Vervolg intelligente lockdown
Mijn hele leven lang werk ik al in, en met de natuur. Hierdoor heb ik gezien en geleerd dat de natuur ongelooflijk
mooi en ingewikkeld in elkaar zit. Veel planten en dieren werken in symbiose met elkaar, een zogenaamde keten of
ketting. Ze versterken elkaar en zijn van elkaar afhankelijk op het gebied van geboorte, habitat, voedsel, vijanden,
voortplanting en versterven. Je kunt natuur in zijn geheel zien als één grote collectie kettingen van verschillende
groottes en met verschillende aantallen schakels per ketting. Valt er in zo’n planten en dierenketting een schakeltje,
tussenuit of worden er schakels verstoord dan heeft dat impact op de rest van de ketting. Veelal grijpt de natuur
dan zelf in. Denk bijvoorbeeld aan een muizenplaag. De roofvogelpopulatie stijgt door het voedselaanbod, de
muizenplaag zal afnemen en op den duur neemt door voedselgebrek de roofvogelpopulatie weer af. Deze
voorbeelden kom je overal in de natuur tegen. Valt er een schakel tussenuit dan zal een andere schakel de
vrijgekomen plaats innemen. Zo’n nieuwe schakel zal positief of negatief inwerken op de rest van de ketting maar
uiteindelijk ontstaat er weer een balans. De natuur heeft dit systeem in miljoenen jaren ontwikkeld, het is een
meesterwerk en daarom ook zo gevoelig voor veranderingen.
Met name de laatste 500 jaar is er iets opmerkelijks aan de hand. Er is een schakel in een van de grootste kettingen
in de natuur ontstaan die ongelooflijk veel positieve, maar helaas ook negatieve, invloed heeft op de rest van de
ketting(en) . Deze schakel groeit en groeit maar door, wordt groter, dikker en sterker. Een vervelend bijeffect van
deze groei is dat de negatieve werking op de rest van de ketting meer toeneemt dan de positieve invloed. Deze
schakel is inmiddels zo sterk geworden dat hij ook alle andere kettingen beïnvloed. Maar zoals gezegd grijpt de
natuur altijd in. Echter is deze schakel nu zo sterk geworden dat hij de basisprincipes in de natuur niet alleen naar
zijn hand probeert te zetten, maar dit ook daadwerkelijk doet. Deze schakel, de mens, probeert daarmee het
ingrijpen van de natuur ongedaan te maken maar beseft (nog steeds) niet dat daarmee het snode plan van moeder
natuur opgevolgt wordt. Zij geeft ons mensen, de illusie, alles onder controle te hebben. In de tussentijd zijn wij
bezig om onszelf, met een door ons zelf gefabriceerde ‘ijzerzaag’, buiten de ketting te plaatsen. Wij staan op een
keerpunt in onze evolutie. De schade die momenteel in en op onze hele leefomgeving aangericht wordt, is enorm.
Echt desastreus. Wij hebben in 100 jaar tijd bereikt wat niet één levensvorm ooit bereikt heeft. Door onze
onverzadigbare drang naar grondstoffen, voedsel en vele aanpassingen van onze leefomgeving is de balans van ons
ecosysteem omgeslagen in een onbalans. Gelukkig beschikken wij mensen over een enorme potentie vernuft,
creativiteit en intelligentie. Daarmee kunnen wij de schade van de ‘ijzerzaag’ herstellen maar deze potentie is
tegelijkertijd onze valkuil. Hierdoor denken wij namelijk beter te zijn dan alle andere schakels in de ketting waar wij
immers neerbuigend naar kijken.
Ik weet dat er heel veel complottheorieën de ronde gaan. Van het geloof dat de aarde plat is, tot de gedachte dat de
hele maanlanding in scene is gezet tot de hoax dat in alle handontsmettingsmiddelen metaaldeeltjes zitten verwerkt,
welke je in je lichaam opneemt waardoor hogere straling van het nieuwe 5G-netwerk een verwoestende werking op
ons lichaam kan hebben. Ik laat iedereen qua mening in zijn waarde, dat is ook een groot voorrecht van ons
menszijn. Je mag jezelf zijn en je mag altijd je mening uitdragen. Ook ik heb een interessante theorie waar anderen
die er veel meer verstand van hebben als ik, eens naar zouden moeten kijken. Zou het één, virus, niet verband
kunnen hebben met het ander, onbalans die wij creëren?
Als je muizen vergiftigd, vergiftig je in principe daarmee de roofvogels en breng je de natuur in onbalans. Als je met
een bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups spuit ( ik heb het niet over aaltjes) vergiftig je daarmee alle
andere rupsen, vlinders en hun natuurlijke vijanden zoals de vogels. Dit zijn door de mens genomen beslissingen. Dus
met deze kleine voorbeelden kun je stellen dat de schakel “de mens” zijn eigen nest vervuilt door hierin te poepen.
