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VAC�C�I�N�AT�I�E�S

Individuele keuzen leiden tot maatschappelijke gevolgen
Nog even over het niet-vaccineren als invulling van de
individuele keuzevrijheid. Gaat keuze niet samen met
verantwoordelijkheid? Je verantwoordelijkheid
nemen betekent dat je weet dat keuzen slecht kunnen
uitvallen, en accepteert dat je zelf voor de gevolgen
moet opdraaien. Waarom verwachten ongevaccineerde patiënten dan dat de samenleving en het ziekenhuis meteen klaarstaan zodra ze IC-hulp nodig
hebben? Natuurlijk, het medisch personeel heeft een
eigen ethos, en zal iedereen helpen, ongeacht waarom
iemand de IC wordt binnengereden. Maar wat is het
ethos van de vaccinatieweigeraar?
Het is al meer dan een jaar duidelijk dat de keuze om
niet te vaccineren consequenties kan hebben die je in
je eentje niet kunt overzien en oplossen. En al die individuele IC-opnames bij elkaar opgeteld genereren serieuze collectieve problemen. Ziekenhuispersoneel is al

maanden overbelast en een deel ervan loopt daardoor
weg. Het Zwolse Isala ziekenhuis kwam in de problemen omdat het volloopt met Covid-19-patiënten als
gevolg van de lage vaccinatiegraad in sommige plaatsen in de regio (Operaties Zwols ziekenhuis uitgesteld
vanwege coronadrukte, 18/10).
Als individuele keuzen zulke evidente maatschappelijke gevolgen hebben, is het begrijpelijk dat de samenleving deze keuzen bevraagt, en actief aan de slag gaat
om de negatieve collectieve gevolgen ervan te beperken. Dit rechtvaardigt het huidige QR-beleid in restaurants en bioscopen. En deze rechtvaardiging wordt
sterker nu steeds duidelijker wordt uit onderzoek van
het RIVM en andere instituties dat ongevaccineerden
significant meer besmettelijk zijn voor anderen dan
gevaccineerden.
Roland�Pierik U�t�re�c�h�t

SQUID�GAME

Sterken vs zwakkeren
Een uitvoerig redactioneel commentaar op Squid Game (Squid
Game betekent veel meer dan alleen
een Koreaans bloedbad, 16/10), de
razend populaire Koreaanse televisieserie waarin een overgrote
meerderheid van kansloze spelers
het aflegt tegen een succesvolle
winnaar. Dat treft, juist op dit
moment ben ik bezig met het
(her)lezen van een bundeling interviews met topondernemers door
Jannetje Koelewijn met de omineuze titel Alleen winnaars overleven. „Wat mij interesseert, zijn de
heel simpele principes van de strijd
tussen sterkeren en zwakken”,
aldus Roel Pieper, voormalig lid
van de RvB van Philips, succesvol
ondernemer en geïnterviewde.
„Alleen winnaars overleven. Dus
wie geen overwinnaar is zal sterven”, schrijft Koelewijn. Dat boek
dateert uit 2000. Onontkoombare
conclusie: in ruim twintig jaar tijd
lijkt er niets te zijn veranderd.
Jules�Bos Wa�r�m�o�n�d

kleuterprogramma wordt. Mijn ING
Bank denkt ook al dat we samen
nog in de schoolbanken zaten en
jij’t en jou’t erop los. En KPN en de
Aegon-verzekering en Ikea lijken
ook alleen maar voor jongeren te
zijn. Ik ben een jonge pensionado
en vind mezelf niet ouderwets,
maar ben ik het toch ondertussen
wel geworden? Als ik iemand niet
ken, spreek of schrijf ik hem, haar
of hen met ‘u’ aan. Ik vind dat een
beleefde vorm. Ben ik nu de enige
die zich daarover verbaast en aan
erger?
Evert�J.�Nagtegaal De�Bilt

BELEEFDHEID

H�O�M�EO�PAT�H�I�E

Heb ik even niet opgelet? Heb ik
iets gemist? Ineens lijkt iedereen
het gewoon te vinden om een
onbekende met ‘je’ aan te spreken.
Onlangs las ik het boek Helden van
Stephen Fry en het viel me op dat
de vertaler ‘you’ had omgezet naar
jij. Het voelde zo schoolboekerig
aan. Dat gevoel krijg ik ook als de
presentator van Radio 4 de toch
onbekende luisteraar met jij aanspreekt en het programma zo een

Na de column van Frits Abrahams
A. Vogel nu in oogtabletten (11/10)
en de instemmende reactie in de
brief van Marie-Louise TiesingaAutsema (16/10) protesteer ik tegen
de manier waarop A. Vogel en
homeopathische artsen in een
kwaad daglicht worden gezet.
Abrahams en voornoemde lezeres
nemen klakkeloos de mening van
de Vereniging tegen de Kwakzalverij over. Ik wijs op het feit dat Vogel

Het jij’t en jou’t erop los

Topondernemers
spelen al jaren
Squid Game

Lichte kwalen genezen

en homeopathische artsen nooit
hebben gepretendeerd bijvoorbeeld kanker te kunnen genezen.
Wel kunnen zij met hun methoden
lichtere kwalen genezen. Zo kende
ik een homeopathisch arts die het
was gelukt een meisje van 18 van
bedwateren af te helpen nadat zij
daarvoor vergeefs was geopereerd.
Ik prijs het dat bepaalde zachtzinnige geneeswijzen waarvoor geen
wrede dierproeven worden gedaan
succes kunnen hebben.
Erica�Eijberts Vo�o�r�b�u�rg

