COVID-19: wetenschappelijke misvattingen en het protest tegen de
maatregelen
Het uitgangspunt van deze analyse is de “4e golf” van de COVID-19 pandemie, en de protesten
tegen de maatregelen in België. We gaan verder op de inzichten van de 20 maart verklaring van
“Recht op recht” en het vervolg erop. Hierin stelden we:
“Om alles op een rij te zetten: waardoor wordt het draagvlak gecreëerd om de
beschermingsmaatregelen versneld af te bouwen?Ten eerste wordt er hard gehamerd op de
mentale situatie van de jongeren. Ten tweede krijgt de cultuursector een hefboom in handen
om te lobbyen, en om haar maatschappelijk belang groter voor te stellen dan in werkelijkheid het
geval is. “Cultuur” wordt hierbij verengd tot het elitaire “naar het theater gaan”. Ten derde
worden de complot- en antivaxtheorieën in het milieu van extreemrechts (in Vlaanderen het
maandblad van het VB, “Pallieterke”) vermengd met die van “gevestigde” stemmen die de
coronamaatregelen en de kost ervan aan de kaak stellen.”
Een half jaar later moeten we constateren dat die drie invloedssferen er inderdaad voor gezorgd
hebben dat het draagvlak om de beschermingsmaatregelen af te bouwen niet alleen sterker
werd, maar dat dat ook is omgeslagen in actieve ontevredenheid, in protest tégen de
maatregelen die nog wel van kracht zijn, en meer specifiek tegen de beslissingen die de Belgische
overheid nam tav de vaccinatiecampagne. Op 21 november 2021 betoogden in Brussel volgens
de officiële tellingen 35.000 mensen tegen het coronabeleid. Deze betoging kwam er ongeveer
een kleine week voor de piek van de vierde golf (naargelang de bron drie of zeven dagen voor
het hoogste 7-daags gemiddelde van de besmettingen):

Zonder organisatie of structuur, en met waarschijnlijk een onderschatting van de politietellingen,
is dat meer dan significant als graadmeter voor het sociaal ongenoegen, en dat wordt ook zo
erkend door de gevestigde opiniemakers, zoals hier Stefaan Walgrave. Vooraleer burgers de stap
zetten om daadwerkelijk te demonstreren gaat er een langer proces van sociaal ongenoegen
vooraf, waarbij we ervan uit kunnen gaan dat het aantal betogers maar een (klein) percentage is

van wie niet akkoord is met de maatregelen, en daar zich ook voor wil engageren om verandering
teweeg te brengen.
Hoe zijn de drie drijvende krachten achter het coronaprotest verder geëvolueerd? Ten eerste de
rol van extreemrechts: zij verzorgden de praktische organisatie van de betoging. Dit bevestigt
onze analyse van mei 2021 in bovenstaande link: extreemrechts krijgt in de huidige constellatie
een specifieke rol toebedeeld, namelijk het bijeenbrengen en versterken van het ongenoegen
tegen de coronamaatregelen. Ze krijgt de vrijgeleide om dat te doen ook met instemming van de
dominante stemmen of ideologische gatekeepers van ons politiek bestel. Een voorbeeld daarvan
was dat Sarah Melis daags na de betoging in Terzake werd uitgenodigd zonder dat haar een vraag
werd gesteld over haar politieke achtergrond. We kunnen toch moeilijk geloven dat de openbare
omroep niet haar gasten een beetje screent voor hen naar de studio uit te nodigen. Melis mocht
aan het begin van de uitzending zonder tegenspraak verklaren: “Wij hebben natuurlijk een heel
breed publiek, gevaccineerd, ongevaccineerd, van links tot rechts...” De setting is hier duidelijk:
organisaties uit het extreemrechtse milieu organiseren de anti-coronabetoging, maar profileren
zich doelbewust niet zo (ze doen het als mantelorganisatie) en worden daarvoor door de
openbare omroep op hun woord geloofd. Uiteraard zouden ze met een waarheidsgetrouw
profiel, zich richtend op hun klassieke achterban, niet zoveel mensen op de been hebben kunnen
brengen. In onze “vervolg verklaring 20 maart” van 25 mei wezen we al op de specifieke
profilering van extreemrechts, die ze dus in het verdere verloop van de coronacrisis doorzet:
“Een andere vaststelling is dat extreemrechts hierin een specifieke rol in speelt: bij gebrek aan
alternatief kanaliseert ze het sociaal ongenoegen over de vastgoedspeculatie op de woonmarkt
en scherpere klassentegenstellingen en over de moeilijke situatie van de lockdowns (de frustratie
over de financiële onzekerheid, over het gebrek aan sociaal contact enzovoort)[3] naar een
algemene ontevredenheid tegenover de beschermingsmaatregelen, die als een “inperking van
de vrijheid” zonder meer worden gepresenteerd. Extreemrechts kan hierdoor ook een grotere
electorale basis “mobiliseren” tegen de regering, tegen het “establishment” [4].”
Ten tweede de cultuursector. Onze inschatting is dat het publiek van de betoging van 21
november nauwelijks of niet werd gemobiliseerd of aangemoedigd uit die hoek. Toen een maand
later, op 22 december, het overlegcomité tot nieuwe maatregelen besliste om de volgende golf
in te dijken, werd de cultuursector niet beloond voor haar “avant-garde” rol in het aanvechten
van de maatregelen in het voorjaar: tot eind januari 2022 mogen horeca en kerstmarkten open
blijven, en moeten de cultuurhuizen hun deuren sluiten1. Dat de cultuursector nu niet op haar
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We gaan ervan uit dat de motivatie om opnieuw beperkende maatregelen in te voeren volledig ingegeven is door
de vrees voor de besmettelijkheid van de Omicron-variant. Eind december is de golf van de Delta-variant immers al
een drietal weken dalende. De aard van de maatregelen is vermoelijk echter verre van toereikend om Omicron het
hoofd te bieden, aangezien de horeca open blijft en de premier nadrukkelijk verklaarde dat het de bedoeling was
om op 10 januari de scholen te openen na de Kerstvakantie. De strategie om nu vooral de cultuursector te viseren

