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Als te weinig kinderen beschermd 
zijn tegen besmettelijke ziektes, 
moeten ouders niet langer vrijwil-
lig kunnen bepalen of ze hun kin-
deren laten vaccineren. Staatsse-
cretaris Paul Blokhuis 
(Volksgezondheid) moet zich daar-
om uitspreken over de grens waar 
Nederland niet doorheen wil zak-
ken.

Dat zei universitair hoofddocent 
rechtsfilosofie  Roland Pierik maan-
dag bij een hoorzitting in de Tweede 
Kamer. Volgens hem geeft de over-
heid nu géén  antwoord op de vraag 
wat er moet gebeuren als de zoge-
noemde vaccinatiegraad nog verder 
daalt. ‘Bij welke grens is vrijwillig 
niet meer aan de orde?’, vroeg Pierik. 
Uitgedaagd door PvdA-Kamerlid 
 Lilianne Ploumen zei hij dat het 
voorzorgsbeginsel een  belangrijk 
principe voor de overheid moet zijn. 
‘De overheid mag niet wachten op 
een uitbraak van ziektes. Ik zou graag 
willen dat de vaccinatiegraad, in elk 
geval voor mazelen,  boven de 90 pro-
cent blijft.’ Dat moet ervoor zorgen 
dat de ziekte zich niet kan versprei-
den. De hoofddocent wees erop dat 
bijvoorbeeld op Urk de vaccinatie-
graad maar 58 procent is.
Om ouders te dwingen hun kinderen 
te laten vaccineren, zou er wat Pierik 
– werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam – betreft een verbod 
kunnen komen op toegang voor elke 
kinderopvang, of zou de kinderbij-
slag kunnen worden ingetrokken. 
Pierik is kritisch over het wetsvoor-
stel van D66-Kamerlid Rens Raema-
kers, die kinderdagverblijven de mo-
gelijkheid wil geven zelf regels te 
stellen. ‘Dit doet niets aan het pro-
bleem van de afnemende vaccinatie-
graad, en het kan leiden tot conflic-
ten tussen  ouders in aanloop naar 
het besluit dat hun kinderdagverblijf 
zal nemen’,  aldus Pierik.

antivaxxers
Hoogleraar psychologie Denise de 
Ridder van de Universiteit Utrecht, 
zei dat het grootste probleem niet zit 
bij mensen met godsdienstige be-

zwaren tegen vaccinatie, maar bij de 
groep ‘antivaxxers’. Dat zijn mensen 
die het nut van vaccinaties ter dis-
cussie stellen, of in het Rijksvaccina-
tieprogramma zelfs een complot 
zien. ‘Mensen met religieuze bezwa-
ren trekken het nut van vaccinatie 
niet in twijfel; hun overwegingen 
kun je nog respecteren. De groep an-
tivaxxers is gevaarlijker, omdat zij 
het nut in twijfel trekken en daar-
mee mogelijk ook andere twijfelaars 
‘besmetten’. De meeste inspannin-
gen moeten gericht zijn op deze 
groep.’
Daarom moet er volgens De Ridder 
iets veranderen aan de communica-
tie vanuit de overheid. Volgens de 
hoogleraar wordt er in brieven aan 
ouders nog te gemakkelijk van uitge-
gaan dat iedereen wel komt opdagen 
voor een vaccinatie. ‘Maar vaccinatie 
is niet langer, zoals tien of vijftien 
jaar geleden, vanzelfsprekend. Iets 
meer uitleg is nodig.’ Tegelijk waar-
schuwde ze voor een overvloed aan 
informatie; die kan ouders ook af-
schrikken.

