
 

« Moeilijk gaat ook »  
 

Op 17 maart kreeg ik in Brussel het vaccin AstraZeneca toegediend. Ik blijf de regering van ons 
land ontzettend dankbaar dat zij niet bezweken is voor de intox die zich van zoveel Europese 
regeringen meester maakte. Enkele statistisch onbeduidende cijfers over trombose bij jongere 
vrouwen deden een rits Europese landen de vaccinatie met AstraZeneca stopzetten.  
 
Dat heette officieel het principe van voorzorg. In feite leek het meer op politieke angst, een 
noodgreep om zich in te dekken tegen mogelijke klachten. Er sterven dagelijks in Europa 
honderden mensen per dag aan COVID19 (23 in België volgens de cijfers van 19 maart). Dat is 
zogenaamd ‘niemands schuld’. Maar laat één sterfgeval toegeschreven worden aan een 
vaccin en daar dreigt de regering de schuld te krijgen. Ze stelt de bevolking lichtzinnig bloot 
aan een gevaarlijk vaccin! Processen wegens ‘nalatigheid’ en claims voor schadevergoeding 
dreigen. Wel, de nalatigheid bestond er integendeel in het vaccinatieproces te onderbreken, 
en aldus zoveel meer levens in gevaar te brengen. Laten we toch de voorrang geven aan de 
rede, en aan de wetenschap, die overigens nauwgezet alle bijwerkingen van de vaccins op de 
voet volgt. 
 
We kunnen en zullen deze pandemie te boven komen, niet met ‘versoepelingen’ maar met 
vaccins, vaccins, vaccins.  En met, even belangrijk, civiele moed en discipline. Er wordt nu 
geklaagd over ‘dwang’ en ‘overtreding van onze grondwettelijke rechten’. Die klagers zouden 
zich beter bezinnen over een grondregel: hoe groter de verantwoordelijkheidszin bij de 
burgers, ook bij de jongeren, hoe minder noodzaak tot dwang. Feestjes bouwen en aldus het 
virus helpen verspreiden is geen sympathieke rebellie maar inciviek gedrag. 
 
Het leven is momenteel inderdaad niet ‘leuk’, niet voor studenten, niet voor heel veel mensen. 
Maar waar staat geschreven dat onze maatschappijen, in tegenstelling tot het grootste deel 
van de wereld, een permanent recht op ‘leukheid’ hebben? Opvoeding tot realiteitszin en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is wellicht wat verwaarloosd geweest in onze 
welvarende, democratische landen, ten voordele van het interdit d’interdire.  
 
Terwijl ik in een koude, tochtige ruimte op mijn vaccin wachtte, en rondom mij sommige 
mensen luidkeels klaagden over het lange aanschuiven, dacht ik aan de vele vluchtelingen 
overal ter wereld die in nog een veel onherbergzamer locaties terechtkomen en hulpeloos 
moeten wachten tot iemand zich om hen bekommert. Waarom zou ik geklaagd hebben als ik 
wist dat ik uiteindelijk mijn prik zou krijgen en naar mijn warme appartement terugkeren? Ik 
heb integendeel de mensen van de opvang bedankt omdat ze met zoveel geduld en goed 
humeur de toestroom in goede banen leidden. 
 
Ik dacht ook aan mijn ouders die twee wereldoorlogen hadden meegemaakt en daar nooit 
over zeurden. ‘Moeilijk gaat ook’, leerden ze hun kinderen. Dat geldt nu ook voor het 
overwinnen van deze pandemie. 
 
 
 
 



Met Pasen vieren we het belangrijkste feest van het christendom: de overwinning van het 
leven op de dood. De winter is voorbij, de vasten is voorbij. De zomerzonnewende brengt ons 
elke dag meer zon, meer licht. Laat Pasen dan ook een zon in ons hart zijn, een bron van 
warmte, een ‘sursum corda’ om deze moeilijke tijden samen en solidair te boven te komen, 
met geloof in onszelf en geloof in het leven. 
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