
Beste Ruud zou je deze brief aan een ieder die in de gemeente raad zit willen laten lezen. Mijn dank 
is groot. 
 
Geachte burgemeester, wethouders en leden van de raad 
Ik maak me enorm zorgen om de discriminatie van een groep medemensen die zich om 
uiteenlopende redenen niet laat of niet kan laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Dit kan zijn uit 
geloofsovertuiging of medisch oogpunt, mensen die vinden dat een vaccin niet de oplossing is of het 
vaccin zien als een gevaar voor hun gezondheid. De woorden ‘wappies’, ‘anti-vaccers’ en 
‘complotdenkers’ worden aan hen gelinkt en ze worden als asocialen weggezet onder toeziend oog 
van de politiek.  
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe …. 
Het kabinet is bezig met een heksenjacht op deze groep en spoort de reeds gevaccineerde burgers 
aan hieraan mee te doen. Hen wordt tijdens de persconferentie gevraagd om toch vooral in gesprek 
te gaan met deze afvalligen. Deze paria’s die volgens het kabinet schuldig zijn aan de oplopende 
besmettingen. De keuze voor hen is óf vaccineren óf sociale uitsluiting. Keuze uit twee dus zeker 
geen vaccinatiedwang hoor. Dé oplossing: want als je een ander de schuld kan geven, hoef je niet 
kritisch te zijn op je eigen handelen. Die ander, die asociale, als die dat prikje ‘gewoon’ neemt is alles 
opgelost, wordt alles weer zoals voorheen. De gevolgen van 3 kabinetten Rutte, waardoor de zorg tot 
op het bot toe is uitgekleed en het aantal IC-bedden drastisch is verlaagd, wordt voor het gemak 
maar even vergeten.  
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe …. 
We zijn op weg naar een maatschappij aangedreven door technologische hoogstandjes. Nederland 
als bedrijf, niet als samenleving! Beleid op basis van cijfertjes en grafiekjes. Met één druk op de knop 
sluit je zo een groep andersdenkenden uit, met één druk op de knop veroorzaak je een nieuwe 
toeslagenaffaire, met één druk op de knop verwoest je het leven van vele mensen. Geen groen vinkje 
op je telefoon? Dan mag je niet meedoen. Dan word je buitengesloten. Wie niet luisteren wil, moet 
maar voelen. 45 miljoen investeren in het controleren van groene vinkjes i.p.v. het weer opbouwen 
van de zorg voor elkaar, het beschermen van de zwakken en ervoor zorgen dat de gezonde mensen 
gezond blijven. ‘Als er geld wordt gepompt in een controlesysteem en niet in de zorg, gaat het dus 
niet om de zorg maar om het controlesysteem’, aldus de tekst op een protestbord.  
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe …. 
Mensen worden uitgesloten op basis van hun vaccinatiestatus. Een eng en moreel verwerpelijk 
scenario. Het kabinet zet nu alles op alles om de 3G (groen vinkje bij vaccinatiebewijs, herstelbewijs 
of negatief testbewijs) te vervangen door 2G . Hiermee verdwijnt het middel dat aangeeft of iemand 
besmettelijk is of niet. ‘Ter bescherming van de niet-gevaccineerden’, durft het demissionaire kabinet 
dan ook nog te beweren. Vaccinatiedwang door te dreigen met uitsluiting. Niet meer welkom in 
horeca en niet -essentiële winkels, niet meer welkom op je werk. Als een dreinend kind dat zijn zin 
niet krijgt. Dreigen, een angstcultuur creëren om je zin door te drammen. Ten koste van alles. Ten 
koste van heel veel, ten koste van VEEL TE VEEL! Het coronatoegangsbewijs, 3G, 2G. Een systeem 
waar miljoenen in gepompt worden en dat geschikt is of gemaakt kan worden voor allerhande 
doeleinden. Een systeem waar je alle mogelijke privé gegevens aan elkaar kunt koppelen en mensen 
op basis van die gecombineerde gegevens kunt uitsluiten. Is dat wat we willen?  
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe …. 
Ik wil niet dat onze kinderen uitgesloten worden omdat ze geen vaccin willen in hun gezonde lijf. Ik 
wil niet dat onze jongeren in psychische nood komen vanwege de onmenselijke druk. Ik wil niet dat 
mensen zeggen: ‘ja, maar geef toe, ze roepen het toch zelf over zich af’, of ‘loop niet te zeiken en 
haal dat prikje gewoon’, en de dooddoener ‘je doet het niet voor jezelf maar voor de ander’. Je kunt 
echter pas voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt. En daar hoort een gedegen keuze om 
wel of niet te vaccineren bij.  
Het zijn net mensen, deze niet-covid19 gevaccineerden. Mensen zoals jij en ik. De bakker om de 
hoek, jouw buurvrouw, jouw nichtje of oom, een collega. Mensen die net als jij bezorgd zijn, zich 
afvragen hoe dit alles verder moet. Het gros van deze niet-gevaccineerden zal alle vaccinaties van het 



