac ci na tie-pas poort had zo’n in ter na -
ti o na le com po nent. De rest van Eu ro pa was daar gro ten deel wel
voor, dat kon Ne der land niet te gen hou den. Maar toe ge ven dat er
wel de ge lijk ge werkt werd aan een vac ci na tie pas poort dat kon na -
tuur lijk niet. Rut te had te vaak ge zegd, dat hij daar niet voor was en 
de Ka mer was dat aan vank elijk ook breed van me ning. Maar de
druk was er wel en bij toe ris me en rei zen is zo’n do cu ment na tuur -
lijk niet ong ebrui ke lijk, dus he le maal dwars lig gen kon ook niet.
Rut te ging er zo als ge brui ke lijk mee om, lachen en ver trou wen wek -
kend kijken maar niet echt direct op de zaak ingaan.
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Maar de tij den lij ken nu ve ran de ren, de machts ver hou ding en be gin -
nen te ver schui ven. Niet di rect van we ge Co ro na maar om dat Rut te
c.s. de zaak steeds maar weer blij ken te be don de ren en dat ook snel
‘vergeten’. Het ‘Omtzigt’ de bat op 1 april 2021 in de Twee de Ka mer
leek een kan tel punt voor het de mo cra tisch stel sel maar voor al voor
het ver trou wen daar in bij de be vol king. In eer ste in stan tie zag men
voor al hoe de uit voe ren de macht on der Rut te in de fout was ge gaan
en nam het ver trou wen in de ‘regering’ aan zien lijk af. Maar na een
paar da gen draai de dat ge voel en ve ran der de ook de toon van de me -
dia. Men zag in dat de Twee de Ka mer en dat kwam ze ker ook door
het op tre den van de nieuw ko mers ook een ech te te gen macht kon zijn. 
Het ver trou wen in de de mo cra tie was ges te gen. Het is nu de vraag of
het zo ge naam de her stel van het ver trou wen in Rut te bij vooral de
partijen die mee willen regeren, wel zo goed valt bij de bevolking.

Om met een prak tisch ge volg te be gin nen, Rut te ging daar na ver soe -
pe len en de angst ge voe lens on der de be vol king zijn veel min der ge -
wor den en dat be te kent dat Co ro na min der kans maakt, want angst is
de gro te be drei ger van im mu ni teit. In de loop van de len te zal dat
dui de lijk wor den. Neemt de groeps im mu ni teit na de ver soe pe ling toe 
en dooft de epi de mie hier uit en droogt ook de vac ci na tie splijt zwam
wat op? In een aan tal lan den met hoge vac ci na tie graad is de angst
min der ge wor den en gaat het de goe de kant op, ter wijl daar waar die
angst nog ex tra wordt ge voed, de ziekte nog in volle kracht
slachtoffers maakt. 

Ver kie zing en als peil mo ment
En toen moch ten we in maart 2021 ook nog gaan stem men. Het leek
een  mo ment van de waar heid, te wor den, want er was keus. Ging en
we mee met de ge dood verf de red der des va der lands, of juist met een
te gen stre ver, een klok ken lui der, een anti-vax xer. De toe sla gen-af fai -
re had het ka bi net al doen te rug tre den en de mis si o nair wor den, hoe
zou de bur ger dat in het stemhokje afwegen?
Het bleek dat men toch vrij breed Mark Rut te bleef steu nen maar ook 
Sig rid Kaag won en Fo rum voor De mo cra tie (dat op 13 mei weer op -
split ste) kon de mees te winst in ze tels no te ren. Er kwa men klei ne
par tij en bij maar van een breed pro test was nog geen sprake. 
Vrij kort na die ver kie zing en bleek dat al le maal niet zo re le vant, de
gro te red der bleek niet he le maal de waar heid te heb ben ont hou den
maar weg stu ren, dat dorsten de ‘geschaapte’ par le men ta ri ërs toch
niet, de co a li tie bleef de op 1 april ge val len held toch steu nen. De
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(in)for ma tie moest op nieuw maar liep dan ook weer te gen an de re
con flic ten op, met name de notulen van de ministerraad.
Toch wa ren die de bat ten in Den Haag hoop ge vend, er woei een an -
de re wind, te gen macht kon weer, Omtzig en de toe sla gen-af fai re
was het be gin van een nieu we len te, een nieuw be gin met weer iets
van even wicht in de machts ver hou ding en. Dat is niet al leen in de
po li tiek van be lang, de hele sa men le ving staat voor keu zes, voor
be slis sing en die we niet aan de ‘experts’ en hoog ge leer den, de lob -
by is ten, de talk show hosts en de ver com mer ci a li seer de influencers
mogen overlaten.

Po li tie ke her-ij king
Een an der ge volg van de Co ro na cri sis is dus ho pe lijk dat de de mo -
cra tie weer gaat func ti o ne ren als be doeld, in de ech te geest van de
Tri as Po li ti ca. Het aan de Twee de ka mer om de ing ezet te koers vast 
te hou den, te stre ven naar meer in vloed van de kie zer, meer te rug te 
kop pe len en ook qua wet ge ving (con sti tu ti o neel hof, re fe ren da,
klach ten pro ce du res, be scher ming klok ken lui ders, in ere her stel len
van bur ger rech ten) ruimte te geven aan feedback (terugkoppeling). 

Van be lang is om er naar te stre ven dat de Twee de en Eer ste Ka mer
hun le den weer zien als volks ver te gen woor di gers, hun taak als een
man daat van de kie zer, niet symp to ma tisch maar in te graal. Ge zien
de ver hou ding en van het mo ment en de po si tie van Rut te leek het
even dat een za kenk abi net,met er va ren en des kun di ge mi nis ters een 
zin vol le op tie kun nen zijn. Mo ge lijk wel met een po li tiek er va ren
lei der en mi nis ter van Bui ten land se za ken maar het zou een op tie
heb ben kun nen zijn om de ge ïsoleerde VVD bui ten spel te hou den,
als die partij blijft vasthouden aan Rutte en dus Rutte IV. 
Par tij en kun nen in zo’n op zet voor een za kenk abi net dan al le maal
een be perkt aan tal pun ten in breng en in een uit te on der han de len re -
gee rak koord, dat fei te lijk een agen da zal zijn voor het nieu we ka bi -
net. Veel stok paard jes zul len het dan niet ha len maar breed ge dra -
gen pun ten zul len wel door het nieu we ka bi net wor den aang epakt.
Dat be te kent ook dat er weer meer  in hou de lij ke de bat ten zul len
ko men, geen af stem pel-the a ter van een dichtgetimmerde coalitie. 
De rust pe ri o de on der Tjeenk Wil link als in for ma teur heeft de oude
co a li tie weer in beeld ge bracht, met nieu we part ners als Groen
Links en PvdA en zon der CU. Ma ri ëtte Ha mers is nu aan zet. Zelfs
al is zo’n vijf par tij en co a li tie breek baar, het heeft wel een meer der -
heid in bei de ka mers. Die op tie be te kent een meer sta bie le steun
voor het ka bi net maar of dat ook zo goed zal val len bij oppositie en 
het volk is de vraag. 
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� _6 Democratie, experts tegenover  de 
alternativo’s, anti-vaxxers en wappies

Bij alle el len de is één ding wel po si tief, er wordt weer na ge dacht
over de mo cra tie, over de rol van de me dia en de po li tiek, over wie nu 
ei gen lijk de ex perts zijn en waar om de bur ger zo wei nig te zeggen
heeft.

De mo cra tie in het ge ding
De ma nier waar op de Co ro na be drei ging hier en el ders ge bruikt
wordt om fei te lijk dis cu ta be le po li tie ke doel stel ling en na te stre ven is 
te ke nend. Dat zien we over al, ge zond heid en ze ker heid als ar gu ment
voor be per king van de mo cra ti sche en grond rech ten. Onze be we -
gings vrij heid wordt fors aang etast en we moe ten het wer ken met be -
stuur lij ke aan wij zing en (edic ten) door de macht heb bers van de uit -
voe ren de over heid maar slik ken. Die dek ken zich in door al ler lei lie -
den tot ex pert te ver hef fen, want als je bij voor beeld OMT-lid (Out -
break Ma na ge ment Team) bent, dan heb je meer dan een streepje
voor, ook in de talk-shows en de kranten.
Men sen, die er ook voor ge leerd heb ben en er on der zoek naar doen
ko men nau we lijks aan het woord of wor den als ver sprei ders van val -
se in for ma tie aang emerkt. Zelfs las ti ge vra gen stel len in het par le -
ment maakt je al tot een soort terrorist.
Het komt neer op dic ta to ri aal be stu ren in plaats van op ba sis van wet -
ten en de mo cra ti sche be sluit vor ming en con tro le door par le ment en
de mo cra ti sche or ga nen. Die
mo gen ach ter af wat brom -
men en met el ders be kok -
stoof de wet ten de zaak sanc -
ti o ne ren; de maatregelen
zijn dan al ingevoerd. 
De pers, de vier de macht die 
als ex tra be scher ming van
de be lang en van het volk
kri tisch de gang van za ken
zou moe ten ver slaan en be -
com men ta ri ëren, werd meer
een roep toe ter van de macht. Onder het mom van voor lich ting was
het eer der in doc tri na tie, en vrij willge cen suur. De mon stran ten af -
fiche ren als wap pies, als ge vaar lij ke rel schop pers, als po ten ti ële ter -
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ro ris ten was nor maal. Dat so ci a le me dia daar een te gen wicht voor
bo den en nu de ech te vierde macht vormen is een duidelijke trend.
Dat is het plat form waar de an ti vax xers, wap pies, con spi ra cy-ge lo -
vi gen en ook heel veel des kun di gen uit de me di sche we reld hun al -
ter na tie ve idee ën en re search re sul ta ten we reld kun dig kon den ma -
ken. Vrij heid van me nings ui ting, is een groot goed, het is de min -
der heid die zo aan het woord komt  met mis schien veel on zin, veel
ge pro jec teer de angst en kwaad heid en ook mis da dig ‘fake news’
maar dat hoort er nu eenmaal bij. 

Het du a le stel sel, de schei ding der mach ten, wordt door dit al les
aang etast; het volk en par le ment na mens hen krijgt steeds min der te 
zeg gen. Bes lis sing en wor den bui ten de de mo cra ti sche ka ders ge -
hou den, de trend die al dui de lijk was met de kli maat ta fels zet door,
al leen is Rut te met z’n OMT cri sis ta fel nog een zij di ger met voor na -
me lijk de me di sche ex perts en RIVM bobo’s die het ook niet ble -
ken te we ten. Het neigt al le maal naar een au to cra tie of zelfs een
dic ta tuur van de uit voe ren de over heid en po li ti ci die toe val lig aan
de macht zijn. De hele si tu a tie is zelfs ge le ga li seerd via een Noo -
dwet, waar vrij wel ie der een zo ge naamd te gen is maar die werd
door ge drukt. De laat ste tijd is er ver zet aan het groei en, wordt er in
de Twee de Ka mer te gen de macht van het ka bi net en de pre mier
ge a geerd, en er wordt er bui ten op straat te gen ge de mon streerd
maar dat wordt dan weer tegengewerkt. Macht en tegenmacht zijn
nu de kernwoorden.

Het pro bleem is niet nieuw, er is al lang er naar ge ke ken en ge -
vraagd om een kri ti sche eva lu a tie van het par le men tai re en de mo -
cra ti sche sys teem zo als we dat nu heb ben. De voor stel len van de
com mis sie Rem kes over de mo ge lij ke ver be te ring en van de de mo -
cra tie wor den ech ter met voe ten ge tre den. Dat rap port heeft niet tot 
dras ti sche aan pas sing en ge leid, het is min of meer in de la verd we -
nen ter wijl fei te lijk de in vloed en de macht van de bur ger steeds
verd er wor den uit ge hold. De ong elijk heid in de ver hou ding tus sen
bur ger en overheid neemt toe, en daarmee ook het verzet ertegen. 
Het is ei gen lijk vrij dui de lijk, we moe ten de de mo cra tie her-ij ken.
De af stand tus sen de bur ger en het sys teem is te groot ge wor den.
Men ge looft er niet meer in. De ma nier waar op de mach ten wor den 
ge acht el kaar in even wicht houden, rammelt.

In het twee de deel ga ik daar om uit ge breid in op hoe de mo cra tie er
uit zou kun nen zien als we be reid zijn te le ren van het ver le den en
ook de kan sen die cy ber spa ce biedt, gaan gebruiken.
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� _7 Besmettingen, verspreiding, angst
als factor

Nu het Co ro na-vi rus al meer dan een jaar rond waart, is het geen al te
ge durf de ge dach te om te ver moe den, dat vrij wel ie der een wel in con -
tact is ge weest met wat vi rus deel tjes (vi ri o nen). Dat zou je kun nen
zien als be smet ting maar dan voor de mees ten een be smet ting die
keu rig in toom wordt ge hou den door het ei gen im muun-sys teem. De
vi ri o nen wor den dan door T-cel len en an de re verd edi gings sys te men
in de voor hoofds hol te aang eval len en ko men niet verd er. Er is een
ge ringe tem pe ra tuur ver ho ging in die voor hoofds hol te (si nus) maar
daar heb je wei nig last van. Ge beurt dat wel en ko men de vi ri o nen
door de eer ste verd edi gings li nie heen wor den de keel en la ter de
long en het strijdtoneel, dan zijn er symptomen en is er sprake van een 
ziekte.

Een van de fac to ren, waar niet of nau we lijks naar ge ke ken is, is angst 
als fac tor in de weer stand. Dat zou je kun nen on der zoe ken, door en -
quêtes of door naar de sta tis tiek te kij ken. Er zijn na tuur lijk sta pels
gra fie ken ge maakt en daar is veel op af te ding en maar dat er in no -
vem ber 2020 een dip in de twee de golf zat en waar om dat zou ko -
men, is nooit goed ge a na ly seerd. Men weet dat wel aan de komst van 
de win ter, men ging toen weer meer bin nen wo nen, met min der ven -
ti la tie maar mis schien is er een andere verklaring.
Daar voor moe ten we even te rug gaan naar hoe weer stand re a geert op
stress en angst. Daar is al heel lang on der zoek naar ge daan en het
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ver band is evi dent. Angst tast je im mu ni teit aan, je wordt snel ler
ziek. maar dat is in de hele Co ro na-dis cus sie bij na nooit ge noemd,
al leen de Ame ri kaan se epi ge ne ti cus1 Bru ce Lip ton zag in dat het
een be lang rij ke, mis schien wel de be lang rijk ste fac tor was in het
voor ko men en de verspreiding van het virus.
En wat cre ëerde dan het zwal ken de en doem denk eri ge com mu ni ca -
tie be leid van RIVM, het ka bi net en de zo ge naam de ex perts aan de
talk show ta fels? Voor al angst, ong erust heid, on ze ker heid, so ci a le
on rust, men sen iso leer den zich (ook al geen goe de ma nier om im -
mu ni teit op te bou wen) of ging en de mon stre ren (zon der veel ex tra
be smet ting en maar wel met een ge welds pro bleem bij po li tie en
over heid). Het was ie de re keer raak, men sta pel de de drei ging en op 
tot doem denk eri ge pro por ties, trok krik ke mik kig ge mo del leer de en
zelfs apert mis lei den de gra fie ken door tot duizelingwekkende
hoogten en kwam dan weer met nieuwe beperkingen. 
En het werk te, ach ter af had den de maat re ge len toch ef fect? Hoe zo,
er zijn nau we lijks aan wij zing en dat de avond klok iets heeft uit ge -
haald. Zelfs Ernst Kui pers, de voor zit ter van het Lan de lijk Net werk 
Acu te Zorg, zag ach ter af, na dat hij de cij fers be stu deer de, in dat de
in voe ring van de avond klok geen ef fect heeft ge had. Als het be -
doeld was om de jeugd in hun hok te hou den dan heeft het mis -
schien zelfs ave rechts ge werkt, juist daar gingen de besmettingen
omhoog.

Angst zien als fac tor in de im mu ni teit en dus de be smet tings kans
voor Co ro na is tot dus ver zel den ge noemd maar is naar mijn me -
ning juist erg be lang rijk. Angst is ove ri gens een emo tie, die we ook 
bij die ren kun nen on der zoe ken en daar blijkt angst en stress heel
dui de lijk ef fect te heb ben op de ge zond heid en het gedrag. 
Nu zijn emo ties rare ding en, de psycho lo gen heb ben er de vo ri ge
eeuw al ler lei on der zoe ken naar ge daan maar veel daar van ging on -
langs de prul len bak in. In Rut ger Bregman’s boek ‘Alle men sen
deugen’ gaat hij daar uit ge breid op in. Wel is dui de lijk, dat de
mens een goed zelf her stel lend ver mo gen heeft en nor maal ge spro -
ken ook zwa re trau ma ti se ren de in ci den ten wel kan ver wer ken, na
een paar we ken verd wij nen de trau ma symp to men (Als dat niet ge -
beurt spre ken we van PTSS of wel post-trau ma tisch stress syn -
droom). We mo gen aan ne men, dat na de duis te re en ang staan ja gen -
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de pers con fe ren ties de meeste mensen na een paar weken wel wat
bijtrekken. 
De angst wordt min der en dat houdt ook in dat de im mu ni teit be ter
wordt. Ergo, er wor den min der men sen ziek. Is dat wat in no vem ber
2020 ge beur de? Er was wat ver soe pe ling, we wa ren weer even wat
bij ge ko men, de be smet ting en lie pen te rug en toen kwa men het RIVM 
en Rut te met toch weer verd ere be per king en, er zou een der de golf
kun nen ko men, mu ta ties, en de angst sloeg weer toe, en dus ook de
besmettingen. 
De re la tie tus sen angst en im mu ni teit is een goed on der zoek waard.
Ik heb de pers con fe ren ties van het af ge lo pen jaar maar eens uit ge zet
naar po si tie ve tes ten maar laat het aan de sta tis ti ci over om dat in de -
tail uit te wer ken en conclusies te trekken.

Nu is dit al le maal maar een on der buik ge voel van mij maar ik be stu -
deer al wat lang er trau ma, trau ma-im mu ni teit, PTSD en iden ti teits -
con flic ten, dus mis schien is mijn in tu ïtie niet he le maal op het foute
spoor. 

Angst is be smet te lijk en tast im mu ni teit aan
De angst kan ‘om zich heen grijpen’, een col lec tief ge voel wor den,
we ne men het ge mak ke lijk over, niet al leen door di rect con tact maar
ook wel door zo iets ong rijp baars als een ‘group mind’. 
Dat is vaak een on be stem de vage angst maar het kan ook heel spe ci -
fiek zijn. Zo als de angst om door een on be ken de an der op een wil le -
keu rig mo ment en ong emerkt be smet te wor den met een vi rus waar -
aan al veel men sen dood zijn ge gaan. Die angst is net als het vi rus
ook be smet te lijk en is de hele we reld over ge gaan in een on waar -
schijn lijk kort tijdbestek. 

Na tuur lijk is ook het in ter net en de we reld om span nen de nieuws -
voor zie ning een aan ja ger ge weest: de beel den uit Chi na, de da ge lijk -
se cij fers op het jour naal, de pers con fe ren ties, de mond kapjes om je
heen. Ach, de men sen zijn da ge lijk se el len de toch wel ge wend, zou
je zeg gen. Maar tot nu toe had die el len de al tijd an de ren ge trof fen.
Nu zaai de die be smet ting zich uit – van uit tel kens nieu we ‘hotspots’
– tot in Nederland! Tot in onze straat!!
Er werd, door hen die zoch ten naar vei lig heid, ste vig ing rij pen door
de over heid ge ëist en die ging daar ook in mee. Niet van we ge een of
an de re ge hei me agen da maar om dat de col lec tie ve re so nan tie erg
sterk was. Heel hard, met maat re ge len waar van niet dui de lijk was of
ze zou den hel pen, ge ko pieerd van de Chi ne zen, soms con tra pro duc -
tief maar er werden in ieder geval daden gesteld.
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Als snel bleek dat de do den voor al on der oude men sen met een
zwak ke ge zond heid vie len. Die en an de re ri si co groe pen wer den ge -
ïsoleerd door de lock down en hoe ra, het werk te, de snel le ex po nen -
ti ële groei zwak te af en het aan tal ge val len liep te rug. Men her -
adem de en toen de IC’s in de zie ken hui zen le ger en le ger raak ten
ging de ho re ca weer open en kon men weer voor zich tig aan cul tuur 
snui ven en op va kan tie gaan. Met als ge volg dat de zwak ke ren ook
weer naar bui ten kwa men en die wa ren nu juist ex tra kwets baar,
met een lage weer stand. Het vi rus kreeg weer de ruim te, ook al om -
dat aan ver ho gen van de weer stand niets werd ge daan en al ter na tie -
ve pre ven tie en be han de ling werd on derd rukt, dat pas te niet in het
RIVM denk en. Daar en in het cri sis team van Rut te za ten de ge ne -
raals, die angst val lig ble ven vast hou den aan hun idee van op ge -
drong en veiligheid; de burger, de artsen, de afwijkende
expert-meningen, niks daarvan! 

Toen kwam de twee de golf. Veel min der do den maar veel meer
angst en ri gou reu ze re maat re ge len. Tot in huis: de pos ters met ‘Ik
hou ook thuis 1,5m af stand van jou’ kun nen ge zien wor den als een
nieu we, veel verd er gaan de in breuk op de privé le vens sfeer van
men sen. De grond wet te lijk vast ge leg de rech ten en al ge me ne men -
sen rech ten wer den on der uit gehaald, de politiestaat opgetuigd. 
De greep van de over heid op de sa men le ving is nog verd er in mid -
dels ver sterkt. Onder meer is er nu de in for ma tie ver ga ring door af -
de ling en van de po li tie, het lijkt wel ge hei me staats po li tie en ‘n mi -
li tai re af de ling ((zou men die na de kri tiek echt op ge doekt heb -
ben?) van af wij ken de ui ting en op so ci a le me dia. Men cen su reert
(of laat cen su re ren zo als door de KPN) de ge vaar lij ke scheef denk -
ers daar en in de an de re me dia. Er ko men zelfs po li tie a gen ten aan
je deur als je op een of an de re ma nier stand pun ten in neemt die
mor re len aan de officiële be richtgeving. Vrijheid van
meningsuiting, ho maar!
Je wordt be ti teld als een an ders denk en de (ja echt, dat is een term
van de po li tie). Je bent mis schien wel een alien of mis schien wel
een ter ro rist. En niet ge hoord wor den doet je vaak weg zak ken, in
een de pres sie, of erger.

De pro tes ten te ke nen de ernst van de col lec tie ve ang -
stre so nan tie.
De over heid en zelfs de Na ti o naal Co ördinator Ter ro ris me be strij -
ding en Vei lig heid (NCTV)  waar schu wen er voor, de weer stand en 
het ver zet ne men toe, men is zelfs bang voor ter ro ris ti sche aan sla -

46



gen en dat de men sen met zul ke ge dach ten zich bij de po li tie ke
partijen inwerken., 
Ik kan me daar iets bij voor stel len. Er is zich – af gaan de op snip pers
in for ma tie – net als tij dens de Duit se be zet ting een on der gronds ver -
zet aan het ont wik ke len. De be je ge ning door de over he den van dis si -
den ten jaagt veel lijd zaam ver zet in een ac tie ve mo dus én on der -
gronds. Daar zijn die over he den grim mig bang voor en re a ge ren
hard. Er is nog nie mand voor zijn me ning dood ge scho ten maar dat
kan zo maar gaan ge beu ren. En als je dat wilt fil men dan is dat een
mis daad, wet ten daar te gen wa ren in de maak, zo als in Frank rijk. Is
dat te geng as door de macht heb bers ook een te ken van angst? Nee,
L’histoire se répète, meer is het niet. Elke historisch bewuste en
belezen persoon kan dat bevestigen.