wenken bediend wordt - in tegenstelling tot de derde golf in het voorjaar waarbij ze wel een
aantal testevenementen mocht organiseren – zal het paradoxale gevolg hebben dat ze haar rol
als criticaster van de maatregelen misschien nog sterker zal opnemen.
De klassieke “anti-vax” en coronasceptische argumenten - bvb dat de situatie overdreven wordt,
of de statistieken gemanipuleerd om ons angst aan te jagen en een agenda van sociale controle
in de steigers te zetten – hebben evenmin veel impact gehad op de mobilisatie. Het waren vooral
de verplichte vaccinatie en de maatregelen tav de kinderen die kwaad bloed zetten, en die ook
op die manier verwoord werden als belangrijkste motieven om aan de betoging deel te nemen
(of bijvoorbeeld op spandoeken en plakkaten stonden). Maar voor velen waren het ook de
druppels in een emmer van sociaal ongenoegen die al aan het overlopen was. Er is ten eerste een
wereldwijde revival van sociale conflicten op de werkvloer die vaker uitmonden in stakingen. Dat
is niet typisch voor België en het publiek van de betoging van 21 november past ook niet in het
profiel van arbeidsmarkt of werkvloer gerelateerd protest. Maar het algemene ongenoegen over
de aanpak van de pandemie wereldwijd, over sociale ongelijkheid (die door de pandemie verder
getriggerd werd) en over het gebrek aan sociale en sanitaire bescherming spelen wel op elkaar
in. Vandaar dat het voor regeringen en de heersende ideologie belangrijk is om het groeiend
protest op zo’n manier af te wenden dat het ongevaarlijk is, hetzij de belangen van de dominante
klassen dient. Dat is de rode draad die doorheen de pandemiemaatregelen loopt, en doorhaan
de reactie van overheden tegen de coronaprotesten, zoals we in de 20 maart verklaring hebben
geduid.
Maar er is vandaag meer aan de hand dan enkel een “algemeen” sociaal ongenoegen dat gekaapt
wordt door extreemrechts en omgezet in fysieke manifestaties. Het draagvlak van de
ontevredenheid tegenover de maatregelen (waaronder de protesten) wordt immers ook gestut
door bepaalde opvattingen over de wetenschappelijke inzichten (over de pandemie) enerzijds,
en door opvattingen over de (liberale) rechtstaat, de sociale welvaartstaat en sociale
(grond)rechten anderzijds. We zullen argumenteren dat die opvattingen nefast zijn (voor onze
kijk op sociale bescherming) en dat ze op een subtiele manier de belangen van de dominante
klassen (in de eerste plaats de financiële oligarchie) dienen, hoewel ze toch als progressief

en voor de rest weinig sluitingen en verplichtingen op te leggen, lijkt eerder gebaseerd op een strategie van de
kaasschaaf: de mogelijkheden om maatregelen in te voeren zodanig differentiëren dat er in een scenario van
veslechtering nog altijd extra maatregelen achter de hand kunnen gehouden worden. De methode is niet
gebaseerd op een fijnmazigere kennis van de pandemie of van de gevolgen van een nieuwe variant, maar om de
belangrijkste sectoren van de economie zo lang mogelijk buiten schot te houden, hen niks in de weg te leggen. We
hebben dit ook gezien in de maatregelen voor de scholen: mondmaskers voor het secundair, dan mondmaskers
voor de hoogste jaren van de lagere school, dan mondmaskers voor de lagere school tout court; afstandsonderwijs
voor bepaalde jaren, afwisselend afstandsonderwijs en inline lessen week om week, enzovoort. Met andere
woorden werd alles erop gericht om de scholen zo lang mogelijk open te houden, en toch de indruk te wekken om
steeds strengere maatregelen toe te passen.

worden voorgesteld. In die zin heeft Sarah Melis waarschijnlijk ook gelijk als ze stelt ”ons publiek
gaat van links tot rechts”
Welke breed gedragen, impliciet aanvaarde aannames over de pandemie zijn eigenlijk
problematisch?
De concrete aanleiding voor het sociaal ongenoegen en protest is dat de verwachtingen die de
regering en haar adviseurs ons voorgehouden hebben - België en in andere landen - niet ingelost
zijn. Bij een voldoende hoge vaccinatiegraad zouden we de groepsimmuniteit bekomen
waardoor het virus niet geen schade meer zou kunnen aanrichten. Dit is geen realiteit geworden.
Aan de basis daarvan liggen echter impliciete aannames over hoe een pandemie kan bestreden
worden.

