
Hoe het virus de democratie ontwricht

We leven in rare tijden. Moeilijke tijden. Onlangs nog noemde de premier de tijd waarin we leven
de moeilijkste sinds de tweede wereldoorlog, en daar valt iets voor te zeggen.

Bij het bestrijden van het coronavirus is oorlogsretoriek nooit veraf. Het virus, is onze vijand. We
liggen ermee in stokken. We voeren oorlog. En hoewel het virus lange tijd aan de winnende hand
leek, hebben we eindelijk een efficiënt wapen gevonden. Een wapen dat de strijd in ons voordeel
zal beslechten: het vaccin. Het is veilig. Het beschermt je. Het zal ons onze vrijheid terug geven
en het is niet eens heel duur. Waarom dan twijfelen? Op zo’n moment twijfelen, dat is
vaandelvlucht plegen. Landverraad. Het wordt voorlopig nog gefluisterd, maar de dag dat het van
de daken wordt geschreeuwd, lijkt niet veraf.

Dat steeds meer landen ondanks alles toch wat hun twijfels hebben over één van onze vier
wapens, het Astra-Zenica vaccin, dat deert niet. De minister van volksgezondheid stelde zich
onlangs nog openlijk de vraag of de politici en wetenschappers van die -nochtans Europese-
landen wel goed bij hun zinnen zijn.

In oorlog heiligen de middelen het doel. Het is wij of zij. En daarom moet je de rangen sluiten.
Aan hetzelfde zeel trekken. Collaborateurs en andere verraders die meeheulen met de vijand, die
spuw je uit. Die nagel je aan de schandpaal. Die zet je aan de deur.

In de oorlog tegen het coronavirus is al wie zo zijn twijfels heeft over mondmaskers of de
veiligheid van vaccins waarvan zelfs het Europese Geneesmiddelenbureau toegeeft dat de
mogelijke lange termijnseffecten op mens en maatschappij onvoldoende werden getest, een
collaborateur. Een anti-vaxxer die meeheult met de vijand. Iemand die de weg naar de normaliteit
verspert.

Tegen zo’n types zijn alle middelen goed, ook de laagste en de meest verwerpelijke. Om het
vaderland te beschermen. De vijand te breken.

En dus is de vrt al maandenlang op oorlogspad. Tegen de Bewuste Burgers, tegen Viruswaanzin,
Artsen voor Vrijheid en al dat andere gespuis dat de eenheid van het front doorbreekt.
Schaamteloos infiltreren vrt journalisten verenigingen van goedbedoelende en vaak ook goed
geïnformeerde burgers die gewoon hun grondwettelijke recht op vrije meningsuiting uitleven.
Van recht op privacy van het verenigingsleven, daar hebben ze nooit van gehoord. We leven in
oorlogstijd, weet je wel.

Voor ons mogen de journalisten van de vrt of van, bijvoorbeeld Knack, best graven. Meer nog:
graven is hun godverdomde plicht. Maar de vrt bedeelt zich de laatste maanden wel erg veel
vrijheid bij het bestrijden van de vijand: grondwettelijke rechten worden met de voeten getreden.
Om karaktermoord te plegen, wordt informatie die in feite los staat van andere, met elkaar in
verband gebracht. Bij het haar getrokken verbanden worden gepresenteerd als de onweerlegbare
waarheden van de objectieve fact checker. Dat diezelfde fact checker eerst sluiks verenigingen is
binnengedrongen, dat lijkt van geen tel. Morele integriteit is in tijden van oorlog immers een luxe.



We moeten nepnieuws bestrijden, weet je wel. En die anderen? Dat zijn toch maar anti-vaxxers.
Van een grofgebekt scheldwoord gesproken.

Wat de vrt bij dit alles uit het oog lijkt te verliezen, dat zijn niet alleen de grondwettelijke rechten
waarop al die groepen en mensen die ze aan de schandpaal nagelen, recht hebben. Er is ook de
vaak venijnige laster en eerroof waaraan ze zich onder het mom van de persvrijheid en het
‘beschermen van het eengemaakte front’, schuldig maakt. Dieper toont het schaamteloze gedrag
van de vrt wat Michel Foucault de macht van het discours noemde.

Wat de vrt doet, dat is iets helemaal anders dan nepnieuws van feiten scheiden. Wat de vrt doet,
dat is het heersende maatschappelijke discours veiligstellen. Het gaat hem met andere woorden
over macht. De macht over wat je als feit bestempelt en als fictie wegzet.

Een democratie onderscheidt zich van totalitaire regimes door het vrij circuleren van narratieven.
Het is een uitdrukking van vrijheid en het sterkt ons. Impliciet aan persvrijheid en democratie is
dat je je tegenstander respecteert. Dat je over die tegenstander geen leugens vertelt.

Dat net de fact checkers van de vrt en Knack, die beweren de democratie te willen beschermen, met
veel plezier alles op een hoopje gooien om die anti-vaxxers een hak te zetten, dat maakt het dubbel
wrang. Op voorhand naar de betreffende organisaties een mailtje sturen om te checken of die
verbanden wel correct zijn, dat vergeten ze graag. Het gaat hier immers niet langer om eerbare
tegenstanders, maar om collaborateurs.

Intussen lijkt alles in onze maatschappij dus een beetje op z’n kop te staan. Zij die de waarheid
zeggen te verdedigen, infiltreren op een laaghartige manier die verenigingen die het wagen om
hun democratische recht om kritisch te zijn, te beoefenen. Zonder schroom verspreiden fact
checkers over die verenigingen leugens allerhande, herleiden ze waarheid tot propaganda en
scheppen ze zelf  desinformatie. Begrijpen wie hetbegrijpen kan.

Ons lijkt het hoog tijd dat onze maatschappij zich vragen begint te stellen. Vragen over wat ze
bereid is op te offeren in de “oorlog” tegen het coronavirus. Over de grondslagen van onze
liberale democratie en zij die zich, in naam van precies die liberale democratie, tot praktijken
verlagen die een democratie onwaardig zijn.

Misschien had de premier wel gelijk. Misschien leven we in de grootste crisis sinds de tweede
wereldoorlog. Maar dan niet alleen een crisis met lockdowns en een virus. Een crisis van eerlijke
journalistiek, van het respecteren van de grondwet en de grondrechten. Van wat dat betekent, je
medemens respecteren en waarheid na te streven. Niet meer niet minder dan fair play.

De Bewuste Burgers.


