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Oud-Rijssenaar Pierik, lid van de Gezondheidsraad, over verplichte vaccinatie

‘Geen vaccin? Geen leuke dingen’
Niemand in Nederland is verplicht
zich te laten vaccineren tegen het
coronavirus. Maar het is zeer te billijken als de overheid enige druk
uitoefent om weigeraars over de
streep te trekken. Dat is de overtuiging van oud-Twentenaar Roland
Pierik, lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad.
Herman Haverkate
Rijssen

Botsende rechten
Tijdens zijn jeugd in Rijssen maakte
Pierik van dichtbij kennis met de dilemma’s die kunnen spelen rond vaccineren. Als katholiek in een Twentse
stad waar grote groepen fundamenteel
anders dachten dan hij, zag hij de uitersten in opvattingen. Pierik: „Het recht
van ouders om de opvoeding van hun
kind te kunnen bepalen, is een grondrecht. Maar het recht van kinderen om
te worden beschermd tegen een gevaarlijke ziekte, is dat ook. Beide rechten botsen. Hoe breng je die uitersten
dan toch bij elkaar?” Tijdens de corona-

crisis heeft Pierik welhaast een dagtaak
aan dat vraagstuk.
In Nederland ligt de vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus in de
meeste leeftijdsgroepen boven de 80
procent. Er bestaat geen verplichting
en er wordt vooralsnog geen druk uitgeoefend op mensen die het vaccin
weigeren. Pierik: „Ik ben geen voorstander van dwang, wel van drang. Bij
volwassenen, zoals nu bij corona, ligt
drang ingewikkelder. Volwassenen
moeten hun recht kunnen houden om
nee te zeggen, maar je zou ze op grond
van het maatschappelijk belang wel
met de consequenties kunnen confronteren. Niet vaccineren betekent
dan geen toegang tot het café, het stadion, het theater en alle andere leuke
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dingen van het leven.” Vooralsnog zijn
er geen plannen om op die manier
mensen te dwingen toch te vaccineren.
Toch sluit Pierik niet uit dat de overheid
het recht zou kunnen krijgen om vaccinatie te eisen indien de volksgezondheid in gevaar is.
De Gezondheidsraad is momenteel
volop in het nieuws door uitspraken
over de mogelijke gevaren rond het
AstraZeneca virus. Het verwijt dat de
raad het vertrouwen in vaccins ondermijnt, wuift hij weg. „Niet wij doen dat,
de bijwerkingen doen dat.” En: „Het is
een afweging tussen twee kwaden. Wat
je ook beslist, kritiek zal er altijd zijn.”
Pagina 12 & 13: ‘De overheid heeft
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Pierik is hoofddocent rechtsfilosofie
aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij groeide
op in Rijssen en werd daar op het spoor
gezet van zijn latere vakgebied: het
eeuwige conflict tussen de grondrech-

ten van de mens en, als afgeleide daarvan, het recht van overheid om al dan
niet vaccinaties te verplichten.
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coronamaatregelen. De evenementen kregen een storm van
kritiek over zich heen. Veel mensen vonden massale feesten onwenselijk gezien het hoge aantal
corona-infecties dat Nederland
nog steeds teistert.
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twaalf topclubs een Super League willen. Concurrenten en
bonden zijn woedend, schorsing van clubs en spelers dreigt.
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