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Wel of niet vaccineren?
Zeven mensen over hun
standpunt. ‘We moeten
er vrede mee hebben dat
lijden bij het leven hoort’
‘Als je wilt begrijpen waarom mensen zich
wel of niet laten vaccineren, moet je oog
hebben voor de diversiteit van burgers’,
zegt ethicus en gezondheidswetenschapper
Stef Groenewoud. Zeven portretten waarin
mensen vertellen hoe ze tot hun standpunt
zijn gekomen. Een aanzienlijk deel van
degenen die voor deze interviewreeks
werden benaderd, wilde niet meedoen uit
angst relaties te schaden of hun baan kwijt
te raken.
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Aysel Sali, Bertina Bartlett en Rik Peels (beeld Esther
Schalkwijk / Jaco Klamer / Janetta Verheij)

‘Ik durfde me niet te laten vaccineren
en belandde in een coma.’
Aysel Sali (31): ‘Ik was een van de mensen
die zich absoluut niet willen laten
vaccineren. Toen mijn verloskundige
erover begon, zei ik gelijk nee. Ik hoorde
om me heen slechte dingen over het
vaccin. Dat het gevaarlijk zou zijn voor
het kind in mijn buik.’
Artikel gaat verder onder de advertentie

De Rotterdamse met Bulgaarse wortels
ging ervan uit dat het virus haar niet zou
treffen, maar dat was wel het geval. ‘Mijn
man kreeg corona en was twee weken
ziek thuis. Daarna kreeg ik ook klachten.
Ademen was erg moeilijk. Ik had veel last
van mijn rug; heel mijn lichaam deed
pijn.‘ Op sterk aandringen van haar
echtgenoot bezocht de hoogzwangere na
enkele dagen het ziekenhuis. ‘Daar werd
ik gelijk opgenomen. Het ging steeds
slechter.’
Na vier dagen op de corona-afdeling
moest de baby met een keizersnee
gehaald worden, zodat Sali naar de
intensive care kon om daar liggend op
haar buik beademd te worden. Ze was 32
weken in verwachting. Zoontje Rosen
Aleksiev kwam dus twee maanden te
vroeg ter wereld. ‘Ik heb hem maar een
paar seconden gezien voor ik in coma
naar de ic ging.’ Toen de moeder uit haar
coma ontwaakte, volgde een hartaanval.
‘Omdat ik in slaap werd gehouden, kon ik
niet denken. Er was geen ruimte voor
doodsangst. Maar toen ik achteraf hoorde
wat er allemaal gebeurd is, was dat een
grote klap voor mij. Geestelijk was ik
kapot.’

‘Er was geen ruimte voor
doodsangst.’
Sali heeft er veel moeite mee dat haar
twee dochters en haar pasgeboren
zoontje haar twee weken hebben moeten
missen. ‘De meisjes waren bij hun oma’s.
Ze gingen gewoon naar school en
vroegen elke dag naar me.’ Om ze te
sparen vertelde haar man hun dochters
niet hoe ernstig ziek hun moeder was.
‘Voor hem was het heel druk. Hij racete
heen en weer tussen mij en ons zoontje.
Die heeft na zijn vroeggeboorte dertig
dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik kon
hem niet kroelen, dat moest mijn man
doen.’
Sali vindt het lastig dat ze haar zoontje
niet, net als haar dochters, borstvoeding
kan geven door alles wat er is gebeurd.
Maar ze is ook dankbaar: dat Rosen
Aleksiev niet nóg eerder in de
zwangerschap gehaald hoefde worden.
En dat ze kon terugvallen op haar geloof.
‘Dat is een groot punt. Daar heb ik veel
kracht aan ontleend. Ik ben moslim,
maar gebruik de namen God en Allah
door elkaar.’
Ze hoopt zich over een tijdje alsnog te
laten vaccineren. ‘Als ik van tevoren zou
hebben geweten dat ik heel ernstig ziek
zou worden en weken niet bij mijn
kinderen kon zijn, had ik dat wel gelijk
gedaan.’ Haar verhaal maakt veel los,
merkt ze. Sommige mensen in haar
omgeving hebben zich alsnog laten
vaccineren. ‘Op internet krijg ik positieve
én negatieve reacties. Je kunt mensen
niet zomaar veranderen; iedereen heeft
zijn eigen mening. Zelf was ik eerst ook
anti.’
Een lichtpunt in de donkere tijd die
achter haar ligt, is voor Aysel Sali het icpersoneel van het protestants-christelijk
Ikazia Ziekenhuis. ‘Ze hebben me
medisch heel goed verzorgd, maar
geestelijk ook: ze waren zo lief. Als ik
moest huilen, kwamen ze gelijk bij me
om te knuffelen. Ze hielden mijn hand
vast zonder angst ook besmet te raken.
Dat was heel speciaal.’