1. “Vaccinatie is de ultieme manier om de pandemie uit te roeien.”
De manier waarop gecommuniceerd werd over de vaccins, en hoe ze ingezet werden, was
opvallend: met de vaccinatie zouden we het probleem ineens achter de rug kunnen laten, en
opnieuw naar “het normale leven” kunnen gaan.
Deze visie wordt uitdrukkelijk zo geformuleerd in Gezondheid en Wetenschap, het
informatiekanaal van de Vlaamse Gemeenschap over volksgezondheid (De beste manier om de
pandemie te stoppen, is de hele wereld vaccineren · Gezondheid en wetenschap)

Op de terechte bemerking in bovenstaande passage dat de hele wereld moet gevaccineerd
worden om de pandemie te stoppen, gaan we hier niet in (zie wel verder); het gaat om de
overtuiging dat de vaccin het “enige” wapen is. Een variant daarop lezen we in Knack van 16
september 2021: “Hoe doeltreffend moet het coronavaccin zijn om de pandemie te stoppen? Wetenschap - Knack”. De impliciete veronderstelling is hier: (de doeltreffendheid van) het vaccin
is intrinsiek “voldoende” om de pandemie te stoppen.
Wanneer we naar België en Vlaanderen kijken (of bij uitbreiding Europa), waar het probleem van
de onvoldoende vaccins zich niet stelt, wordt dan het objectief: voldoende mensen moeten zich
(willen) laten vaccineren. Wanneer we de pandemie toch niet uitgeroeid zouden krijgen, dan zou
dat (alleen) aan de vaccinweigeraars liggen. Op 17 september verwoordt premier Decroo het als

“deze epidemie is een epidemie van niet-gevaccineerden aan het worden.” Op dat moment was
de vaccinatiegraad bij de meerderjarigen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen respectievelijk 70,
80 en 90%.

De overheden werken dus op geen enkel moment een positieve campagnes uit om de voordelen
en de noodzaak van vaccinaties te benadrukken. De rode draad doorheen de aanpak van de
pandemie was integendeel om te proberen om schuldigen met de vinger te wijzen (zoals
jongeren, Brusselaars, migranten, vaccinweigeraars, …): handig meegenomen om de aandacht af
te leiden van het eigen falen, maar op die manier worden ook de misconcepties over de
architectuur van pandemie verder versterkt.
Rond de vaccinatie van kinderen werd ook zeer aarzelend, voorzichtig gecommuniceerd. Op 25
november 2021 geeft het Europese Geneesmiddelenbureau groen licht om kinderen te
vaccineren. De berichtgeving op de publieke omroep benadrukt dat “kinderen er niet ziek van
worden”, maar dat het vooral bedoeld is om de scholen open te houden.

Op 15 december 2021 bekrachtigt de Hoge Gezondheidsraad dit positief advies om kinderen
tussen 5 en 11 jaar te kunnen vaccineren. Ook hier krijgen we dit nieuws bijna alsof er een
bijkomend probleem bij de pandemie gekomen is, klinkt het bijna alsof er ons een onheil is
overkomen in plaats van een extra beschermingsmogelijkheid tegen de pandemie. Marc Van
Ranst ligt dit toe:
-

“de voordelen zijn er niet zozeer op gezondheidsvlak, wel op gebied van het openhouden
van de scholen”
“het is niet dat de Coronapas het allergrootste succes was in deze campagne” (op de vraag
of we gekoppeld aan de vaccinatie de coronapas moeten invoeren voor kinderen jonger
dan 12 jaar)

Bron:
Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor coronavaccin kinderen vanaf 5 jaar | VRT NWS:
nieuws
De voorzichtige communicatie is frappant. Het feit dat de kritiek op de coronamaatregelen sinds
het begin van de pandemie sterk gericht is op de lasten die kinderen en jongeren moeten dragen,
verklaart vermoedelijk de reflex om elke maatregel die op hen van toepassing is, als iets negatief
te beschouwen. Zoals we in de inleiding (en verwijzend naar het vervolg van de 20 maart
verklaring) gesteld hebben, als de focus op de mentale situatie op de jongeren een hefboom is
om de maatregelen af te bouwen, dan zijn extra beschermingsmaatregelen die specifiek op
jongeren toegepast zijn, per definitie een “ongemakkelijke waarheid”.
Om te besluiten: alle heil wordt verwacht van vaccinatie, daarmee gaan we de pandemie kunnen
beëindigen, maar tegelijkertijd wordt de vaccinatie in praktijk ingezet niet als een bijkomende
bescherming voor de publieke gezondheid, maar als een instrument om verdere versoepelingen
door te voeren, de economie verder te openen en dus eigenlijk andere (lockdown)
beschermingsmaatregelen verder af te bouwen ipv ze op te drijven. Vandaar ook de boodschap:
“we moeten kinderen vaccineren om de scholen te kunnen open houden.”