Intus sen zijn de fi nan ci ële beur zen weer op een all-time high be land.
De vir tu e le geld per sen draai en, men schept geld om alle steun te be -
kos ti gen en de in fla tie ligt op de loer. Er wor den weer druk aan de len
ge kocht, geld in hui zen en bit coins ge stopt, goud ge ham sterd. Men
zoekt ze ker heid want er is twij fel aan de sta bi li teit van het systeem.
Maar wat ge beurt er met de klei ne man en vrouw? Al die men sen die
al bij na een jaar zon der ink om sten zit ten om dat de toe ris ten in dus -
trie(als eer ste) plat is ge gaan? Er heerst bij voor beeld gro te hong ers -
nood in Bali on der de werk lo ze be vol king (info uit de eer ste hand).
Zien we dat in het nieuws? Wel nee, we heb ben ge noeg aan onze
eigen sores.

Er is moei lijk een beeld te krij gen van de mon di a le si tu a tie, om dat de 
nieuws voor zie ning te kort schiet en al leen over de drei ging van uit -
bra ken en nieu we mu ta ties be richt. Het is ech ter wel dui de lijk dat de
ang stre so nan tie de we reld in haar greep heeft. Dat is zo’n ster ke
kracht, daar leg gen alle com plot the o rie ën het te gen af. Ie der een is in
de greep van de angst: bur ger en over heid even zeer. Er zijn maar
wei ni gen die be grij pen wat er aan de hand is en die zich niet la ten
ringeloren door een collectieve emotie.

Is er wat te gen angst te doen? Ja ze ker, ga naar een psycho loog, neem 
een pil, of ga in qua ran tai ne dan ziet nie mand je! 
Van ouds zijn er ook tech nie ken om je angst wat te be heer sen: bid -
den, me di ta tie en zing en. En als je dat sa men doet, werkt het nog be -
ter. Ga naar de kerk, me di teer, doe yoga, ga lek ker sa men zing en op
het Mu seum plein, mis schien wordt je er wel beter van! 
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� _8 Communicatie, wat ging er goed,
wat ging fout

Nie mand kan het ont gaan zijn, we zit ten in een Co ro na-cri sis. Dat
is wel aang eko men bij de men sen, we we ten al le maal van 1,5 me -
ter, mond kapjes, lock downs, avond klok, qua ran tai ne, han den was -
sen en vac ci na tie als de gro te ver los sing. Ik ge loof ech ter niet dat er 
in de toe komst over de hele com mu ni ca tie rond de Co ro na-cri sis
an ders dan mis prij zend ge spro ken zal wor den. Het wordt vast een
voor beeld over hoe het niet moet in de leer boe ken over PR. Van de 
blun ders wordt niet ge leerd, er wor den bak ken geld ge stopt in
voor lich tings cam pag nes maar die blijken dan nauwelijks effectief.
Na tuur lijk was er even pa niek, was er voort schrij dend in zicht, on -
ze ker heid en wa ren de be trok ke nen als mi nis ter De Jonge, Van Dis
en de mees te van die ex perts geen com mu ni ca tie ve top pers. Maar
had Mark Rut te, die toch ge pokt en ge ma zeld is in het be spe len van 
de pu blie ke opi nie en zo haas tig de lei ders rol (Chef sache, wat een
rot woord) naar zich toe trok, niet wat meer kunnen sturen? 
Hij liet z’n se con dan ten maar wat aan mod de ren, leu ke schoe nen
eta le ren en met gra fie ken wap pe ren en dan verd er veel te lang, on -
sa men hang end en ama teu ris tisch aan het woord blij ven. Dat hij na
de ver kie zing en zelf ‘brisant’ on der uit ging en z’n ge loof waar dig -
heid ver speel de, had ei gen lijk niks met de Co ro na-cri sis te ma ken.
Het maak te wel dui de lijk hoe hij al tien jaar van uit het To ren tje de
zaak manipuleerde, op Macchiavelliaanse wijze.
Rut te heeft, als hij niet in het nauw wordt ge bracht (dan maakt ie
nare fou ten) een uit zon der lijk ta lent om be trouw baar over te ko -
men, cri ses te be zwe ren en aan tij ging en van zich af te la ten glij den, 
hij wordt ook wel het Tef lon-man ne tje ge noemd. Veel vi sie heeft
hij nooit la ten zien maar hij pas te re de lijk goed op de wink el en
werd als pre mier dan ook wel ge waar deerd; hij was een vas te factor 
in het politieke spel. 

Een slij tend ima go en val door de Omtzigt af fai re
Dat ima go heeft ie tij dens de Co ro na-cri sis goed kun nen vast hou -
den, bij alle uit glij ers, ver spre king en, hal ve en hele leu gens bleef
hij voor ve len de man, die de lei ding had, het schip van staat door
de bran ding stuur de en het be lang van de bur gers voor op stel de. Er
was kri tiek maar hij bleef in de pei ling en sterk sco ren. Bij na tot aan 
de ver kie zing en zat een hele for se stem bus ze ge er in maar de toe -
sla gen-af fai re, Omtzigt en de aan zwel len de Co ro na kri tiek, de el -
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len de met de vac cins, de de mon stra ties en hoe daar te gen werd op ge -
tre den, het be gon een beet je te knij pen. De VVD kwam nog wel met
een klei ne plus maar het was geen ‘landslide’ over win ning en men -
sen als Pie ter Omtzigt en Wy bren van Haga ble ken de ech te win naars 
toen de stem men een maal ge teld wa ren en ook de grote zege van D66 
met Kaag wat tegen bleek te vallen. 

Pap pen, zoet hou den, sprook jes en leu gens
Waar Rut te zelf dus re de lijk over eind bleef en weg kwam met fou te
in schat ting en, ver keer de her in ne ring en, be lof tes en her roe ping en,
ging het in het me dia-veld verd er be hoor lijk mis, de com mu ni ca tie
was ge brek kig en dat valt hem dus wel de ge lijk aan te re ke nen. Iets
meer stu ring, iets meer struc tuur in wat er al le maal ge meld werd door 
de in stan ties, de ex perts en me dia, dat zou veel on ze ker heid, wan -
trou wen en op stan dig heid bij een deel van de be vol king heb ben weg -
ge no men. Het zal al le maal wel op de si tes ge staan heb ben maar wie
ging dat al le maal be kij ken was niet digivaardig en moest het alleen
hebben van de televisie. 
Het was al le maal te een zij dig, er was geen ruim te voor al ter na tie ven,
te gen spraak, de op po si tie bin nen en bui ten het par le ment moest naar
an de re we gen zoe ken, ging deel on der gronds via de so ci a le me dia en
het in ter net sto ken en verwarring zaaien. 

Dat houdt je niet te gen met cen suur en ont ken ning, dat maakt het al -
leen maar gro ter. Toen dui de lijk werd dat niet al leen de gro te plat -
forms braaf de richt lij nen van WHO en de in ter na ti o na le ‘cabal’ van
vi ro lo gen en epi de mi o lo gen volg den, had men dat niet mo gen ver -
goe lij ken of steu nen. Het mond dood pro be ren te ma ken van op po si tie 
werkt niet maar vrij wel ie der een in de me dia en de po li tiek deed er
aan mee. Be zorg de bur gers wer den anti-vax xers of wap pies ge -
noemd, de mon stran ten en ei gen wij ze art sen als ter ro ris ten ge brand -
merkt, de pu blie ke opinie bewerkt om dat tuig vooral niet serieus te
nemen. 
Maar hoe ver kun je gaan? Toen bleek dat er zelfs ge hei me mi li tai re
een he den wa ren op ge zet om die drei ging in kaart te breng en, voor bij -
gaand aan bur ger rech ten en pri va cy over we ging en, deed dat ook heel 
re de lij ke men sen twij fe len. Men wil geen con tro les, geen Big Brot -
her, geen stie ke me aan tas ting van de pri va cy, geen cen suur. Onder -
tus sen is dui de lijk, dat die cen suur ook op an de re niveau’s ge woon
werd ing evoerd. Nie mand deed er iets tegen, ook de politiek
negeerde dat. 
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Toen on langs bleek dat Rut te als staats se cre ta ris al frau de rond de
Bij stand via on con tro leer ba re be stan den en zoek met ho des liet aan -
pak ken, kwam er nog meer in zicht in de kwa lij ke Rut te-doc tri ne,
die de bur ger als dom, frau du leus en in aan leg schul dig acht en de
ambte naar en de over heid af schermt van kri tie ke en de mo cra ti sche
con tro le. Het ar gu ment dat een ze ke re ge heim hou ding en pri va cy
ook voor de ambte na ren en po li ti ci moet gel den, heeft ze ker waar -
de maar er zijn gren zen. Bij het open baar ma ken van de ka bi nets -
ver sla gen (over de toeslagen) kwamen die grenzen nog eens goed
in zicht. 

Het Co ro na -the a ter
Mark Rut te was hoofd ve rant woor de lij ke maar wat ont stond er een
com ple te the a ter-show cul tuur rond Co ro na. Er kwa men cam pag -
nes die te ver ging en, zo als dat kin de ren hun ou ders moes ten be -
scher men door af stand te hou den. Er wer den uit spra ken ge daan die
ach ter af he le maal niet pas ten zo als dat be per king van fake-nieuws,
an ti vac cin ver ha len en con spi ra cy ac cep ta bel was; dat moest maar
fors wor den aang epakt. Aller lei men sen, soms met heel laak ba re
ver le dens en re pu ta ties ging en in de me dia de held of de ex pert uit -
hang en. Dat aan bei de kan ten van de dis cus sie want men sen met
een ver le den als Ab Oster haus of Wil lem Engel zochten en kregen
voor soms nogal polariserende opinies de ruimte. 

Fou ten wer den ver ge ven of ver ge ten, men mocht de ex pert uit -
hang en, op tre den in talk show na talk show, be schuld i ging en ui ten
die ner gens op sloe gen, het was the a ter, de Co ro na Egot rip Show.
De me dia de den vol op mee, het jour naal was net een soort pro pa -
gan da-out let, de pers con fe ren ties wer den na ti o na le ge beur te nis sen
en las ti ge vra gen wer den niet meer ge steld. Ook de po li tiek speel de 
mee in het spel, niet al leen de zit ten de co a li tie maar ook de link se
par tij en die hoop had den op een plek in een nieuw Rut te ka bi net
ging en mee in de al ge me ne roep om meer maat re ge len, meer con -
tro le, meer vac ci na tie en af braak van bur ger rech ten. Alles om dat de 
vei lig heid daar mee ge diend zou zijn en er stem men te win nen wa -
ren. Op naar de test-sa men le ving, met zo ge naamd tijde lijke
werking, maar tijdelijk blijkt in Corona-taal nogal eens erg
rekkelijk. 

Kri ti sche ge lui den wa ren er ook. Het in ter net en de so ci a le me dia
ston den er vol mee, al ler lei des kun di gen met soms de raar ste vi sies, 
maar ook heel veel ver ont rus te me di ci en on der zoe kers. Fa ce book,
What sapp en an de re so ci a le me dia ble ken een ach ter deur in het co -
mu ni ca tie veld, daar werd heel wat ong enoe gen ge spuid en al dan
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niet nut ti ge in for ma tie ver spreid, dat leid de dan weer tot al ler lei cen -
suur, In ons land kre gen die al ter na tie ve op vat ting en een plat form via 
de ach ter ka mers van de me di a we reld, ka na len als Welt schmerz,
BlkBx-tv, de shows van Maurice de Hond en Vin cent Everts kregen
aanhangers en steun. 

Po li tiek ble ven ei gen lijk al leen de Par tij voor de Die ren, Denk, Fo -
rum voor De mo cra tie en vaak ook Wil ders nog wat te geng as ge ven.
De rest ging mee met de symp to ma ti sche aan pak en wil de voor al
meer en dras ti sche maat re ge len, De Ka mer riep, als bui ging naar de
ang sti ge meer der heid zelf om meer en maak te de weg vrij voor on -
zin ni ge en fei te lijk on recht ma ti ge (in het ka der van de men sen rech ten 
en de Neu ren berg re gels voor me di sche ex pe ri men ten) maat re ge len
als de avond klok, vac ci na tie-pas poor ten, test dwang en on men se lij ke
en ge dwong en iso la tie van men sen in te hui zen. Bij de ver kie zing en
bleek men daar ove ri gens elec to raal voor be loond te wor den, al was
er dui de lij ke steun via voor keurs- stemmen voor een andere aanpak
zoals het optreden van Wybren van Haga.

Twij fels van bin nen uit
Dat de com mu ni ca tie pro ble ma tisch ver liep, wis ten ook de in si ders
wel. Het RIVM1 ver woord de heel dui de lijk waar het aan schort te, ze
noem den een aan tal aan dachts pun ten voor be leid en communicatie:
| Het schet sen van een hel der, toe gank elijk beeld van de epi de mi o -

lo gi sche bouw ste nen van de ko men de pe ri o de is van be lang. Wel -
ke zijn dat en hoe be ïnvloeden die el kaar over tijd? Wel ke on ze -
ker he den zijn er en hoe hou den we die in de ga ten/gaan we daar -
mee om? Vi su e le mid de len kun nen hier bij hel pen. Ge bruik dit als
com mu ni ca tie-kap stok over de komende maanden/jaren.? 

| Het verd ui de lij ken wel ke cri te ria wor den ge bruikt voor ver soe pe -
len(trans mis sie ri si co ver sus maat schap pe lij ke im pact?) is voor
bur gers re le vant om ge maak te keu zes be ter te be grij pen; en bij ve -
ran de ring en/ver soe pe ling en ui ter aard trans pa rant toe lich ten hoe
die cri te ria zijn toe ge past en wel ke af we ging er is ge maakt. Vaar
hier bij op data (be smet ting en, zie ken huis cij fers en/of vac ci na tie -
graad) in plaats van datums om teleurstelling te voor komen.? 

| Het be trek ken van ver schil len de be stuurs la gen, bran ches en ex -
perts met di ver se re le van te dis ci pli nai re ach ter gron den bij het op -
stel len van een plan voor ver soe pe len kan hel pend zijn aan het for -
mu le ren van een een dui di ge, haal ba re en zo recht vaar dig mo ge lijk
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stra te gie voor ver soe pe len te for mu le ren. En om dit ver vol gens
ook van uit deze ver schil len de achtergronden toe te kunnen
lichten.

| Con sis ten te com mu ni ca tie: een cen tra le en ge plan de stra te gie
voor de over heids com mu ni ca tie van uit ver schil len de be stuurs la -
gen rond om de pan de mie en maat re ge len rich ting de bur ger kan
voor een een dui di ge re beeld vor ming en ver wach ting en zor gen.
Be lang rijk is om daar bij uit te leg gen dat het uit voe ren van deze
stra te gie vraagt om flexi be le tus sen stap pen die o.a. af hank elijk
zijn van de epi de mi o lo gi sche cij fers en de si tu a tie in de
ziekenhuizen (geen datums maar zinvolle gegevens).

| Hel pen de hand: Be na druk het be lang van blij ven na le ven van de
ba sis maat re ge len en de con se quen ties hier van. Biedt men sen
(bur gers & bran ches) hand vat ten om wel over wo gen keu zes te
kun nen ma ken in com plexer wor den de si tu a tie waar in zo wel
(zelf/snel) tes ten, oplo pen de vac ci na tie graad en na le ving van
basismaatregelen een rol spelen.

Het staat er dui de lijk en zou voor alle over heids com mu ni ca tie moe -
ten gel den. Dat ver vol gens Rut te er niet veel mee deed en bij voor -
beeld eerst de 21e april noem de, toen de 28e, toen mei en ui tein de -
lijk toch te rug kwam op 28 april voor de ver soe pe ling, is tekenend, 
Ook Pie ter Omtzigt2 wijst  in zijn ver fris sen de boek ‘Een Nieuw
So ci aal Contract’ op on dui de lij ke com mu ni ca tie naar de bur ger toe
en wil bij voor beeld dat op ie de re brief van over heid en aan pa len de
in sti tu ties en uit voe rings or ga nen een dui de lijk contactpersoon
genoemd wordt.
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� _9 Cijfers en Statistiek, gegoochel

We wor den dood ge gooid met cij fers maar vrij wel ie der een heeft on -
der tus sen wel in de ga ten, dat daar soms niet veel van klopt. Niet al -
leen de web si tes en so ci a le me dia ver sprei den al ler lei cij fers waar van 
de be trouw baar heid niet te con tro le ren is, ook de over heid strooit met 
mis lei den de, vage en lang za mer hand struc tu reel on be trouw ba re ge -
ge vens. Dat geldt voor RIVM, OMT en mi nis ter De Jonge en met
hen de reeks medi-bobo’s die de buis bevolken. 
Er zijn geen hel de re de fi ni ties, de tests zijn niet erg be trouw baar, de
po pu la ties die men ge bruikt ve ran de ren steeds, men pu bli ceert kern -
cij fers die dat niet zijn en ook vaak niet echt ac tu eel, ze lo pen een
paar da gen ach ter of er is weer een com pu ter ka pot. Dat ge beurt wel
erg vaak, dan gaat men la ter weer aan pas sen of cor ri ge ren maar het
maakt geen erg be trouw ba re in druk. Ook in ter na ti o naal is het een
war boel, clubs zo als de WHO (World He alth Orga ni za ti on), de EMA 
en het Johns Hop kins hos pi taal dat we reld wijd cij fers ver za melt,
dwar re len nog al, ve ran de ren ook de fi ni ties en maat sta ven en gooi en
on ver ge lijk ba re groot he den op één hoop. Het ge volg is, dat ie der een
maar raak in ter pre teert. Er valt aan de des kun dig heid op sta tis tisch
ge bied van bij voor beeld de OMT leden nogal wat af te,doen; soms
komen die met grafieken die echt nergens op slaan.

Dash board
Er kwam een soort sa men vat ting en toe gangs por taal naar de cij fers,
het Co ro na Dash board van de over heid, met cij fers van RIVM en
GGD. Nu klinkt dat hip, leu ke kreet en in prin ci pe zie je op het dash -
board van je auto alle be lang rij ke ding en bij el kaar. Alleen jam mer,
dat men het hier zo knul lig in el kaar stak en wel pro beer de het te ver -
be te ren maar dat luk te niet echt. In het bui ten land zijn de dashboards
veel helderder. 
En wat krijg je dan in beeld? Onzin cij fers zo als het aan tal ge prik te
vac cins. Wat in te res sant dat nou ie mand, be hal ve de men sen die het
spul le ve ren en dis tri bu e ren en de prik kers. Wat de bur ger wil we ten
is hoe veel men sen er be schermd zijn, niet hoeveel prikken.
En wat le ren we bij voor beeld van het aan tal po si tief ge tes te be smet -
ting en per dag? Ie de re dag gaan er niet al leen an de re aan tal len maar
ook an de re groe pen naar de test-stra ten, om dat de waan van de dag
zich dan weer richt op kin de ren, dan op be paal de leef tijds groe pen,
men sen uit in rich ting en, zorg ver le ners, etc. Men geeft wel leef tij den
aan maar of dat men sen zijn met eer de re Co ro na in fec ties, ge vac ci -
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neer den, uit wel ke so ci a le stra ta, al les op de gro te hoop en de ene
dag om hoog en dan weer omlaag, na het weekend lager, wat heb je
er aan? 
Welk deel van die men sen be lan den in het zie ken huis of zijn dat
men sen die he le maal niet ge test zijn door de GGD? Heel glo baal is
er mis schien op te stu ren, het per cen ta ge be smet ting en is wat hel -
der der maar cij fers als het re pro duc tie ge tal lo pen we ken ach ter en
zijn dus niet goed te ge brui ken voor ac tu e le bij stu ring. Zelfs het
aan tal do den is niet be trouw baar, want wie wordt als Co ro na-dode
ge zien en wie als over le den aan een on der lig gen de kwaal? De ver -
ge lij king met de CBS over sterf te ver sterkt het ge voel, dat er wei nig 
con sis ten tie zit in wat men nu precies als Corona-dode ziet.
Ook de zie ken hui sop na me cij fers op het dash board zijn vaag, wat
men wil we ten is of de ca pa ci teit vol loopt, ook van de IC. En we ten 
hoe veel vac cin wei ge raars er zijn, dat wordt al he le maal niet meer
ge meld. Men hoopt, en dat klopt wel, dat de va kan tie en het wil len
rei zen en uit gaan meer men sen vac ci na tie doet accepteren.

Waar om geen hel de re cij fers
Ik kijk naar de cij fers, speur wat die per op de RIVM, GGD, CBS
en si tes van de over heid zou wel eens een paar ding en wil len we -
ten. Bij voor beeld, nu er toch al be hoor lijk ge vac ci neerd is, welk
deel van de ge tes te groep is ge vac ci neerd en met wat. Dat lijkt een
on be nul li ge vraag maar raakt een van de be lang rijk ste kwes ties, na -
me lijk hoe ef fec tief is de vac ci na tie? Je zou denk en dat er nie mand
met een vac ci na tie zich laat tes ten maar is dat zo, zijn er geen men -
sen die toch klach ten kre gen of ge woon wil len we ten, of het vac cin 
wel ge werkt heeft? Want als bij voor beeld 10 of 20% van de po si -
tief ge tes ten al ge vac ci neerd is, dan kun je na gaan hoe ef fec tief die
hele vac ci na tie ei gen lijk was. En dan zou wel eens kun nen blij ken,
dat die veel la ger is dan werd op ge ge ven en aang eno men. En dan
gaat het hele idee van vac ci na tie-pas poor ten (of de Eu ro pe se Co ro -
na-cer ti fi ca ten) ook on der uit. He laas, het RIVM en de GGD we ten
niet meer pre cies wie nou ge vac ci neerd is en of ie mand zich al eer -
der heeft la ten tes ten en van her-be smet ting spra ke is, dat kun nen
we dus ook niet na gaan. Slor di ge re gis tra tie maar hoe kun je dan
tot zin vol le be slis sing en over maatregelen of versoepeling komen?
Of gooien ze gewoon wat I-Ching muntjes op daar in dat torentje?

Ik zou ook wel eens wil len we ten, in hoe ver re de nu als po si tief be -
smet te per so nen qua ge drag en in stel ling af wij ken van de to ta le be -
vol king. Je zou toch, al is het steek proefs ge wij ze, kun nen vra gen of 
ze zich wel braaf aan de maat re ge len hiel den, of ze vac cin-twij fe -
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laars zijn, mis schien wel op wie ze ge stemd heb ben, kort om pro be ren 
te be pa len in hoe ver re angst een fac tor is. En even het ver schil tus sen 
voor hoofds- en lichaams-tem pe ra tuur op ne men van ie de re geteste
persoon, dat vraagt toch ook niet zoveel?

Se lec tie ve be kend ma king
We krij gen na tuur lijk wel wat cij fers op ge le peld, nou ja maar wordt
er niet se lec tief uit ge zocht wat de po si tie van OMT, RIVM en re ge -
ring on der steunt, de rest kan een vlij ti ge speur der wel ach ter ha len
maar komt niet in de krant of op de buis. Voor al vac ci na tie twij fel
mag niet ge voed wor den, dat eist het al ge meen be lang. Op zich waar
maar dan wel ten kos te van de in di vi du e le vrijheid en gezondheid.
Een ty pisch voor beeld van in for ma tie-se lec tie en cij fer-ver war ring is
deze quo te uit een RIVM pu bli ca tie (9 april 2021).

Hoe denken mensen over vaccinatie tegen het coronavirus

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

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

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

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

In de me dia wordt dat ook ge ven ti leerd. RTL Nieuws bij voor beeld
con sta teer de dat een op de tien on der vraag den denkt dat vac cins he -
le maal niet hel pen bij het on der con tro le breng en van de cri sis. Het
aan deel men sen dat veel ver trou wen heeft in de wer king van de vac -
cins daal de van 60 pro cent naar ong eveer 50 pro cent. RTL Nieuws,
op 25 maart: 

De grote voorlichtingscampagne die het ministerie van
Volksgezondheid dit jaar is gestart om mensen warm te maken
voor een coronavaccin werpt nog geen vruchten af. Geen van de
hoofddoelen wordt gehaald. Sterker nog: het vertrouwen in de
veiligheid van vaccins neemt juist af. Ook de vaccinatiebereidheid
stijgt niet.