Aysel Sali - beeld Esther Schalkwijk

‘Als het einde nabij is, zullen de
mensen worden misleid door de
farmacie.’
‘Het einde is begonnen. Blijft u straks
achter? Kies Jezus!’ Die tekst liet de 25jarige Kenneth Johannes Kerver op grote
billboards langs snelwegen zetten,
ondersteund door honderdvijftigduizend
euro aan donaties. Hij ziet de pandemie
en het coronabeleid als teken dat Jezus in
de nabije toekomst terugkomt. ‘Wanneer
precies weet geen mens, maar we leven
in spannende tijden. De laatste twee jaar
werden veel van de Bijbelse profetieën
vervuld of voorbereid. Het podium voor
de antichrist wordt opgezet.’
Als voorbeeld daarvan wijst hij op het 23e
vers uit Openbaring 18: ‘Want uw
kooplieden waren de groten van de aarde.
Door uw tovenarij immers werden alle
naties misleid.’ Kerver licht toe: ‘Dat
woord ‘toverij’ is in de Griekse
grondtekst ‘pharmakeia’. Oftewel:
geneesmiddelen, farmacie. Er staat dus
dat als het einde nabij is, de mensen
misleid zullen worden door de
farmaceutische industrie. Dat is voor mij
de belangrijkste reden waakzaam te zijn
als het gaat om vaccinatie en de QRsamenleving.’
De evangelist kan er met zijn hoofd niet
bij dat andere christenen de
coronavaccins zien als een geschenk van
God. ‘Hij is een perfect en heilig God. Als
Hij ons hiermee zou willen beschermen,
zou het met één prik klaar zijn. Nu is
booster na booster nodig. Ik ken mensen
in de zorg die waarschuwen voor de
bijwerkingen van de vaccins.’

‘Ik ken mensen in de zorg
die waarschuwen voor de
bijwerkingen.’
Kerver ziet meer in gezond eten en
voedingssupplementen om het
immuunsysteem te versterken. ‘Ja, die
moet je ook keer op keer tot je nemen,
maar die zijn gebaseerd op natuurlijke
middelen.’ Sommige coronavaccins zijn
ontwikkeld met behulp van cellijnen van
geaborteerd foetaal weefsel. ‘Die vaccins
wil ik als prolifechristen niet in mijn
lichaam, dat een tempel van de Heilige
Geest is. Er zitten ook allerlei chemische
stoffen in; dat staat gewoon in de
bijsluiters.’
De CoronaCheck-app is volgens Kerver
een opmaat naar een verdergaand
systeem: het merkteken van het beest,
zoals beschreven in Openbaring 13 vers
16 en 17. ‘Zonder dat teken kan niemand
meer iets kopen of verkopen. De nu
ontwikkelde technologie maakt het
mogelijk mensen op zo’n manier uit te
sluiten.’
Ook andere actualiteiten duidt Kerver,
die strooit met Bijbelteksten, als steeds
sterker wordende weeën die ‘de dag van
de Heere’ aankondigen (1
Thessalonicenzen 5: 2 en 3). Daarbij
denkt hij bijvoorbeeld aan de
zogenoemde Abraham-akkoorden.
De twintiger was voorheen lid van een
gemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland en hoort nu bij een
huisgemeente. In zijn familie- en
vriendenkring vindt hij veel
gelijkgestemden. ‘Maar iedereen is bij
ons welkom, ook gevaccineerde
vrienden. Het is niet zo dat een vaccin je
verlossing kan verspelen als je een
wedergeboren christen bent. Ik voel me
wel geroepen iedereen er kritisch naar te
laten kijken.’
Daarom ervaart hij dit interview als
gebedsverhoring. ‘Ik wil zowel
ongelovigen als lauwe christenen
waarschuwen: er komt grote verdrukking
aan. Daaraan voorafgaand wordt de
gemeente van Jezus opgenomen. Een
stellige boodschap, maar ik zeg het uit
liefde.’ De verdeeldheid over corona
onder christenen noemt hij ‘erg treurig’.
‘Hoe mooi zou het zijn als we als
gevaccineerde en ongevaccineerde
christenen met dezelfde vurigheid
zouden prediken dat Jezus de dood heeft
overwonnen!’

