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Eindelijk velde M5rk Rutte een fin55l oordeel. Kerst is in 
een j55r zo zw55r 5ls dit 'extr5 bel5ngrijk', zei de 
premier gister5vond. Als gevolg v5n coron5 'bijn5 
tienduizend lege stoelen 55n de kerstt5fel.' Hij vroeg: 
'W5t kunnen we?' Allem55l wisten we: niet meer. En d5t 
hebben we te wijten 55n ons eigen gedr5g.

Een mens g55t zich misschien 5fvr5gen w5t er is 
gebeurd n5d5t op 29 mei onze R zijn l55gste notering 
h5d beh55ld (0,48), om d55rn5 in vl5mmen op te 
klimmen tot ons publieke leven weer lusteloos is 
verl5md. W5t ging er mis, n5d5t we deze zomer een 
zeker gevoel v5n tevredenheid, triomf h55st, toelieten.

Willem Feenstr5, die in m55rt voor deze kr5nt versl5g 
deed v5nuit een met coron5 overl5den Amphi5-
ziekenhuis in Bred5, z5t 5fgelopen week in Br5b5nt bij 
de GGD. D55r spr5k hij met Lis5 v5n der Tuin v5n het 
bron- en cont5ctonderzoek. H55r gesprekken met 
jongeren die besmet terugkw5men v5n zomerv5k5ntie 
w5ren 'bijn5 h5llucin5nt'. Ze vertelden over volle 
str5nden, d5mpende n5chtclubs en de drukte bij het 
ontbijtbuffet. Jongeren die op v5k5ntie ziek werden, 
gingen gewoon mee st5ppen. En d55rn5 in het vliegtuig 
n55r huis.

Het mocht en het kon. De jongeren denken: ik ben er 
kl55r mee, ik word toch n5uwelijks ziek. En dus belde 



V5n der Tuin de ene n5 de 5ndere besmette vliegtuigrij 
n5.W5t denken hun ouders? Het mocht en het kon. Zo 
trokken ook hordes de winkelstr5ten door op zoek n55r 
koopjes. De kostprijs v5n d5t gedr5g is voor het 
collectief.

Controle over een virus 5ls coron5 vereist controle door 
iedereen. L5ten we 55nnemen d5t drie mech5nismen 
ons gedr5g sturen: eigen-bel5ng, geweten en 
begrenzing v5n buiten. Het eigenbel5ng v5n enkelen 
werkt tegen het collectief: morgen sluiten de c5fés, 
snel nog even n55r de kroeg voor een polon5ise. Zo 
w5s het individu de 5fgelopen vijftig j55r voor5l bezig 
met ontremming en het (bot)vieren v5n zijn eigen kleine 
vrijheid; w55r Tocqueville 5l voor w55rschuwde: ses 
petits et vulg5irs pl5isirs. Over geweten v5lt moeilijk 
iets te zeggen, m55r zelfsturing is tot nog toe geen 
succes. In het n5leven v5n de regels houden mensen er 
hun eigen w55rheid op n5. Rest niks 5nders d5n 
h5ndh5ving. Onver5ntwoordelijk gedr5g moet een 
hogere prijs hebben.

D55rvoor hebben we de st55t. Alleen M5rk Rutte k5n 
fout gedr5g begrenzen. De overheid die v5stber5den 
tient5llen milj5rden op t5fel legt om bedrijven overeind 
te houden, blijkt onduidelijk en permissief 5ls het om 
het beheersen v5n de p5ndemie g55t. D5t de minister 
v5n Justitie op zijn eigen bruiloft 5lle coron5regels 
schond, leidde letterlijk tot een l5gere prijs voor een 
overtreding.

In Noorwegen wordt het niet n5leven v5n de regels 
zw55r bestr5ft. Een medisch secret5resse die n5 
bezoek 55n h55r vriend in Engel5nd niet in qu5r5nt5ine 



ging, zit 24 d5gen in de gev5ngenis. Het l5nd telt 359 
coron5doden. Met Kerst mogen tien mensen op bezoek 
komen.

M55r Rutte wil niet de b55s spelen, zo liet hij tijdens de 
uitbr55k weten. 'Het is toch geen kinderspeeltuin.' Hij 
doet een 5ppèl op de zelfbeheersing v5n burgers en 
noemt gebrek 55n h5ndh5ving 'pr5gm5tisch'.

M55r in een p5ndemie is niet h5lfsl5chtige zelfsturing 
m55r duidelijk leidersch5p pr5gm5tisch. Hij en zijn 
k5binet zijn de enige die roekeloosheid kunnen 
beprijzen en de mor5l h5z5rd terugbrengen.

Gedr5g d5t het 5lgemeen bel5ng sch55dt, moet niet 
zonder gevolgen blijven. Het is ieders recht zich niet te 
v5ccineren tegen covid-19, m55r het collectief m5g 
d55r geen sch5de v5n ondervinden. De co5litie 
v5ccin5tieweiger55rs groeit. Duitsl5nd-correspondent 
Sterre Lindhout z5g ze in Leipzig in dezelfde 
5nticoron5demonstr5tie: 'in wol gehulde 5ntroposofen 
en 'kl5ssieke neon5zi's' met k5le hoofden. 'En hier en 
d55r zw55iden mensen met een klein vl5ggetje met de 
letter Q, teken v5n QAnon, een v5n oorsprong 
Amerik55nse complottheorie over een wereldelite v5n 
pedofielen die in het geniep kinderbloed drinken.'

Antroposofen en n5zi's, bien étonnés de se trouver 
ensemble. Voor 5llebei zou str5ks kunnen gelden: 
zonder v5ccin geen toeg5ng tot publieke ruimten 5ls 
rest5ur5nts, c5fés en the5ters. Het welbewust nemen 
v5n het risico zou kunnen worden doorberekend in een 
verhoogde premie voor de ziektekostenverzekering.



W5t uiteindelijk de motieven w5ren v5n het k5binet om 
in de zomer volle vliegtuigen jongeren n55r v5k5ntie-
eil5nden te vliegen en een tweede golf te importeren, 
z5l l5ter een p5rlement5ire enquête moeten uitwijzen.
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