2. “Vaccinatie helpt niet tegen de transmissie van het virus.”
Aansluitend bij de eerste opvatting over de vaccins is er de algemene opvatting over de rol van
vaccins in de transmissie van het virus, namelijk: tegen de verspreiding van het virus heeft het
vaccin geen nut. Vanuit wetenschappelijk standpunt is dat niet correct, en eigenlijk ook
tegenstrijdig met de eerste opvatting over de vaccins: als de vaccins geen functie kunnen hebben

in de vermindering van de reductie, dan is het ook niet geloofwaardig om te stellen dat de
vaccinaties op zichzelf de pandemie zouden kunnen stoppen. Vanuit politiek standpunt is het
echter volkomen logisch om deze misvatting over vaccinaties verder in stand te houden.
Wanneer de vaccinaties worden ingezet om andere maatregelen af te bouwen en om vooral in
de economische sfeer geen restricties (meer) op te leggen, dan zal snel duidelijk worden dat de
besmettingen en varianten verder zullen floreren. Het is echter niet de intrinsieke kwaliteit van
de vaccins, maar de manier waarop ze worden gebruikt dat ze geen effect sorteren op de
verminderde transmissie. Een vergelijking met een zieke patiënt op individueel niveau zou
nochtans rap die inconsistentie duidelijk maken. Stel dat een zieke patiënt het doktersvoorschrift
krijgt om thuis te blijven, uit te rusten, niet te gaan werken en tegelijk ook medicatie te nemen.
Van iemand die enkel de medicatie neemt, maar niet wil uitrusten, toch gaat werken enzovoort,
zal niemand verbaasd zijn dat de patiënt hervalt. We zullen de effectiviteit van de medicatie niet
in vraag stellen. Op collectief niveau van de volksgezondheid is het blijkbaar moeilijker om die
dingen in het juiste perspectief te zien.
Twee belangrijke wetenschappelijke artikels wijzen op de reductiecapaciteit op de transmissie,
beiden uit The Lancet. Het eerste werd gepubliceerd op 29 oktober 2021 en stelt vast dat de
vaccinatie wel degelijk een positieve invloed heeft op de reductie van de transmissie. (What is
the vaccine effect on reducing transmission in the context of the SARS-CoV-2 delta variant? - The
Lancet Infectious Diseases). Ze stelt echter ook dat voor de delta variant die reductie niet
substantieel is.

De tweede studie is van 1 november 2021 zegt eigenlijk hetzelfde (dit is het volledige artikel:
Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in
vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study - The
Lancet Infectious Diseases). Vaccinatie vermindert het risico op infectie (en dus vanzelfsprekend
ook op de transmissie), maar wanneer een infectie bij een gevaccineerde persoon toch
doorbreekt, is die even goed besmettelijk (en even besmettelijk) voor anderen.

Een correct wetenschappelijke conclusie zou moeten zijn dat vaccins een positief effect hebben
op het terugdringen van de besmettingen, maar dat effect vermindert of teniet gedaan wordt
wanneer tegelijkertijd met de vaccinatiecampagne andere beschermingsmaatregelen worden
afgebouwd. Het bruto effect op de verspreiding van het virus zal dan vanzelfsprekend
voortvloeien uit een combinatie van de verschillende beschermingsmaatregelen.

3. “De uitroeiing van het virus is niet mogelijk (het is ‘endemisch’)”
Deze opvatting is misschien nog niet “ingeburgerd”, maar wint de laatste tijd wel aan kracht.
‘Endemisch’ is ook een hip woord om expertise te laten uitschijnen over een pandemie. Maar
zelfs in de definitie van endemisch – een ziekte blijft op een stabiel niveau bestaan in de
samenleving - blijkt dat niet dat dit een noodwendigheid moet zijn. Er wordt bedoeld: “we gaan
er toch niks tegen kunnen aan doen”, maar in realiteit is de aanvaarding van het endemisch
karakter van een pandemie niets meer dan een politieke keuze.

Ook de WHO verklaarde op 14 mei 2020 al dat het virus misschien nooit weg zou gaan en
‘endemisch’ zou worden. En hoewel dit dus geen zaak is van de wetenschap - er is geen
wetenschappelijke manier om te bepalen of een virus endemisch is – is het volstrekt logisch dat
deze stelling vanuit politiek-ideologisch opzicht aan kracht wint. We gaan er immers in de huidige

toestand van uit dat (1) de vaccins de enige oplossing zijn om de bevolking te wapenen tegen de
pandemie, (2) we stellen vast dat de vaccins zoals ze nu ingezet worden de transmissie van het
virus niet tegengaan, dus we moeten dan wel vaststellen dat (3) we het virus nooit gaan
wegkrijgen. Dan wordt dan begrepen als een wetenschappelijke realiteit, iets dat onvermijdelijk
is, en wat we “geleerd” hebben tijdens de pandemie. In realiteit zijn het de consequenties van
de politieke keuzes die genomen werden sinds (en voor!) de uitbraak van de pandemie en de
klassenbelangen die daarbij vooropgesteld werden. Het waren de belangen van de financiële
oligarchie en hun “internationale financiële markten”, die op de eerste plaats kwamen, en die
aan de regeringen wereldwijd als “dwingende noodzaak” hebben opgelegd: de industrie moet
open blijven. We zien dat we onze wetenschappelijke kijk op een sociaal probleem moeten
aanpassen aan de belangen van de dominante klasse, in plaats van omgekeerd de belangen en
privileges van die klasse aan te passen aan de objectieve realiteit.