Kenneth Johannes Kerver - beeld Bas Czerwinski

‘Zelf zou ik willen dat mijn vrienden
en familie zich laten vaccineren.’
Net afgestudeerd gedragswetenschapper
Lisette Kroneman (23) is erg enthousiast
over de coronavaccins. ‘Ik vind het cool
dat ze zo snel ontwikkeld zijn; binnen de
wetenschap is fantastisch samengewerkt
en de mRNA-techniek was net ver
genoeg ontwikkeld. Zodra het kon,
maakte ik een afspraak om me te laten
inenten: de eerst mogelijke dag om vijf
voor twaalf. Dat was logisch voor me.
Eindelijk iets wat ik kon doen om bij te
dragen aan de bestrijding van de
pandemie. ik heb er amper bij stilgestaan
dat het ook een optie was geen prik te
halen.’
Bij haar oud-studiegenoten in Utrecht
leefde hetzelfde sentiment. ‘Uitbundig
vroegen we elkaar: en, heb jij al een
afspraak?!’
Het tegenovergestelde was het geval bij
familie en vrienden in haar
geboortedorp, ontdekte Kroneman later.
‘Binnen die vriendengroep bleek bijna
niemand zich te laten vaccineren.’ Dat
verraste haar.
‘Ook onder sommige familieleden
merkte ik huiver en twijfel. Ik heb het
geluk dat ik vijf jaar lang naar de
universiteit kon en daar toegang had tot
wetenschappelijke artikelen. Als je die
bagage niet hebt, snap ik dat je
vraagtekens kan hebben bij de snelheid
waarmee de vaccins ontwikkeld zijn. En
dat het lastig is erop te vertrouwen dat je
niet bang hoeft te zijn voor
onvruchtbaarheid of
langetermijneffecten.’
Religieuze principes spelen niet echt een
rol in de christelijke omgeving waaruit ze
afkomstig is, denkt Kroneman. ‘Eerder
een sociale norm. Het idee: niemand laat
zich hier tegen corona vaccineren, dus
wij ook niet. En dat er vanuit de overheid
druk wordt uitgeoefend om de prikken te
halen, roept weerstand op. Er werd al
snel gesproken over ‘gevaccineerden en
‘ongevaccineerden’. Tel daar de
maatregelen bij op. Het voelt, denk ik,
alsof de vaccinatie toch een beetje wordt
opgelegd.’
Met ongevaccineerde familieleden praat
Kroneman veel over hun verschillende
standpunten. ‘Het wordt nooit op een
nare manier persoonlijk, maar het is wel
een onderwerp waar we het nog niet over
eens kunnen worden.’

