
CORONAPAS�(2)

Inherent ongezond
Bij de discussie over de coronapas
lijkt het net of de 1,8 miljoen onge-
vaccineerden de kurk zijn waarop
de horeca drijft. Het (mogelijk) weg-
blijven van klanten zorgt blijkbaar
voor omvangrijk omzetverlies. De
afwezigheid van gevaccineerden
die geen risico willen lopen weegt
daar kennelijk niet tegenop. De
horeca loopt weer heftig te hoop
tegen een maatregel die bedoeld is
om café- en restaurantbezoekers te
beschermen en de volksgezondheid
te bevorderen. Toen het rookverbod
werd ingevoerd en de ‘drankleef-
t i j d’ van 16 naar 18 jaar ging, klon-
ken dezelfde bezwaren: niet te
handhaven, wij gaan geen politie-
agentje spelen, dit gaat omzet kos-
ten, zaken gaan failliet, etcetera.
Dat bleek achteraf erg mee te vallen.
Maar wellicht is een dergelijke reac-
tie wel logisch voor een bedrijfstak
die grotendeels inherent onge-
zonde artikelen verkoopt.
Wouter�Hagemeijer Ro�t�t�e�rd�a�m

CORONAPAS�(3)

Verkeerde vergelijking
Marcel Canoy en Sandra van Dijk
hebben ongetwijfeld gelijk met hun
constatering dat mensen die zich
niet laten vaccineren niet allemaal
wappies zijn (Je niet laten vaccine-
ren is niet per se asociaal, 15/9).
Maar hun vergelijking van vaccin-
weigeraars met mensen die
ondanks alles stug doorgaan met
roken gaat mank. Inderdaad, rokers
brengen schade toe aan zichzelf en
aan de maatschappij. Maar die
schade aan de maatschappij is
vooral economisch: meer druk op
de gezondheidszorg. Voor de vac-
cinweigeraars geldt hetzelfde,

maar daar komt nog iets bij: zij zor-
gen ervoor dat het virus langer kan
rondgaan en meer slachtoffers
maakt dan anders het geval zou
zijn. Toch vragen Canoy en Van Dijk
om meer empathie voor de weige-
raars. Daar wringt het: na anderhalf
jaar geworstel met Covid-19 is het
lastig empathisch te zijn met men-
sen die nog steeds vinden dat het
adagium dat je je niet alleen voor
jezelf maar ook voor de anderen
laat vaccineren niet voor hen geldt.
Hans�HoesHengelo

M�E�TAV�E�R�S�E

Krant tegen digitale druk
Op de dag dat NRC schrijft over
metaverse, de mogelijk volgende
digitale ontwikkeling na internet (Is
het eind van het schermtijdperk
v o o rb i j ? , 14/9), krijg ik een brief dat
de bezorging van NRC Handelsblad
in de middag op mijn adres stopt. In
de strijd met digitale media doet de
papieren krant weer een stapje
ter ug. Het metaverse-artikel geeft
een antwoord dat perspectief biedt:
steeds meer jongeren zien en erva-
ren de grenzen van wat op een dag
digitaal te verstouwen valt en mij-
den sociale media of proberen het
gebruik van deze media bewust bin-
nen de perken te houden. Wat is dan

voor wie van lezen houdt een ideale
ontspanning te midden van alle
digitale drukte? Een papieren boek,
of, precies, een papieren krant. N RC
Ha n d el s b l a d trekt zich terug, maar
de papieren krant heeft toekomst!
Maarten�van�DammeG�ro�n�i�n�g�e�n

VAN�IMHOFF

Dokter Karl Heidt
Het is 10 mei 1940 en de familie
van mijn Oostenrijkse oom zit met
zijn gezin aan de avondmaaltijd in
Bandoeng, voormalig Nederlands-
Indië, als er gebeld wordt: „Wo o nt
Dr. Heidt hier?” Na bevestiging
wordt hij meegenomen en zal de
familie hem nooit meer terugzien.
Sinds 1926 is Karl Heidt als KNO-
arts verbonden aan verschillende
ziekenhuizen in de Indische archi-
pel. Hij spreekt vloeiend Neder-
lands en als hij op verlof in Oosten-
rijk ziet hoe zijn vaderland steeds
meer in de greep van Hitler raakt,
besluit hij zich tot Nederlander te
laten naturaliseren. De papieren
zijn onderweg, maar helaas het is
te laat. Die dag is de oorlog tussen
Duitsland en Nederland een feit.
Met 2.500 andere Duitsers en Oos-
tenrijkers, die uit de hele archipel
worden opgehaald, wordt hij geïn-
terneerd. Hij belandt op het schip
Van Imhoff, die voor de kust van
Sumatra begin 1942 door de Japan-
ners tot zinken wordt gebracht.
(Defensie onderzoekt eigen rol bij
ondergang Van Imhoff, 9/9. ) Maar
hij overleeft en na 48 uur spoelt hij
met 65 anderen op een vlot aan op
het eiland Nias. Sommige mannen
sterven alsnog, hevig verbrand
door de tropische zon. Karl Heidt
krijgt de leiding over het kleine zie-
kenhuis ter plaatse, maar sterft als-
nog in september van dat jaar.
Valerie�Schepers-SturmM�i�d�d�e�l�b�u�rg

Na anderhalf
jaar geworstel is
empathie met
weigeraars lastig