4. “Het virus op nationaal vlak, van land tot land, bestreden worden. Een mondiale of
continentale coördinatie is zinloos.”
Dit is iets wat we overal zien: regeringen van verschillende landen nemen maatregelen op basis
van wat ze aanvaardbaar achten. Het soort maatregelen verschilt niet zo veel van land tot land,
de rode draad is overal duidelijk: de belangen van de financiële oligarchie moeten beschermd
worden. Maar de chronologie, het tempo, de gradatie van de maatregelen verschilt zodanig van
land tot land, ook bij vergelijkbare evolutie van de besmettingscijfers, dat onmiddellijk duidelijk
is dat niet wetenschappelijke, maar politieke overwegingen aan de basis liggen van de
beslissingen. Maar ook de opvatting dat het virus van land tot land moet bestreden worden, volgt
logisch voort uit de voorgaande. Als we ervan overtuigd zijn dat het virus toch niet uit te roeien
valt, dan heeft een gezamenlijke aanpak ook geen zin. Indien wel, dan zou één van de eerste
maatregelen zijn om het vliegverkeer stop te zetten van en naar een land waar de eerste
besmettingen van een nieuwe variant ontdekt worden. Ook reizen naar andere landen zou
onmiddellijk verboden worden totdat de situatie onder controle is. Nu wordt dat niet gedaan, en
het wordt ook niet gecontesteerd. Waarom niet? We zouden kunnen zeggen: mensen graag nog
op vakantie kunnen gaan of hun familie willen zien voor de feestdagen. Daar wordt zeker en vast
op ingespeeld door de overheden, maar even belangrijk is dat ons wordt ingeprent dat het virus
dus fundamenteel niet uit te roeien valt, en dat het ‘endemisch’ is (of zal worden). Met andere
woorden: “we gaan toch vroeg of laat besmet moeten worden, dan is het niet erg dat we onze
contacten met andere mensen en culturen blijven onderhouden.”

Maar het gebrek aan samenwerking is vooral in de Europese Unie frappant. Het wordingsproces
van de EU leest als een steeds verder gaande samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten in de eerste plaats op handels- en monetair gebied, en om de belangen van de dominante klassen
daarin veilig te stellen. Perry Anderson evalueert dit proces als een opeenvolging van
verschillende soorten “coups”. Het is niet de bedoeling om er in onze analyse hier dieper op in te
gaan, maar het contrast met de COVID-19-maatregelen is wel tekenend: hier is geen enkele
overleg, laat staan samenwerking over welke beschermingsmaatregelen wanneer moeten
ingevoerd worden.

5. “Airborne” versus “contact”-transmissie
Het is ondertussen wel algemeen aanvaard dat de besmetting van het virus via aerosolen, dus
via de lucht verloopt, en niet of nauwelijks via contactoppervlakken. Nochtans hebben
wetenschappers ervoor moeten vechten om dat inzicht als het officieel standpunt over de
besmettingen van COVID-19 te laten erkennen. Al op 6 juli 2020 waarschuwen 239
wetenschappers het WHO over het airborne-karakter van het coronavirus.
Lidia Morawska en Donald Milton wijzen in Clinical Infection Diseases op de consequenties
daarvan, namelijk de noodzaak om overal op een goede ventilatie te hameren (“It is Time to
Adress Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”). Zij kwamen tot die
conclusie na de bestudering van de zogenaamde “superverspreider”-evenementen, namelijk
evenementen waarbij bijna alle deelnemers besmet werden het virus. In de media werd ons toen
nog – en ook later – geleerd alsof de superverspreiders besmette personen met uitzonderlijke
kenmerken waren.

De algemene reflex was dus: “we moeten de personen vinden die zo besmettelijk zijn”, in plaats
van “de ruimtes waar die activiteiten doorgaan zijn misschien niet voldoende verlucht”.

Onderzoek gepubliceerd op 5 april 2021 in “Centres for Disease Control and Prevention” komt
tot de vaststelling dat besmetting via contact een kans heeft van 1 op 10.000.

De WHO is echter altijd terughoudend geweest om het airborne karakter van d
coronabesmettingen te benadrukken. We zien ook dat de maatregelen op de werkvloer en in de
winkels tegen COVID-19 nog vaak uitgaan van contactgestimuleerde besmettingen. In veel
werkplaatsen zijn er adviezen om handen te wassen, handgels, een extra schoonmaakploeg die
de oppervlakken komt schoonmaken, … maar onvoldoende verluchting en afwezigheid van CO2meters. Ook FFP2-maskers worden zelden of nooit voorzien. De redenen om het “airborne”karakter van het virus naar de achtergrond te schuiven, zijn net als de andere misconcepties over
COVID-19 ideologisch gemotiveerd: als het virus zich via “contact” en “droplets” verspreid, dan

moeten er veel minder beschermingsmaatregelen genomen worden om de economie te laten
draaien. Veel van de bescherming (en het nalaten ervan dat een besmetting veroorzaakt) kan op
conto van de individuele werknemer toegeschreven worden. Anderhalve meter afstand houden
bijvoorbeeld (een afstand die door het aerosol besmettingsgevaar te laag is ingeschat), dat is de
verplichting van iedere werknemer afzonderlijk, of in het beste geval van het team dat
samenwerkt aan een deel van de productie. Terwijl grote ruimtes verluchten, CO2-meters, FF2Pmaskers testing, tracing, … noodzakelijke ingrepen om de fysieke contacten tussen burgers of
werknemers bij besmettingsgevaar via de lucht veiliger te laten verlopen, ingrepen zijn waarvoor
de werkgever en de staat hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

6. Hoe is het virus ontstaan? de Wuhan-lab complottheorie
Deze theorie kwam uit de koker van Steve Bannon’s podcast, en werd nadien opgepikt door de
mainstream pers. In het “vervolg van de 20 maart verklaring” hebben we deze theorie de
complottheorie van het Amerikaans imperialisme over de pandemie genoemd. Op 21 april 2020
belicht VRTnws de complottheorie (en geeft toe dat het een complotheorie is), maar sindsdien
blijft de VS de leugen hardnekkig promoten.