conservatief
Twee ouders van kinderen die over-
leden aan een besmetting met me-
ningokokken W, zeiden dat Neder-
land sneller moet beslissen over de 
introductie van vaccins. Ook stelden 
ze vragen bij de (momenteel) be-
perkte vaccinatie tegen onder meer 
deze ziekte. ‘Als vaccineren te veel 
geld kost, laten we elkaar dan in elk 
geval flink informeren’, zei Bert Gra-
vendeel, wiens 17-jarige zoon Mau-
rits afgelopen zomer overleed aan 
een besmetting met meningokokken 
W. Hij zei dat Nederland conservatief 
is, en nog eigen onderzoeken instelt 
terwijl andere landen al vaccinaties 
 invoeren. ‘Wij gaan er eerst nog lang 
over nadenken, maar wij zijn dezelf-
de mensen als in Engeland of Ameri-
ka.’
In een brief aan de Tweede Kamer 
liet staatssecretaris Blokhuis vrijdag 
weten dat, op basis van voorlopige 
cijfers van het RIVM, de vaccinatie-
graad bij jonge kinderen niet verder 
daalt. <

 
anp 

Genderneutraal 
paspoort via rechter

 ▶ Den Haag
Het wordt toch niet eenvoudiger om 
een paspoort te krijgen dat in het 
midden laat of je man of vrouw 
bent. Wie liever een X op het pas-
poort ziet dan een M of V, moet 
daarvoor ook in de toekomst naar de 
rechter. Het kabinet wilde de voor-
waarden vereenvoudigen, maar 
staatssecretaris Raymond Knops 
(Binnenlandse Zaken) ziet er bij na-
der inzien van af de wet zo aan te 
passen dat de geslachtsaanduiding 
gemakkelijker geschrapt zou kun-
nen worden. Knops volgt het advies 
van een commissie om ‘de ontwik-
kelingen op dit terrein, ook interna-
tionaal, af te wachten’. <

 …Lange vorstperiodes worden 
schaarser, dus trekken schaatsver-
enigingen alles uit de kast om hun 
ijsbaan zo snel mogelijk schaats-
klaar te maken.

 …Vrijwilligers van de Doornsche IJs-
club werkten de hele nacht door. 
‘We kijken hier het hele jaar naar 
uit.’

 ▶ Doorn
IJsmeester Theo Schippers kijkt te-
vreden naar de oer-Hollandse ijstafe-
relen die zich voor zijn neus afspelen. 
Wankelende kinderen die aan de 
hand van hun vader of moeder voor 
het eerst over het ijs schuifelen, een 
sprinter in de binnenbocht en hier en 
daar een glijpartij. Even verderop 
drinken mensen een kop warme cho-
colademelk ‘Dit is toch prachtig? Hier 
doe je het allemaal voor’, zegt Schip-
pers.
Samen met andere vrijwilligers van 
de Doornsche IJsclub heeft hij van-
nacht keihard gewerkt om de ijsbaan 
op tijd schaatsklaar te maken. Met de 
ijsmachine hebben ze 54.000 liter in 
twaalf gelijkmatige laagjes water 
aangebracht op de skeelerbaan. Het 
resultaat is een twee centimeter dik-
ke ijsbaan, een garantie voor uren-
lang schaatsplezier.

vorst steeds schaarser
Schaatsclubs moesten de afgelopen 
dagen snel schakelen om hun baan 
op tijd schaatsklaar te maken. Dat 
lukte lang niet in alle gevallen. Clubs 
met een ijsbaan in een diep meer of 
een plas hebben vaak minimaal een 
week strenge vorst nodig. Ook ver-
enigingen met een baan met een har-
de ondergrond hebben vaak meer 
tijd nodig om hun circuit te prepare-
ren. Volgens de weerberichten gaat 
het vandaag sneeuwen in het hele 
land. Het is onduidelijk of er daarna 
nog kan worden geschaatst. 
Lange vorstperiodes worden steeds 
zeldzamer, blijkt uit KNMI-gegevens. 
Het aantal ijsdagen (de temperatuur 
is de hele dag onder de 0 graden Cel-
sius) is tussen 1907 en 2017 afgeno-
men van 8,3 dagen naar 2,9 dagen 
per jaar. Het aantal vorstdagen (een 
dag met een minimumtemperatuur 
van 0 graden Celsius of lager) is in 
diezelfde periode afgenomen van 
67 dagen naar 40 dagen per jaar.
Klimaatverandering dwingt ijsclubs 