Het blijkt dat an de re de len van de over heid dat ook wel in zien, zo als
in de hoofd con clu sie van een on der zoek naar het ef fect van de voor -
lich tings cam pag ne (kos ten 6 mil joen) dat het mi nis te rie van Volks ge -
zond heid zelf heeft laten uitvoeren.

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

Ik denk dat on der tus sen, met de zo mer in het hoofd, de vac ci na tie be -
reid heid weer is ge groeid, maar ik wil voor al aan to nen hoe de cij fers
ge ma ni pu leerd wer den, wie moet je nou geloven?

Ram me len de Sta tis tiek 
Onder tus sen is veel meer be kend over wat het vi rus aan richt, hoe het
wordt over ge dra gen maar is er ook ge re de twij fel aan de of fi ci ële cij -
fer brij. Die twij fel is in Ne der land via al ter na tie ve ka na len en men sen 
als Wil lem Engel en Mau ri ce de Hond ook wel breed ge ven ti leerd en 
op ge pikt. Ze ker Mau ri ce heeft er qua sta tis tiek geen goed woord
voor over en maakt dat ook ge re geld heel goed dui de lijk. Toch blijft
de over heid en het RIVM vast hou den aan haar be leid en ma ni pu leert
op gro te schaal de be richt ge ving, via cen suur en me di am acht. Zo
werd het be staan van een Post Co ro na Syn droom (be ter Post SARS
syn droom) eerst ont kend om dat men zo ge naam de de mas sa niet bang 
wil ma ken maar zal ui tein de lijk blij ken dat de blij ven de scha de aan
de long blaas jes bij zwa re Co ro na pa ti ënten tot in va li di teit voor dui -
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zen den men sen zal lei den. Met huiveringwekkende kosten en veel
menselijk leed maar dat durft men niet toe te geven. 
De cij fers zijn, ook we reld wijd, neit meer dan een in di ca tie, men
meet ver schil len de ding en, de fi nieert die niet dui de lijk, er is be -
ïnvloeding, er spe len be lang en mee, per ver se te rug kop pe ling en de
po li tiek is voor al bang om fou ten te ma ken. Onaf hank elij ke in -
schat ting ont breekt, de me di sche cij fer tjes zijn toon aang evend en
pas eind april 2021 lijkt het erop, dat het ka bi net iets meer durf ver -
toont en re ke ning houdt met wat Corona verder veroorzaakt. 

Ver schil len per land
Ter wijl in be paal de lan den de SARS/CoV-2 si tu a tie lang zaam ver -
be tert en er spra ke is van het uit blij ven van een epi de mie of zelfs
uit do ving op veel plaat sen, slaat het vi rus in an de re de len van de
we reld nog bij na vers toe. Het lij ken bij na nieu we uit bra ken, nieu -
we gol ven van ge mu teer de Co ro na va ri an ten, soms met dra ma ti -
sche cij fers zo als in Bra zi lië of India. Soms zijn dat in haal sla gen,
zit men ei gen lijk nog in de eer ste golf en met ex po nen ti ële groei,
soms is het be leid ter plek ke ook dui de lijk in ge bre ke ge ble ven en
is er zo veel angst ge zaaid, dat de al ge me ne immuniteit is
teruggelopen, met groeicijfers als gevolg. 
Er is veel ge spe cu leerd over de ver schil len bin nen Eu ro pe, waar om 
zijn be paal de lan den zo veel ernsti ger ge trof fen, waar om zijn wij
ei gen lijk re la tief goed ge va ren, waar om zijn er lan den waar de cij -
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fers dui de lijk om laag zijn ge gaan. Dat wordt dan voors hands ge we -
ten aan de vac ci na tie-graad maar is dat wel de eni ge fac tor. Speelt
bij voor beeld een af ge no men weer stand door een te vrij ge vig an ti bi o -
ti ca be leid een rol, het dieet, de psycho lo gi sche ef fec ten van de di -
ver se lock down va ri an ten, de volgzaamheid en gehoorzaamheid van
de bevolking?

Onder zoek naar de oor za ken en ge vol gen te pri mi tief
De cij fers die naar bui ten ko men over Co ro na zijn be perkt. Dat is
deel van de ma ni pu la tie-tech nie ken van de over heid en de be trok ken
in stan ties en be drij ven maar het il lus treert ook de ver ko ke ring en de
be per king en van de we ten schap en de medische wereld.
Want als maan den na dat de vac cins zijn goed ge keurd blijkt dat de
far ma ceu ti sche be drij ven wel tien dui zen den men sen als proef ko nijn
heb ben ge bruikt maar dat daar nau we lijks re le van te cij fers an ders
dan de sterf te kans van de hele po pu la tie zijn op ge te kend en be ke ken.
Geen on der ver de ling naar leef tijd, naar me di sche ach ter grond, ziek -
tes, an ti bi o ti ca his to rie, niks daar van en men heeft ge maks hal ve de
con tro le groep (de dub bel blin de men sen die eerst een pla ce bo kre gen) 
toch maar ge prikt. We ten schap pe lijk on ve rant woord, want zo is
lange termijn onderzoek naar bij-effecten onmogelijk gemaakt.
Het is on voor stel baar maar toch echt een feit dat de men sen die voor
de mil joe nen en mil jar den voor de vac cins heb ben ge te kend, niet
heb ben door ge vraagd over de test-po pu la ties. Men is ge woon mee ge -
gaan met de ver ha len van de le ve ran ciers, de in ter na ti o na le or ga nen
zo als de EMA wa ren ook al niet erg kri tisch, want er was haast, eerst
maar een vaccin, dan zien we wel weer.
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Crowd wis dom, ge zond ver stand
Niet de ech te waar heid telt maar dat wat je ge looft waar te zijn, ze -
ker in de pu blie ke opi nie. Je zou ook kun nen zeg gen dat alle cij fers 
en on der zoe ken niet meer dan een deel waar heid ople ve ren, van uit
een be paald per spec tief en meest al ook belangen. 
Er is wat be treft de waar de van cij fers de laat ste tijd ook in te res se
in wat het pu bliek er gens van vindt. Men heeft on der zocht dat als
gro te re groe pen men sen een be paal de waar de moe ten in schat ten, ze 
uit ko men op een ge mid del de dat vrij ac cu raat is. Dat heet ‘Crowd
Wisdom’.
Men praat veel over ‘Big Data‘, over met ho des om heel gro te da ta -
be stan den te door gron den met ge a van ceer de wis kun de en
‘Artificial Intelligence’. Het klinkt mooi maar wie zich re a li seert
dat bij voor beeld Goog le nog niet veel verd er is met al die pro fi ling
en ber gen ge ge vens dan het stu ren van voor al ir ri te ren de en ong -
ewen ste ad ver ten ties, be seft mis schien dat het al le maal nog in een
vrij primitief stadium is.
De we ten schap kan com plexi teit ei gen lijk (nog) niet goed aan, in
ie der ge val niet op een ra ti o ne le ma nier, in tu ïtief gaat het vaak
beter. 
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� _10 Mijn persoonlijke herinneringen

De Co ro na-cri sis zal niet snel ver ge ten wor den. We heb ben al le maal
onze ei gen her in ne ring en aan de cri sis, aan de lock downs, aan de
men sen die we ver lo ren heb ben, aan de el len de en mis schien ook de
leu ke ding en uit die pe ri o de. Er ko men ong etwij feld hele reek sen
boe ken, fo to boe ken en video’s over hoe het was of hoe we het er va -
ren heb ben. Het zal niet ver ge ten wor den, daar voor was en is het te
hef tig, te on ver wacht, te veel een er va ring die er in heeft ge hakt.
Veel men sen zul len er een trau ma aan over hou den, mis schien nog ja -
ren ge teis terd wor den door wat zich heeft vast ge zet in ons ge heu gen
en in ons lijf en sla pe lo ze nach ten, depressieve gevoelens en andere
klachten blijven houden. 
In onze her in ne ring en gaan we ook de ding en mooi er ma ken, of juist
slech ter, ding en aan vul len en opleu ken; zo werkt de men se lij ke geest
nu een maal. We zijn door fa ses ge gaan. Na pa niek, ong eloof en ont -
ken ning wer den we kwaad of ang stig, zoch ten naar zon de bok ken
maar ging en ge lei de lijk aan de si tu a tie ook aan vaar den, het maar uit -
zing en, ac cep te ren dat het nu een maal zo en niet an ders was. Het is
een ver wer kings pro ces, we zul len pro be ren te ont ken nen dat dit echt
een for se hob bel was in onze sa men le ving en per soon lijk le ven maar
ui tein de lijk die ge voe lens ook los la ten, mis schien in ac tie ko men en
er iets mee doen, betekenis zoeken en uiteindelijk het allemaal een
plek geven.
Ik wil mijn ei gen er va ring en en frus tra ties niet pro jec te ren in al ge -
meen he den maar hier weer ge ven wat ik me per soon lijk herinner. 
Toen de eer ste be rich ten me be reik ten, zag ik dat toch nog wel als
Ver weg gis tan, der ge lij ke ding en ge beu ren hier niet, de video’s over
de si tu a tie in Chi na raak ten me niet zo erg. Dat was het nieuws, ie de -
re dag ge beu ren er vre se lij ke ding en over al in de we reld, waar om me
druk ma ken over een uit braak in Wu han? Maar de stroom be rich ten
hield aan en via Fa ce book kwa men er ook steeds meer foto’s film pjes 
en on rust ba ren de sig na len door, dat was daar in Chi na geen nor ma le
ramp, er be gon zich in mij een on rus tig ge voel te ont wik ke len. Om
me heen was er nog veel ont ken ning, men sen ging en nog naar de
win ter sport, waar om zou je je druk ma ken, er was toch ook vo gel -
griep, SARS en Ebo la ge weest. Onze su pe rieu re wes ter se ge zond -
heids-in fra struc tuur zou dat wel aank un nen. Toen ook de over heid
be gon in te zien dat het wel eens veel gro ter zou kun nen zijn dan een
nare griep va ri ant be gon ik me meer zor gen te ma ken; ik voel de de
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pa niek groei en. Ik zat ten slot te met de rest ver schijn se len van een
eerdere griep en ergerde me aan de blije feestvierders en
carnavalsgangers. 
De ang sti ge hou ding van de re ge ring met haar me di sche ex perts en
wat ik via so ci a le me dia en e-mails bin nenk reeg viel ech ter niet
meer te ont ken nen en kwa men sa men in een ge voel van on macht,
meer nog dan angst. Wat ge beur de er al le maal, uit bra ken in Bra -
bant, steeds meer waar schu wing en en dat dit echt een pan de mie
zou zijn, toen maat re ge len, dit kon niet waar zijn, waar om kwam er 
nie mand met oplos sing en? De ex perts be gon nen over el kaar heen
te bui te len? Had den ze dit niet voor speld, het zat er aan te ko men.
Irri tant vond ik dat, dat wijs neu ze ri ge, ik heb het toch ge zegd! Ik
trok het me wel aan, ik wist ei gen lijk wel, uit ei gen er va ring, dat
die Chi ne se griep heel wat meer scha de kon be rok ke nen dan een
week je in bed. De zie ken hui zen be gon nen vol te lo pen, er ging en
men sen dood. Maar dat was niet voor mij! Ik viel wel in de ri si co -
groep maar was, voel de ik, be schermd doord at ik al SARS ge had
had. Ik was er vast van over tuigd was, dit over komt mij niet!  Daar -
in stond ik niet al leen, om me heen wa ren veel men sen die bij na re -
li gieus ge loof den dat Co ro na iets voor an de ren was, niet voor ons.
In het be gin wa ren er ook geen slacht of fers die ik ken de. Dat kwam 
pas in de twee de golf, toen kwam het veel dichterbij, mensen om
me heen kregen Corona, er waren sterfte-gevallen in mijn netwerk.
Toen de maat re ge len echt be per kend wer den, de stra ten le ger en de
af lei ding van er gens gaan eten of wink elen weg vie len, be gon ik me 
be nauwd te voe len. Niet zo zeer angst voor de ziek te en de ge vol -
gen, meer een diep soort on be ha gen. Ik ging veel naar een vrien din
in Zutphen, die goed voor me zorg de en waar ik min of meer bij in
iso la tie zat maar als ik in Amster dam was voor de post en zo voel de 
ik de ang sti ge sfeer daar. Niet al leen ong ezel lig, vreemd stil en leeg 
maar be drei gend. Ik was blij weer weg te kun nen uit de stad. En die 
iso la tie daar in een wat min der hec ti sche om ge ving, dat viel wel
mee, ook niet ong ezel lig, de NetFlix ver sla ving be gon in te kic ken
en als schrij ver en jour na list viel er ge noeg te speu ren en uit te vin -
den. Daar kon je dan ook weer over pra ten, met el kaar of die paar
men sen die er over de vloer kwamen maar vooral ook via de
sociale media. 

Ik heb veel con tac ten in de VS, ook met me di sche pro fes si o nals en
daar com mu ni ceer de ik veel mee, hele sky pe nach ten. De hele ver -
kie zings-gek te daar en de uit bar sting en van Trump hiel den me na -
tuur lijk ook be zig maar het viel me op, dat Co ro na er nog niet zo
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be drei gend werd ge zien als hier. Onder tus sen ont wik kel de ik m’n ei -
gen vi sie over hoe angst en je darm flo ra (gut-bi o me) een rol spe len
en zag ik aank omen, dat het in Ame ri ka veel har der zou aank omen
dan bij ons. Een ong ezon de le vens stijl, meer an ti bi o ti ca in het voed -
sel, min der so ci a le ze ker heid, gro te groe pen on der de ar moe de grens,
de span ning en over wie de pre si dent zou wor den, dat zag er niet goed 
uit. Ik wist dat de darm flo ra van de ge mid del de Ame ri kaan be hoor -
lijk was uit ge put en er daar waar schijn lijk veel meer slacht of fers zou -
den val len. Mijn ge sprek ken met vrien den daar wa ren dan ook
frustrerend, het zou wel loslopen dacht men daar. We kennen
ondertussen de afloop.
In Ne der land be gon on der tus sen de hele si tu a tie tot ener zijds slaafs
en braaf scha peng edrag en an der zijds tot weer stand, ver zet, op stan -
dig heid te lei den. De ma nier waar op door de over heid, de BOA’s en
de po li tie maar ook in de zorg de veel te strik te en overd re ven re gels
ook nog eens on men se lijk wer den na ge leefd en ge hand haafd, dat
raak te veel men sen. Ook ik leef de mee met fa mi lie en vrien den, die
al leen ach ter glas of he le maal geen con tact moch ten heb ben met wie
in een zie ken huis of thuis zat. Maat re ge len als de avond/nacht klok
le ken me zwaar overd re ven en niks uit ha len. Niet bui ten mo gen wan -
de len met een paar men sen, het leek me on zin nig. Ik keek naar de al -
ter na tie ve TV-shows via in ter net, programma’s als Weltschmerz of
men sen als Mau ri ce de Hond vond ik wel wat egot rip pe rig maar ook
in for ma tief en in ze ke re zin hard no dig. Niet om dat ze ge lijk had den
maar om dat er even wicht moest zijn in de informatie-voorziening. En 
je had weer wat om samen over te praten, na zo’n uitzending.
Het kwam al le maal bin nen, aan de ene kant de pers con fe ren ties  en
de me di sche ja knik kers en zak ken vul lers, want zo zag ik die lui van
het RIVM en het OMT wel een beet je. Aan de an de re kant een groei -
end ver zet en wer ke lijk een tsu na mi aan blogs, vlogs, film pjes en do -
cu men tai res van al dan niet des kun di gen en al dan niet ‘fake’ of ong -
eloof waar dig. Die ging en in te gen wat de ge ves tig de orde me wil de
doen ge lo ven. Met fei ten, gra fie ken, de ene vi ro loog met mooie ti tels 
en in dru kwek ken de po si ties na de andere, hoeveel echte experts zijn
er eigenlijk?
De ver kie zing en be gon nen hun scha duw voor uit te wer pen, ik was
daar zij de lings bij be trok ken en er wer den stel ling en ing eko men. Een 
aar dig ini ti a tief als de par tij ‘Vrij en So ci aal Nederland’ ging daar d -
oor on der uit. Het werd een pro test par tij en ging stuk aan in ter ne
ruzie en egotripperij. 

63



Frus tre rend, want ik ge loof de wel dat er iets moest ge beu ren, het
hele po li tie ke sys teem was vast ge lo pen. Ik zat soms ook voor de
TV te schel den op wat Rut te en De Jonge de bi teer den. Nu deed ik
niet zelf mee met de de mon stra ties en rel len maar volg de het via
WhatsApp als of ik er bij was. Ik werd kwaad op Hal sema en de
ME, was in di rect con tact met de kof fie drink ers en gele paraplu’s
op het Mu seum plein maar dat wak ker de de frus tra tie al leen maar
aan. Ik heb nog ge pro beerd via de lo ka le Amster dam se zen der Sal -
to wat te or ga ni se ren maar de lock down maak te dat erg moei lijk.
Dan ga je toch iets doen. Ik ging veel pos ten op so ci a le me dia (een
deel daar van be land de in dit boek) en bij voor beeld een ver za me ling 
aan leg gen van spot pren ten en foto’s van po li tie ge weld, de ve te ra -
nen op het plein, de de mon stra ties. Ik durf die he laas niet in dit
boek te delen, er kunnen allerlei copyrights-claims op rusten. 
In het al ge meen werd ik wel kwa der. Ik hield me echt niet meer aan 
de re gels en no dig de meer men sen dan mocht uit om te ko men eten
(en mu ziek te ma ken, in je huis ka mer is live-mu ziek toch wel een
bij zon de re en vaak ont roe ren de er va ring). M’n woe de over de hele
si tu a tie en dat zou best een ma nier kun nen zijn om m’n angst ach ter 
te ver ber gen zet te ik om in ac tie, in ex pres sie, ik deed ten min ste
wat. Ik was nog steeds niet ziek ge wor den en na meer dan een jaar
leek me dat ook verd er on waar schijn lijk. Ik was ge noeg bloot ge -
steld ge weest aan de vi rus deel tjes, blijk baar was ik re de lijk im -
muun. Kwaad heid is voor mij een sig naal om in ac tie te ko men en
toen het idee voor dit boek op kwam, na con tac ten met on der meer
Wy bren van Haga, was dat ook een ma nier om iets te doen. Ik wil
niet aan m’n kleink in de ren hoe ven te ver tel len dat opa alleen maar
was weggekropen en in quarantaine was gegaan. 
Alle er va ring en, de ang sten, de kwaad heid, de rouw om wie er niet
meer is, het is nog al le maal niet op z’n plek maar ik heb wel het ge -
voel dat de ver wer king een eind op streek is.
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� _11 Mensenrechten, noodwet, edicten,
demonstreren

De juiste rede is namelijk de ware wet, overeen stemmende met de
natuur, over allen verspreid, onveranderlijk, eeuwig, die tot de
plicht aanspoort door te bevelen, die door te verbieden afschrikt
van het bedrog, die toch niet tevergeefs aan de waardigen
appelleert of hen afschrikt, hoewel zij tevergeefs de onwaardigen
beweegt door haar geboden en verboden.

Cicero

In het twee de deel ko men fun da men te le rechts vra gen aan de orde
maar in de ac tu a li teit moe ten toch een aan tal ju ri di sche prin ci pes, die
in de cri sis re le vant wa ren of die zijn ge ne geerd hier al wor den ge -
noemd. Het gaat voor een deel om fun da men te le men sen rech ten die
van we ge de haast en dr ‘noodzaak’ wer den aang epakt, ing eperkt, niet 
meer afdwingbaar ware.

Expe ri men te le vac cins, Neu ren berg Code
De nu ge bruik te vac cins zijn echt in een nood vaart ont wik keld en
heb ben niet de nor ma le test pro ce du res door gaan. Ener zijds be grij pe -
lijk, er was haast, er stier ven men sen, dus werd dat ge ac cep teerd door 
de in stan ties. Ze wor den dan ook ‘experimenteel’ ge noemd en dat
heeft con se quen ties. Ei gen lijk doet ie der een die ge vac ci neerd wordt
dus namelijk mee aan dat experiment.
De oud ste in ter na ti o na le code voor ethisch kli nisch on der zoek bij
men sen werd naar aan lei ding van de af schu we lij ke me di sche ex pe ri -
men ten in con cen tra tie kam pen vast ge legd in de Code van Neu ren -
berg van 1947. In 1964 volg de de Ver kla ring van Hel sinki. Deze
richt lij nen zou den de vei lig heid van proef per so nen in medische
experimenten moeten waarborgen.
Arti kel 1 van de Code van Neu ren berg zegt bij voor beeld: ‘De vrij -
wil li ge toe stem ming van de proef per soon is ab so luut noodzakelijk’
en ook ‘zonder tus senk omst van enig ele ment van ge weld, frau de,
be drog, pres sie, mis lei ding of eni ge an de re ver bor gen vorm van be -
per king of dwang’. Dat sluit ver plich te vac ci na tie dus uit! Ook al zijn 
er lan den die dit ne ge ren, ui tein de lijk is dit een in ter na ti o na le en bin -
den de code. Ook de Ne der land se grond wet ga ran deert fysieke
integriteit maar is niet zo expliciet.
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Eu ro pe se kern prin ci pes; sub si di a ri teit
Een an der fun da men teel punt dat in de hele cri sis op de ach ter -
grond mee speel de is dat de op zich heel hel de re en goe de Eu ro pe se
uit gangs pun ten voor wet ge ving en uit voe ring, na me lijk dat iets
pro por ti o neel, ef fec tief en sub si di air moet zijn, niet meer wer den
na ge leefd, in de regels en de uitvoering. 
Die uit gangs pun ten zijn vol strekt hel der maar het valt niet te ont -
ken nen; dat zin vol le wet ten en breed ge dra gen nor men ge lei de lijk
(ook al voor de cri sis) steeds meer wer den ing eruild voor dic ta ten,
op ge leg de re gels, dis pro por ti o ne le maat re ge len, boe tes en machts -
wel lus tig ge drag van de zit ten de uit voe ren de macht zon der veel
ver weer van te gen mach ten. Tij dens de cri sis werd dit op vrij wel ie -
der ter rein erg dui de lijk, al les werd cen traal ge re geld. Het be grip
dat dit ver schijn sel het bes te om cir kelt is ge brek aan ‘subsidiariteit’ 
en dat is een moei lijk maar es sen tieel be grip. Het gaat ove ri gens
niet om sub si dies maar om de ma nier waar op de rol van de over -
heid of macht heb bers wordt ing evuld en op welk ni veau. Het staat
voor de cen tra li sa tie en klein scha lig heid, het leg gen van de ve rant -
woor de lijk heid en de machts mid de len die daar bij ho ren op het
juis te ni veau. Sub si di a ri teit be te kent dat je het minst ingrijpende
middel moet inzetten om een bepaald doel te bereiken. In hoofdstuk 
(22) kom ik er op terug.
De hele ju ri di sche aan pak in de cri sis ram melt, het was een ga tenk -
aas van re ge ling en die niet klop ten en aang epast moes ten wor den,
met ook een po ging om al les dan maar on der éen pa ra plu te breng -
en, een tij de lij ke noo dwet. Die gaf de re ge ring de wet te lij ke ba sis
voor de maat re ge len en werd ook door de bei de Ka mers van het
par le ment be krach tigd, wel met amen de men ten, Kat ha lij ne
Buitenweg (GL) verdient hiervoor een pluim.

Co ro na Noo dwet over we ging en:
Het Co ro na be leid, zo als de re gels be tref fen de mond kapjes, 1,5 me -
ter, avond klok etc. is min of meer op ge legd en de re ge ring heeft dat 
rechts kracht ge ge ven door een Noo dwet, die ook nog een aan tal ke -
ren is aang epast maar wel steeds is ge ac cor deerd door een
kamermeerderheid. 
Er spe len drie be lang rij ke kwes ties in de dis cus sie over nood maat -
re ge len zo als die bij het co ro na vi rus aan op ge leg de edic ten een
wet te lij ke basis moeten geven:

A: vrij heid en vei lig heid: 
Bei de spe len een rol maar lig gen niet op de zelf de as, in le ve ren van
vrij heid in ruil voor ze ker heid is een il lu sie, ze zijn al le bij no dig.
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Het zijn twee di men sies, waar bij ook nog cul tuur/re li gie (voor bij de
rede en nuts vra gen) en con text een rol spe len. De twee ge vleu gel de
paar den uit Plato’s Phe a drus zijn een goed beeld. Dat komt in het
twee de deel uitgebreid aan de orde.