World Socialist Website vergelijkt de propaganda van de Wuhan Lab theorie met andere vormen
van imperialistische propaganda, en trekt daar parallelen uit.

In een tijdlijn wordt de overdracht van de theorie van de extreemrechtse media naar de
mainstream blootgelegd.

In onze vervolg van 20 maart verklaring stelden we dat de anti-China propaganda zou toenemen
naarmate het contrast tussen de aanpak van de pandemie in China, en die in de VS en de rest
van de westerse wereld, scherper uit de verf zou komen. Bedoeling van de Wuhan-lab
samenzweringstheorie is in die zin een poging om een schuldige te vinden op de vraag: “wiens
schuld is dit allemaal? Wie moeten we verantwoordelijk stellen voor de sociale ravage van
COVID-19?”.
“De VS stevent sinds haar “Pivot to Asia”-doctrine sinds enkele jaren ook meer op een directe
confrontatie af met China, wat zich ook weerspiegelt in de campagnes over de Oeigoeren. De
aanpak van de de pandemie heeft de verschillen tussen beide grootmachten des te scherper in de
verf gezet. 600.000 doden in de VS op een bevolking van 330 miljoen, dat is 1 op de 550 burgers
die eraan gestorven is. Vergelijk dit met China, een kleine 5.000 doden op een bevolking van bijna
anderhalf miljard, dat is 1 op 300.000 doden. Zelfs met die bedenking dat de Chinese overheid
haar statistieken zou geminimaliseerd hebben (iets wat regelmatig geopperd werd in de westerse
pers maar echter zonder bewijs daarvan te kunnen aanleveren), blijft dit een verschil van
meerdere grootte-ordes. Dat stimuleert de VS-imperialisme nu extra hard om het verhaal van het
“Chinees labo” verder te promoten. Het is een variant van de massavernietigingswapens in Irak,
en van de “Russische inmenging” in de verkiezingen van 2016.”

7. “De Omicron-variant is een gelegenheid om tot groepsimmuniteit te komen en de
pandemie te beëindigen.”

Ook hier is de wishful thinking hardnekkig. Eén van de misvattingen die hieraan aan de basis ligt
is de “volkswijsheid” dat een virus automatisch naar een mildere variant evolueert. Deze
misvatting sluit aan bij vooroordeel nummer 3, dat het virus ‘endemisch’ is. Ook virologen
geloven hier graag in (Marc van Ranst was er destijds aan het begin van de pandemie ook gerust
in dat het zo’n vaart niet zou lopen, en geloofde eveneens dat het in 2020 bij één golf zou blijven,
of een “seizoensvirus” zou worden).

Opnieuw komt de kop opsteken: “groepsimmuniteit”. Alle mogelijke manieren zijn goed om het
niet te hebben over het virus uitroeien, zelfs niet onder controle houden. Met andere woorden:
de verspreiding van het virus stoppen of minstens minderen lijkt in de hoofden van de
beleidsmakers en hun adviseurs geen optie meer te zijn.
Op 17 december publiceert de VRTnws-redactie een uitgebreide analyse over de Omicronvariant. Hier verklaart prof biostatistiek Tom Wenseleers dat een nieuwe variant wel degelijk
besmettelijker én ziekmakender kan zijn.

Maar het misplaatst optimisme over nieuwe varianten ligt volledig in de lijn van hoe we over het
geheel naar de pandemie kijken. Nadat alles in het werk wordt gesteld om het vizier te houden
op ”hoe moeten we de economie (de scholen, het sociaal leven, ...) laten draaien, en de manier
van denken past zich daaraan aan. ”het zal wel allemaal niet zo erg zijn”, ”de oversterfte van dit
jaar zal de ondersterfte van volgend jaar worden”, ”een nieuwe variant is een kans op
groepsimmuniteit, om alles los te laten”, enzovoort. Het contrast met China en nog een aantal
Aziatische landen die effectief inzetten op de vernietiging of uitdoving van het virus (door zo snel
mogelijk bij een uitbraak de verspreiding proberen in te dammen) is in het tweede coronajaar zo
mogelijk nog groter geworden dan in het eerste.
Dat zijn de belangrijkste misvattingen die vandaag de dag over COVID-19 ingeburgerd zijn. Wie
ze elk afzonderlijk genomen in vraag probeert te stellen, zal op niet veel bijval kunnen rekenen.
Pas wanneer we ze als geheel beschouwen, kunnen we er de rode draad in herkennen, en inzien
waarom ze ingeburgerd zijn. Ze zijn echter niet onschuldig, en beïnvloeden de manier waarop de
bevolking de overheid en haar pandemiebeleid contesteert. Er is absoluut reden –om dat te doen
– niet de volksgezondheid maar de economische belangen in het kapitalisme drijven de
maatregelen aan – maar met een misvormde kijk op het virus en op de aanpak van de pandemie
kan daar geen constructieve maatschappijkritiek uit voortkomen. Er is geen bereidheid om het
virus uit te roeien met social distancing, lockdowns en andere beschermingsmaatregelen. Als
zelfs de wetenschappelijke adviseurs toegeven dat de maatregelen die wel in het leven geroepen
worden er enkel op gericht zijn om het gezondheidssysteem niet te overbelasten (dat we met
andere woorden even veel slachtoffers zouden hebben, maar alleen meer gespreid in de tijd),
dan is het niet moeilijk dat het draagvlak daarvoor verder keldert (wat op haar beurt tot minder
of zwakkere maatregelen zal leiden, en waarbij gezocht wordt naar de weg van de minste
weerstand, of van de zwakste lobbygroep).

