Column
ENGELAND GING ZONDER LOCKDOWNS EN CRISIS DOOR DE OMIKRONGOLF
Sinds afgelopen najaar kiezen onze buren aan de overkant van de Noordzee
voor opening van het publieke leven en hun economie. In tegenstelling tot
Nederland waren in Engeland de winkels, horeca en voetbalstadions tijdens de
gehele kerstvakantie open. Ondertussen koos Nederland voor zo ongeveer de
zwaarste lockdown ter wereld.
Het ANP en Nu.nl berichten dat de VK pas per 27 Januari het QR paspoort, het
thuiswerkadvies en het mondkapje afschaft. In werkelijkheid gaat het over het
einde van de laatste 'Plan B'-beperkingen. De winkels en horeca waren sinds de
zomer voortdurend open. De voetbalstations waren open, veelal met publiek
en zonder mondkapje. De 1,5 meter was grotendeels afgeschaft en het QR
paspoort functioneerde nauwelijks.
De honderdduizenden Omikron besmettingen zorgden in Engeland niet voor
een verhoging van ziekenhuisopnamen en het gevreesde rampenscenario in de
gezondheidszorg bleef uit. Langzamerhand beginnen zelfs de gezagsgetrouwe
Nederlandse media vragen te stellen aan ons lockdownbeleid. Het is zeer de
vraag of lockdowns de spreiding van Omikron kunnen afremmen en zelfs als ze
dat kunnen lijkt het uitstel van executie
Op zichzelf heeft Engeland wel fors ingezet op vaccinaties en boosterprikken,
maar zonder vaccinatiedwang en met daarnaast natuurlijke genezingen.
Volgens de Britse gezondheidsdienst heeft nu 97% natuurlijke immuniteit
opgebouwd. En in Engeland is er in tegenstelling tot Nederland wel een publiek
debat in de media over de zin en onzin van die massale vaccinatiecampagne.
Dat debat verloopt bijvoorbeeld via het YouTubekanaal van Dr. John Campbell.
Campbell is een fenomeen in de Britse alternatieve media. Gepensioneerd
auteur en docent medicijnen achter een camera met 2,11 miljoen abonnees in
zijn huis, die soms 2x per week verslag geeft van de laatste medisch
wetenschappelijke studies en cijfers inzake Omikron. In Nederland is Campbell
misschien het best vergelijkbaar met Prof. Pierre Capel. Hij stelt dat de Booster
niet of nauwelijks werkt tegen Omikron en daarom bij jongeren en gezonde
volwassenen af te raden is
In Engeland kwam de piek van de Omikron golf medio December langs, terwijl
deze in Nederland pas eind Januari wordt verwacht. Nederland loopt in de
Omikron besmettingsgolf dus ruim een maand achter op Engeland. Explosieve

ziekenhuis- en IC opname zijn in Engeland uitgebleven. Over de vraag waarom
mensen in de risicogroep minder ernstig ziek worden verschillen de meningen
in Engeland. Belangrijke reden is dat Omikron milder is, maar meer natuurlijke
immuniteit en de hoge vaccinatiegraad zouden tevens een rol kunnen spelen.
Zelfs de gezagsgetrouwe Mainstream Media in Nederland spreken nu over het
Britse succes en laten hier deskundigen aan het woord die stellen dat de
hardheid van de lockdownmaatregelen niet meer uit te leggen is.
De Covid besmettingscijfers dalen fors in het VK. De ziekenhuis en IC opnamen
blijven voortdurend laag. The Guardian bericht: ‘’Omikron gevallen bleven
afgelopen zondag dalen, met nog eens 70.924. Het cijfer vertegenwoordigt een
daling van 50% ten opzichte van de 141.471 gevallen die de vorige zondag zijn
gemeld’’ .
De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid heeft gezegd dat hij
"voorzichtig optimistisch" is dat alle beperkingen vanaf 27 Januari zullen
worden versoepeld. De WHO stelde in een verklaring dat de pandemie in het
VK ‘’bijna teneinde was’’.
Ondertussen zijn in Nederland op 15 Januari de ‘essentiële’ winkels,
sportfaciliteiten en scholen open gegaan. De horeca en cultuurinstellingen
worden gezien als ‘’niet essentieel’’ en blijven daarom tot minimaal volgende
week gesloten. Ofwel Nederland doet bij een lage besmettingsgolf alles 4
weken op slot en opent op het moment dat als de Omikron Golf eind Januari
wordt verwacht. Het coronabeleid is niet alleen in de ban van
veiligheidsparanoia, maar is bovendien volstrekt onlogisch. Zelfs onze
gezagsgetrouwe ‘tunnelvisie’ media begint het te zien. Engeland is het harde
bewijs dat de harde lockdown in de kerstvakantie en nieuwjaar onzinnig was en
niets anders heeft opgeleverd dan uitstel van executie. Het is het zoveelste
bewijs van een volledig mislukt coronabeleid.
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