creatief te werk te gaan. Sommige 
verenigingen die schaatsen op een 
skatebaan verven het asfalt wit, zo-
dat de zon het ijs minder hard laat 
smelten. 
In Haaksbergen, waar maandag de 
eerste schaatsmarathon op natuurijs 
plaatsvond, werd vorige maand een 
130 meter lang zonnescherm ge-
plaatst. ‘Dit soort maatregelen heeft 
ongetwijfeld effect, maar hoeveel 
millimeter extra ijs je hiermee wint, 
weten we niet precies’, zegt Ramon 
Kuipers, coördinator natuurijs van de 

Koninklijk Nederlandse Schaatsbond 
(KNSB).
Ook stappen steeds meer ijsclubs 
over op een skatebaan als onder-
grond. ‘Daar kan vaak minimaal een 
keer per jaar worden geschaatst. Bij 
clubs die schaatsen op een meer of 
plas kunnen de schaatsen soms maar 
eens in de vijf jaar uit het vet. Finan-
cieel is dat een ramp, want het ver-
enigingsgebouw en het onderhoud 
moeten wel gewoon worden betaald. 
Ook veel vrijwilligers haken dan af. 
Omdat het aantal strenge winters af-

De Doornse ijsmeester Theo Schippers veegt het ijs schoon met zijn 
veegwagen. ‘Dit is toch prachtig!’

Een onderzoeksteam heeft het geheim achter 
de zogenoemde impastotechniek van Rem-
brandt ontdekt. Het laatste onbekende ele-
ment uit die techniek blijkt het loodmineraal 
plumbonacriet te zijn.

 ▶ Amsterdam
De schilderijen van de zeventiende-eeuwse 
meesterschilder Rembrandt van Rijn zijn te her-
kennen aan de dikke verflaag, die een soort 3D-
effect oplevert. Dit wordt de impastotechniek 
genoemd. Al tientallen jaren zijn onderzoekers 
bezig om te ontdekken hoe Rembrandt zijn verf 
nu precies maakte. 
Een deel van de componenten van de verf was al 
bekend, maar een onderzoeksteam onder leiding 
van de TU Delft en het Rijksmuseum in Amster-
dam heeft nu het ontbrekende puzzelstukje in 
handen. Rembrandt gebruikte plumbonacriet. 

Dat kwam aan het licht toen de wetenschappers 
monsters van drie schilderijen van de meester-
schilder onderzochten. De onderzoekers waren 
verrast door deze uitkomst. ‘We hadden hele-
maal niet verwacht dat we dit aspect zouden 
aantreffen, omdat het zo ongebruikelijk is in 

schilderijen van oude meesters’, zegt Victor 
Gonzales, onderzoeker bij het Rijksmuseum, te-
gen de NOS.

echtheid
Rembrandt heeft de plumbonacriet niet zelf aan 
de verf toegevoegd, zegt onderzoeker Annelies 
van Loon tegen de NOS. ‘Als de verf gaat drogen, 
ontstaan er allerlei nieuwe producten in een 
verf.’ 
De onderzoekster denkt dat zij en haar collega’s 
mogelijk een uniek kenmerk van de schilderijen 
van Rembrandt ontdekt hebben. Daardoor is het 
in de toekomst gemakkelijker om de echtheid 
van een schilderij vast te stellen. Daarnaast 
komt de kennis van pas bij de conservering van 
oude werken. De onderzoekers willen meer 
schilderijen van Rembrandt op de aanwezigheid 
van plumbonacriet toetsen.

overdwars

De Nachtwacht in het Rijksmuseum.
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Onderzoekers ontrafelen verftechniek Rembrandt
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‘Stel ondergrens 
vast voor 
vaccinatiegraad’

 ▶ Den Haag
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Minder vorst maakt schaatsclubs creatief