Misvattingen over de wetenschappelijke kenmerken van de pandemie gaan echter hand in hand
met ideeën over sociale rechten – over de liberale rechtstaat en de sociale welvaartstaat. De ene
zijn geen rechtstreeks gevolg van de andere, maar ze beïnvloeden elkaar wel. Een terugkerend
element in de bewustwording over het virus is, naast de “herd immunity” doctrine, het geloof
dat het virus op basis van vrije keuze, van “soevereiniteit” moet aangepakt worden. Dat is zo
wanneer we staten onderling gaan vergelijken: in plaats van een globale of continentale aanpak
te bepleiten wordt er gewezen naar dit of dat land. “kijk naar Zweden, in België zouden we het
ook zo moete doen”.

8. “Vaccinatie moet op vrijwillige basis gebeuren.”
Maar dat is ook zo op individueel niveau. De vaccinaties moeten een “vrije keuze” zijn, alsof
iedereen voor zichzelf kan beslissen of het wel of niet een afdoend middel is tegen het virus. “Wie
zich wil laten vaccineren, des te beter, wie dat niet wil doen en zich op een andere manier wil
beschermen tegen het virus, ook goed.” of “we weten het nog niet (wat de lange termijneffecten
van de vaccins zullen zijn), dus het zelfbeschikkingsrecht mag niet in het gedrang komen. Het is
hier dus geen “natuurkundig” vooroordeel zoals de 7 overige (met uitzondering misschien van
opvatting nummer 6 over het Wuhan lab, dat op het kruispunt ligt van wetenschappelijke en
geopolitieke misconcepties). De meesten die dit standpunt verdedigen, gaan inderdaad niet
denken dat de pandemie rapper zal uitgeroeid worden door de vrijwillige ipv verplichte
vaccinatie, tenzij misschien onrechtstreeks: “het gaat teveel weerstand oproepen en dan zal het
nog moeilijker worden.” (of dat ook zo is, is twijfelachtig maar dat doet er hier niet toe). De
achterliggende overtuiging is echter dat de individuele keuze prioritair is op de collectieve
bescherming. De aanhang voor deze opvatting wordt volgens ons gevoed door drie evoluties, die
zich al langer manifesteren, maar die sinds de pandemie ook scherper boven water komen, en
daardoor een breder publiek aanspreken.
-

1) de bovengenoemde “wetenschappelijke” dominante ideeën op de pandemie. In casu:
“de vaccins werken precies toch ook niet zo fantastisch, waarom dan nog iedereen gaan
verplichten”, of “de vooropgestelde percentages van groepsimmuniteit zijn toch al

-

-

bereikt, dus aan de vaccinweigeraars nu kan het niet meer liggen.” Maar er liggen ook
meer fundamentele opvattingen over de wetenschap van aan de basis, en hoe die
beoefend wordt (of beoefend zou moeten worden), die in wezen postmodernistisch zijn.
“Onder wetenschappers is er nooit consensus”, “wetenschap evolueert maar door
tegenspraak”, “dé (objectieve) waarheid bestaat niet”, zijn veel gehoorde uitspraken
tijdens en over de pandemie. Die wereldbeelden ondermijnen dan ook het bewustzijn
over vaccins - “misschien werken ze wel, misschien ook niet” (en zoals gezegd zal de
manier waarop ze ingezet worden die opvattingen ook niet direct ontkrachten)
2) De evolutie naar meer repressie van de staat, specifiek ook tijdens de pandemie.
Overheden hebben veel verplichtingen opgelegd aan de burgers, als pasmunt voor de
vrijgeleides van de industrie. Het weigeren van vaccins – of het niet zelf weigeren maar
wel steunen van diegenen die het vaccin weigeren – is daar een reactie tegen.
3) De grotere aanhang van een in wezen liberale, of libertaire opvatting over sociale
rechten: het individu staat boven het collectief, het beslissingsrecht van het autonome
individu staat boven het recht op collectieve bescherming. En ook het idee dat
verplichting, collectieve dwang, automatisch iets slecht zou zijn, de fundamentele rechten
zou aantasten. Afgezien van het feit dat we in onze samenleving al aan zoveel
verplichtingen moeten voldoen, ook collectieve en ook die de integriteit over ons lichaam
aantasten (en die dus niet in vraag gesteld worden), heeft het succes van deze opvatting
volgens ons ook te maken met een verandering in onze kijk op sociale rechten naar
“privileges”. Dit is ogenschijnlijk een visie die hoort bij politiek “rechts”, waarbij rechten
onderworpen zijn aan voorwaarden (plichten) maar toegekend kunnen worden aan wie
aan die voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld de nationaliteit hebben, zich willen
integreren, vast werk hebben, …). Maar eigenlijk is het een fundamentelere evolutie die
sinds meerdere decennia aan belang wint of zelfs (impliciet) dominant is. De afbraak van
de welvaartstaat wordt hierbij gerechtvaardigd door een discours dat sociale rechten niet
kunnen gegarandeerd worden voor iedereen, en ook niet duurzaam houdbaar zijn als er
iets “verandert”. Een klassieker hierbij is de vergrijzing, die ons sociaal stelsel niet meer
betaalbaar zou maken. We moeten dan toegevingen doen, inboeten op sociale rechten
(in casu de pensioenleeftijd is niet meer houdbaar). Dat creëert meer mogelijkheden voor
de staat om verschillende categorieën burgers te maken, die niet alleen op de
arbeidsmarkt tegen elkaar moeten concurreren, maar ook hun pakket sociale rechten
burgerrechten maar onderling moeten zien te verdelen, of ervoor vechten (ik zou een
beter concreet voorbeeld moeten vinden hier). Zie ook de toegenomen aandacht voor
“gelijke kansen” ipv “universele rechten”. (iedereen moet gelijke “kansen” krijgen om die
rechten te bemachtigen, maar ze daarom niet per se ook in gelijke mate bemachtigen).
Het resultaat daarvan is een opvatting over sociale rechten die iedereen als burger
individueel nastreeft of moet zien te bemachtigen. En daar best wantrouwig mag

