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Vrijheid is geen illusie. 
Vrijheid is de natuurlijke vorm van zijn.
Het is je geboorterecht.
Het is je thuis. 
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Alternatief

Het eerste coronajaar tikt naar zijn einde. Omkijkend 
ziet het een enorme maatschappelijke ravage en groot 
persoonlijk leed. Miljoenen burgers zijn de wanhoop na-
bij en het incasseringsvermogen is allang op. Wat over-
blijft is hoop. Hoop dat er licht is aan het einde van de 
coronatunnel. Maar waar komt die hoop vandaan? Welke 
weg moeten we bewandelen? De hoofdaannemers van de 
coronabestrijding, de virologen en andere medische- en 
wetenschapsdeskundigen onder aanvoering van de po-
litieke elite in de persoon van de christelijke minister 
Hugo de Jonge, hebben het antwoord: het vaccin. De 
Jonge stelt onomwonden: ‘Eerst vaccineren en dan pas 
de vrijheid terug.’ Hoewel die mogelijke vrijheid weer 
wordt beperkt door de noodzaak om ons wel aan de co-
ronagedragsregels te houden. Mede tegen de achtergrond 
dat juist deze enige toegangsdeur tot de vrijheid nogal 
wat problemen kent met bijvoorbeeld te weinig vaccins, 
te trage leveringen en politiek onvermogen om het vacci-
natiebeleid een beetje professioneel uit te rollen, zou het 
zomaar kunnen dat het vaccinatiewapen botter en botter 
wordt. Met als gevolg dat de deuren naar de vrijheid nog 
veel langer gesloten zijn. Hoe lang? Tot de maatschap-
pelijke ‘dood’ erop volgt? Of kunnen we een andere weg 
bewandelen? Een hoopvolle en begaanbare weg die wél 
de deuren naar de vrijheid weer wagenwijd openzet? 

Het antwoord is een volmondig ‘ja’. Niet met alleen maar 
hoop, maar ook nog eens met het bewijs dat deze weg 
niet alleen veel beter is, dat hij niets kost en door de sa-
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menleving zelf uit te voeren is zonder hinderlijke tussen-
komst van de medische, wetenschappelijke en politieke 
elite die nu het roer van het coronastaatsschip in handen 
heeft. Voor deze coronatherapie hebben we de medische 
wetenschappers, de gedragswetenschappers, de politiek 
en de vaccinfarmaceuten niet nodig. We kunnen de weg 
naar de vrijheid ook zelf inslaan. Wat behelst deze ande-
re, alternatieve coronatherapie en wie heeft ons die rich-
ting gewezen? Ironisch genoeg is dat dé ‘lieveling’ van 
elke moderne wetenschapper: de grote Albert Einstein. 

Vele decennia geleden wees hij al op deze ‘therapie’ 
met zijn voorspellende uitspraak dat ‘Future medicine 
will be the medicine of frequencies’. Bekend is dat de 
mainstream van de wetenschap uiterst selectief is in het 
winkelen in Einsteins intellectuele nalatenschap. De we-
tenschap pocht over hetgeen haar uitkomt, maar wat niet 
in het wetenschapswinkelwagentje past, wordt stilletjes 
in de schappen van Einstein teruggelegd en het grote pu-
bliek onthouden. De mogelijkheid bestaat echter ook dat 
de huidige medisch- en wetenschapsgelovigen deze pro-
fetie van Einstein simpelweg niet begrijpen. Met als oor-
zaak dat hardcore wetenschappers, die het mede dankzij 
de popularisering van de wetenschap de afgelopen decen-
nia hebben gebracht tot het BN’er-schap, zichzelf hebben 
opgesloten in een onwrikbaar paradigma dat het weten-
schapsvizier exclusief richt op de stoffelijke, fysieke wer-
kelijkheid. 

Er wordt nog weleens vergeten dat achter het woord ‘we-
tenschap’ een hele batterij aan aannames en vooronder-
stellingen ligt. Met elkaar componeren deze aannames 
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een zogenoemd wetenschappelijk mens- en wereldbeeld 
dat helemaal teruggaat tot in de eerste dagen van de op-
komst van de wetenschap. Het is de tijd dat de mensheid 
de middeleeuwen achter zich laat – inclusief het toen vi-
gerend mens- en wereldbeeld (de aarde was nog plat) – en 
de beloftevolle wetenschap ontdekt die de mensheid, zo 
is de vaste overtuiging, met kennis en technologie naar 
het menselijk paradijs brengt. Met de wisseling van deze 
‘wacht’ veranderde dus het mens- en wereldbeeld. Het 
meest in het oog springende fundament van dat ‘nieuwe’ 
mens- en wereldbeeld is dat de wetenschap – tot in onze 
dagen toe – het adagium voert dat alles te reduceren is tot 
en voortkomt uit stof en materie. Alles is, zo wordt ons 
voorgehouden, stoffelijk van aard. 

Juist deze aanname, waarop nagenoeg het gehele intel-
lectuele wetenschapshuis rust – en dus ook de corona-
bestrijding – beneemt deze intellectuele elite het zicht 
op mogelijke alternatieven en visies buiten de paradig-
matunnel waarin zij zichzelf hebben opgesloten. Met als 
gevolg dat de mogelijkheid wordt uitgesloten te onder-
zoeken wat er buiten hun paradigmagrenzen aan wijsheid 
en andere inzichten ligt. Mede daardoor hebben ze geen 
idee van wat Einstein bedoelt en kunnen zij zich geen en-
kel beeld vormen bij de gedachte dat ‘frequenties’ een 
medicijn kunnen zijn. Het gaat hun wetenschapsverstand 
te boven. 

We kunnen dit het beste illustreren aan de hand van het 
moderne wetenschapswerk van Andrea Evers. Evers is 
gezondheidspsycholoog en in deze coronacrisis heeft zij 
zich ontpopt als deskundige in hoe ‘het volk’ met com-
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municatie-inspanningen in het coronagareel te krijgen is. 
De lezer kent haar vast. Ze was een graag geziene we-
tenschapsgast die in meerdere talkshows en actualiteiten-
programma’s haar wetenschapslicht liet schijnen. 

Wat deze Evers zo bijzonder maakt, is dat zonder dat ze 
dat beseft het Einstein-antwoord van de frequenties in 
haar eigen academisch werk verborgen zit: het placebo-
mysterie, waarbij mensen herstellen zonder dat hen daad-
werkelijk medicaties zijn toegediend. Evers onderzoekt 
al decennia met een heel team andere wetenschappers 
dit placebo-effect, dat men maar niet begrijpt. We zul-
len ontdekken dat zonder dat Evers het ziet de heilige 
graal van de coronamedicijnen voor haar wetenschaps-
ogen ligt te glanzen in de toekomstzon. Waarom ze het 
niet ziet? Dat komt door een wetenschappelijke tunnelvi-
sie die haar ‘verbiedt’ verder dan het stof te kijken in de 
zoektocht naar placebo-verklaringen. 

Wat als we deze wetenschapstunnel met bijbehorend pa-
radigma en mens- en wereldbeeld verlaten? Vinden we 
dan wel antwoorden die het placebo-mysterie kunnen 
verklaren en richting geven aan wat Einstein bedoeld kan 
hebben? En zouden we zo dit placebo-mysterie als uitweg 
kunnen benutten om onze vrijheden weer terug te krij-
gen en ook nog eens het virus te verslaan? 


