WAAR ANGST REGEERT WORDT NIET GELEERD
Al een jaar lang houdt onze regering de samenleving in een wurggreep om het coronavirus onder
controle te krijgen. Angst voor een toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wegen
daarbij zwaarder dan de omvangrijke economische, maatschappelijke en persoonlijke nevenschade.
Het virus zal altijd bij ons blijven wordt voorspeld en we moeten ons voorbereiden op een
testsamenleving en een vaccinatiebewijs als toegangspoort tot het normale leven. Zeer ingrijpende
voorstellen die op de Haagse en Europese tekentafels worden bedacht, maar in feite oplossingen zijn
die in praktijk niet of nauwelijks zullen werken.
De samenleving heeft inmiddels een hoge prijs betaald. Ouderen vereenzamen, kinderen raken in
isolement en horeca-uitbaters en winkeliers zijn de wanhoop nabij. Ook de reis-en cultuursector die
aan het infuus liggen, troosteloze stadions bij sportwedstrijden, uitvaarten met beperkt afscheid en
veel leed door uitgestelde zorg zijn daarvan sprekende voorbeelden. De weerstand onder de
bevolking neemt toe en het incasseringsvermogen bereikt een grens. De avondklok veroorzaakte
ernstige rellen. Na de zoveelste verlenging van de beperkende maatregelen gingen winkeliers en
horecaondernemers in verzet. Met het preventief testen en de invoering van het vaccinatiebewijs wil
de overheid nog meer grip op de samenleving uitoefenen en dat zal tot stevige kritiek leiden. Het
klinkt in eerste instantie hoopgevend, maar in feite zijn deze ‘vrijwaringsbewijzen’ een vorm van
overheidsingrijpen, waar slechts de farmaceuten en testverkopers profijt van hebben.
Er wordt geen moment onbenut gelaten om het vaccineren als ultieme oplossing naar de vrijheid te
promoten, ondanks de vele nog onbeantwoorde vragen. Hoe lang biedt het vaccin bescherming en
hoe frequent moet je worden gevaccineerd? Wat zijn de bijwerkingen op de langere termijn? Kun je
als gevaccineerde nog besmet raken en het virus overdragen? Ben je voldoende beschermd als het
virus muteert? Met deze en andere principiële vragen in het achterhoofd zullen velen de kat uit de
boom kijken en zich nog niet op korte termijn laten vaccineren. Een vaccinatiepercentage van meer
dan 65% van de bevolking ligt dan ook niet in de lijn der verwachting. Het is verwerpelijk dit
percentage dwangmatig te verhogen door de dreiging om niet gevaccineerde mensen uit te sluiten
van deelname aan sportactiviteiten, culturele evenementen, horecabezoek, schoollessen, vliegreizen
e.d. Dat leidt tot een tweespalt in de samenleving en dat moet je te allen tijde vermijden.
Om mensen als alternatief voor een vaccinatiebewijs een negatief testbewijs via een app te laten
tonen is evenmin een verstandig idee. De zogenaamde zelftesten worden als wondermiddel
aangeprezen, maar er kleven veel nadelen aan. Het is medisch en ethisch niet gewenst gezonde
mensen periodiek te testen. Wie gaan deze testen betalen? Worden de testen wel zorgvuldig
afgenomen (schijnveiligheid)? Bij leerlingen kun je toch niet alle leerlingen van een klas daartoe
verplichten en wie is bereid om vier tot vijf keer in de week een zelftest af te nemen? Vraag het maar
eens aan luchtvaartpersoneel, die zijn er helemaal klaar mee. Natuurlijk zijn er mensen die het voor
een incidentele activiteit of een proefonderzoek willen doen, maar als structurele oplossing voor
heropening van de samenleving is veelvuldig preventief testen een gotspe.
Waar komt deze krampachtigheid en nervositeit toch vandaan? Dat hebben we bij eerdere
pandemieën niet gezien? De angst en het controlemechanisme van de overheid zijn een slechte
raadgever. We bevinden ons op deze manier niet in een tunnel waar aan het einde licht gloort, maar
op een glijdende schaal naar een samenleving waar alle spontaniteit en levensvreugde uit worden
verbannen. Hier geldt het adagium van: ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’. Stop met deze
geldverslindende en nutteloze acties van prikpaspoorten en testbewijzen en laat je als crisiskabinet
niet afleiden door wat andere landen doen. Handhaven van basismaatregelen en groepsimmuniteit
zullen het coronavirus doen uitdoven en dan kunnen we hier op dezelfde wijze mee omgaan als met
influenza. Vertrouw daarop. Dat geeft ons weer toekomstperspectief!