tegenover zijn (en ja er zijn redenen om wantrouwig te zijn tegenover “cadeaus” van de
overheid). Zo ook dus voor de vaccinatie: iedereen moet dat individueel kunnen afwegen
en beslissen, de overheid moet dat niet in onze plaats doen. Ook het idee dat “iedereen”
ervan zou kunnen genieten is in die zin al bij voorbaat verdacht. Die kijk op sociale rechten
en op de rol van de overheid in een sociale welvaartstaat is volgens ons misschien nog de
grootste drijfveer achter het verzet tegen de vaccinverplichting.

Conclusie: hoe hier tegenin gaan?
Ten eerste moete we de misvattingen over de pandemie durven aankaarten (zoals we hier doen).
Maar als we een alternatief voorstellen dat op een objectief wetenschappelijke inzicht steunt =>
ttz vaccinatie moet ook samengaan met lockdwons, social distancing en andere
beschermingsmaatregelen, dan moeten die eisen vooral ook een volledige financiële
bescherming inhouden van iedereen en alle sectoren die in quarantaine moeten.
-

-

Lockdowns van niet-essentiële sectoren, en die breed omschrijven
Financiële bescherming van 100%, en in veel sectoren van meer dan 100%: bvb de
cultuursector, artiesten, kampen in “normale” tijden al met een grotere
bestaanonzekerheid dan gemiddeld, en hebben minder garantie dat ze na een lockdown
(of na de pandemie) op dezelfde manier hun boterham zullen kunnen verdienen (mogelijk
niet: door de aanpassingen zal het aanbod aan cultuur met “live” optredens, theater,
tentoonstellingen, mogelijk sterk gereduceerd worden). Hiervoor moeten quota van 150,
200% van het “normale” inkomen voorzien worden. Ook in sectoren zoals horeca en
andere moet hieraan gedacht worden
Gratis ter beschikking stellen van beschermingsmateriaal: zelftesten, FFP2-maskers, ...
Tracking en tracing, om direct bij een uitbraak te kunnen reageren en mensen in
quarantaine te kunnen zetten
Onmiddellijke stop op vliegverkeer en ander grensoverschrijdend verkeer bij (nieuwe)
uitbraak
Gigantische investering en uitbouw van de gezondheidszorg (niet alleen: meer “bedden”).
Stop de sociale afbraak en privatisering in de zorg
Een strategie om de R-factor naar 0 te krijgen (zero covid), met een draaiboek over wat
te doen als de cijfers boven bepaalde drempels gaan
Internationale coördinatie om minsten op continent-niveau de bescherming en
lockdowns te verzekeren

Waarom in een kritiek op de misvattingen over de pandemie besluiten met concrete eisen?
Omdat anders de misvattingen niet gaan uit de wereld geholpen worden. Ze zijn immers
ingegeven door het primaat van de economische (klasse)belangen, in de eerste plaats die van de

mondiale financiële oligarchie (nu wordt ook meer en meer toegegeven dat het bij de
maatregelen de bedoeling is dat “de economie” moet kunnen draaien, zie het citaat op de
website van de Vlaamse overheid bij de bespreking van de misvatting over de Omicron-variant).
De steun voor de (nauwelijks nog verdoken) “herd immunity” strategie tegenover de pandemie
wordt immers ook gevoed door een “there is no alternative” - overtuiging: “lockdowns en andere
sociale bescherming, daar is toch geen geld voor, dus we laten beter alles varen.” Wanneer we
zien hoeveel er sinds de pandemie in de financiële markten gepompt is, moeten we ook die illusie
durven ontkrachten dat er “geen geld” zou zijn om de wereldbevolking te beschermen tegen een
dodelijk virus.