B; de taak van de over heid. 
De keu zes tus sen vrij heid en vei lig heid zijn in di vi du eel maar de
over heid (de wet) is er om gren zen en nor men te stel len en die te
waar bor gen. Wet ten moe ten dan wel over eenk omen met het rechts -
ge voel, dat is het fun da ment waar op de rechts or de rust, an ders is na -
le ving pro ble ma tisch. Er dient ook een ba lans te zijn tus sen plich ten
en rech ten. Een van de pijn pun ten is de pri va cy. Ano ni mi teit en in ti -
mi teit, nood za ke lijk om te le ren en zich met an de ren te ver bin den,
vra gen om pri va cy. Het in nood ge val len de len van ge voe li ge in for -
ma tie kan no dig zijn maar wordt snel een ge woon te. Digitale
techniek maakt misbruik gemakkelijk en vergaand.

C: De taak van het par le ment
Het par le ment moet on der meer, na ad vies van de Raad van Sta te, na -
gaan of een wet niet in strijd is met de grond wet, het Ko nink rijks-sta -
tuut en in ter na ti o na le verd ra gen zo als die over de uni ver se le rech ten
van de mens. Daar is bij ve len, zo wel bur gers als ju ris ten, twij fel
over. Ook moe ten de we ten aan de prin ci pes van pro por ti o na li teit,
sub si di a ri teit en doel tref fend heid (die ook Eu ro pees zijn vast ge legd)
wor den ge toetst. Ver de re ei sen zijn re de lijk heid, ro buust heid, uit -
voer baar heid, re ac tie- en gel dig heids pan ne, rechts ze ker heid en ge -
lijk heid voor de wet voor ie der een. Met name dat laat ste, het ge vaar
van dis cri mi na tie en pro fi ling, is niet denk beel dig. Di gi ta li se ring
opent hier nieu we we gen en mogelijkheden tot ge- en misbruik, ook
in het kader van IoT, 5G, robots, beeldherkenning.

Recht ma tig heid, de wet
Het Ro mein se recht ken de een recht dat niet door de over heid
‘gegeven’ was; het ius. Dit is te ver ge lij ken met het Anglo-Ame ri -
kaan se rechts be grip ‘the law‘.  Een be lang rijk ver schil tus sen
de lex (een ge for mu leer de wet) en een edict was dat een edict al leen
gel dig was tij dens de ambts ter mijn van de ge zags dra ger en
een lex gold eeu wig. De stap van edict naar lex, van maat re gel van
be stuur naar goe de wet te lij ke ver ank ering vraagt de mo cra ti sche in -
spraak en par le men tai re in stem ming voor bij een nor ma le meer der -
heid, om dat er grond rech ten in het ge ding zijn. in dit ge val is ver trou -
wen op de im pli cie te fair play ga ran tie van het Ro meins-Rijn land se
mo del niet ge noeg, ook al om dat er geen be roep op zo iets als een
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Bun des verf as sungs-Hof of Con sti tu ti o neel Hof mo ge lijk is. Dat
con sta tee er de ook Pie ter Omtzigt al maar hij gaf niet aan dat ter wijl 
dat Hof ge re geld wordt in het par le ment, er ook tijdelijke
oplossingen kunnen komen zoals die taak onderbrengen bij de
Raad van State.

Heb ben we nog wel sub jec tie ve rech ten?
Kan de bur ger zich nog wel ver we ren te gen een staat, die steeds
macht i ger wordt en de in vloed van de bur ger be perkt. Waar blijft
de ze ker heid, de be scher ming via het de mo cra tisch sys teem maar
ook door wet ten en ju ri di sche in sti tu ties, zo als de rech ter lij ke
macht en het Open baar Mi nis te rie, op ba sis van wet ten die de po si -
tie van de bur ger waar bor gen en met zijn belangen rekening
houden. 
Het ver le nen van rechts be scher ming, on af hank elijk van de sta tus
aan de ge lae deer de, staat aan de wieg van zo wel het  mo der ne idee
van men sen rech ten als van het con cept van sub jec tie ve rech ten, dat 
ook een the o lo gi sche ach ter grond heeft, het idee van God de lij ke
recht vaar dig heid en ge we ten. De ont wik ke ling van de men sen rech -
te ni dee en het con cept van sub jec tie ve rechten zijn ook historisch
innig verbonden. 
De Grond wet en in ter na ti o na le verd ra gen over men sen rech ten en
ook de Code van Neu ren berg en Hel sinki  zijn tij dens de Co ro -
na-cri sis min of meer in de ijs kast be land, men moest de pan de mie
aan pak ken, prin ci pes wa ren even minder belangrijk.

Pri va cy
Een van de pijn pun ten bij wat er al le maal ge re geld werd tij dens de
cri sis is de pri va cy. De nood was zo hoog en de over heid wil de zo -
veel van ie der een we ten, dat er al ler lei da ta be stan den, soms niet
eens goed be vei ligd, wer den op ge tuigd. Het is wel jam mer dat juist 
es sen ti ële be stan den zo als wie waar en wan ner ge vac ci neerd werd,
on vol le dig zijn, een van de fuc kups. Bij het op zet ten van de be stan -
den, door al ler lei in stan ties en soms wat ge heim zin nig door vei lig -
heids dien sten pro beer de men wel de pri va cy te eer bie di gen maar
het was niet al le maal even hel der en ook niet erg veilig, af en toe
lagen er bergen gegevens op straat. 
Ano ni mi teit en in ti mi teit, nood za ke lijk om te le ren en zich met an -
de ren te ver bin den, vra gen om pri va cy. Het in nood ge val len de len
van ge voe li ge in for ma tie kan no dig zijn maar wordt snel een ge -
woon te en is dus niet al tijd vei lig ge ble ken. Ook op pri va cy kom ik 
nog een aantal keren terug.
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� _12 Censuur; opgelegd, vrijwillig, de
platforms

De waar heid kwam van bo ven, we kre gen die op ge le peld door Mark
Rut te in z’n dins dag avond pre ken. Het hele OMT, het ka bi net, het
RIVM spra ken met één mond. Wie daar aan twij fel de was dom, een
wap pie, aso ci aal en moest te recht ge we zen wor den. Ande ren in for me -
ren over je twij fels of wij zen op me ning en en on der zoe ken die af we -
ken van de ‘officiële waarheid‘, dat mocht niet. Stop pen daar mee,
door so ci a le druk uit je om ge ving, of om dat de over heid je in het
snot je kreeg. Ging dat niet goed schiks dan kwam de po li tie aan de
deur, werd je als een soort ter ro rist ge re gis treerd en als je het als arts
aan durf de om iets te zeg gen over al ter na tie ven, of zelfs rap por teer de
dat je daar mee goede resultaten behaalde, dan kreeg je straf of een
muilkorf. 
Mond hou den, braaf zijn, niet voor je zelf denk en of op ko men; de
dys to pi sche ver ha len over Big Brot her, 1984 en Ani mal Farm ble ken 
uit te komen.

Mis lei ding, fake news, sa men zwe ring en 
Al snel na het uit bre ken be gon nen de ver ha len bin nen te drup pe len,
het was de schuld van het groot ka pi taal, dit vi rus was op zet te lijk ont -
wik keld en los ge la ten, de Chi ne zen aten rare wil de die ren, het had
iets met G5 mo bie le te le fo nie te ma ken, dat was een aan val van bui -
te naard sen, maan man ne tjes, het in ter net stond te tril len van de ver ha -
len. Wat waar was of on zin, wie oprecht was en wie de zaak be don -
der de of iets wil de slij ten, wie baat had bij bepaalde berichten, dat
was onduidelijk. 

Maar het was wel las tig, ze ker voor de ge nen die las ti ge be slis sing en
moes ten ne men, nare en ing rij pen de maat re ge len opleg gen en ook
nog het volk rus tig moes ten hou den. Dus stap te men nog al mak ke lijk 
heen over ba sis rech ten op vrije me nings ui ting, de mon stre ren en pri -
va cy. Met als ar gu ment dat het al le maal zo ernstig was, een
noodtoestand en nood breekt wet.

De cen suur sloop bin nen, de me dia de den leuk mee en ga ven geen
ruim te aan al ter na tie ve me ning en, men sloot de rij en. Eerst was dat
niet zo dui de lijk, er was toch al spra ke van een in for ma tie tsu na mi en 
dat hier en daar wat werd weg ge fil terd viel niet op. Maar toen be gon
en dat werd door de hele si tu a tie rond Do nald Trump en de ver kie -
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zing en in de VS nog al aang ewak kerd, het fil te ren en trim men. De
gro te plat forms, in we zen niet ge bon den aan wel ke re gu le ring qua
cen suur dan ook, ging en cen su re ren en con tro le ren. Ze wil den in
het ge vlei blij ven of ko men bij de macht heb bers of ko men de
macht heb bers en de cen suur knop werd aang edraaid. Eerst viel het
niet zo op, je Fa ce book posts kwa men ge woon niet door maar toen
ging men met fact-chec kers wer ken. Als je wat af wij kends be weer -
de, kreeg je zo’n be richt je, la ter werd je voor 24 uur het zwij gen
op ge legd of je hele ac count ge blok keerd. Altijd met een ver wij zing 
naar hoe fou te in for ma tie an de ren kon scha den, over de et hi sche
op stel ling van Goog le, Instag ram, Twit ter; men deed dit toch voor
je ei gen best wil! Later gingen ze er een verwijzing bijhangen naar
een overheids-site, daar stond hoe het echt was!

De cen suur werd door po li ti ci zelfs verd edigd, fake-nieuws en con -
spi ra cy ver ha len moes ten weg ge hou den en on derd rukt wor den, dat
mocht en moest, hoe zo recht op vrije me nings ui ting, ve re ni ging, in -
te gri teit van per soon lij ke com mu ni ca tie, ge zien de pan de mie kon -
den die rechten wel even opgeschort worden. 

Het is fa li kant uit de hand ge lo pen. In ons land ging en KPN en haar 
on der lig gen de pro vi der-mer ken zelfs hun spam fil ters ge brui ken om 
par ti cu lie re en in we zen ge hei me e-mail cor res pon den tie met woor -
den als Co ro na weg te fil te ren; een aper te in breuk op brief ge heim
en het recht op per soon lijk com mu ni ca tie. Dat viel niet eens op
want een niet ont vang en e-mail mis je niet. Dat de hele si tu a tie na -
tuur lijk te verwachten was, is geen nieuws. 
Cy ber spa ce kent na me lijk geen al ge meen gel den de wet ten, Hier en
daar wor den door over he den wat hek ken neer ge zet en boe tes uit ge -
deeld maar het in ter net is in we zen vo gel vrij. De re a li sa tie dat cy -
ber spa ce niet on af hank elijk is (in de pen dent) maar ui tein de lijk tot
to ta le af hank elijk heid en in ter de pen den cy leidt is door de Co ro na
cri sis zo dui de lijk ge wor den dat een in ter na ti o na le
cyber-rechtsorde nu toch erg urgent is geworden.
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� _13 Conspiracy, Davos, NWO

Er doen al ler lei ver ha len de ron de, de ene sa men zwe rings- of con spi -
ra cy- the o rie is nog com plexer en be ang sti gen der dan de an de re. Het
loopt van be schuld i ging en aan de eli te en de ‘Cabal’ (uit het Engels,
een ge hei me en sa men zwe ren de groep) van macht heb bers en rij ken
tot in vloe den van bui te naard se we zens, dui vels, ul tra recht se fas cis ten 
en ul tra link se ter ro ris ten. Dat Co ro na een straf is van God om dat we
ge zon digd heb ben of een re ac tie van de Gaja wereldziel zijn nog vrij
onschuldige versies.
Ik ge loof niet zo in die sa men zwe ring en. Er zijn ong etwij feld men sen 
die met el kaar af spra ken ma ken om voord eel te be ha len; auto-con spi -
ra cies, Min of meer nut ti ge sa men wer king en die kwa lijk kun nen uit -
pak ken maar ook goed be doeld kun nen zijn. Men sen vor men nu een -
maal groepjes, iden ti fi ce ren zich met over tui ging en, dat is on ver mij -
de lijk. En als macht i ge men sen bij el kaar ko men zul len er ong etwij -
feld wel eens sno de plan nen ge smeed wor den maar dat is wat an ders
dan een geheime wereldregering of New World Order superstaat. 

Sa men zwe ring op we reld ni veau
Dat er een we reld wij de sa men zwe ring zou zijn met als doel het om -
breng en van mil jar den men sen, het nog ster ker ma ken van de rij ken
en macht i gen, dat gaat me veel te ver. Als de Bil der berg groep zo
mach tig zou zijn en onze Wil lem Alexan der daar iets te zeg gen heeft
dan moet het wel een stel le tje dom kop pen zijn, want onze ko ning
blun dert nog al eens. Er gaat, ook voor de macht i gen en su per rij ken,
te vaak iets fout. Ze de schuld ge ven van de hele Co ro na-el len de, als -
of het al le maal ge pland zou zijn met on der linge af spra ken en uit ge -
werk te scenario’s is een po pu lai re fan ta sie. Dan ko men er be wij zen
bo ven wa ter, die voor mij niet veel meer be te ke nen dan dat er in der -
daad is na ge dacht over ding en als een pan de mie of in een stor ting van
de we reld han del. Daar zijn hele hor des fu tu ro lo gen en plan bu reaus
mee be zig en gro te be drij ven of over he den zul len dat best ook wel
eens op pa pier heb ben ge zet. Ook ang sti ge scenario’s en die ko men
dan boven water als bewijzen, want we projecteren onze eigen
angsten graag op iets buiten onszelf.
Men wijst op men sen als Bill Ga tes en Ge or ge So ros. Nu heb ik die
men sen ook per soon lijk ont moet en dan krijg ik echt niet het ge voel,
dat het hier gaat om verd or ven gees ten, die de we reld wil len ma ni pu -
le ren. Ik heb be hoor lijk vaak con tact ge had met Bill Ga tes (ik was
ac tief in de ICT we reld), in z’n jonge ja ren en rond MSX en CDI.
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Bill is een on ze ke re, bij na na ïeve man, die nog steeds in druk wil
ma ken en be wij zen dat ie geen drop-out is maar ge slaagd als on der -
ne mer en fi lan troop. Maar toen ik hem ken de en hij nog geen vijf -
en twin tig was en we op al ler lei con fe ren ties met wat in si ders sa -
menk wa men, moest ie steeds z’n moe der bel len. Hij heeft ze ker
een ta lent om op het juis te mo ment de juis te ding en te doen en dat
maak te hem steen rijk en hij is best slim maar mis te met Mi cro soft
te vaak de boot om hem ge ni aal te noe men. En zou die wat zie li ge
stre ber nu wer ke lijk van plan zijn om via vac ci na ties de we reld be -
vol king uit te dun nen? Dat gaat er bij mij niet in. En blijkbaar bij
Melinda ook niet, die vertrekt en gaat vast in de politiek

Het Da vos the a ter
Dan is er de Da vos kliek, waar de wan na bees van deze we reld mo -
gen ko men aan schui ven. Als ik ech ter zie dat daar voor al wat du -
bieu ze mil jar dairs, twee de rangs we ten schap pers, zie li ge kroon prin -
sen of ko ning en aan schui ven en zelfs Rut te er ook mee mag doen
dan denk ik dat Da vos-top man Schwab voor al een me di at he a ter
pro du ceert. Een ach ter hoe de ge vecht waar de le den van egot rip pen -
de eli te el kaar tref fen en pro be ren hun po si tie en het gam me le ge -
bouw van het ka pi ta lis ti sche, ne o li be ra le wes ter se ne o ko lo ni a lis me
over eind te hou den. Want dat be gint se rieu ze bar sten te ver to nen.
Het kaar ten huis van oplo pen de schul den, stij gen de koer sen en
steeds maar meer geld scheppen is instabiel, ook door Corona, en
dat weten ze.
De hele per privé-jet aan vlie gen de Da vos-co te rie van het World
Eco no mic Fo rum lijkt mij een club van zich be dreigd voe len de lie -
den. Als je daar mee mag doen dan tel je mee en er wor den toch
ook be lang rij ke thema’s be han deld, dat zie en lees je toch in de me -
dia? In mijn ogen zijn het niet de wer ke lij ke we reld lei ders die daar
bij el kaar ko men, in het cir cus mee draai en en zich als red ders van
de civilisatie voordoen. 
Wat uit Da vos komt, zijn voor al sig na len dat het sys teem op klap -
pen staat. De fraaie plan nen, de nieu we we reld or de, het zijn ach ter -
hoe de ge vech ten van een eli te die weet dat die twee de ling in have’s 
en have-not’s niet te hand ha ven valt. Dus bui gen ze, gaan mee met
on doord ach te plan nen als een ba sis ink omen voor ie der een (daar
moet echt nog eens goed over na ge dacht wor den, het ver scherpt
voor al de twee de ling in de maat schap pij), pra ten over mi lieu-maat -
re ge len en la ten voor al op ti mis ti sche ge lui den ho ren over hoe de
ra ti o ne le tech no lo gie en het ne o li be ra le denk en de pro ble men kan
over win nen. Vooruit, vooruit, groei, terwijl dat misschien geen
goed idee is.
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Het is de vraag of de kre to lo gie van de Da vos eli te zo als ‘Grand
Reset’ en ‘Building Back Better’ niet voor al een vrij brief in houdt
voor nog meer tech no lo gie, nog meer ont men se lijkt re sul taat-denk en. 
Want voor dat her bou wen zijn dan voor al de gro te be drij ven no dig,
ar ti fi ci al in tel li gen ce, ro bots, big data, mi cro mi ni a tu ri se ring, pri va ti -
se ring en mo no po lie vor ming, kunst ma ti ge smart ci ties, aan tas ting
van de pri va cy en een groot scha lig heid die de ‘kleine’ onder nemer
bij voorbaat uitsluit. 
Want het ne o li be ra le vrij e markt-denk en waar ze voor staan heeft al
voor een split sing in de sa men le ving ge zorgd, die tot cha os, re vo lu tie 
en bur ger oor log kan gaan lei den. Men wordt wak ker! De 1% me ri to -
cra ti sche eli te wordt rij ker en macht i ger, de ach ter blij vers ra ken meer 
ge frus treerd, heb ben geen kan sen, geen zing eving en dat be te kent
his to risch ge zien dat men uiteindelijk in opstand komt.

Po si tie ve aan stu ring
Ik heb veel wij ze men sen ont moet, die het goed be doe len. Het lijkt
als of ze aan de zij lijn staan, maar fi lo so fen, schrij vers, denk ers met
een vi sie zijn er ook nog. Dat stemt me po si tief. Er zijn vast men sen,
die wel op heel hoog ni veau pro be ren de gang der ding en wat bij te
stu ren maar die tre den niet in de open baar heid. Mis schien ge brui ken
ze veel stra te gi scher mid de len dan gro te con fe ren ties zo als die in Da -
vos om min of meer ma gisch in vloed uit te oe fe nen. Ik ken ze niet
maar soms valt me iets op. Er dui ken soms denk beel den op, die zich
als een vi rus ver sprei den, denk maar aan hoe cy ber spa ce in de tacht i -
ger ja ren ont stond. Der ge lij ke idee ën-stel sels noemt men wel me mes
(Richard Daw kins, 1976), col lec tie ve ge dach ten, die onbewust
invloed uitoefenen en de group-mind beïnvloeden.
Dat gaat dus verd er dan wat men vreest van Q-anon, de zo ge naamd
ul tra ge hei me Ame ri kaan se Ca bal die de pu blie ke opi nie bewerkt.

Ik zie eer der de in vloed van bij voor beeld NetFlix op onze group-
 mind. Wie even verd er kijkt, ziet dat via dat film- en do cu men tai -
re-plat form het Ame ri kaan se oor logs denk en, de ge hei me dien sten,
AI, ro bo ti ca en fu tu ro lo gi sche SciFi stel sel ma tig wor den aang etast.
Heel slim, niet op val lend. Het gaat toe val lig al tijd mis met de tech no -
lo gie, de ge hei me dien sten blij ken al le maal cor rupt, en de Ame ri -
kaans in meng ing door CIA en der ge lij ke wordt vrij wel al tijd als fout
en kwa lijk af ge schil derd. Daar zit mo ge lijk een an der soort con spi ra -
cy ach ter maar toe val lig ben ik het met die stel ling na me vaak eens.
Men zegt wel ‘Netflix is weaponized‘, het wordt slim ingezet om de
wereldopinie bij te sturen, een ander soort conspiracy. 
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G5 mo bie le te le fo nie stra ling
Het heeft op zich wei nig met Co ro na te ma ken maar van af het be -
gin heeft men G5 mo bie le te le fo nie ge kop peld aan Co ro na. De con -
spi ra cy-ge lo vi gen zijn er dol op. In Wu han was al G5, op som mi ge
crui se-sche pen ook en de op po si tie te gen het ul tras nel le mo bie le
net werk greep dat aan om er een hele con spi ra cy in te zien. Ik ge -
loof daar niet zo in; bij de eer de re in voe ring van di gi ta le mo bie le
te le fo nie wa ren er ook van die ver ha len, we zou den al le maal
sterven aan hersent umoren, etc. Dat viel dus nogal mee.
Ik weet wel iets van de tech no lo gie. Ik heb toen ik voor Phi lips
werk te ooit de eer ste di gi ta le ISDN te le fo nie cen tra le ver kocht, aan
Bar ran qui la, Co lum bia. Dat ging ge paard met een he le boel pro mo -
tie praat jes, ei gen lijk leu gens want Phi lips kon dat ding he le maal
niet le ve ren en maak te een ruil met Erics son. La ter liep ik te gen de
Chief Tech no lo gy Offi cer van G5 koplo per Hu a wei op, een Ame ri -
kaan die voor al erg trots was op het feit dat mo bie le te le fo nie met
G5 zo veel snel ler, be trouw baar der en bre der in zet baar was. Ik heb
een hele mid dag met hem zit ten pra ten en kreeg he le maal niet het
idee, dat de Chi ne se re ge ring hem in de nek blies. Dat men toch
wat ge nie pig he den liet in bou wen is niet ong ebrui ke lijk, alle gro te
en klei ne tech- firma’s doen dat, ach ter deur tjes, re dun dan te code,
Mi cro soft en Apple doen dat ook. Soms komt dat uit, of gaan hac -
kers en cri mi ne le or ga ni sa ties met zo’n ope ning in het sys teem aan
de gang. De over heid zelf maakt ook graag gebruik van
zogenaamde zero-day kwetsbaarheden om zelf naspeuringen te
doen.
Op zich lijkt me 5G geen ex tra kwa lij ke tech no lo gie, het is stra ling
en som mi ge men sen zijn er ex tra ge voe lig voor maar je kunt je ook
be scher men. In ex tre me ge val len door bij voor beeld te gaan sla pen
in een Fa ra day-kooi, die stra ling bui ten sluit. Ik denk dat er ook een
on der scheid ge maakt moet wor den tus sen de dra ger (fre quen ties)
en de in houd. Alleen maar de ener gie (warm te) be las ting me ten is
on vol doen de, er moet ook ge ke ken wor den wel ke ef fec ten stra ling
nog meer kan heb ben. En qua in houd; wat er over het in ter net al le -
maal ver stuurd wordt is an sich al ong ezond. Het nieuws, de por no, 
de scheld par tij en, haat en cri mi na li teit, dat is mis schien voor nor -
ma le fy si sche mee tin stru men ten niet te tra ce ren maar kan wel de ge -
lijk in vloed heb ben. Onze geest pikt meer op dan wat we kun nen
me ten, denk en bij voor beeld is echt wat meer dan wat elek tri sche en 
che mi sche ef fec ten in ons brein., er is toch nog nooit een gedachte
geïdentificeerd of gereproduceerd met mechanische middelen?
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� _14 Big Pharma; de jacht op
vaccin-dollars

Het was van af het be gin dui de lijk, de far ma ceu ti sche in dus trie moest
met een oplos sing ko men. Daar zat de ex per ti se en als ze een me di -
cijn of vac cin zou den vin den, moes ten die be drij ven het ook ma ken,
in aan tal len. Liefst een vac cin, naar be han del met ho des of pro fy laxe
(niet vat baar mee zijn) werd niet echt ge ke ken. Expe ri men ten op dat
ge bied wer den af ge ra den of zelfs ver bo den. Het vac cin of de vac cins
als er meer zou den ko men, zou de oplos sing breng en en daar mocht
ook wel aan verd iend wor den. Er wer den door over he den al hon der -
den mil joe nen vrij ge maakt om re ser ve ring en te ma ken, steun te ge -
ven aan research-groepen. Het
grote geld begon al snel te rollen. 
Er wa ren maar wei ni gen die al
even door re ken den, dat een vac cin 
van zeg 30 euro per shot (en er
zijn er vaak twee no dig) plus de
kos ten van de prik ke rij, de ad mi -
ni stra tie en de na zorg voor zo’n
17 mil joen Ne der lan ders dan al
gauw een paar mil jard zou den be lo pen, en dat dat mo ge lijk een te -
rug ke ren de kos ten post zou wor den. Even in prak ti sche ter men, mis -
schien wel ie der jaar twee hon derd euro of meer ex tra voor een
ziektekostenverzekering. 

