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Ik verwacht in oktober mijn tweede kindje, en vind 
het een goede zaak om je kind te laten inenten 

tegen mazelen. Dat doe je niet alleen voor je eigen 
kroost, maar ook voor dat van anderen. Het is goed 
dat de politiek zich ermee bemoeit: het uitbreken 

van een epidemie is een staatsaangelegenheid. De 
staat heeft de taak de bevolking te beschermen. 
Goede en eerlijke voorlichting aan ouders, en een 
voortdurende doorontwikkeling van de beste en 
meest effectieve inentingen horen daarbij.’
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Onze Lieve Heer heeft bewezen niet 
alles voor ons op te lossen. Je moet 

je kinderen gunnen dat ze de ziekte niet 
krijgen. Deze discussie begon ooit met 
polio. Ik vind het wel oké dat er over 
nagedacht en gesproken wordt in Den Haag. 
Ik heb er absoluut geen probleem mee als 
de politiek zich ook in deze discussie mengt. 
Als het maar oprecht is. Dit betekent niet 

dat de politiek het inenten tegen mazelen dwingend mag voorschrijven. 
Daar ben ik erg tegen. Je moet de volwassenheid in de mens laten. Maar 
ja, dat doet de politiek in het algemeen sowieso al niet.’

alles op’
‘God lost niet 

Vivian Boelen:

Half september hopen 
Veronique en ik ons eerste 

baby’tje te krijgen. Wij zijn daar 
ontzettend gelukkig mee en we 
praten uiteraard veel over onze 
toekomst met ons kindje. Ook 
over de mogelijke gevaren die 
er op de loer liggen. Het is dan 
ook zeer waarschijnlijk dat wij de 
kleine zullen laten inenten tegen 
mazelen. Let wel, dit is een 
persoonlijke beslissing.’ n

‘persoonlijk’
Barry Madlener:

Ik kan mij voorstellen dat premier 
Mark Rutte predikanten oproept 

om op hun beurt gelovigen op 
te roepen hun kinderen te laten 
vaccineren. Maar zo werkt het niet. 
Geen predikant uit de orthodoxe 
kerk brandt zijn vingers aan het 
mazelenvraagstuk. Zelf kom ik uit 
een orthodox gezin. Om principiële 
reden lieten mijn ouders mij niet 
inenten. Zelf ben ik vóór vaccinatie 
en heb ik begrip voor de oproep van de premier. 
Tenslotte is Mark Rutte dooplid van de Protestante Kerk 
Nederland. In die zin heeft onze liberale premier dus een 
klein beetje recht van spreken. Maar in de biblebelt zullen 
mensen zijn advies niet overnemen. Daar zijn de stellingen 
allang ingenomen: je bent voor óf tegen vaccineren. De 
oproep van onze premier verandert daar niets aan.’

‘Zo werkt ’t niet’
jan van den Bosch:

Eén van de taken van de politiek ligt in de zorg voor 
de gezondheidstoestand van de bevolking. Dus 

voorlichting is altijd gewenst. Goed dat de politiek 
zich er nu mee bemoeit. Dat is overigens iets anders 
dan Ruttes oproep aan de predikanten. Een volkomen 
verkeerde benadering. Ze moeten in de kerken op 
theologische basis gaan uitleggen waarom inenting 
absoluut niet in strijd is met de religie. Mazelen kan, 
zeker bij kinderen, een heel ernstige ziekte zijn. Het gevaar bestaat 
dat ze hersenvliesontsteking krijgen of levenslang invalide blijven.’

‘leVenslanG 
Bob smalhout:

‘staatsaanGeleGenHeid’
sabine Uitslag:

inValide’

Premier Mark Rutte vindt dat 
predikanten gelovigen moeten 
oproepen hun kinderen te laten 
vaccineren tegen de mazelen. 
Is het een goede zaak dat de 
politiek zich hiermee bemoeit?
Door KAREL HILLE   Foto’s EDWIN SMULDERS

Scheiding van Kerk en Staat betekent 
niet een scheiding van geloof en 

politiek. Premier Rutte roept gelovigen 
niet op om zich te laten vaccineren. 
Nee, hij tracht predikanten over te 
halen die oproep te doen. Hij kent de 
eigen verantwoordelijkheid als politicus 
én als christen: dankzij de ontwikkeling 
van de medische wetenschap kunnen 
we vaccineren. Dat is een geschenk van 

God. Het behoort tot het beheren van de schepping dat de medische 
wetenschap zich ontwikkelt, en in overeenstemming met Gods wil aan 
de natuur haar schatten ontfutselt. God zal in álles voorzien. Maar als 
wij niet eten en drinken, gaan we dood. Als we onze kinderen niet laten 
inenten, stellen wij hen onnodig bloot aan gezondheidsrisico’s.’

‘GodsGescHenk’
antoine Bodar:

Ik vind het hartstikke 
goed dat de Nederlandse 

regering ouders op hun 
verantwoordelijkheden 
wijst. Zij moeten hun kinde-
ren preventief laten inenten 
tegen mazelen. Vaccineren 
is een must! Het maakt mij 
heel verdrietig als ik hoor 
dat ouders hun kinderen 
niet laten inenten, omdat 
zoiets niet zou mogen van 
God. Volgens mij heeft God 
er juist voor gezorgd dat 
de wetenschap een middel 
tegen mazelen ontdekte!’

‘VerdrietiG’
laura Fygi:

    MaG de reGerinG ZicH 
BeMoeien Met Vaccinatie?
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