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VS nemen
voortouw bij
delen patent
Coronavaccin • Het rijke Westen hield

lange tijd het vrijgeven van patenten van
vaccins tegen. Maar Joe Biden slaat nu een
andere koers in.
Ghassan Dahhan
redactie buitenland

De Amerikaanse president Biden
heeft met zijn besluit om bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te
pleiten voor het vrijgeven van de patenten voor de ontwikkeling van coronavaccins een grote koersverandering teweeggebracht. De coronacrisis in de wereld is zo acuut en ernstig, dat nu ook de Amerikanen het
nut inzien van het delen van patenten met de WTO.
Als de VS hun zin krijgen bij de
WTO, hoeven bedrijven die gebruik
willen maken van de nu beschermde
vaccintechnologie zich geen zorgen
meer te maken over eventuele
rechtszaken wegens inbreuken op
de intellectuele eigendomsrechten.
De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
roemde Bidens besluit als een ‘monumentaal moment in de strijd tegen corona’, en noemde het een
voorbeeld van ‘de wijsheid en het
morele leiderschap van de VS’. Het
voorstel om patenten te delen kwam
overigens van India en Zuid-Afrika.
De Franse president Emmanuel
Macron kon gisteren niet achterblijven en gaf ook zijn zegen aan de vrijgave van patenten. Volgens hem
‘spreekt het voor zich’ dat de vaccins
toegankelijk worden voor de hele
wereld, en niet alleen voor de rijke
landen. Daarmee liep Macron vooruit op de ontmoeting van vandaag
tussen EU-leiders in Portugal. Even
later maakte Italië ook bekend het
voorstel te steunen.
De Duitse bondskanselier Angela
Merkel sprak zich gisteren echter uit
tegen het plan. Volgens haar is “de bescherming van intellectueel eigendom een bron van vernieuwing, en
dat moet in de toekomst zo blijven”.
Voordat bekend werd dat Duitsland zich tegen het voorstel keerde,
liet de voorzitter van de Europese
Commissie Ursula von der Leyen
gisteren weten dat de EU bereid is
om het Amerikaanse voorstel in beraad te nemen. Maar ze riep de vaccin-producerende landen vooral op
om haast te maken met de export en
om geen ‘besluiten te nemen die de
aanvoer (van vaccins, red.) ondermijnen’. Daarmee verwees ze indirect
naar het Amerikaanse vaccinbeleid.
De VS belemmeren de export van
vaccincomponenten naar het buitenland via de Defense Production

Act, die bedrijven ertoe aanzet om
alle overeenkomsten met de VS als
eerste na te komen. Mede als gevolg
daarvan houden de VS er een enorm
vaccinoverschot op na.
Voor de Amerikanen zijn patenten doorgaans heilig. Er waren meer
rijke landen die wat voelden voor het
vrijgeven van patenten, met name
omdat er overal in de wereld nu verschillende varianten opduiken die
het vaccinatieprogramma in het
Westen bedreigen, maar de VS wilden daar tot nog toe niets van weten.
Nu de VS hun bevolking in razend
tempo aan het vaccineren zijn, kunnen ze het zich veroorloven ook andere landen te helpen.
Dat de westerse landen nu toch

In het kort
De nieuwe positie van de VS
brengt het delen van patenten
met armere landen dichterbij
Frankrijk en Italië steunen het
plan, maar Duitsland niet
Alle 164 lidstaten van de WTO
zouden akkoord moeten gaan
om het plan te laten doorgaan

de patenten willen vrijgeven, heeft
ook te maken met invloed. Terwijl
het Westen alle goedgekeurde vaccins opkoopt, verspeelt het ook in
rap tempo invloed in armere landen.
Die zijn gedwongen om Russische
en Chinese vaccins te kopen. Om de
strijd in de coronadiplomatie niet te
verliezen, is het vrijgeven van patenten een logische stap.
Met de toezeggingen van Amerika en een aantal Europese landen is
het patentenprobleem overigens
nog niet verholpen. Alle 164 landen
die zijn aangesloten bij de WTO
moeten hun goedkeuring verlenen,
en ieder land heeft vetorecht. Ook
als alles goed gaat, is het vaccintekort niet onmiddellijk opgelost.
Maar weinig landen hebben de technologie in huis om vaccins te produceren. Daarvoor moet niet alleen
kennis worden gedeeld, maar ook
personeel worden opgeleid. De tekorten zullen dus ook in het beste
geval nog wel even aanhouden.
economie 17
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Religieuze identiteit

Joods worden
is een pad vol
rozenblaadjes of
struikelstenen

De Kwaadsteniet met haar talliet.