Lees ook

Hoe ga je in gesprek met
vrienden die anders denken over
vaccineren? ‘Begin eens met
luisteren’

Met haar ongevaccineerde vrienden is ze
het gesprek nog niet aangegaan.
‘Vanwege corona zien we elkaar sowieso
al weinig. Áls je dan bij elkaar zit, wil je
dat het gezellig is. En dus werd besloten
dat we het er niet over zouden hebben
tijdens onze ontmoeting. Achteraf gaf
dat een beetje een kater. Natuurlijk is het
niet het gezelligste onderwerp, maar we
moeten er als vrienden toch gewoon over
kunnen praten? Ik wil mijn best doen
onze meningsverschillen te
overbruggen.’
Kroneman vreest dat corona niet zomaar
meer verdwijnt. ‘Ik denk dat we een
manier moeten zoeken ermee te leven;
het is best een eng idee dat het wellicht
nooit meer wordt zoals het was.’ Ze
maakt zich zorgen om de gezondheid van
haar ongevaccineerde geliefden. ‘Ik wens
ze geen long covid toe. En ook geen milde
besmetting waarbij je twee weken flink
ziek bent. Het is goed dat er ruimte is om
zelf een keuze te maken, maar ik heb zelf
een heel duidelijke voorkeur: ik zou graag
willen dat mijn familie en vrienden zich
laten vaccineren.’

Lisette Kroneman - beeld Leonard Walpot

‘Ik vind er rust in dat de dood bij
het leven hoort.’
Ze is geen overduidelijke pro- of
antivaxer, al is Bertina Bartlett uit Putten
niet gevaccineerd. ‘Ik snap beide kanten.
Ik ben niet tegen het vaccin, maar ik wil
zelf beslissen wat ik in mijn lijf stop. Om
het idee dat hier in Nederland misschien
een vaccinatieplicht komt, heb ik een
potje staan janken.’
Van de huisarts kreeg ze antibiotica
voorgeschreven toen ze een maand
geleden kampte met corona. Liever had
ze zulke pillen ook niet genomen. ‘Ik heb
het risico afgewogen en besloten: dit
heeft mijn lichaam nu nodig. Ik bleef
flauwvallen vanwege een lage bloeddruk,
en mijn ontstekingswaarden stegen. Als
corona qua heftigheid richting de pest
zou gaan, had ik ook een vaccin
genomen’, zegt de 34-jarige Bartlett. Nu
heeft ze dat niet gedaan. ‘Ik ben jong en
gezond, dus de kans dat ik op de ic
beland, is klein.
Ik ben geen corona-ontkenner en snap
dat mensen het vaccin nemen. Alleen
kamp ik al vijftien jaar met
hormoondisbalans, waardoor ik
bijvoorbeeld meerdere depressies heb
gehad, lichamelijke klachten en lange
periodes niet kon werken. Omdat ik niet
wist wat het vaccin zou doen op dit vlak,
heb ik er nu voor gekozen het niet te
nemen. Ik had trouwens door de
problemen met mijn hormonen wel
verwacht dat corona bij mij heftiger zou
verlopen dan gemiddeld. Dat was ook zo,
maar er is geen ziekenhuis aan te pas
gekomen.’

‘Denk je echt dat ik geen
vrienden meer wil zijn als
je anders denkt?’
In berichten op Facebook vertelt Bartlett
wat het coronanieuws met haar doet en
hoe ze er zelf in staat. Dat levert soms
heftige discussies op. ‘Wat ik belangrijk
vind, is dat we in gesprek kunnen blijven
met elkaar. Ik vind het niet erg als
mensen van mening verschillen, maar
laatst reageerde iemand die ik graag mag
met: ‘Oh, wat fijn dat je me in elk geval
nog niet ontvriend hebt’, omdat hij iets
anders vond dan ik. Dat raakt me, ik ben
een gevoelig mens. Denk je echt dat ik
geen vrienden meer wil zijn als je anders
denkt?’
Waar met man en macht wordt
geprobeerd mensenlevens te redden, wil
Bartlett daarin ook een ander geluid laten
horen. ‘Natuurlijk is het erg als mensen
sterven. De tante van mijn man is
onlangs overleden aan corona. Ze woont
in Amerika en we kunnen er niet heen