Hierdoor zien schimmels , bacteriën en andere organismen hun kans schoon, om zich in het nest te nestelen en
vervolgens alle kuikens ziek te maken. Instinctief weet iedere vogel dit en daarom poepen jongen buiten hun nest.
Er zijn mensen die alles als klimaatnonsens af doen en dat is hun goed recht. Ik geloof echter wel dat wij op een
kantelpunt zitten en maak mij ernstig zorgen over de gehele kettingenstructuur in de komende twee a drie decennia.
De verwachting is dat de noordpool halverwege deze eeuw in de zomer ijsvrij zal worden. (Handig, kunnen we goed
bij olie, gas en alle andere mineralen komen.) Temperatuur zal verder stijgen, er ontstaat een lagere
luchtvochtigheid, wereldwijd zijn er meer bosbranden en het nieuwe goud heet nu nog informatie maar straks ‘zoet
water.’
We vervuilen ons eigen nest, kijk naar ons kleinschalige nest ‘Nederland’. Het grondwater daalt, de natuur
verdroogt, exoten zoals de tijgermug, de wolhandkrab of de invasieve duizendknoop nemen hun plaats in de ketting
in. Maar ons wereldwijde nest vervuilt eveneens en dat is veel ernstiger. Dit vervuilt door overbevissing, een

grootschalig energieverbruik, een extreme consumptie en de daarmee gepaard gaande grootschalige delving en
verbruik van grondstoffen. Kortom, hierdoor ontstaan wereldwijde verstoringen in lucht- en zeestromingen, in dieren plantenpopulaties. Dit zorgt ervoor dat veel kettingen schakels kwijtraken of dat schakels verdwijnen. Dit kan niet
ongestraft verder gaan, dit heeft uiteraard grote impact op de grootste en dikste schakel in de ketting, wij als mens.
Ons nest vervuild en dreigingen komen op ons af, die wij overigens zelf gecreëerd hebben. Is het raar dat ‘moeder
natuur’ zich tegen ons keert. Wij kunnen hooghartig als heerser op alle andere kettingen neerkijken maar we
vergeten dat deze kettingen samen ‘moeder natuur’ zijn en gezamenlijk één groot web vormen. Een spin verhongert
als zijn web kapot is en hij dit niet herstelt.
Nu mijn visie op een eigen hersenspinsel. Een klein gevolg op de immense schaal van onze natuur, is dat de
luchtvochtigheid wereldwijd in de laatste twee decennia afgenomen is. Laat een lage luchtvochtigheid nu net een
ideale omstandigheid voor een virus zijn. Een virus houdt van een relatief drogere lucht ( bij koude omstandigheden
is lucht ook droger) daar in drogere lucht het virus veel vrijer, langer en meer in geconverseerde toestand verder kan
zweven en overleven dan wanneer de lucht meer verzadigd is met vocht. Wij zouden aan de deskundigen moeten
vragen of er verband is tussen een snelle en makkelijke verspreiding en de luchtvochtigheid. Eigenlijk de vraag
moeten stellen of nieuwe zich sneller verspreidende virussen een gevolg kunnen zijn vanwege de afnemende
luchtvochtigheid wereldwijd, dus indirect eigenlijk het gevolg zijn doordat wij ons eigen nest bevuilen……..
Als dat zo is, zou de intelligente lockdown nog dommer zijn dan wat ik in mijn advertentie van afgelopen week
genoemd had. Want dan bereik je het tegenovergestelde. Immers, het valt mij altijd op dat in zieken- verpleeg- en
bejaardentehuizen de ventilatie niet optimaal is, het altijd erg warm is en de lucht ontzettend droog is. Veel droger
dan in een doorsneewoning waar het virus zich toch al makkelijker kan verspreiden. Dan hebben wij dus niet alleen
onze ouderen onmondig gemaakt en onthouden van alle sociale contacten maar houden wij hen ook vast in een
omgeving waar het virus zich het beste bij voelt, namelijk een warme droge omgeving met een bijzonder lage
luchtvochtigheid. Dus we bereiken dan juist het tegenovergestelde van de maatregel ‘we doen dit om onze ouderen
te beschermen’. Gelukkig werken veel mensen momenteel thuis, buiten kantoor. Binnen veel (kantoor) gebouwen
heerst veelal ook een drogere lucht. Het lijkt mij dat bovenstaande theorie, hoe vergezocht dit wellicht is, de kans
verdient om beter onderzocht te worden. Hoe staat het bijvoorbeeld in landen met een hoge luchtvochtigheid? Is
het niet beter je dan meer te focussen op het klimaat (luchtbevochtiging) binnenshuis dan buitenshuis met onze ‘1,5
meter afstand maatregel’ op terrassen?