Rijksprogramma in zijn of haar jeugd hebben doorlopen. Van difterie tot kinkhoest, van tetanus tot 
polio. Ze hebben echter net als veel gevaccineerden de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en 
besloten het coronavaccin vooralsnog niet te nemen. Niet om dwars te doen, niet om de 
samenleving op slot te houden, niet om hun medemens te pesten. Het zijn geen asociale mensen 
maar mensen die een andere mening hebben dan de overheid wenst.  

Asociaal is ineens de ongevaccineerde jeugdtrainer die elke zaterdag als vrijwilliger onze kinderen 
leert voetballen 

Asociaal is ineens de ongevaccineerde mantelzorger die dag in dag uit haar hulpbehoevende 
moeder verzorgt 

Asociaal is ineens de ongevaccineerde verpleegster die de langs de luier druipende ontlasting van 
jouw vader af wast, voor de 3e keer die ochtend. 

Asociaal is ineens de ongevaccineerde buurman die even komt kijken of alles nog goed met je is, 
een praatje met je maakt en ondertussen een lampje vervangt. 

Asociaal is ineens de ongevaccineerde wegenwacht die jouw auto bij nacht en ontij repareert 
zodat je naar je warme bedje kunt.  

Asociaal is ineens het ongevaccineerde raadslid dat zijn best doet voor de inwoners van haar 
gemeente 
De nogal zwaarlijvige voorzitter van de veiligheidsregio’s zit met trillende onderkin te vertellen hoe 
ondermijnend de uitspraken van Mona Keijzer zijn over het coronatoegangsbewijs, ze kan het beleid 
niet meer rijmen met haar verstand en geweten. En gelijk heeft ze, het is ook niet te rijmen. 
Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder. Veelbelovende medicijnen worden niet getolereerd en iedere 
deskundige die een andere stem laat horen wordt voor gek verklaard, ontslagen en monddood 
gemaakt. Het vaccin is, ondanks dat er steeds meer bijwerkingen bekend worden, de heilige graal 
waar gezonde mensen mee ingeënt moeten worden. Maar wat als het mRNA vaccin niet zo 
onschuldig is? Wat als over 10 jaar blijkt dat we naar de verkeerde deskundigen hebben geluisterd? Is 
‘dansen met Janssen’ dan the last dance geweest voor onze kinderen? Blijven we over met een zieke 
generatie en een privacyloze maatschappij? Ik hoop dat ik het godsgruwelijk mis heb!  
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe …. 
De gevolgen van dit beleid zullen ook in onze gemeente merkbaar worden. De psychische 
hulpaanvragen zullen de pan uitrijzen. Mensen die niet meer weten wat te doen. Mensen die ziek 
worden van de door het kabinet en de media verspreide angst en daarom hulp zoeken…… of niet, als 
het ze teveel wordt en kiezen voor zelfdoding. Het kabinet heeft dit stukje zorg mooi op tijd op jullie 
bordje gelegd.  
Ik maak me zorgen 
Ik maak me enorm veel zorgen 
En daarom moet ik mijn stem laten horen 
Mijn pen laten krassen  
De inkt laten vloeien 
Ongeacht wat voor bagger dit met zich mee kan brengen 
Ik moet mijn stem laten horen 
Voor mijn kinderen 
Voor hun vrienden en familie 
Voor jullie kinderen 
En voor jullie vrienden en familie 
Vraag je alsjeblieft af: ZIJN WE WEL OP DE GOEDE WEG? 
We kunnen deze heksenjacht op een grote groep medemensen niet tolereren. Ik vraag de gemeente 
dan ook om richting kabinet aan te geven niet mee te zullen werken aan het discrimineren van welke 
groep mensen in onze samenleving dan ook. En ik vraag de gemeente om te weigeren mee te werken 
aan het toegangs-controlesysteem. 
M.v.g Helen Keijzer 
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