We rel dwijd hon der den mil jar den aan winst
Er werd fors ge ïnvesteerd, door de be drij ven zelf maar ook door
over he den die de ont wik ke ling wil den steu nen, zor gen dat ze voor -
aan ston den als er iets werd ge von den en dus fors met geld over de
brug kwa men. Ook was de ge dach te dat al je maar tij dig re ser veer de
en ook voor uit be taal de je een be te re prijs kon krij gen want dat dit

geen dub bel tjes werk was, dat
begreep iedereen. 
De re search kost te veel geld,
waar schijn lijk hon der den mil -
joe nen of meer. Maar dat mocht
ook wel. Voor de far ma-in dus -
trie ging het in to taal na tuur lijk
om enor me be dra gen aan mo ge -
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lij ke om zet, tien tal len, mo ge lijk hon der den mil jar den, een ink om -
sten bron waar men wel even z’n best voor wil de doen. (Pfi zer ver -
wacht nu een jaar om zet van 21 mil jard € en rap por teer de een kwar -
taal winst van 5 mil jard). Even in per spec tief: Ne der land geeft dus
plm. zo’n 1 mil jard uit aan vac cins, de to ta le scha de is minstens 90
miljard, waarschijnlijk veel meer. 
Maar er zat dus groot geld aan te ko men dus ging men al ler we gen
aan de gang en ui tein de lijk kwam men nog re de lijk snel met wer -
ken de vac cins. He laas wat haas tig ont wik keld en nog haas ti ger en
on vol le dig ge test maar er was na tuur lijk een enor me druk, de sterf -
te cij fers liepen maar op.
Het werd een hele race, er wa ren or ga ni sa ties die al be zig wa ren
ge weest met vac cins voor ge lijks oor ti ge ziek tes zo als de men sen
ach ter  Oxford-AstraZe ne ca. Er werd naar tra di ti o ne le met ho des
ge ke ken, de min der ge a van ceer de la -
bo ra to ria kwa men ook wel met pro -
duc ten, zo als het Rus si sche Sput nik
vac cin maar de race werd fei te lijk ge -
won nen door Pfi zer, dat een veel mo -
der ne re aan pak (ei gen lijk kwam dat
van Bi oNTech) ge bruik te, en met
mRNA op diep-ge ne tisch ni veau aan
de gang ging. Daar mee werd op vrij
fun da men teel ni veau de aan maak van
be scher men de ei wit ten ge sti mu leerd,
die zich dan weer hech ten aan de Co -
ro na vi ri o nen. Het Ame ri kaan se Pfi zer vac cin was dus het eer ste,
dat moest wel diep ge koeld wor den ver voerd en er wa ren twee
prik ken no dig maar het be drijf scoor de er goed mee. In gro te po pu -
la ties als in de Ver enig de Sta ten en Enge land maar ook in ons land
wer den ze de voor naam ste le ve ran cier. Mo der na kwam ook snel
met een soort ge lijk mRNA vac cin. La ter volg den AstraZe ne ca en
‘n éénprik ker als van Jan sen Phar ma ceu ti cals (Johnsen & Johnsen)
dat als een soort ei gen Nederlands product werd geaffi cheerd maar
ook, net zoals AstraZeneca tegen bij-effecten en
leveringsproblemen opliep.

Bij de oor spronk elij ke tes ten door de le ve ran cier was er een deel
dub bel-blind, die kre gen dus een pla ce bo maar het ech te lange ter -
mijn  be lang van zo’n con tro le groep werd te niet ge daan toen men
die ook maar het ech te vac cin ging in spui ten, zo ge naamd om hu -
ma ni tai re re de nen. Dat we nu ach ter af veel moei lij ker lange ter mijn 
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ef fec ten kun nen con sta te ren maakt dat wel een wetenschappelijke
doodzonde.

De race om zo snel mo ge lijk te vac ci ne ren ging in Ne der land niet
echt goed van start, men had het or ga ni sa to risch niet goed in hand en
dat was nog al een min punt je voor mi nis ter De Jonge; men had toch
kun nen zien aank omen dat er breed ge prikt zou moe ten wor den? Dat
hield in, dat er pas in ja nu a ri 2021 echt ge prikt kon wor den, ter wijl
Enge land al in 2020 vol op be zig was, maar dan ook niet ge remd
wordt door de lo ka le en Eu ro pe se goed keu ren de in stan ties. Er kwam
her wel een in haal slag, en een ge vecht om zo veel mo ge lijk vac cins
in te ko pen en weg te prik ken maar met de len te in de bol is er ook
weer ver tra ging. Nu er spra ke is van een der de prik in het na jaar zo -
als in Enge land wordt over wo gen van we ge de drei ging van nieu we
mu ta ties en de win ter als nieuw griepseizoen legt dat opnieuw druk
op het systeem.

Effec ti vi teit
De le ve ran ciers claim den, op ba sis van hun tests, waar bij tien dui zen -
den men sen als proef ko nijn dien den, nog al hoge ef fec ti vi teit. Pfi zer
sprak over wel 97% of 95%. Dat be te kent dus dat van de ge -
ïnjecteerde men sen dat per cen ta ge goed be schermd zou zijn. Ande re
le ve ran ciers wa ren wat be schei de ner. Onder tus sen is wel dui de lijk,
dat men een 90% ef fec ti vi teit al als be hoor lijk be schouwt maar heel
pre cie ze cij fers zijn er niet. Het zijn meest al aan na men. Dat geldt ook 
voor de kans op her be smet ting na vac ci na tie en over hoe veel min der
de ernst van de ziek te uit pakt als je maar een eer ste prik hebt ge had. 
Het RIVM gaat bij voor beeld niet na of deelt niet mee of en hoe veel
men sen er zijn die na vac ci na tie toch po si tief tes ten. Is dat op zet of
klopt de ad mi ni stra tie weer eens niet en kunnen ze tests en vaccinatie 
niet relateren?

Mu ta ties
De gro te angst was en is dat er nare mu ta ties ko men, dus dat vi rus sen 
zich een beet je ve ran de ren en dat de vac cins dan niet meer zou den
hel pen of min der goed zou den wer ken. Voor lo pig blijkt dat niet het
ge val te zijn voor de Brit se en an de re vroe ge mu ta ties maar het ge -
vaar ligt op de loer. Dat zou be te ke nen dat er door de fa bri kan ten
nieu we ver sies ont wik keld moe ten wor den die of bre der wer ken of
al leen de nieu we va ri ant aan pak ken. Een der de prik is in Enge land al
aang ekon digd. De con se quen tie zou kun nen zijn dat we net als bij
griep ge re geld (ie der jaar, iedere maand?) opnieuw een prik nodig
hebben.
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Octrooi en
Er wordt zo enorm verd iend aan de vac cins, ter wijl ar me re lan den
ach ter lo pen en het niet kun nen be ta len, dat er spra ke is van dwang -
li cen ties. Dat gaat dus in te gen de oc trooi rech ten (pa ten ten) van de
le ve ran ciers. Die zien hun win sten in ge vaar ko men, en ver zet ten
zich te gen de plan nen van on der meer Joe Bi den en de VS en de
‘gelegenheidswetgeving’ die toe kom sti ge research zou kunnen
afremmen. 
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� _15 Economische ontwrichting

Steun maat re ge len, wer ke lij ke kos ten
Wie gaat het al le maal be ta len? Het post-Co ro na per spec tief voor de
eco no mie is voor lo pig niet erg hoop ge vend, er is enor me scha de in
het MKB, bij ZZP-ers, bij wink els en ho re ca. De gro te be drij ven zijn
nog macht i ger ge wor den, de klei ne on der ne mer is in veel sec to ren
(niet alle) dui de lijk ge trof fen, zo als in de cul tuur sec tor, de event-in -
dus trie (fes ti vals), het reis we zen en het toe ris me. Het is maar de
vraag of her stel daar mo ge lijk is en, in som mi ge ge val len, ook wen -
se lijk is. De wer ke lij ke kos ten van som mi ge ac ti vi tei ten zijn, door
gezondheids- en milieuschade, veel hoger dan lijkt.
De eco no mi sche im pact van de steeds maar verd ere en uit ge brei de
lock downs is een be lang rij ke fac tor. In Ne der land is de scha de al
enorm, het gaat waar schijn lijk om hon der den mil jar den; of fi cieel nu
om 90 mil jard maar dat wordt nog meer. Wat men sen privé in te ren
komt daar nog bij. Dit wordt nog een se rieu ze dip en re ces sie.
Ondanks de steun maat re ge len zijn en ko men ont sla gen en fail lis se -
men ten en het herstel kan nog lang duren.

Ren de ment, in ves te ring en, ze ker heid
Een van de gro te pro ble men in de in ter na ti o na le fi nan ci ële we reld is
het te rug lo pend ren de ment (re turn on in vest ment). Waar moet je je
geld in ste ken? Dat ligt moei lijk, zelfs als van we ge een lage ren te -
stand het geld le nen goed koop is, dan moet je er toch iets mee doen,
het in ves te ren in iets wat meer op brengt dan de ren te die je moet be -
ta len. Ver die nen aan han del of pro duc tie is in de steeds meer trans pa -
ran te we reld eco no mie steeds moei lij ker. Insti tu ti o ne le be leg gers,
pen si oen fond sen en par ti cu lie ren en zelfs hed ge-fond sen zoe ken
naar stig naar mo ge lijk he den om ren de ment te ma ken. Daar bij zijn
veel van de tra di ti o ne le en sta bie le mo ge lijk he den, zo als staats obli ga -
ties en aan de len van di vi dend uit ke ren de be drij ven on der druk ko -
men te staan. Alleen in be paal de sec to ren zo als phar ma en wa pens
lukt het nog om veel te verd ie nen, daar naast gaat men op zoek naar
meer speculatieve investeringen. Daar kan het rendement hoger zijn
maar nemen ook de risico’s toe.
De lage of zelfs ne ga tie ve ren te stand heeft niet al leen met de sti mu le -
ring van de eco no mie door geld schep ping door over heid en de Cen -
tra le Bank en en het op ko pen van slech te le ning en te ma ken, geld is
ook goed koop om dat er min der mak ke lijk met goed ren de ren de in -
ves te ring en nieuw geld verd iend kan wor den, er is min der vraag naar 
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geld. Er is nog wel eco no mi sche groei maar dat gaat vaak om sec -
to ren met een eind i ge ho ri zon, zo als kli maat-maat re ge len, ener -
gie-op wek king, in fra struc tuur, besparingen door automatisering en
betere logistiek. 
We doen het in veel sec to ren be ter met steeds gro te re pro duc ti vi -
teit, zo als steeds goed ko per pro du ce ren van mas sa goe de ren maar
de mar ges en de ab so lu te win sten ne men af, ook door de trans pa -
ran tie van in ter net. En de vraag is ook ein dig, je kunt ui tein de lijk
maar één auto, boor machi ne, bar be cue of smartpho ne te ge lijk ge -
brui ken. Die kun je mooi er, be ter en duur der ma ken, in di vi du eel
toe snij den (cus to mi zing) maar dat werkt maar voor een be perkt pu -
bliek. De rij ke re mid deng roe pen die daar op tip pe len, wor den we -
reld wijd be dreigd; de ink omens ong elijk heid po la ri seert de vraag.
De oude pi la ren van de eco no mie zijn niet zo sta biel. Als we bij -
voor beeld ener gie-op wek king en -ge bruik gron dig aan pak ken dan
zou alternatieve energie zo goedkoop worden dat de
‘oude’energiesector het moeilijk krijgt.

‘Knowledge ba sed economy’ wordt ‘Emotion ba sed
economy’.
De sa men le ving ve ran dert en ook de eco no mie ve ran dert. Fy sie ke
goe de ren wor den goed ko per, het geld en de winst zit hem steeds
meer in vir tu e le en di gi ta le goe de ren en dien sten, We groei en nog
wel maar bij voor beeld qua be vol king is dat in veel lan den toch al
aar dig be perkt. De de mog ra fi sche ont wik ke ling en (krimp, ont groe -
ning en ver grij zing) be drei gen op ter mijn bij voor beeld de on roe -
rend goed markt. Er zijn dan minder huizen nodig! 

Op lang ere ter mijn dro gen ook de mo ge lijk he den om gro te win sten
te ma ken door in no va tie op, we heb ben het al zo slim aang epakt.
Di gi ta le dienst ver le ning bij voor beeld komt net als au to ma ti se ring
vaak neer op be spa ren of het ver vang en van eer der meer fy sie ke ta -
ken en dien sten. Inter net is dus de gro te winst-oplos ser, de con cur -
ren tie neemt toe en de open baar heid maakt sjoe me len steeds moei -
lij ker. En winst is toch de olie van de eco no mie. De ver vlak king
door glo ba li se ring maakt het re a li se ren van ex tre me han dels win -
sten door ken nis ver schil len steeds moei lij ker. De trans pa ran tie is
ook een pro bleem voor wie nog wil verd ie nen aan roe ke lo ze ex -
ploi ta tie van bo dem en na tuur. Zelfs woe ker win sten door mo no po -
lies lig gen on der vuur. We wor den ver stan dig, ge noeg is ge noeg,
de de len-eco no mie (geen be zit maar toe gang) heeft dui de lijk
voordeel bij de brede toegankelijkheid van internet maar
vermindert de vraag naar producten. 
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Tra di ti o neel was het de tech no lo gi -
sche voor uit gang, die de eco no mi sche
mo tor op toe ren hield, met on even -
wicht i ge (post-)ko lo ni a le uit bui ting
als de ba sis van de ‘Westerse’ voor -
sprong. Maar de op ko men de mark ten
ma ken nu zelf hun ka pi taal goe de ren
en con cur re ren op de we reld markt met 
hun lage lo nen. Het ren de ments pro -
bleem is nog niet acuut maar wel voel -
baar. Op mid del lange ter mijn valt er
nog veel te ver be te ren; de ener -
gie-trans itie vergt nog enor me in ves te -
ring en. Over 10 of 20 jaar wordt ener -
gie goed ko per, ge mak ke lij ker lo kaal
op te wek ken en kun nen daar mee pro -
ble men als de wa ter voor zie ning en
mo bi li teit wor den aang epakt maar ko -
men er ook meer kan sen voor lo ka le
pro duc tie, mi cro-land bouw en min der ur ba ni sa tie en min der vraag
naar com mo di ties/sta pel goe de ren.. Dat gaat ove ri gens al leen op als
ink omens ong elijk heid, di ver si teit en ge brek aan zing eving en res pect
niet voor maatschappelijke onrust of erger zorgen, de
identiteitspolitiek brengt mensen niet bepaald tot elkaar.

Groei is het pro bleem. Wil len we dat, kan het zon der nare bij-ef fec -
ten en hoe be rei ken we een duur za me groei? Mis schien moe ten we
eens af van dat groei en! Eco no mi sche groei op lange ter mijn is door
eco no men vaak ge re la teerd aan tech no lo gie zo als in het So low–Swan 
mo del dat uit gaat van steeds ho ge re pro duc ti vi teit per wer ker. Maar
de vraag is dan waar de ver be te ring en van daan ko men, is dat een
kwes tie van meer geld en mo ge lijk he den of spelen er andere
factoren? 
Er is de ne o klas sie ke aan na me, dat het steeds moei lij ker wordt om
sub stan ti ële ren de men ten te be ha len, al leen in sec to ren waar mo no -
po lies en te kor ten en ge ma ni pu leer de be hoef ten (zo als be wa pe ning
en de me dia en in ze ke re zin in ter net) een rol spe len kan nog
bovenmatig verdiend worden. 
Eco no men zo als No bel prijs win naar Paul Ro mer denk en dat je de
groei wel  kunt stu ren en bouw den eco no mi sche (ma the ma ti sche)
mo del len, die uit gaan van ge rich te ‘intentional’ re search & de ve lop -
ment, dus van groei door ‘interne’ fac to ren (en do ge nous growth the -
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o ry). Die en do ge ne groeit he o rie stelt dat de groei niet zo zeer af -
hank elijk is van ex ter ne fac to ren maar van fac to ren bin nen de eco -
no mie zo als tech no lo gi sche ont wik ke ling en in ves te ring en in voor -
al ken nis en men se lijk ka pi taal. Men hoopt de drei gen de stag na tie
kan wor den on der vang en door steeds maar te blij ven in ves te ren in
‘hu man capital’, in mensen en kennis dus, nog voorbij de
technologie.

Groei mo del
Het zo ge naam de AK mo del van en do ge ne groei il lus treert die op -
vat ting. In de for mu le Y=AK staat Y voor to ta le out put van de eco -
no mie, K voor ka pi taal (fy siek en men se lijk) en A voor het ni veau
van de tech niek en de tech no lo gi sche voor uit gang. Als de A maar
po si tief blijft en het ka pi taal groeit, dan is er groei. 
Daar bij wordt er dus in die groeit he o rie van uit ge gaan dat de lange
ter mijn groei af hank elijk is van be leid (po li cy), (sti mu le rings maat -
re ge len, sub si dies, steun voor de we ten schap, re gu le ring). Groei is
dan het ge volg van open heid, con cur ren tie, ve ran de ring en in no va -
tie. Men neemt aan dat de economie in die zin maakbaar is. 
Ge richt heid op ve ran de ring en dus op in di vi du a li teit bo ven het col -
lec tie ve be lang is voor ve len nog steeds de ba sis van groei en wel -
vaart. Van de groei pro fi te ren we al le maal; dat is het neo-li be ra le
uit gangs punt. En die groei hoeft niet di rect ma te rieel te zijn, meer
ken nis en dus meer ken nis-eco no my is ook groei. De ‘knowledge
ba sed economy’ is tot doel ge maakt, wordt ge zien als het vei li ge en 
lo gi sche pad naar de toe komst maar gaat voor bij aan de ‘emotion
ba sed economy’, wat doen we er allemaal mee?.
De aan na mes in die en do ge ne groeit he o rie zijn moei lijk te kwan ti -
fi ce ren en ook is groei niet sim pel te vat ten. Heeft bij voor beeld het
toe ge no men oplei dings ni veau tot meer werk ge leid? Het catch- up
ef fect (‘conditional convergence’), waar bij ‘arme’ lan den snel ler
groei en dan rij ke, doord at daar nog meer verd ienk an sen zijn en
men de tech no lo gie en struc tu ren re pli ceert zon der de R&D kos ten
wordt niet door de the o rie ver klaart. Het idee, dat groei niet za lig -
ma kend is en zo ge naam de voor uit gang ons tot op de grens van eco -
lo gi sche sta bi li teit heeft ge bracht, komt in de en do ge ne groei mo -
del len niet uit de verf. In we zen zegt dit mo del dat groei schaal baar
is (meer in put, meer out put) en dat blijkt in de prak tijk niet te klop -
pen, we lo pen te gen gren zen aan. Bij voor beeld het in ves te ren in in -
fra struc tuur en in dus tri ële ca pa ci teit, wat zo goed uit pak te in de
na-oor log se op bouw en in som mi ge ont wik ke lings lan den (vol gens
het neo-Mar xis ti sche Feldman–Mahalanobis model) werkt niet
meer, meer autowegen brengt meer verkeer, niet minder files.
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Echte groei spurts zijn vaak het ge volg
van oor lo gen of ram pen. Als we iets
verd er kij ken, dan zijn in ves te ring en en
de daar uit voort vloei en de in no va tie
vaak het ge volg van be drei ging en, van
angst en on ze ker heid, die echt is of
wordt ge ma ni pu leerd. NASA en de reis
naar de maan wa ren het ge volg van het
Kou de Oor log denk en. R&D in kli maat
en ener gie heeft te ma ken met het ang -
sti ge vi si oen van op war ming. Emo ties
spe len een be lang rij ker rol in in no va tie
dan het geld dat we er aan uit ge ven,
gro te uit vin ding en wor den vaak on der
druk ge daan. Meer oplei ding, meer
R&D, meer ‘venture capital’; het speelt ze ker een rol maar de emo -
ties, de nood zaak om oplos sing en te vin den en de uitdaging om beter
te zijn of te overleven spelen zeker een rol.

Paul Ro mer wees te recht op het be nut ten van cri ses als im puls voor
in no va tie ‘A cri sis is a ter ri ble thing to waste’. De ont wik ke ling van
lan den als Chi na en India in de laat ste de cen nia is niet al leen een
kwes tie van geld maar ook van het ge voel ach ter te lo pen bij het
‘Westen’, de be hoef te om als na tie en cul tuur ge res pec teerd te wor -
den. Fran cis Fu kuy a ma re la teert dat aan de so cra ti sche ‘Thymos’, de
men se lij ke be hoef te aan er ken ning. Net als in de mi cro- eco no mie,
waar No bel prijs win naar Da niel Kah ne man de rol van emo tie bo ven
ra ti o neel be slis sen on der de aan dacht bracht, mist in de groei mo del -
len van de ma cro-eco no men de emo tie. Men gaat nog steeds uit van
in di vi du en en huis hou dens die hun bud get maxi maal wil len uit nut ten
en van be drij ven die zo veel mo ge lijk winst wil len ma ken. Maar is
dat niet ach ter haald? Ze ker waar ma te ri ële no den min of meer zijn
af ge dekt spelen zaken als het zoeken naar respect, zingeving en
verbondenheid een steeds grotere rol. 
Daard oor zijn de tra di ti o ne le po li tie ke en eco no mi sche scheids lij nen
ook niet meer hel der, zien we de op komst van iden ti fi ca ties met klei -
ne re groe pen met be na druk ken van ver schil len als nieu we di men sie,
wat slor dig aang eduid als ‘identity politics’. In de li be ra le de mo cra tie 
zo als die hier ge groeid is kan dat be te ke nen dat groeps be lang en tot
ver splin te ring van de pu blie ke opi nie lei den en tot wat Fu kuy a ma
dan vetocratie noemde, irrationeel dwarsliggen. 
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Di ver si teit en het ma na gen van di ver si teit is de gro te uit da ging.
Zon der ver schil len is er geen han del, geen in cen ti ve, geen sti mu -
lans om ‘flux’ te zoe ken en is weg zak ken in ver star ring en
‘permanence’ zo als Zo ro as ter dat al zag, het gevolg. 
Het pro bleem is dat we weer te wei nig kij ken naar de emo ti o ne le
kant van di ver si teit. Eco no me tris ten als Tho mas Pi ket ty ging en de
ver schil len tus sen rijk en arm te zeer ra ti o na li se ren en ‘mathema -
tiseren’ (een kreet van Ro mer) en hun his to ri sche gra fie ken en
‘harde’ ver hou ding en kre gen te veel ide o lo gisch en po li tiek ge -
wicht, voor bij gaand aan de emo ti o ne le wer ke lijk heid. De 1% dis -
cus sie werd daard oor op ge bla zen, er ont stond bij be paal de groe pen
een ge voel van ach ter stel ling doord at de ver schil len, mede door in -
ter net en so ci a le me dia, te ma ni fest wer den en tot po la ri sa tie, ook
in stem ge drag, leid den. Al deze ont wik ke ling en heb ben bij ge dra -
gen aan een ge voel van on ze ker heid, zo wel bij de macht heb bers als 
de bur gers. De emo ti o ne le ge vol gen daar van wor den niet goed on -
der kend maar zijn be pa lend voor het so ci aal-psycho lo gi sche kli -
maat en daar mee voor de eco no mie. We zoe ken naar ze ker heid, in
ma te ri ële za ken, in pen si oe nen, vast goed, goud of bit coins, kunst -
ma ti ge in tel li gen tie maar zien niet dat dit vaak kud de ge drag is; als
lemmingen rennen we achter de waan van de dag, drijven de
huizenprijzen op, terwijl de autonome bevolkingsgroei afneemt. 