Daarmee kun je ook verder gaan denken over de gevolgen van de vervuiling van ons (muizen)nest nu de
denkbeeldige roofvogels in frequentie en aantal gaan toenemen. Als wij elke keer in standje ‘lockdown’ geschakeld
worden, zal niet alleen onze economie, maar de economie wereldwijd compleet uitgehold worden. Er wordt nu al
berekend dat onze eigen economie 100 miljard bij moet lenen. Dat is € 5.500,-- p.p. Hoe zinvol is het te wachten op
een vaccinatie als er toch weer een ander virus opduikt of muteert? En na drie keer in lockdown te hebben gezeten?
Dat houdt geen economie vol. En hoe anders men hier ook tegen aan kan kijken, hoe onestetisch het ook klinkt, de
economie betaalt onze gezondheidszorg en niet andersom. Hoe zinvol zijn alle beperkingen en de opgelegde 1,5
meter economie als blijkt dat je daarmee het kindje met het badwater weggooit. En ja, dit zijn geen vraagstukken
waar ik over na zou moeten denken, liever stop ik mijn energie ook ergens anders in, maar ik vindt het te belangrijk
om mijn stem te laten horen en hierdoor mensen aan het denken te zetten.
Ik heb geen enkel financieel belang bij dit verhaal. Ons bedrijf draait goed, daardoor kan ik deze acties bekostigen.
Velen kunnen dit niet meer. Ook de meneer die mij verleden week belde en toebeet dat hij hoopte dat ik met corona
besmet zou raken kan ik gerust stellen. Ik heb al vroeg dit jaar vanwege longontsteking in het ziekenhuis gelegen en
hoogstwaarschijnlijk heb ik al corona gehad. Overigens waren ruim 80% van alle ontvangen reacties van afgelopen
week positief. Ik hoorde wel opvallend veel mensen die vertelden dat zij bang waren om openlijk voor hun
standpunten uit te komen daar zij dan daadwerkelijk, of minimaal het gevoel bekroop, om voor gek te worden
verklaard. Er is momenteel een tweedeling in onze maatschappij gaande en dat is niet goed.
Dus nee, het is zeker niet zo dat ik het virus onderschat, maar ik kijk er wel met een helicopterview en met gezond
verstand naar. Ik zal ook de laatste zijn om te beweren dat alle genomen maatregels rondom het virus flauwekul
zijn. Bescherming van de kwetsbare groepen is heel verstandig. Elkaar niet in het gezicht hoesten of niezen is ook
heel verstandig. Met regelmaat je handen wassen lijkt mij overigens heel normaal hoewel de schijnveiligheid nu wel
erg ver doorslaat. Buiten een winkelwagentje pakken, naar binnen rijden en daar je karretje braaf ontsmetten……...

De intelligente lockdown is zeker niet intelligent te noemen. Volharden in een 1,5 meter economie is onwerkelijk.
Vele mensen gaan hieraan financieel ten gronde en gaan er psychisch aan onderdoor. Een mens mag vrij zijn in zijn
doen en laten, heeft een eigen wil en mening en mag dit gelukkig, nog, uitdragen. Een mens is een sociaal dier en
samen het leven delen door elkaar te knuffelen en vast te houden, samen te eten, samen concerten, films of musea
te bezoeken maakt ons mensen tot datgene wat menszijn juist zo mooi en uniek maakt. En door dit af te pakken tref
je de mensen in hun diepste rechten, daar blijf ik tegen strijden en u hopelijk ook.
Dit is eerst mijn laatste bijdrage en hiermee draag ik mijn (financiële) stokje aan anderen over. Ik sluit af met een
soortgelijke opmerking als afgelopen week. De toekomst staat voor de deur. Mensen moeten wakker worden en hun
leiders niet alleen aanspreken maar ook erop aan spreken dat wij met zijn allen een fris schoon nest willen hebben.
Hoe diep de put ook is, als iedereen er een steentje in gooit, hoe groot of hoe klein dat steentje dan ook is,
uiteindelijk zal de put volraken. Op alle fronten en op alle niveau’s zullen wij als maatschappij moeten veranderen.
Wij staan voor de grootste kanteling in ons menselijk bestaan. Dit zal op alle niveau’s binnen 1 tot maximaal 2
generatie’s moeten gebeuren. Het is glashelder, als wij doorgaan met onze huidige manier van leven en met ons nest
te bevuilen zal onze weggevallen plaats in de ketting door een andere schakel worden ingenomen.

Bescherm uw burgerrechten en uw privacy, heb vertrouwen in de toekomst,
‘Stop de intelligente lockdown”

