
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikken…hoe vaak is mij en u de vraag gesteld; ‘Ben jij al 

geprikt?’ Dat was talloze keren als ik zonder mijn 

mondkapje ergens binnenliep. Vergeten op te zetten, verge-

ten uit mijn zak te halen, ik had mijn handen vol. Talloos 

waren de ‘smoezen’ om het verzuim te verklaren. Meestal 

was de eerste bewering het geval. ‘Even gauw iets halen uit 

brievenbus of berging, even snel naar de bakker om de 

broodvoorraad op peil te houden’.    

 

Prikken.  Het woord is veel gebruikt in de (vaak) oeverloze 

discussies over inenten of vaccineren tegen corona. Vanaf 

het begin was vaccineren het veel gebruikte woord in radio- 

en tv-uitzendingen en artikelen in dag- en weekbladen. Eerst 

de roep om snel een vaccin. Dan het volgen van de 

ontwikkeling van vaccins door diverse fabrikanten. Na de 

vondst van de gewenste ‘gifmengsels’ om corona te bestrij-

den, de vraag wie ze het eerst in productie heeft, zodat er 

snel begonnen kan worden met inenten ofwel prikken ofwel 

vaccineren.  

 

Effekes een tussendoortje! ‘Gifmengsels’ vraagt u zich af? 

Ja zeker, want bij verkeerd gebruik kan een ‘geneesmiddel’ 

ernstige gevolgen hebben. Of waarom denkt u dat bij ieder 

middel ellenlange bijsluiter wordt gevoegd met allerlei tips 

over wanneer wel en niet gebruiken, hoe toe te dienen, wat 

te doen bij verkeerd gebruik, wat voor stoffen zijn er 

gebruikt en wanneer vooral niet nemen?  De bijsluiters zijn 

vaak extra large in kleine lettertjes om u bij te brengen wat u 

allemaal moet weten voordat u het middel gebruikt. Om aan 

het eind van het verhaal te moeten concluderen dat u het 

middel eigenlijk beter niet kunt gebruiken, maar het toch 

maar te doen, omdat u anders nooit van uw kwaal afkomt of 

er altijd de nare gevolgen van blijft voelen. 
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worden ingespoten? De prikkers (m/v), het personeel van de 

diverse gezondheidsinstituten, de ouderen, de kwetsbare 

patiënten in de leeftijdsgroepen van de zestigplussers. Of 

misschien uit die van de zestigminners of de taxichauffeurs, 

brandweerlieden of welke zichzelf belangrijke vindende 

beroepsgroep dan ook. Kostbare tijd ging er verloren aan 

oeverloos geneuzel in ‘s lands vergaderzaal, ook wel de 

Tweede Kamer genoemd. HONDERD EN VIJFTIG MAN- 

en VROUWSCHAPPEN, die dachten dat zij daar verstand 

van hadden en dus de wil van het volk vertegenwoordigden. 

Maar wat het ‘VOLK’ er- van vond drong niet door in de 

Binnenhofse praatzaal. Het VOLK? Dat wilde dat er minder 

geneuzeld en ‘geprietpraat werd en het eindelijk de 

bescherming kreeg, die het wil(de) hebben. Of niet wil(de) 

hebben, omdat ze vonden dat corona een fantasie was van 

lieden die het mensdom tot slavernij wilden brengen en 

onderdrukken. Hoe ze tot dergelijke fantasterijen kwamen?  

 

Door ‘eigenwijzigheid’ of het ‘beterwetensyndroom’, maar 

ook door de al eerdergenoemde oeverloze discussies in 

studio’s, papieren en digitale dag- week- en maandbladen, 

waarbij het ‘journalistieke’ deel van de praatgroepen vaak 

een behoorlijk dosis ondeskundigheid niet ontzegd kon en 

nog kan worden. 

 

Maar nu zijn we schijnbaar zo ver. Het overgrote deel van 

de bewoners van de Lage Landen aan de Zee schijnt nu inge-

ent te zijn. Einde discussie dus! Of misschien toch niet, 

want……was corona maar eenmalig of moeten we nu ieder 

jaar naast de griepprik nu ook een coronaprik krijgen of een 

gecombineerde prik en wie moet daarbij dan voorrang 

krijgen? Nog genoeg voer voor een doorgaande oeverloze 

en langdurige discussie.  

 

Ik wens u alvast een ‘Vredig Kerstfeest’. 

 

Tekst: Augustinus. Beeld: Johannes.  
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