V�L�AG�G�E�N

Onbegrijpelijk wapperen
Het wapperen van de vlag op de
Kremlinkoepel is niet zo onbegrijpelijk als NRC het doet voorkomen
in Wonderlijk wapperen (16/10).
Enerzijds is de windsnelheid op
grote hoogte altijd hoger dan aan
de grond, zoals Karel Knip terecht
stelt. Maar er is nog een ander
effect: bij gekromde daken, wordt
de snelheid van de aanstromende
wind plaatselijk verhoogd. Stel dat
de bovenkant van de kremlinkoepel op 50 meter hoogte ligt, dan is
de windsnelheid ter plaatse circa
20 procent hoger dan op referentieniveau. Afgaande op de foto in de
krant is de breedte van de koepel
ongeveer 1,5 keer de hoogte. Dan is
de versnellingsfactor van de wind
circa 1,5. Bij een zwakke wind van
3,5 m/s (2 Beaufort) is de windsnelheid aan de bovenkant van de koepel dan (3,5*1,2*1,5) = 6,3 m/s. Bij
een matige wind van 5 m/s wordt
een windsnelheid bereikt van circa
9 m/s. Geen wonder dat de vlag
bijna altijd wappert!
Ben�Bronsema Vo�o�r�s�c�h�o�t�e�n

Undercover speuren in
de moskee is een
blunder van formaat

H

oe zouden bezoekers van moskeeën in
een tiental gemeenten zich voelen na
het bericht dat hun lokale overheid undercover onderzoek liet doen naar hun
geloofsgemeenschap? De persoonlijke
relaties, de religieuze discussies, de
verschillen van mening, de financiering, het contact
met religieuze herkomstlanden. En dat alles zónder de
direct betrokkenen (eventueel achteraf) op de hoogte
te stellen, om weerwoord te vragen en over bevindingen in gesprek te gaan. Waarschijnlijk voelt men zich
belazerd, dan wel bedonderd. En met recht.
Is dat nu de rechtsstaat Nederland, waarin strenge
regels gelden voor heimelijke observatie, voor het verwerken van privégegevens, voor de bescherming van
godsdienstvrijheid? Waar bleven de gedragsregels
over instemming vooraf, het vertrouwen dat zoiets alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk is en
de bescherming van plekken waar de burger onbevangen zichzelf moet kunnen zijn?
Het resultaat is dan een vertrouwensbreuk die mogelijk onherstelbaar is. Juist in deze gemeenschappen
spelen vragen over identiteit, integratie en je thuisvoelen zo’n grote rol. Zo’n operatie onder dekmantel
veroorzaakt jaren van wantrouwen. Het bevordert afkeer en isolement. Achteraf kan het als een bestuurlijke blunder van formaat gekarakteriseerd worden.

Waarom gingen lokale overheden zo
flagrant over de schreef? De vrees voor
'sociaal wenselijke antwoorden' is slap.

W

aarom gingen lokale overheden zo flagrant
over de schreef en maten zij zich methoden
aan die in een rechtsstaat alleen onder gecontroleerde omstandigheden door het gezag aangewend
mogen worden? Het slappe antwoord van één van de
overheden was „vrees voor sociaal wenselijke antwoorden”. Dat is uiteraard een probleem in vele, zo
niet alle, interacties tussen overheid en burger – en
burgers onderling. Maar als die vrees al voldoende is
voor infiltratie en spionage door de staat, dan kan iedereen zich zorgen maken. Over de nieuwe collega,
het nieuwe lid, de nieuwe buur – is die wel zuiver?
Voor moskeeën gold kennelijk een lagere drempel –
en een particulier bureau bleek het antwoord. Kenmerkend voor het klimaat van angst voor aanslagen,
repressie en aversie tegen het moslimdeel van de bevolking, prees het openlijk de ‘non consent methode’
aan. Een eufemisme dat geen alarmbellen deed afgaan. Feitelijk komt het neer op AIVD-onderzoek, verricht door een particulier bureau, dat zelf voortkwam
uit de politie. Dat alleen al lijkt op het uitbesteden van
overheidstaken aan een mantelorganisatie.
Gelukkig waren er ook gemeenten, zoals Utrecht,
die zelfstandig tot de conclusie kwamen dat dit onrechtmatig overheidshandelen zou opleveren. Die gedachte leefde dus niet bij de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV), dat het bureau betaalde, aanprees, adviseerde en er de rapporten van mocht meelezen.

A

l eerder is in NRC geconstateerd dat de NCTV
een zorgwekkende track record heeft van inbreuken op grondrechten. Deze binnendienst
van Justitie is toe aan curatele – een herijking van taken, betere controle en betere juridische fundering.
Dat de AIVD en MIVD wel een externe controle-instantie kennen, de CTIVD, en de NCTV niet, is al een onbegrijpelijke omissie. Natuurlijk dienen de ‘spionage’gemeenten deze infiltratie onmiddellijk te staken. Ze
kunnen de schade herstellen door gegevens over religie en afkomst van hun ingezetenen meteen te vernietigen. Het lokale bestuur dat zich hieraan schuldig
maakte heeft zich op enorme afstand gezet van hun
moslimgemeenschap. Wat een afgang.

