Van angst naar zekerheid: de complottheorie als oplossing
Een virus is “iets” dat men moeilijk verstaat en niet zomaar vastheeft. Het is een parasiet, passeert
een bacteriefilter en is toch infectueus.
“Het” (niet hij, niet zij, niet beest, geen bacterie) situeert zich op de grens van leven en dood. Het is
geen levend organisme, want het heeft geen metabolisme en kan zichzelf niet voortplanten. Het is
een SS-er: een seksuele sukkelaar. Het laat zich vermenigvuldigen door zijn erfelijke informatie (DNA
of RNA) te laten omzetten door het organisme of de cellen waarin het parasiteert.
Denk aan de herpes-virussen, die in de cellen van de lip zich af en toe laten aanmaken en uit de cel
spatten (koortsblaasjes).
Sommige virussen kunnen in een kristalvorm voorkomen, wat altijd als een eigenschap van de dode
materie werd beschouwd.
Omdat verder vele mechanismen in de biochemie niet begrepen zijn, maakt dit de mens onzeker en
leidt dit tot angst. Ook de “deskundigen” zijn niet altijd degenen, die de juist verklaring leveren. Ook
cijfers, gebracht door epidemiologen, moeten vertaald en gerelativeerd worden.
Dit alles leidt tot een communicatie, die vaak gebruik maakt van oorlogstaal: “de vijand moet op alle
fronten bestreden worden”, “er vallen slachtoffers”, “we moeten onze helden vieren”. Dit is een
halfslachtige poging om de moed erin te houden. Later komt er een “Covid-laan” in plaats van een
Kievitstraat.
Om de onzekerheid verder weg te nemen ontstaan de complottheorieën. Deze trachten een allesomvattende verklaring te geven voor de situatie. Er is zelfs een studie, die men complotkunde zou
kunnen noemen, om de verschillende types te verklaren, maar vooral om ze te weerleggen. Een
nieuwe wetenschap in deze mondmasker-maatschappij.
Men kan een oplijsting maken:
1. Het virus is in het kader van een biologische oorlogsvoering met China in opdracht van de CIA
geproduceerd.
2. Het virus is in elkaar geknutseld in een labo in Wuhan. Hier is het ontsnapt of vrijwillig (in het
kader van de biologische oorlogsvoering) vrijgelaten. De lokale bevolking was evenwel
onvoldoende gevaccineerd.
3. De virologen zitten samen in een complot om de grote farmaceutische industrie vooruit te
helpen en subsidies voor onderzoek naar vaccins en geneesmiddelen af te troggelen van de
overheid.
4. Van Ranst, de media-geile gieter, is gemanipuleerd door China om zijn links gedachtengoed
als sneeuwvlokjes over het Vlaamse land te verspreiden en golf na golf het kapitalistisch
systeem te vernietigen (dixit Torfs). En hij laat zich in chique wagens naar de kust rijden en
daar in de duurste restaurants worden zijn interviews opgetekend. Waarschijnlijk laat hij zich
ook nog sponsoren door de textielindustrie om de pullekes met het V-halsje te promoten. Je
weet toch waar dat “V”-ke vandaan komt ? En de V-hals wordt altijd maar breder en breder.
5. Communisten willen het einde van het kapitalistisch systeem. Als een marxistische viroloog
vanop zijn positie delen van de economie kan stil leggen, krijg je het kapitalisme ook kapot
(met dank aan S. Bracke).
6. Er zijn allang geneesmiddelen tegen Covid-19. Het loont evenwel niet de moeite ze op de
markt te brengen, tenzij er voldoende slachtoffers zijn.
Het feit dat Boris Johnson wonderwel genas, bewijst dit.
7. Covid-19 is het nieuwe wapen van Al Quida of IS om andere rassen of godsdiensten eindelijk
op de knieën te krijgen.

8. Nog gekker: het is de 5G-technologie, die verantwoordelijk is voor het ontstaan van coronavirussen in de huidcellen.
9. De WHO is geïnfiltreerd door de Chinezen en onderschat daarom de ernst van de pandemie.
10. De crisis is opgezet om de ontstane politieke onrust (gele hesjes, Catalaans separatisme,
klimaatonrust) in de kiem te smoren.
11. Het is een republikeinse samenzwering tegen de democraten in de VS. Trump wil de
verkiezingen saboteren, door het digitaal stemmen te manipuleren.
12. Het zijn dan weer de democraten, die de republikeinen met Trump willen beletten dat hij
nog vier jaar de clown zal uithangen. Hij is dan evenwel zo dwaas met zijn ontkenningen en
absurde ontsmettingen om deze zaak te bespoedigen.
13. Het virus is de wereld ingestuurd om de vergrijzing op te lossen.
14. Het uitgaansverbod is er gekomen om bij nacht ongezien 5G-masten te plaatsen.
Een aantal van deze theorieën zijn te gek om los te lopen. Er lopen al gekken genoeg los. Ze zijn
eenvoudig te weerleggen. Feit is dat de aanhangers, deze weerleggingen niet aanvaarden. Via de
sociale media krijgen ze door “fake news” nog eerder voeding. Een nieuwe epidemie in deze
“anderhalve meter”-maatschappij zou je “infodemie” kunnen noemen. Men wordt geïnfecteerd
door fake news.
Belangrijk is ook te beseffen, dat men een naïef beeld ophangt van de wetenschap. Wetenschap (met
uitzondering van de natuurwetten) brengt niet altijd dogmatische waarheden. Veel zaken in de
medische wetenschappen zijn niet begrepen. Hoe dieper men graaft, hoe complexer het beeld
wordt.
Zeker in deze tijden en in de betrokken vakken (virologie, immunologie en epidemiologie) zijn er
geen waarheden, maar eerder waarschijnlijkheden.
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