Er zijn te gen be we ging en, we gaan meer de len, zui ni ger le ven, cir -
cu lair pro du ce ren en te len, be zit af we gen te gen ge bruik maar ook
dat in een po la ri se ren de set ting, waar je on der schei den om dat je ve -
ga nist bent, gin-to nic drinkt of elek trisch rijdt vaak be lang rij ker is
dan de feitelijke bijdrage. 
Con clu de rend, eco no mi sche groei kan niet lang er de hei li ge graal
zijn, niet al leen van we ge de eco lo gi sche be per king en maar om dat
het winst po ten tieel en dus het te ver wach ten ren de ment aan het af -
ne men is door de toe ge no men trans pa ran tie, eco lo gi sche be wust -
wor ding, groei end iden ti teits- en na ti o na li teits-be wust zijn en se gre -
ga tie, waard oor zelfs de tra di ti o ne le in ter na ti o na le handel en ‘nut
maximalisering’ wordt beperkt.

Erken ning van de psycho lo gi sche en voor al emo ti o ne le mecha nis -
men in de mi cro- en ma cro-eco no mie is no dig. We zul len be ter
moe ten be grij pen wat men sen drijft en waar ze naar zoe ken zo als
res pect, waar dig heid, zing eving en een be grij pe lij ke ba lans tus sen
col lec tief en in di vi du, ook in po li tie ke ter men. Welzijn boven
welvaart, in het kort.
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� _16 Immuniteit; weerstand en
bescherming

Bes met ting en im mu ni teit zijn de de kern be grip pen in de hele dis cus -
sie. Men wil niet be smet wor den en met een vac cin zou je im muun
zijn. He laas zijn we na bij na an der half jaar al le maal wel eens
‘besmet’ in de zin dat we wat vi rus deel tjes heb ben bin neng ekre gen,
en is im mu ni teit ook veel meer dan een prik halen. 
Men sen en alle le ven de we zens stre ven naar een sta bie le si tu a tie, ho -
me os ta se. Dat be te kent een even wicht en dat is een heel com plexe
zaak. Ons ver weer te gen be drei ging en van ons even wicht noe men we 
het im muun sys teem. Als Ie mand im muun is voor een ziek te, dan be -
te kent dit dat hij/zij de ziekte niet meer kan krijgen.

Een or ga nis me staat niet op zich zelf maar heeft bui ten en soms in
zich zelf ook be drei ging en en ook gas ten. Die be drei ging en pro be ren
we bui ten te hou den, daar is dat im muun sys teem dus voor. 

Immu ni teit hangt af van je ge nen, je con di tie (ook je psycho lo gi sche) 
en wat je aan af weer hebt op ge bouwd of toe ge diend hebt ge kre gen
(bv. door vac ci na tie). Als mens heb ben we met onze 46 chro mo so -
men (apen heb ben er 48) ei gen lijk maar een be perkt set je DNA in for -
ma tie in onze 30,000 ge nen, de bi o di ver si teit van wat er verd er in en
op ons leeft  is wel mil jar den keer gro ter. Mil jar den bac te ri ën, vi rus -
sen, schim mels, fa gen en an der klein spul be vol ken ons lijf, onze
huid en met name onze dar men. Onze dar men zijn echt een schat ka -
mer aan ge ne tisch ma te ri aal. Te kor ten en ver sto ring en daar zijn dan
ook niet al leen de oor zaak van veel ziek tes maar de bi o di ver si teit in
onze dar men be schermt ons te gen mu te ren de be drei ging en en speelt
een be lang rij ke rol in onze im mu ni teit. Wij dra gen dus al al ler lei vi -
rus sen in ons mee en die zit ten er niet voor niks, er is vaak een sym -
bi o ti sche re la tie. Dat de bac te ri ën en vi rus sen in ons lichaam daar een 
plek en func tie heb ben wordt in de prak tijk van de symp to ma ti sche
geneeskunde wel eens over het hoofd gezien, met antibiotica wordt
de darmflora vaak routine matig aangetast. 
De enor me hoe veel heid ge ne ti sche in for ma tie die we mee dra gen
heeft wel eens ge leid tot de sug ges tie, dat men sen niet meer zijn dan
de meest ge ëvolueerde dra gers en last die ren van DNA, de ba sis van
het leven. 
Onze darm flo ra (let op, niet fau na) blijkt steeds meer de ba sis van
onze ge zond heid te zijn, ook van onze gees te lij ke ge zond heid. We
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zijn wat we eten, maar nog meer wat er in onze dar men ver teert
wordt, door al die beest jes en met be hulp van en zy men. Het is een
evo lu ti o nai re ont wik ke ling, want die ren en men sen heb ben om zich 
te kun nen ver plaat sen een stuk je aar de en de bac te ri ën en mi cro ben 
die daar de zaak re ge len, in hun buik ge no men. Onze dar men en
spijs ver te ring zijn de bin nenk ant van onze em bry o na le to rus, een
drie di men si o naal ring vor mig op per vlak, lij kend op een op ge bla zen
lucht band. Daar ge beurt van al les maar net als in de plan ten we reld
se lec teert het mi lieu wat er tot ex pres sie komt en dat darm-mi lieu
en de bac te rie-rijk dom daar moe ten we dus in ere hou den. Met pre- 
en pro bi o ti ca kan men tekorten aan bepaalde bacteriestammen
aanvullen, ook als profylaxe (voorzorg). 

Immu ni teit vraag on der houd
Nu geldt voor alle le vens vor men, dat rust roest, of wel dat je de
zaak een beet je aan de gang moet hou den, sti mu le ren en uit da gen.
Je im mu ni teit vraagt dat ook. Je af slui ten voor de con fron ta tie met
ziek te kie men is dus he le maal niet zo ge zond, en dat we ten we ook
wel. Kin de ren bou wen hun im muun sys teem op door bloot stel ling,
door af en toe een ziek te op te pik ken; laat ze maar lek ker in de
mod der spe len. Zo ver sterk je de aang ebo ren im mu ni teit met ver -
wor ven im mu ni teit. Maar dat prin ci pe geldt ook voor vol was se nen. 
Je iso le ren, alle mo ge lij ke ziek te kie men weg hou den, weg was sen,
mond kapjes, er gens is dat con tra pro duc tief voor het in stand hou -
den en ver ster ken van ons im muun sys teem. Want dat doet z’n best, 
bij Co ro na we ten we dat men sen die het ge had heb ben ook la ter be -
schermd blij ven en dat het soms zelfs be ter wordt als hun im mu ni -
teit gaan de weg ook steeds ge prik keld wordt, je kunt dat als
onderhoud zien. Men spreekt dan wel van getrainde immuniteit.
Het is goed om ook te be sef fen dat het ni veau van per soon lij ke im -
mu ni teit (weer stand/con di tie) niet con stant is, dat gaat op en neer,
door om stan dig he den, om dat er stress is, je iets ver keerds hebt ge -
ge ten of een infectie hebt. 
Dat geldt dus ook voor het al ge me ne, ge mid del de ni veau van vat -
baar heid van een po pu la tie (zo als de Ne der land se be vol king), dat is 
ook niet con stant. Het weer, de stem ming, de stress en angst ge voe -
lens kun nen dat be ïnvloeden. Ik heb het ge voel, dat men name de
angst ge voe lens on der de men sen die al ge me ne vatbaarheid
verhogen.
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Sti mu le ring van ons im muun sys teem vraagt om bloot stel -
ling, niet om iso la tie 
We zijn ge zond tot dat we ziek wor den, het klinkt sim pel en be te kent
dat we goed moe ten let ten op het even wicht, in ons voed sel, in hoe
we le ven. Het be te kent ook dat symp to men van een ziek te zich niet
op eens ma ni fes te ren. Een in fec tie be gint met af weer door vrij sim pe -
le re ac ties, we gaan bij voor beeld hoes ten; de vi ri o nen (vi rus deel tjes)
er weer uit gooi en. Een vol gen de fase is dat het im muun sys teem de
in dring ers gaat aan pak ken waar ze bin nenk omen, dus in de neus hol -
te. Lukt dat niet vol doen de, dan krijgt het vi rus de kans om verd er
door te dring en, bij Co ro na naar de long en toe en dan pas gaan er
echte ziekte-symptomen zoals koorts komen. 
Dat wil je voor ko men. Nu is dat bij vi rus sen las tig, want die zijn niet
ge voe lig voor ge nees mid de len, hoog stens kun je de weer stand wat
sti mu le ren en de aan tas ting van de zuur stof-cir cu la tie on der vang en
met zuur stof, in zeer ernsti ge ge val len be lem me ring en fy siek
aanpakken, zoals met beademing.
Te gen vi rus sen is dus ei gen lijk geen kruid ge was sen, hoe wel we
moe ten ho pen dat er toch er gens een of an der plant je of goed je ge -
von den wordt dat wel helpt. Er zijn ge re geld be rich ten dat be paal de
be staan de ge nees mid de len met ei gen lijk een an de re in di ca tie mo ge -
lijk ook bij Corona kunnen helpen.
De eni ge aan pak tot dus ver is om het te kort schie ten van de weer stand 
te voor ko men, de im mu ni teit van nog niet be smet te per so nen ver be -
te ren (ge zond eten, vi ta mi nes, be we gen en ook vac ci na tie) en bij de -
ge nen die nog maar een be perk te be smet ting mee dra gen, de zaak
ondersteunen. 
Bij Co ro na is de aan dacht voor al naar vac ci na tie ge gaan; im mu ni teit
moest maar kunst ma tig wor den be reikt. Dat helpt, voor ko men is be -
ter dan ge ne zen en het ar se naal aan hulp om men sen met ernsti ge
ver schijn se len te hel pen is be perkt, van daar de hoge sterf te cij fers bij
men sen met een ver min der de weer stand. Het zou mooi zijn, als je na
vac ci na tie ook geen an de ren meer kunt be smet ten, dat heet ste rie le
im mu ni teit. In de VS gaan ze daar van uit, wie ge vac ci neerd is hoeft
geen mond kapje meer te dra gen. Ove ri gens lijkt me dat on zin nig, dat
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is dan net als of je een bad ge draagt en om dat de men sen je uit de
weg gaan doet al snel niemand meer een masker voor.
Die kwes tie van ste rie le im mu ni teit is erg be lang rijk. In ja nu a ri
2021 zei Van Dis sel van het RIVM:

Ook al is iemand immuun voor co rona, dan nog kan hij of zij
anderen besmetten. Dit is slecht nieuws voor de vermeende
“ringbescherming” van ingeënte zorgverleners.

De eer ste on der zoe ken on der men sen die een na tuur lij ke co ro na be -
smet ting heb ben ge had, la ten zien dat deze men sen voor 85 pro cent 
im muun zijn ge du ren de mi ni maal zes maan den en waar schijn lijk
veel lang er. Dat be te kent he laas we dat 15 pro cent van de men sen
die co ro na heb ben ge had op nieuw ziek kun nen wor den. Het slech te 
nieuws is dat ook men sen die niet voor de twee de keer klach ten
krij gen het vi rus bij zich kun nen dra gen en opnieuw kunnen
overdragen aan anderen. 
Deze kwes tie is nog niet echt goed uit ge zocht, er is bij voor beeld
niet goed ge ke ken naar wat die men sen die een twee de ziek te-pe ri -
o de door ma ken nu on der scheidt van an de ren. Ge bruik ten ze an ti bi -
o ti ca, wa ren ze te dik, wel ke bloed groep, dieet en darm-bi oom;
men heeft niet echt ge zocht naar zo ge naam de bi o mar kers. Dat is
ove ri gens in de hele aanpak een ernstige misser.

Is vac ci na tie dan zon der pro ble men? Ik denk dat de nare bij wer -
king en die ver wacht wer den nu na 6 maan den wel op ge merkt zou -
den zijn, als er nog wat op duikt zal dat geen bre de im pact heb ben.
Het be zwaar te gen alle vac ci na ties blijft dat je ing rijpt in het im -
muun sys teem, dat deels plat legt en daard oor de be vat te lijk heid
voor an de re aan doe ning en, ook op ter mijn, be ïnvloedt,  Vac ci na tie
van ie der een be te kent voor hen die al na tuur lijk im muun zijn dus
wel de ge lijk een aan tas ting van hun bre de re im muun sys teem, met
soms ge vol gen op lange ter mijn. Men krijgt door vac ci na tie dan
niet meer de ma ze len of po lio of nu dus Co ro na, maar an de re ziek -
tes krij gen meer hun kans, waard oor te lo meer de gra da tie kan op tre -
den. Dat ri si co is voor een in di vi du eel per soon niet goed te
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bepalen, maar kan bijvoorbeeld de algemene levensverwachting wel
degelijk beïnvloeden. 

Dat vac cins in het al ge meen niet al tijd vei lig zijn en daar ook nooit
voor zijn ge test door de in stan ties wordt ge maks hal ve ver ge ten. De
schan da len met scha de lij ke vac ci na ties on der meer in India en de
blun ders van het RIVM en de cor rup tie bij de Ge zond heids raad
(kwes tie prof. C. Me ij er) wer den weg ge poetst. La ten we ho pen dat
ach ter af de Co ro na vac cins geen echt nare verrassingen herbergen.

Ziek te is een te kort aan weer stand
Weer stand op bou wen te gen Co ro na (of te gen wel ke in fec tie ziek te
dan ook) is geen pri o ri teit in de hele cam pag ne ge wor den, on danks
de waar schu wing en en oproe pen van ook veel me di sche ex perts. Dat
is niet al leen jam mer, het is een ge vaar lij ke mis ser. Juist nu er steeds
meer va ri an ten ko men en vac ci na tie mis schien niet meer helpt (een
vi rus kan ook ahw. im muun wor den en zich niets aan trek ken van het
vac cin) is a pri o ri be scher ming en pro fy laxe (voor ko men van in fec -
tie) steeds be lang rij ker aan het wor den. Het al ter na tief, steeds maar
nieu we vac cins pro du ce ren en in spui ten, is duur en mo ge lijk niet ef -
fec tief. Vi rus sen zijn dan mis schien geen le ven de we zens maar wil -
len wel blij ven be staan, groei en en gaan, als ze te wei nig suc ces heb -
ben of door nor ma le mutaties veranderen (alle levensvormen
muteren) misschien nog gevaarlijker worden.
Immu ni teit is niet al leen een bi o lo gisch fe no meen, iets wat je al leen
in ma te ri ële ter men en mecha nis men kunt be schrij ven. Het is ook
psycho lo gisch, ik kom daar op te rug maar eerst iets over groeps -
immuniteit.

Herd im mu ni ty en groeps-im mu ni teit
In het be gin was het con cept van groeps im mu ni teit even ac tu eel. Rut -
te had het er over maar al snel verd ween het uit beeld; het werd ont -
kend, het zou niet wer ken, vac ci na tie was de oplos sing. Maar ook
daar speelt het na tuur lijk een rol. Echt ie der een vac ci ne ren kan niet
maar als nu maar het over gro te deel van de men sen is ge vac ci neerd,
dan dooft het virus wel uit. 
Het Engel se Herd Immu ni ty (kud de-im mu ni teit) is het woord voor de 
groeps im mu ni teit in kring en van vi ro lo gen maar men heeft dat be grip 
(dat stamt van Dr. A.W. He drich uit 1933) nog al mis bruikt om vac ci -
na tie te pro mo ten. In eer ste in stan tie ging het ook om de na tuur lij ke
(in na te) im mu ni teit. Maar on langs werd het be grip sterk be perkt tot
het ef fect en stre ven van vac ci na tie en men sprak niet meer over na -

89



tuur lij ke im mu ni teit, dat werd ge maks hal ve maar even vergeten of
ontkend, ook door de WHO. 
Na tuur lij ke im mu ni teit om dat je ge woon goed ge zond bent, ge ne -
tisch im muun bent of al eer der ge con fron teerd met soort ge lij ke in -
fec ties en daar im mu ni teit voor ont wik keld hebt, is een ge ge ven. Er 
zijn al tijd men sen de be stand zijn te gen een ziek te, an ders zou den
de pest, de Spaan se griep of een an de re pan de mie de mens heid al
heb ben uit ge roeid. De vi ro lo gen wil den daar niet over ho ren, die
had den het voor al over vac ci na tie en an ti lichaam op bouw. Het
idee, dat mis schien in ons land in fe bru a ri 2002 al 60% of meer he -
le maal niet vat baar was voor Co ro na, dat kon er niet in. Daar mee
zou de groeps im mu ni teits drem pel  (75-80%) in zicht ko men als een 
re la tief be perkt aan tal men sen be smet is ge raakt en an ti licha men
heeft ont wik keld en de to ta le im mu ni teit dat uit do vings ni veau be -
reikt. Dat is mis schien wel deels de ver kla ring voor het te rug lo pen
van de be smet ting en in de zo mer van 2020. Dat zou ook in Wu han
mogelijk het geval hebben kunnen zijn maar ook andere initiële
virushaarden laten uitdoving vermoeden.
Maar die al ge me ne im mu ni teit is dus va ri a bel, kan om laag gaan en
zo als ik al eer der op merk te, angst speelt daar bij een rol. Zou den we 
nu op het zelf de ni veau zit ten als in fe bru a ri 2020 dan zou een 20 of 
30% vac ci na tie graad (in mei 2021 plm. 25%) van voor al vat ba re
men sen al tot uit do ving kun nen lei den, die treedt op bij iets van 75
tot 80%. En mis schien is dat ook wat er dit voorjaar aan de hand is.

Pas sie ve im mu ni teit, zon der vac cin, werd dus ont kend, of zou, als
het al be stond bij men sen die de ziek te door maak ten, hoog stens een 
paar we ken wer ken en nooit ef fect heb ben op de herd im mu ni ty.
La ter werd er kend dat die pe ri o de ei gen lijk wel lang er is en zou je
zelfs ja ren na een Co ro na-in fec tie nog an ti stof fen heb ben of een
mecha nis me heb ben ont wik keld dat die an ti stof fen bij be smet ting
dan sneller aanmaakt (immunity training).
Dat ne ge ren van de bre de re vi sie over im mu ni teit heeft de hele dis -
cus sie nog al ge te kend, ook op Wi ki pe dia en in al ler lei over heids in -
for ma tie draai de het al leen nog maar om vac ci ne ren, zo veel mo ge -
lijk, des noods ver plicht. Wie dat niet wil is een free ri der, die pro fi -
teert, ie mand die je mag we ren op school, in het OV, op het werk.
En nog steeds is dat de aan pak rond vac ci na tie, men wil 90% vac ci -
na tie dek king on der de be vol king met voor ie der een op die ma nier
kunst ma tig ge ge ne reer de an ti stof fen om dan af doen de groeps im -
mu ni teit te be rei ken. Daar bij wijst men op het suc ces met ziek tes
als ma ze len en po lio, waar die aan pak goed heeft ge werkt maar
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ver geet te ver mel den dat bre de vac ci na tie ook wel eens heel verkeerd 
heeft uitgepakt. 

Er zijn ook fac to ren, die de na tuur lij ke im mu ni teit be ïnvloeden maar
waar geen on der zoek naar is ge daan of waar bij de eva lu a tie van Co -
ro na ge val len en slacht of fers maar ook bij on der zoek naar de ge nen
die al im muun ble ken, geen re ke ning mee wordt ge hou den. Ik heb
het ook al eer der ge noemd maar denk aan de al ge he le con di tie maar
ook aan bloed groep, trau ma-ver le den (PTSS), an ti bi o ti ca ge bruik,
darm flo ra (bi o me), de pres sie, au tis me, be vat te lijk heid voor sug ges tie 
(pla ce bo), vi ta mi ne ge brek, HPA-as pro ble men (cor ti sol, bij nie ren),
eet ge woon ten (vlees, ve ge ta ri ër, ve ga nist, be paal de krui den zo als
kur ku ma), te lo meer de gra da tie, maar ook om ge vings tem pe ra tuur,
lucht voch tig heid (het punt van Mau ri ce de Hond), stra lings bel as ting,
kortom er kunnen allerlei factoren zijn, die mensen meer of minder
gevoelig maken voor het virus. 

Onder schat
Het is nooit mee ge no men in de dis cus sie, de zo ge naam de ex perts
heb ben na tuur lij ke weer stand ge woon ge ne geerd als fac tor en ho pen
voor al op een vac cin en kij ken naar de PCR tes ten en de test re sul ta -
ten voor an ti bo dies (se ro lo gi sche tes ten voor IgM, IgG en IgA an ti -
stof fen, nog geen goe de an ti geen test voor al aanwezige oudere
antistoffen).

Het blijkt wel dat voor be paal de groe pen de na tuur lij ke im mu ni teit
ho ger is, zo als bij jonge kin de ren of juist la ger, zo als voor ou de ren
en men sen met obe si tas, hoe wel dat ook een symp toom kan zijn van
ge brek ki ge darm flo ra en dat dan de ech te boos doe ner is. Bij kin de ren 
is de weer stand be ter om dat hun im muun sys teem nog re la tief vi taal,
vers en in tact is. Het is nog niet aang etast door trau ma ti sche er va -
ring en. Ze kre gen al bij de ge boor te een voor zet mee van hun moe der 
(bij kei zer sne de is dat een pro bleem). Bij ou de ren is de im mu ni teit
va ker aang etast, trauma’s heb ben spo ren ach ter ge la ten zo als te lo -
meer-de gra da tie. In minder technische termen, hun weerstand is
gewoon minder. 

Alter na tie ve re me dies
Waar schijn lijk heb ben veel van de re me dies, die her en der ge noemd
wor den en blijk baar enig suc ces boe ken, zo als hoge do ses vi ta mi ne
C, K2, D3 etc. etc. of wat Ay ur ve da en de Chi ne se tra di ti o ne le ge -
nees kun de aan biedt (Rho di o la, Ashwa gand ha, Astra ga lus), daar mee
te ma ken. Ze ver ho gen de weer stand. Het on der scheid tus sen im -
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muun sti mu la tie en be han de ling wordt on vol doen de ing ezien. Hy -
droxychlo ro qui ne (HCQ met zink etc.) bij voor beeld helpt mis -
schien, daar is kwes tie over, als je net be smet bent zeg gen som mi -
gen, niet als pro fy laxe, vrees ik. De on der zoe ken spre ken el kaar te -
gen maar ik mis de tijds fac tor, wan neer pre cies na be smet ting en op 
welk mo ment van het (cir ca di an) dag rit me geeft men HCQ, want
ook je im muun sys teem heeft een dagritme. Verder zijn er ook
homeopatische remedies zoals Justica adhatoda.

Pla ce bo, no ce bo
Het is on der tus sen wel dui de lijk, dat de geest een gro te rol speelt in 
im mu ni teit. Bij dub bel blin de ex pe ri men ten is het pla ce bo ef fect
dui de lijk een fac tor en we we ten dat de arts of ie mand met au to ri -
teit je ook ding en kan aan pra ten of een fou te di ag no se stel len, die
dan ech te klach ten ver oor za ken, het no ce bo ef fect. Dat is een ne ga -
tief ver wach tings ef fect en de te gen hang er van het po si tie ve pla ce bo 
ver wach tings ef fect en is weer een be wijs, dat angst in vloed heeft
op immuniteit en weerstand: ‘Angst maakt ziek’. 

