
H
et lijkt een verhaal uit een matige spionage-
serie: een Saudisch liquidatieteam van vijf-
tien man vliegt naar Turkije om daar in het
consulaat een dissident op te wachten en te
ontvoeren (of te doden). Ze doen hun werk

en vertrekken direct. Klus geklaard, dissident zoek. 
Maar zo ging het dus zeer waarschijnlijk in het echt,

ruim een week geleden. De Saudische dissident Jamal
Khashoggi stapte binnen in het Saudische consulaat in
Istanbul – hij moest er formulieren ophalen zodat hij
kon trouwen met zijn Turkse verloofde – en nooit werd
er meer iets van hem vernomen. Via diverse media lekte
inmiddels uit dat Turkse en Amerikaanse inlichtingen-
bronnen ervan uitgaan dat de Saudiër is vermoord, héél
misschien ontvoerd.
Het is in zijn meedogenloosheid een ongekende actie

van de Saudische autoriteiten. Khashoggi was lang on-
derdeel van de elite en had goede contacten binnen het
Saudische koningshuis. Maar waar de monarchie voor-
heen een groot huis was, waarin verschillende stemmen
klonken, is dat rap veranderd sinds de jonge kroonprins
Mohammed bin Salman de machtigste man van het
land is. ‘MBS’ heeft het afgelopen jaar potentiële rivalen
binnen het koningshuis opgesloten. En onder een ver-

nis van hervormingsgezindheid (vrouwen mogen sinds
kort autorijden in Saudi-Arabië), drukte de kroonprins
elke vorm van dissidentie keihard de kop in. Khashoggi
is daarvan slechts het laatste slachtoffer.
De brutaliteit waarmee dit alles gebeurt, is ongekend

maar verklaarbaar. Het heeft er alle schijn van dat MBS
zich gedekt voelt door zijn grootste bondgenoot, de Ver-
enigde Staten. Washington heeft vaker dictaturen ge-
steund, maar president Trumps expliciet tolerante hou-
ding tegenover mensenrechtenschenders pakt extra de-
structief uit. Trump ‘houdt van’ de Noord-Koreaanse
dictator Kim Jong-un, zei hij al eens. Hij heeft waarde-
rende woorden voor een figuur als president Duterte
van de Filippijnen, die drugsdealers én -gebruikers bui-
tengerechtelijk laat executeren door de politie.
En hij is dus beste vrienden met Saudi-Arabië, het

land waarmee hij op zijn eerste buitenlandse reis een
wapendeal voor 110 miljard dollar sloot. Dat MBS de
mensenrechten schendt, dat hij een bloedige oorlog in
Jemen voert – het doet niet ter zake. Trump liet nu al
doorschemeren dat hij er niets voor voelt om het wat
kalmer aan te doen met wapenleveranties aan de Sau-
diërs, zodat die begrijpen dat er grenzen zijn aan de
straffeloosheid waarmee ze kunnen opereren. 
Gelukkig zijn er binnen Trumps Republikeinse partij

wel heel kritische geluiden. Hopelijk zal het Amerikaan-
se Congres naar aanleiding van deze zaak eindelijk stap-
pen ondernemen tegen het regime in Riyadh.

De mening van de krant, verwoord door leden van de
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D
e langzaam maar zeker
dalende vaccinatiegraad
heeft nu ook de aandacht
van politici getrokken en
vorige week heeft Kamer-

lid Rens Raemakers (D66) een wets-
voorstel ingediend dat kinderdagver-
blijven de mogelijkheid moet bieden
om ongevaccineerde kinderen te weige-
ren. Het primaire doel is “het tot stand
brengen van transparantie op de markt
van kindercentra, in het belang van de
ouders die zich er zorgen over maken of
zij hun kinderen wel naar een veilige
omgeving brengen.” 
Dat is een nobel streven: veel ouders
stellen de huidige onduidelijkheid ter
discussie. Ze willen weten in hoeverre
hun jonge kind een risico loopt omdat
mogelijk veel andere kinderen in de op-
vang niet gevaccineerd zijn. Zeker voor
mazelen is dit een reële kwestie: kinde-
ren jonger dan 14 maanden zijn nog
niet gevaccineerd en dus kwetsbaar als
ze in aanraking komen met geïnfec-
teerde kinderen. Door gebrek aan wet-
geving en jurisprudentie is het op dit
moment onduidelijk of een kinderdag-
verblijf ongevaccineerden mag weige-
ren. Het wetsvoorstel kan daar een ein-

de aan maken. Er is zelfs een Kamer-
meerderheid dus het lijkt een kwestie
van tijd dat het wordt aangenomen.
Het voorstel spant echter het paard
achter de wagen omdat het helemaal
niets doet – en niets eens de intentie
heeft om iets te doen – aan het pro-
bleem van de afnemende vaccinatie-
graad en de groeiende kans dat ziekten
als mazelen, die decennia onder contro-
le waren, opnieuw uitbreken. Het
neemt die situatie juist als uitgangs-
punt. Bezorgde ouders krijgen de moge-

lijkheid om te kiezen voor de be-
schermde omgeving van een ‘gevacci-
neerd’ kinderdagverblijf. Maar dit redu-
ceert het volksgezondheidsprobleem
tot een kwestie van individuele keuze
en marktwerking. Dat doet geen recht
aan de verantwoordelijkheid die de
overheid heeft om infectieziekten te
bestrijden. 
Het is zelfs nog erger: als dit voorstel als
wet wordt aangenomen, is de kans op
uitbraken alleen maar groter. Vaccine-
rende ouders kunnen kiezen voor een
kinderdagverblijf waar ongevaccineer-

den worden geweigerd, maar dan zullen
daarnaast ook kinderdagverblijven zijn
waar de eis niet geldt, en waar vooral
ongevaccineerde kinderen bij elkaar
komen te zitten. Een besmettelijke
ziekte kan daar ongehinderd toeslaan. 
En ook al zouden ouders die voor zo’n
kinderdagverblijf kiezen dit risico ac-
cepteren, dan betekent dat nog niet dat
de overheid deze kinderen aan dit ge-
vaar mag blootstellen. Een wetsvoor-
stel dat zulke risico’s in de hand werkt –
alleen maar om de keuzevrijheid voor
vaccinerende ouders te bevorderen – is
onaanvaardbaar voor een overheid die
haar verantwoordelijkheid voor alle
burgers serieus neemt. 
Maar het fundamentele probleem is dat
het wetsvoorstel halfslachtig blijft. Het
lijkt doortastend omdat een belangrijk
probleem wordt aangepakt, maar de
echt moeilijke keuzes worden doorge-
schoven naar het kinderdagverblijf. De
bescherming van de samenleving en
haar burgers tegen ernstige infectie-
ziekten is een klassieke overheidstaak.
De politiek kan deze discussie niet de-
legeren naar kinderdagverblijven en ou-
dercommissies. 
Indien de Tweede Kamer van mening is
dat de vaccinatiegraad te laag is, dient
ze zich daarop te richten, bijvoorbeeld
door een algemene vaccinatieplicht
voor de kinderopvang in te voeren.
 Deze maatregel pakt het probleem van
afnemende vaccinatie bij de bron aan,
en genereert geen ondergevaccineerde
kinderdagverblijven waar de kans op
uitbraken onaanvaardbaar groot is.
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