Psycho lo gi sche im mu ni teit
Er is bi o lo gi sche im mu ni teit maar ook psycho lo gi sche im mu ni teit.
Je kunt weer stand op bou wen door po si tief te denk en en dat heeft
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dan vaak ook ge vol gen voor je le vens stijl maar het be gint in de geest. 
Die psycho lo gi sche im mu ni teit is nog niet breed be kend of ge ac cep -
teerd in de me di sche we reld maar kan niet ont kend wor den. De vraag 
is hoe goed dat kan wer ken. Er is een ‘school’ van men sen die denkt
dat alle ziek tes te ma ken heb ben met psycho lo gi sche on ba lans en dat
psycho lo gi sche im mu ni teit be lang rij ke r is dan de fy si o lo gi sche. Ik
hecht daar wel wat waarde aan, ook uit eigen ervaring.

Trau ma im mu ni teit
Psycho lo gi sche im mu ni teit kan be trek king heb ben op al ler lei ziek te -
beel den maar voor Co ro na is de trau ma-im mu ni teit ook in te res sant.
het ver blijf en de be han de ling, ze ker op de IC, in een zie ken huis kan
een trau ma ver oor za ken, waar men sen la ter nog veel last van kun nen
krij gen. Dat is te ver ge lij ken met PTSS (Post-trau ma tisch stress syn -
droom) of eigenlijk gewoon een vorm daarvan. 
Wer ken aan trau ma-im mu ni teit voor af is een kwes tie van voor lich -
ting maar ook van de hele cul tuur die sa men hangt met ziek te en be -
vat te lijk heid.

Darm flo ra
Ik noem de het al eer der, bij de stu die naar Co ro na en de voor lich ting
aan het pu bliek is pro fy laxe of wel pre ven tie ve be scher ming nau we -
lijks aan de orde ge weest. Men keek bij de vac cin-proe ven van de fa -
bri kan ten ook niet naar spe ci fie ke doel groe pen of on der lig gen de
klach ten, het moest snel en ach ter af heeft men ge maks hal ve de con -
tro le groe pen ook maar ge vac ci neerd, dus nu nog in die groep on der -
zoe ken wat mis schien een ge vaar lijk bij-effect zou kunnen zijn, is
vrijwel onmogelijk.
Er is bij voor beeld ook niet ge ke ken naar ver schil len in darm flo ra,
tus sen zie ke en niet zie ke (im mu ne) men sen, hoe wel steeds dui de lij -
ker wordt dat met name im mu ni teit (bi o lo gi sche) en trau ma-im mu ni -
teit (psycho lo gisch) sa men hang en met hoe de flo ra in de dar men

93



werkt en via de zgn. HPA-as1 sa men werkt met neurotransmitters en 
de hersenen.

Een al ter na tie ve vi sie 
Een to taal an de re be na de ring dan de hui di ge me di sche fo cus op de
long func tie en long symp to men (zo als de ACE-2-re cep to ren) heb ik 
al in maart in een bij dra ge op www.aca de mia.edu aan de orde ge -
steld. Is het mo ge lijk dat de symp to men van het co ro na-vi rus hun
oor zaak vin den in de dar men en dan met name in een ont bre ken of
on vol doen de aan we zig zijn van Ente ro coc cus fae ci um? Dat is een
ge voe li ge bac te ries tam die ook bij het im muun wor den van an ti bi o -
ti ca een rol speelt en blijk baar het im muun sys teem be ïnvloedt, het -
geen in ve te ri nai re kring en al lang er be kend was en de re la tie met
co ro na-vi rus sen ook al was ge legd. Men sen die veel an ti bi o ti ca
heb ben ge bruikt mis sen vaak die stam en nu is de ge dach te dat ze
daard oor ook de na tuur lij ke im mu ni teit mis sen of daar in te kort ko -
men. Het re pa re ren van de darmflora is mogelijk en ook vrij
eenvoudig door het innemen van zogenaamde pre- en probiotica. 
De be tref fen de bac te rie, Ente ro coc cus fae ci um, is ge woon bij de
dro gist en vrij goed koop te ver krij gen en zou de na tuur lij ke im mu -
ni teit weer op peil kun nen breng en. Dat werkt niet voor ie der een,
er zijn an de re fac to ren die het ‘aanslaan’ van de bac te rie kun nen
be ïnvloeden, dus het is geen 100% pro tec tie of re me die. Er zijn
vast ook an de re mid de len en met ho des om de na tuur lij ke im mu ni -
teit weer op peil te breng en. Zo als exo ti sche huis mid del tjes, krui -
den meng sels, hoge do ses vi ta mi ne C en hy dro xy- chlo ro qui ne met
zink maar de pro bi o ti ca als pro fi y laxe (voor zorg) rou te die ik hier
aangeef is vrij simpel maar helaas niet opgemerkt door de medische 
wereld.
Ente ro coc cus fae ci um is in de ve te ri nai re we reld wel be kend als
pro fy laxe (be scher ming) voor stal po pu la ties te gen co ro na-griep uit -
bra ken. Ente ro coc cus fae ci um is ge woon bij de dro gist te koop, het
zit in som mi ge pro bi o ti ca meng sels. Vreemd ge noeg is het verd we -
nen uit Lu co vi tal 6, een goed ko pe pro bi o ti ca, nadat ik dat bedrijf
wees op de werking.

Re fe ren ties: 
Omdat het voor gaan de zo’n af wij ken de vi sie in houdt, hier wel wat
re fe ren ties en bronnen:
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� _17 Preventie, volksgezondheid

Vac ci na tie werd al snel het to ver woord, eerst als de oplos sing
waar op we moes ten wach ten, toen als de won der olie die ie der een
zou be scher men. Na tuur lijk Co ro na is een nare in fec tie, met soms
ernsti ge af loop maar waar om is er niet meer aan dacht ge weest voor 
pre ven tie, voor weer stand op bou wen, ge zond eten en le ven, te kor -
ten aan vul len met sup ple men ten? Wie hield dat te gen, waar om
heeft de over heid (en de po li tiek én de me di sche we reld) daar niet
meer aan ge daan? Ui tein de lijk moet het al le maal be taald wor den en 
dan is voor ko men veel goed ko per dan ge ne zen. Waar om zijn de
ver ze ke raars daar niet ing esprong en, of dach ten die dat de re ke ning 
voor de hele crisis wel door de overheid gedragen zou worden.
Wat voor al op viel in de eer ste tijd was is dat alle re search naar Co -
ro na pa ti ënten in zie ken hui zen ging, die on der zocht men, ana ly -
seer de de ziek te beel den en ging al ler we gen druk op zoek naar vac -
cins, het gul den vlies dat al les zou oplos sen (en de phar ma-in dus -
trie en wie daar te gen aan schurk te) rijk zou ma ken). Bij wie thuis
ziek was kwa men de tel lers en sta tis ti ci niet en wie ge zond bleef
was he le maal niet in beeld. Maar juist die tach tig plus sers die niet
ziek wer den, zou van hun con di tie, ziek te ge schie de nis, bloe dwaar -
den, darmbioom etc. nou niks van te leren zijn geweest?

Symp to ma tisch, niet ho lis tisch, mul ti dis ci pli nair of in -
te graal
Maar de hele aan pak, ook van de mo ni to ring, was voor na me lijk
symp to ma tisch, klacht ge richt, kor te ter mijn oplos sing en met wat
pil len of snel le be han de ling, zo als he laas ge brui ke lijk in de ge -
zond heids zorg. Veel fun da men te ler en be lang rij ker is om uit te vin -
den, wie geen Co ro na opliep, pro be ren te be grij pen of uit te vin den
wat men sen im muun maakt voor de ziek te of min der be vat te lijk.
Als we dat be ter be grij pen is pro fy laxe (voor zorg) be ter te or ga ni -
se ren. Dat niet kij ken naar wie im muun of min der be vat te lijk is
geldt ove ri gens voor de mees te aan doe ning en, PTSS, kank er, ma la -
ria etc. De we ten schap heeft te veel een fo cus op de pa tho lo gie (de
ziekte) en wil niet naar de mechanismen kijken die ons wel gezond
houden. 
Na tuur lijk, de ex cu ses zijn be grij pe lijk en va li de, we wis ten niet
be ter. Er was in eer ste in stan tie pa niek, de over heid werd ver rast,
de me di sche we reld werd ver rast en er wer den in de haast en een
beet je pa nie ke rig maat re ge len voor ge steld en ing evoerd, die soms
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te wei nig maar soms ook te veel ef fect had den. Er wer den fou ten ge -
maakt, soms ver keer de be han de ling en zo als be a de ming voor ge schre -
ven. Dat werkt in ernsti ge ge val len wel goed, maar was in aan vang
vaak een ingreep omdat men geen andere middelen had. 
Ho pe lijk zal men bij nieu we gol ven ver stand i ger zijn, bij voor beeld
meer ven ti le ren en de ae ro so len-ver sprei ding in de ga ten hou den.
Met name ont moe ting en in de bui ten lucht heb ben min der be smet -
tings ge vaar. In be perk te ruim tes met slech te ven ti la tie of door ge kop -
pel de air co sa menk omen is veel ge vaar lij ker. Ook het iso le ren van
ou de ren en ri si co groe pen kan wat men se lij ker, ze ker als men re ke -
ning gaat hou den met de na tuur lij ke im mu ni teit. Maar er is wel re den 
voor zorg, Co ro na kan een heel nare nasleep hebben en de economie
blijft nog steeds erg  kwetsbaar. 
Wat op valt en dus ver wijt baar ge noemd kan wor den is dat alle re -
search naar Co ro na pa ti ënten in zie ken hui zen gaat en ging, die on -
der zoekt men, ana ly seert de ziek te beel den en zoekt naar me di cij nen.
Na tuur lijk, de speur tocht naar vac cins kun je ook als pre ven tie zien.
Maar veel be lang rij ker is om uit te vin den, wat men sen im muun
maakt voor de ziekte of minder bevattelijk. 

Uit do ven of niet
Maar dan moe ten we eerst nog eens kij ken naar de uit do ving, de
groeps im mu ni teit waar veel on zin over ver kon digd is maar toch es -
sen tieel is voor het uit do ven van de pan de mie, die nog steeds woedt
en slacht of fers vraagt, ui tein de lijk wel rond het mil joen we reld wijd
vrees ik. De mens leeft in een om ge ving met heel veel vi rus sen, bac -
te ries tam men, fa gen, schim mels, in een we reld waar al les in es sen tie
aan we zig is maar het ‘milieu’ selecteert wat zich manifesteert. 
In het vo ri ge hoofd stuk noem de ik het al. Bi o di ver si teit en daard oor
sta bi li teit en ho me os ta se is de na tuur lij ke staat en biedt be scher ming
te gen wild groei (ziek tes) maar ons leef pa troon heeft die bi o di ver si -
teit, die on der meer in onze dar men een plek heeft, nog al aang etast.
Bi o di ver si teit en dus ook al die ver schil len de vi rus sen in onze buik
zijn niet al leen onze vij an den, ze kun nen ons hel pen, zijn ei gen lijk
onze vrien den, ze ker in tijd van nood als ons eigen DNA tekortschiet.
Onze mo der ne leef stijl en me di sche prak tijk is wat dat be treft niet erg 
ge zond. Er wordt wel ge steld, dat de mo der ne Ame ri kaan nog maar
10% van de bi o di ver si teit heeft zo als die in de dar men van
‘primitieve’ (meer na tuur lijk le ven de) Afri ka nen leeft. Dat zou de
oor zaak zijn van al die uit bra ken en wel vaarts ziek ten die we dan
weer met vac cins en an ti bi o ti ca gaan aan pak ken maar daard oor de
na tuur lij ke weer stand verd er af bre ken. Bi o di ver si teit, de mo ge lijk -
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heid ge bruik te ma ken van een heel breed spec trum aan ge ne ti sche
in for ma tie, be paalt onze ge zond heid. Er is ge ne tisch ge co deer de
be vat te lijk heid maar verd er be paalt de ver kre gen im mu ni teit en het
milieu de epigenetische expressie en dus of het virus echt een kans
krijgt. 

Tes ten en in for ma tie ma ni pu la tie
In eer ste in stan tie werd er veel te wei nig ge test, om dat er zo ge -
naamd geen tes ten voor han den wa ren. Dat bleek niet waar, het
RIVM be perk te het hele tes ten, wil de geen za ken doen met com -
mer ci ële par tij en bui ten de GGD’s en dat heeft ong etwij feld veel
be smet ting en en slacht of fers ex tra be te kend. Nu er wel vol doen de
ca pa ci teit is mag ie der een ge test wor den maar doet men voor ko men 
of die tests be trouw baar zijn. Dat zijn ze in de prak tijk niet, ook de
PCR test niet met veel ‘false po si ti ves/negatives’ die nooit als di a -
gnos tisch in stru ment was be doeld en ook de an ti bo dy/an ti geen tests 
zijn niet 100%. De sneltests zijn helaas nog minder betrouwbaar.
Wat hier ook mee speelt maar dat zie ik mis schien voor al om dat
iden ti teit en mul tiple per soon lijk heid on der werp is van mijn an de re 
boe ken1, is het on be grip in de me di sche we ten schap over hoe een
ziek te be perkt kan blij ven tot een enk ele per soon lijk heid en niet
ma ni fest is in an de re sub sti tu tie-iden ti tei ten in een multiple
persoonlijk heids-matrix. 
Bo ven dien, wat wordt er ge test?  Actu e le be smet ting of ook de be -
staan de an ti bo dy op bouw en hoe on der scheid je na tuur lij ke im mu -
ni teit en an ti ge nen (bij voor beeld van ou de re Co ro na uit bra ken) van 
re cent ver kre gen kunst ma ti ge im mu ni teit door vac ci na tie. Is het
niet on zin nig men sen, die maan den ge le den Co ro na had den, nu nog 
te tes ten, het vi rus is na de ini ti ële symp toom vrije pe ri o de van 5-10 
da gen mis schien nog 2 we ken aan we zig (bij be han de ling op de IC
wel lang er om dat men de ziek te fei te lijk sti mu leert) maar is dan
weg, niet meer aan toon baar in het bloed of spu tum. Het heeft dus
he le maal geen zin, zo als het RIVM sug ge reert, na weken nog een
test te doen als er geen symptomen van herbesmetting zijn. 
Als er na de be gin fa se lang du rig klach ten blij ven is er spra ke van
Post Co ro na syn droom (Long Co ro na of Long CoVid) en dat heeft
te ma ken met op ge lo pen scha de aan long en en or ga nen. Niet met
de aan we zig heid van het vi rus. Ten zij de tests ook aan slaan op de
an ti licha men die zo ie mand heeft maar dan tes ten men sen met een
na tuur lij ke im mu ni teit of an ti licha men van eer de re griep-vi rus sen
ook po si tief! En mis schien zijn de tests in deze fase gro ten deels he -
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le maal on zin, om dat ie der een al een beet je vi ri o nen in de voor -
hoofds hol te heeft en al leen als dat leidt tot ech te ziek te ver schijn se len 
noe men we het Co ro na. Onder tus sen wor den de test uit sla gen wel
gebruikt om het RIVM beleid en de beperkingen te schragen. 
Dat is de trend, men ma ni pu leert de in for ma tie, on der vraagt hon derd -
dui zen den men sen maar vaak met en quêtes die zo een zij dig en ge -
kleurd zijn, dat ze al leen maar be doeld lij ken te zijn om het RIVM uit 
de wind te hou den. Echte vra gen, zo als of men al ter na tie ve be han de -
ling en zou wil len, wor den weg ge la ten en pas na het CIRO-on der zoek 
neemt men Post of Long Co ro na (Long CoVid) se rieus. Maar dat
weer niet in de en quêtes van het RIVM, die on der vra gen men sen
voor al om bevestiging voor hun aanpak te vinden. 

Long Co ro na, de na sleep in de zorg, me di sche kos ten en
maat schap pe lij ke druk
Maar toen be gon, er gens in de zo mer van 2020, dus het be sef te
groei en dat er mis schien men sen wa ren, die lang du ri ge klach ten
over hiel den aan Co ro na in fec ties. Voor mij was dat geen nieuws, dat
schreef ik al eer der. De me di sche we reld werd ge lei de lijk wak ker en
‘Long Corona’ kwam op de kaart. Eerst nog als een lang du rig her -
stel, men wil de er niet aan dat er blij ven de scha de zou zijn, met name 
aan de long blaas jes. Dat was deels ook om dat zo iets een enor me kos -
ten post zou kun nen be te ke nen, tien dui zen den men sen die half-in va li -
de ble ven, dat kost mil jar den op de duur. En mis schien de schaam te,
men had men sen zo als ik af ge scheept en naar huis ge stuurd met een
inadequate diagnose, dat voelt natuurlijk niet lekker.
Nu we wat verd er zijn is ‘Long Corona‘ (Long Co vid), of te wel lange 
ter mijn scha de als ge volg van de in fec tie, ge ac cep teerd en wordt er
vol op on der zoek ge daan. De hoop is dat men toch ge nees mid de len of 
the ra pie-vor men vindt, die het pro bleem ver min de ren of he le maal ge -
ne zen maar voor lo pig zijn er ei gen lijk al leen maar al ter na tie ve mid -
de len, kan met fy si ot he ra pie wat ver lich ting be reikt wor den en kun je 
aan de zuur stof en ook de ver ze ke raars hebben deze ziektevorm nu
geaccepteerd.
Van uit een kos ten per spec tief is bij Long Co ro na de vraag naar ech te
ge ne zing be lang rijk, dat is geen kwes tie van een week je of een paar
we ken ziek zijn, dat kan maan den en ja ren du ren of nooit over gaan
en je half-in va li de ma ken. En is er meer no dig dan fy sio en ont span
pil len, pam me tjes etc. wan neer ie mand Long Co ro na co ro na ver -
schijn se len ver toont. Be we gen en blij ven be we gen, dat is goed ad -
vies maar verd er? Fy si ot he ra pie, ze ker maar na een paar ses sies weet
je wel wel ke oe fe ning en je hel pen en kun je dat verd er zelf doen. Ik
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(als Long Co ro na pa ti ënt) moet ie de re dag oe fe nen, an ders slaap ik
niet goed. Ik ging zelf na tuur lijk op zoek naar een re me die, ik
schaf te een zuur stof-in stal la tie aan, pro beer de al ler lei al ter na tie ve
mid de len en merk te dat voor al stress slecht is. Het mid del Ashwa -
gand ha re gu leert de bij nie ren (je emo tie-oren) en helpt me daar bij,
maar dat kan heel per soon lijk zijn. Ook een raar blaas ding etje (Air
Phy sio) hielp me be ter te ade men en de be nauwd heid iets aan te
pak ken. Ik pro beer de zelfs kath (cath) bla de ren uit Ethi o pie en dat 
hielp be hoor lijk, maar ik kan het niet meer krij gen; het is nu ver bo -
den. Ik denk dat cath (ca the ïne) dat ty pisch iets is van de al topla no
men sen op gro te hoog te om de zuur stof-op na me te ver be te ren, zo -
als ook coca bla de ren in Peru en Rhodiola door Tibetanen, dus
misschien voor Corona en Long Corona iets zou zijn. Zoiets zou
serieus onderzocht moeten worden.

Zelf test, zelf di ag no se
Wat op valt is de ge ringe aan dacht die er aan vank elijk was voor
zelf di ag no se, op ba sis van symp to men en voor zelf tests, die kwa -
men er ui tein de lijk toen in sti tu ti o neel en com mer cieel tes ten al
gemeengoed was. 
In het be gin bleef het bij wij zen op vage klach ten. Koorts, wat
hoes ten, meer was er niet, je moest je maar la ten tes ten. Ding en als
smaak en reuk ver lies of de co ro na-te nen, dat kwam pas la ter. Het
bleef voor eerst bij vage aan be ve ling en en bij twij fel maar dan maar 
in qua ran tai ne of naar de dok ter voor een ech te test maar daar was
in het be gin een te kort aan. Maar er is on der tus sen veel meer be -
kend, van co ro na te nen tot ver lies van smaak en reuk, te rug val van
de zuur stof op na me, de bloed groep (A is wat be vat te lij ker) maar dat 
is niet ver taald in ge rich te in for ma tie, fol ders of een zelf test pro to -
col. Zelf de di ag no se stel len is niet goed maar je kunt wel een in -
druk vor men en zo voor ko men dat men sen onterecht het systeem
gaan belasten met een verkoudheid.
Er er zijn ook hulp mid de len. Heel veel men sen heb ben te gen woor -
dig een pul soxy sa tu ra tie me ter (25 euro) die ook hart rit mes toor nis -
sen toont en zuur stof-pro ble men tij dig kan aang even, bloed druk -
me ters, pH stripjes zijn over al te krij gen, ve ran de ring en in de stoel -
gang zijn een kwes tie van ob ser ve ren, ve ran de ring in li bi do is ook
snel op ge merkt, haar uit val merk je snel, vocht ach ter de long en kun 
je met wat klop pen ook wel aan voe len, Neem smaak ver lies of reuk, 
bij Alzheimer’s ruik je geen pin da kaas lucht meer, zou Co ro na ook
niet zo’n bi o mar ker heb ben. Er wordt nooit door ge vraagd in al die
on der zoe ken maar bij voor beeld kraan wa ter blijkt snel heel smerig
te smaken, je proeft de alkali (basen) sterker. 
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Kor tom, waar om is er geen be ter zelf test-pro to col, nu wor den men -
sen met een een vou di ge ver koud heid soms als Co ro na be smet ge zien
en dan soms ge ïsoleeerd, met ing rij pen de con se quen ties. Onder tus sen 
zijn de snel tests nu wel op de markt en groeit er een soort snel -
test-eco no mie, waar bij je al leen maar kunt rei zen en mee kunt doen
en naar res tau rants, fes ti vals, etc. gaan als je een zelf test laat doen of
een re cent test- of vac ci na tie-be wijs hebt. Maar om dat vac ci na tie bij
een min der dan 100% ef fec ti vi teit be te kent dat er ge vac ci neer den
rond lo pen die mo ge lijk toch nog be smet en be smet te lijk zou den zijn,
is dan vaak uit voorzorg weer een actuele sneltest nodig.

Ongun sti ge fac to ren
De vat baar heid voor de Co ro na in fec tie is dus niet breed on der zocht,
qua ran tai ne of des noods op na me wer den voor ie der een aan be vo len
die ziek werd. Obe si tas (dik zijn) en on der lig gen de aan doe ning en
zijn ge noemd maar verd er is er niet erg veel ge ke ken naar bij voor -
beeld bloed groep, dieet, an ti bi o ti ca ge bruik, etc. Een trau ma his to rie
of PTSS is mo ge lijk een ong un sti ge fac tor, en niet al leen voor Co ro -
na. Het is be kend (on der meer van on der zoek on der ve te ra nen in de
VS en bij kin de ren die een slech te jeugd door maak ten) dat naar ma te
we meer trau ma in ons le ven door ma ken onze le vens ver wach ting af -
neemt, soms met tien tal len ja ren. We wor den ge voe li ger voor ziek tes. 
Dat valt ook af te lei den uit on der meer de te lo meer degradatie (een
soort reserve-mechanisme in de DNA/RNA code) bij PTSS/PTSD
patiënten. 
Waar om jonge kin de ren min der be vat te lijk zijn voor be smet ting is
dan ook be grij pe lijk, ze heb ben nog niet veel scha de op ge lo pen. De
ex perts ge ven het nu toe, kin de ren lo pen min der kans op Co ro na, ze
be smet ten el kaar min der en zijn als ze het op pik ken ook min der
kwets baar. Dat be te kent dus dat hun im mu ni teit gro ter is maar ook
dat die af neemt naar ma te ze ou der wor den. Bij con tact tus sen kin de -
ren dooft het vi rus snel uit, zou je kun nen zeg gen, de groeps im mu ni -
teit is groot ge noeg. Maar 1% van de kin de ren heeft vol gens RIVM
an ti stof fen maar we ten we wel ke kin de ren, had den die een ver bor gen 
ziek te, zijn bv. C-sec tie (kei zer sne de) ge boor tes ong un stig in dit op -
zicht? Ligt dat af ne men van de im mu ni teit verd er mis schien ook aan
al die vac cins die we ze toe die nen (voor spe ci fie ke ziek tes, daar hel -
pen ze dan wel te gen), aan het ge bruik van an ti bi o ti ca, aan ongezond
eten en leven, ligt daar ergens de sleutel van ons hele
immuunsysteem? 
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Wie ging er dood aan wat?
Een tijd lang werd ie de re dode blijk baar als slacht of fer van het vi -
rus ge re gis treerd, zon der au top sie of de ge lij ke di ag no se (de ge wo -
ne arts geeft wel het ver loop aan maar kan de exac te dood soor zaak
niet be pa len). Aan het CoVid vi rus zelf ga je niet dood, het zijn de
ge vol gen en bij wer king en die fa taal zijn. Long ont ste king is vaak de 
fei te lij ke dood soor zaak. Co ro na maakt blijk baar naast het aan tas ten 
van de long func tie ook sla pen de aan doe ning en ac tief en die spe len
op, daar aan sterft men. De long en zijn wel de meest voorkomende
plek waar problemen ontstaan.
Van de Veer donk (Nij me gen Rad boud):

„Covid-19 en ters the lungs via the ACE2 re cep tor. The vi rus
binds to the re cep tor, which then pulls it into the lung cell where
the vi rus can mul ti ply. In case of a mas sive in fec tion, this pro cess 
makes the ACE2 re cep tors dis ap pear from the out side of the cell. 
With that, their func tion also dis ap pears. ACE2 (an gio ten -
sin-con vert ing en zyme 2) is known to play a role in main tain ing
blood pres sure through out the body, which is reg u lated by the
RAAS, the renin-an gio ten sin-aldosterone sys tem. The RAAS sys -
tem, and thus ACE2, con trols blood pres sure by reg u lat ing
vasodilatation and vasoconstriction" 

Waar om is er griep? 
De on der lig gen de vraag is of de vi rus sen ach ter griep en an de re
sei zoens ziek te een evo lu ti o nai re rol heb ben. Dat is niet on waar -
schijn lijk, een uit dun ning van de po pu la tie die voor al zwak ke in di -
vi du en raakt vlak voor het ma ting se a son (paar tijd) is func ti o neel.
Op die ma nier krijgt het sterk ste DNA be te re kan sen. De be dreig de 
soor ten heb ben daar ook weer be scher ming voor ont wik keld, de
na tuur lij ke im mu ni teit. Dit zou wel be te ke nen dat er in het DNA
van vi rus sen een soort trig ger mecha nis me moet zit ten, waar schijn -
lijk in re la tie tot ex ter ne, zo ge naam de epi ge ne ti sche2 sig na len, die
het vi rus ac ti ve ren. Dat kan te ma ken heb ben met het weer (lucht -
voch tig heid/tem pe ra tuur zo als Mau ri ce de Hond sig na leer de)  maar 
ook met pol len in de lucht, be paal de geu ren, be paal de voe dings -
mid de len, dat kan van al les zijn. Als die trig gers weer verd wij nen,
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omstandigheden, het mi lieu en misschien zelfs van onze gedachten,
zoals bij pla cebo en nocebo. 



dooft het vi rus uit. Blijft iso la tie no dig? Het hele idee van de lock -
down is, nu we meer we ten, veel te zwaar op ge pakt en ing ezet, heeft
mo ge lijk de co ro na golf wel wat uit ge rekt en over bel as ting van de
zorg voorkomen maar ook het uitdoven vertraagd. Totale lockdown
zou dat theoretisch nog heel lang wegschuiven.

Iso le ren is mis schien soms goed voor het in di vi du, niet
goed voor het col lec tief
Per soon lij ke lock down of iso la tie heeft wel eni ge zin. Voor be paal de
groe pen, zo als ou de ren en men sen met long- of hart ziek tes, is en
blijft er een ri si co, ook na en bij uit do ving. Bij een (klein) deel van
alle men sen slaat het vac cin niet aan, zo ie mand kan het vi rus oplo -
pen en kan an de ren be smet ten, al leen is de kans daar op veel ge ring er. 
De ri si co groe pen moe ten dus erg voor zich tig blij ven en de sa men le -
ving moet re ke ning met hen hou den, b.v. door spe ci a le ope nings tij -
den en 1,5 me ter re gi me wanneer b.v. ouderen ergens bij betrokken
zijn.

Ge zond heids kloof
Ou de ren lo pen meer ri si co, dat maak ten de cij fers wel dui de lijk.
Maar er is een an de re twee de ling die zor gen baart. Het is on der tus sen 
wel veel dui de lij ker ge wor den, dat men sen met een la ger ink omen en 
een la ge re oplei ding veel meer ri si co lo pen en een wel twee keer zo
gro te kans ma ken om Co ro na op te lo pen. Dat er zo iets als een ge -
zond heids kloof be stond was wel be kend maar nu is het pijn lijk naar
bui ten ge ko men. De po li tiek is er van ge schrok ken, de ver schil len in
de sa men le ving heb ben dus hele nare ge vol gen, als je arm bent wordt 
je snel ler ziek en leef je kor ter. Daar komt waar schijn lijk ook nog
een hele reeks men ta le ge voe lig he den bij maar ding en als ge luk, vi ta -
li teit, je op je plek we ten en je niet min der waar dig voe len, dat hangt
dus ook af van je ink omen en po si tie. Daar is niet zo maar wat aan te
doen, mor gen ie der een ge lijk be lo nen en dezelfde zorg bieden lost de 
verschillen tussen mensen echt niet helemaal op. 
Maar dat de twee de ling in de maat schap pij tus sen rijk en arm aang e -
pakt moet wor den is dui de lijk. Dat de Co ro na-cri sis de ver schil len
nog heeft ver groot is zorgelijk.

De les is dui de lijk. De maat schap pij moet op veel pun ten op de schop 
en de hele ge zond heids zorg (en de maat schap pe lij ke zorg) is ze ker
een startpunt. 
We moe ten dus op ter mijn, ook met het oog op nieu we pan de mie ën
veel be ter gaan kij ken naar wat ge zond heid en im mu ni teit is, niet
symp to ma tisch maar struc tu reel en men sen (her)-op voe den om ge -
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zond en weer baar te le ven, te eten etc. Werk aan de wink el maar
wel verd er kij ken dan de angstreactie van nu!

Waar om niet bre der ge ke ken
Maar had den die ont wik ke laars en de ge nen die la ter de ge -
ïnfecteerden en slacht of fers moes ten be gel ei den, dus de me di sche
we reld, nou niet wat meer ge ge vens kun nen ver za me len? Meer kij -
ken naar de me di sche his to rie, an ti bi o ti ca-ge schie de nis, psycho lo -
gi sche pro fie len en klach ten, PTSS, zwa re me ta len, lucht kwa li teit,
mi lieu- en stra lings bel as ting. Waar om blijft het bij al ge meen he den, 
te dik ke men sen zijn kwets baar, rij ke men sen min der, mi gran ten
weer meer maar wat is de in vloed van het dieet, de re li gieu ze tra di -
tie, bloed groep, sex, be we ging, een ge zon de darm flo ra? Als dan la -
ter blijkt dat be paal de sub groe pen niet goed re a ge ren op een vac -
cin, is er pa niek, maar in we zen is dat een fla ter van de ont wik ke -
laars en de goed keu rings-in stan ties. De groeps groot te bij de vac ci -
na tie test wa ren groot ge noeg, tien dui zen den men sen, maar even
wat verd er kij ken was waarschijnlijk te duur, en men had haast, het 
grote geld lokte en de overheden smeekten om vaccins. 
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Mo der ne tech niek ge brui ken
Het is bij na be ang sti gend hoe bij de hele aan pak de au to ma ti se ring
faal de, de da ta bank en lek ble ken, men niet was voor be reid op de aan -
tal len, hoe es sen ti ële com pu ters zo als die van de GGD en het RIVM
keer op keer in de mist ging en. Onbe grij pe lijk, men wist van af het
be gin dat er vac ci na tie zou ko men, dat de men sen ge re gis treerd en
dat dat ook bij ge hou den moest wor den maar toen de vac cins er wa -
ren, was het ge ge vens be heer en de registratie nog niet op orde. 
Blijk baar wa ren de in sti tu ten, de uit voe rings in stan ties, de over heid
zelf niet op ge was sen te gen de druk, ge bruik ten ve rou der de en niet
schaal ba re sys te men maar is er ie mand op aangesproken? 
Op de te le vi sie zien we ie de re dag wat mo ge lijk is, wat ge a van ceer de 
tech niek kan be rei ken, Net flix is wat dat be treft een in dru kwek ken de
bron. Maar in de prak tijk van de mi nis te ries en in stan ties gaat het dus 
voor al fout, faalt de soft wa re, gaan de com pu ters ka pot en ge brui ken
we he le maal niet de modernste spullen.
We had den zo veel meer nut ti ge in for ma tie kun nen ver za me len, nut -
tig voor deze pan de mie, mis schien es sen tieel voor wat er nog op ons
af komt. Hoe veel ex-Co ro na pa ti ënten heb ben een smart band mee ge -
kre gen, van hoe veel is ge ke ken hoe hun bloed druk, zuur graad, sui -
ker spie gel en tem pe ra tuur verd er ver liep? Er zijn te gen woor dig zo -
veel ma nie ren om ef fec ten te me ten en te ana ly se ren, ook op me disch 
ge bied, denk maar aan brain scans, smart-bands en bio sen sors, dat we
het ef fect van al ler lei mid de len en tech nie ken, di ëten, the ra pie ën en
ook pla ce bo-ef fec ten veel be ter kun nen gaan vast stel len. Daar voor
hoef je echt geen DNA ana ly ses te doen maar dat is blijkbaar in de
mode en daar zijn nou wel weer wat onderzoeken over.
Het ‘quan ti fied self’ idee le vert al ler lei ge ge vens, veel men sen lo pen
al rond met ap pa ra tuur die van al les bij houdt en op slaat. Dat opent
ze ker nieu we per spec tie ven maar is bij de Co ro na pan de mie nau we -
lijks aan bod ge ko men of zelfs maar over wo gen. Met AI, ‘Big data’
tech nie ken met nieu we sen sors kun je al ler lei ge ge vens ver za me len
en ana ly se ren. Er zijn echt ge noeg ma nie ren om dit op zijn minst te
on der zoe ken en mis schien be paal de mis vat ting en over bij voor beeld
im mu ni teit en be vat te lijk heid te cor ri ge ren? Maar wil len we dat wel
we ten, zijn aan tal len do den de maat staf, niet waar ze echt aan over le -
den. Het WHO ad vi seer de toch om geen au top sie te ver rich ten en zo
werd de dood soor zaak Co ro na maar op ie de re over le de ne ge plakt.
Onderzoek naar de werkelijke oorzaken werd zo voorkomen en
lastige vragen ontweken.
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Niet dat dit soort ge drag van de ‘gevestigde orde’ uit zon der lijk is,
het is bij na een stan daard aan pak, er zijn te veel leem la gen, ko nink -
rijk jes, per ver se be lang en, ex perts die dat he le maal niet waar ma -
ken. En de ge vol gen? Dure mis sers, groot se plan nen, weg ge gooid
geld, puin ho pen. Niet echt doord enk en maar ach ter de lob by aan -
ren nen, deel be lang en la ten pre va le ren. We zet ten bij voor beeld land 
en zee vol met wind mo lens maar de mi nis ter wil geen on der zoek
(la ten) doen naar de gevolgen voor natuur en milieu.

Vac ci na tie, ie der jaar?
Na tuur lijk is vac ci ne ren ook pre ven tie, en dat het werkt is ook wel
dui de lijk. Maar co ro na is niet weg zelfs al gaat het de goe de kant
op met de be smet ting en en slacht of fers dit voor jaar. Het vi rus tiert
el ders nog we lig en kan in de herfst weer toe slaan. Mu ta ties dui ken 
op, soms aan te pak ken met de be staan de vac cins, maar blijft dat
zo, is de Indi a se va ri ant daarom zo gevaarlijk? 
Vol gens Mi nis ter De Jonge wordt er se rieus re ke ning ge hou den
met ie der jaar weer vac ci ne ren, er wor den al or ders be spro ken met
de le ve ran ciers. Nieu we mu ta ties, af ne men van de be scher ming, er
ko men al ler lei ar gu men ten op ta fel om dat door te voe ren, met ver -
wij zing en naar b.v. griep vac ci na tie. Dan is in die vi sie jaar lijk se
vac ci na tie van de hele be vol king (en dat zou ook kin de ren kun nen
om vat ten) dus no dig. Dat gaat dus om 17 miljoen vaccins per jaar,
en wie gaat dat betalen?
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� _18 De test-samenleving;
tweestromenland; 

Het hele ‘samen’ ver haal be gint steeds meer te ram me len. De re ge -
ring wil de in eer ste in stan tie geen twee stro men land, geen apart be leid 
en maat re ge len voor ri si co groe pen, dat zou de sa men le ving te veel
verd elen. Dat zo’n ge dif fe ren tieer de aan pak, dus spe ci a le maat re ge -
len en aan be ve ling voor be paal de groe pen dan veel min der scha de
zou be rok ke nen aan de eco no mie en de al ge me ne so ci a le co he sie,
daar wilde men niet aan. Alles moest gelden voor iedereen.
Maar in de prak tijk dui ken er steeds meer van die op de ling en op. Er
wordt, ook door Eu ro pe se druk, nog steeds ge dacht over een vac ci na -
tie-pas poort of cer ti fi caat. Daar duikt, naast prak ti sche en et hi sche
be zwa ren, ook het pro bleem van die twee de ling weer op. De ge nen
met zo’n pas poort mo gen van al les, de wei ge raars dus niet. Dat gaat
niet om een paar men sen, zo’n 10 tot 20% (de cij fers zijn niet erg
dui de lijk) wil niet of kan niet. Al blijkt de reis be hoef te nu toch wel
vac cin-sti mu le rend te wer ken. Wat doe je met men sen, die van we ge
al ler gie of an ders zins be ter niet ge vac ci neerd kun nen wor den. Dat
pas poort plan komt neer op dis cri mi na tie, op het uit slui ten van men -
sen van deel na me aan de ‘normale’ maat schap pij. Dat de 80 of 90%
dat wel goed vindt, is grondwettelijk gezien geen argument.

De re gis tra tie van ge vac ci neer den is ook niet op orde, de lan de lij ke
re gis tra tie weet niet pre cies (maar voor 70%) wie wan neer en waar -
mee is ge vac ci neerd. Men sen zijn wel ge vac ci neerd, maar heb ben
geen be wijs (meer) of dat zit er gens in een be stand dat niet na ti o naal
voor GGD of RIVM toe gank elijk is. Er werd ook ge vac ci neerd zon -
der re gis tra tie of zon der toe stem ming te ver krij gen voor het delen
van die informatie.
En is vac ci na tie af doen de? Er is een groep waar bij het niet aan slaat
en of die groep nu 5% is, zo als de le ve ran ciers be weer den, 10% zo als 
de des kun di gen nu voor Pfi zer aan ne men of zelfs 30 tot 50%, het be -
te kent dat men sen met een vac ci na tie be wijs toch ziek kun nen wor den 
en an de ren be smet ten. Je zult maar in een vlieg tuig zit ten, als er dan
toch ie mand tus sen zit waar bij de vac ci na tie niet aan sloeg en die dra -
ger is, dan kan iedereen (weer) besmet raken.
Dus wie moet zo’n vac ci na tie pas poort krij gen, of komt er in de prak -
tijk bij voor beeld voor vlie gen ook nog een test-eis om ef fec tie ve vac -
ci na tie te be wij zen. Ook is dui de lijk dat vac ci na tie geen van zelf spre -
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ken de ste rie le im mu ni teit mee brengt, je kunt an de ren nog steeds
besmetten, al is die kans klein.

Ver soe pe ling met tes ten
Er is bre de maat schap pe lij ke druk om te ver soe pe len maar het ge -
vaar is niet ge we ken, er kun nen nieu we uit bar sting en ko men, nieu -
we en ge vaar lij ker va ri an ten, dus hoe kun je nu de teu gels wat vie -
ren zon der al te veel be smet ting en te ge ne re ren. De oplos sing zou
lig gen in tes ten, test be wij zen en snel tests als je wilt deel ne men aan
een eve ne ment met groe pen men sen of naar een res tau rant, the a ter,
con cert of fes ti val wilt. Daar is al mee ge ëxperimenteerd, in zo ge -
naam de field-labs en voor zich tig wordt dat uit ge breid. Dat er dan
snel weer een twee de ling op treedt en in fei te dis cri mi na tie op ba sis
van je test be reid heid ontstaat lijkt de politiek niet echt meer te
interesseren.

Er te ke nen zich, net als bij vac ci na tie, be zwa ren af. Want zelfs tes -
ten kan ge zien wor den als een in breuk op de licha me lij ke in te gri -
teit. Het is ong emak ke lijk, kost geld, en er zijn men sen die het ab -
so luut niet wil len. En hoe vaak moet je tes ten, ie de re twee of drie
da gen, ie de re keer als je naar een res tau rant gaat of wil vlie gen, hoe 
doen we dat met men sen in in rich ting en, op scho len, in het open -
baar ver voer? En wat doen we met men sen die een po si tie ve test -
uit slag heb ben, maar niet ziek zijn of symp to men heb ben? Mis -
schien zijn die he le maal niet ge vaar lijk en heb ben gewoon een
overdaad aan antibodies en antigenen. 

De test-over al sa men le ving
In het be gin (in voor jaar 2020) wa ren er hier niet ge noeg tes ten, an -
de re lan den de den dat be ter en zou den daar om ef fec tie ver heb ben
kun nen op tre den maar dat ef fect is in de cij fer zee weg ge zonk en.
Onder tus sen zijn we ge wend ge raakt aan tes ten, zijn er goed ko pe
zelf tes ten, die ech ter min der be trouw baar zijn en niet ge re gis treerd
of ge va li deerd wor den. De of fi ci ële test stra ten zou den wel moe ten
re gis tre ren maar of dat con se quent is ge beurd is maar de vraag. Bij
al dat tes ten is ab so lu te ze ker heid ook niet ge ga ran deerd, er zijn al -
tijd was val se po si tie ven en ne ga tie ven. Daar over blijft dis cus sie
over, ook de an ti geen-tests zijn niet 100% dek kend, er is ook kwes -
tie over de  hele PCR-methodiek en of je ook kinderen en baby’s
moet gaan testen.
Dat breed in voe ren van een test ver plich ting wordt mo ge lijk heel
ing rij pend, duur en be las tend. Men spreekt dan ook al over een
test-sa men le ving, waar bij je con ti nu te ma ken hebt met tes ten, test -
be wij zen, snel tes ten en be per king en voor als je niet ge test bent.
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Eén keer tes ten is span nend maar zo’n stok je diep in je neus is niet
be paald leuk en het vraagt ook plan ning en een kwar tier tje tijd als het 
ter plekke moet gebeuren. 

De hele tijd tes ten wordt ir ri tant en je neus ga ten ra ken be scha digd,
wat doen we daar aan? Ei gen lijk heb ben we an de re test met ho des no -
dig, zo als blaas tes ten, bloed proe ven met een heel klein prik je in de
ving er, en waar om geen hon den trai nen om Co ro na pa ti ënten te
identificeren. 
De test-sa men le ving is in veel op zich ten ook snel een Big Brot her sa -
men le ving; je moet al tijd een test be wijs bij je heb ben, of je smartpho -
ne opla den met zo iets, zo dat het toe la ten min of meer automatisch
kan. 

Het ka bi net wil graag zo snel mo ge lijk weer gro te re eve ne men ten
door gang la ten vin den en past dus de Noo dwet maar weer eens aan,
nu wat be treft tes ten als toe gangs-eis. Het par le ment gaat mee, dus
lang za mer hand gaan we toe naar een sa men le ving, waar over al (of in 
ie der ge val bij gro te eve ne men ten) test-fa ci li tei ten ko men, of con tro -
le op test be wij zen en vac ci na tie-pas poor ten. Maar wie niet van tes ten 
houdt, het prin ci pieel niet wil, die valt dan bui ten de boot. Het twee -
stro men land komt weer in zicht. De bra ve ge vac ci neer den en ge tes -
ten mo gen wel, de anti-vax xers en wap pies en zij die het niet kun nen
be ta len of ook tes ten af wij zen, wor den fei te lijk bui teng eslo ten. Zij
die in de ‘samen’ aan pak mee gaan en zij die nog in in di vi du e le vrij -
heid geloven, komen tegenover elkaar te staan, net als bij de
mondkapjesplicht.

De kos ten van tes ten
En tes ten kost ook geld, er wordt voor vele tien tal len mil joe nen per
maand ge test door de GGD (70.000 per dag), in to taal zou de hele
test-in dus trie de sa men le ving nu al hon derd mil joen of meer per
maand kun nen kos ten. Voor lo pig merkt het pu bliek daar niet veel
van. Je kunt dat via de GGD gra tis la ten doen maar heb je haast dan
zul je een com mer ci ële test moe ten la ten doen en dat kan in de pa pie -
ren lo pen, 70 tot 100 euro als je haast hebt. Be drij ven, die hun per so -
neel en klan ten wil len be scher men, kun nen hun men sen heel ge re -
geld la ten tes ten maar moe ten dat zelf be ta len. Aan de Duit se grens
waar de test-ei sen nog al strikt zijn en een test maar kort gel dig is, lo -
pen grens wer kers en ondernemers al tegen hoge kosten op.

De goed ko pe zelf tests zijn heel han dig en kun nen ze ker de in stroom
naar zie ken hui zen en GGD-test lo ca ties wat re gu le ren maar de con su -
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ment moet er wel voor op draai en. Dat gaat maar om een paar euro
per snel test maar het is ong emak ke lijk en werkt ook niet di rect, je
bent al gauw 20 mi nu ten kwijt om een sam ple te ne men en dat in
de testunit te laten reageren.
De re ge ring ziet de kos ten oplo pen, ze ker als bij voor beeld scho lie -
ren ie de re paar da gen ge test moe ten gaan wor den. Dat moet nu nog 
op kos ten van de over heid. Men stelt nu wel, dat op ter mijn voor
gro te eve ne men ten de con su ment moet gaan (mee)-be ta len aan de
test-kos ten. Het is ook dui de lijk dat daar mee de toe gangs kos ten
oplo pen en mo ge lijk de or ga ni se ren de on der ne mers dat gaan verd -
is con te ren en feitelijk de kosten gaan dragen.
De over heid maakt enor me kos ten, zo’n PCR test kost, met het per -
so neel, de ad mi ni stra tie, het la bo ra to ri um en de su per vi sie en con -
tro le door in stan ties ze ker meer dan een paar tien tjes. Er wordt wel
ge schat dat er al meer dan 100 mil joen per maand wordt uit ge ge ven 
aan tes ten en dat wordt al leen nog maar meer als er voor rei zen,
eve ne men ten be zoe ken en der ge lij ke een testbewijs moet worden
over gelegd.

Voor het tes ten als toe gangs con tro le vol gens de nieuw ste Noo dwet
uit brei ding sprak de Ka mer zich op 7 mei uit voor een gra tis test,
want 7,50 € vond men wel veel, maar een be perk te ei gen bij dra ge
zit er wel in.

Inter na ti o naal rei zen
Wil je over de grens, dan wordt steeds va ker een re cen te test ge ëist. 
Ook daar spe len de kos ten een rol, Eu ro pa wil een gra tis test, mi -
nis ter De Jonge wijst dat hier af;  de com mer ci ële test-or ga ni sa ties
zou den dan bro de loos wor den. Hier speelt de kwes tie van be lang -
en ver streng eling weer mee, le den van het OMT en veel “ex perts”
heb ben be lang en in de test-industrie.
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