José de Kwaadsteniet
Verre Joodse voorouders, een vader
die zich verdiepte in de Tweede Wereldoorlog, een Israëlische penvriendin; dit alles leidde al vroeg tot een
grote interesse in het jodendom bij José de Kwaadsteniet (70). Tijdens haar
studie theologie begon ze te denken
aan bekering, dankzij inspirerende colleges van een rabbijn. Toch durfde ze
het niet aan, omdat ze dacht dat de

joodse gemeenschap niet op bekeerlingen zit te wachten. Maar een interview waarin een rabbijn zei dat iedereen welkom is, veranderde alles. Ze
liet zich bekeren binnen een progressief joodse gemeente. Nu kijkt ze met
plezier op het bekeringsproces terug.
De Kwaadsteniet: “Het was een bevestiging van wat ik van binnen al heel
lang voelde. Ik kwam thuis.”

tekst Mariska van Schijndel
foto’s Saskia Aukema

H

et is niet onmogelijk, zoals vaak
gedacht wordt,
maar bekeren tot
het jodendom
kan wel een lang
en zwaar proces
zijn. Welke mensen zijn bereid
om zo’n pad te
volgen? Rabbijn Hannah Nathans (77) deed
er promotieonderzoek naar en schreef er
het boek Joods worden in Nederland over.
Hierin laat ze twintig mensen aan het

woord die de gioer (bekering) hebben gedaan.
“Er komt nogal wat bij kijken”, zegt Nathans, die zelf meer dan twintig jaar geleden
het bekeringsproces gedaan heeft. “Joods
worden is niet alleen de religie aannemen,
het is ook lid worden van het Joodse volk.
Mensen die Joods willen worden, leren daarom niet alleen over religieuze onderwerpen,
zoals de synagoge en het gebedenboek,
maar moeten ook inburgeren.”
In Nederland duurt de opleiding in het
progressieve jodendom minimaal twee jaar,
in de orthodoxie duurt die vaak veel langer.
Hoeveel mensen zich jaarlijks bekeren tot
het jodendom is niet bekend, maar het gaat
niet om grote aantallen.
Hoewel Nathans christelijk is opgevoed,
voelde ze geen verbinding met het chris-

In het nieuwe boek
Joods worden in
Nederland beschrijven
rabbijn Hannah Nathans
en fotograaf Saskia
Aukema hoe de bekering
van Nederlanders tot het
jodendom eruitziet.

‘Joods worden is ook
lid willen worden van
het Joodse volk’

tenkdom. Ze besloot het achter zich te laten
toen ze eind twintig was. Daarna was ze
lang zoekende. Nathans: “Mijn hele leven
was ik al geïnteresseerd in het Jodendom,
maar pas na een toevallige deelname aan
een joodse vrijdagavonddienst wist ik het
zeker: hier hoor ik thuis.” Ze bekeerde zich
en begeleidt nu zelf, als rabbijn van een progressieve joodse gemeente, mensen naar de
gioer.

Familie in het verzet
Wie die mensen zijn, is heel verschillend.
Maar velen hebben van jongs af aan al het
gevoel dat ze joods moeten worden, blijkt
uit Nathans’ onderzoek. Ook is er vaak een
link met het Jodendom binnen hun familie,
bijvoorbeeld door voorouders die Joods waren of in het verzet hebben gezeten. En
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Na het bijwonen
van een dienst wist ik:
hier ben ik thuis
rabbijn Hannah Nathans

Michael en Malka Athaboe van Pijkeren
“Hoe denk je over Israël?” Dat was de
eerste vraag die Michael (47) Malka
(49) stelde tijdens hun eerste date.
Op zijn achttiende verhuisde Michael
van Indonesië naar Nederland, waar
hij meer leerde over de Holocaust en
sympathie ontwikkelde voor het
Joodse volk. Daarna maakte hij
veel reizen naar Israël. Malka’s
antwoord was alles waarop hij

maar liefst de helft zegt een ervaring te hebben die duidt op een vorig Joods leven.
Iedereen ervaart de gioer op zijn of haar
eigen manier. “Sommige mensen hebben
een pad dat alleen met rozenblaadjes bestrooid wordt, andere mensen hebben een
pad vol met struikelstenen”, vertelt Nathans. “De joodse traditie zegt dat iemand,
als test, drie keer afgewezen moet worden
voordat hij of zij toegelaten wordt. Voor de
één is dit onaangenaam, voor de ander niet.
Sommigen moeten veel volharding hebben
om uiteindelijk tot het Joodse volk te mogen toetreden.”
Dat verschil heeft voornamelijk te maken met de joodse stroming waarbinnen iemand de gioer doet. “Hoe orthodoxer, hoe
meer eisen gesteld worden aan het joodse
leven. Toch is het zelfs mogelijk om in ultra-

gehoopt had. Malka wilde op dat
moment zelfs al joods worden. Doordat haar christelijke familie daar moeite mee had, was het een eenzame
keus. Totdat Malka en Michael besloten zich samen te bekeren bij een
progressieve joodse gemeente. “Onze
ontmoeting was geen toeval. Samen
zijn we verder gegroeid. Het is echt
een zegen.”

‘Een joodse traditie
zegt dat je eerst drie
keer afgewezen
moet worden’

Anouk Buijs-Dorfmann
Met een niet-Joodse moeder (maar
wel een Joodse vader) kon Anouk
Buijs-Dorfmann (31) zichzelf niet
Joods noemen, maar zo voelde ze
zich wel. Ze besloot de orthodoxe
gioer – bekering – te doen. Dat was
allesbehalve gemakkelijk. Zo zeiden
de rabbijnen dat ze niet met haar
grote liefde mocht trouwen, omdat hij
als kohen (priester) alleen mocht

orthodoxe kringen terecht te komen. Ondanks dat orthodoxen niet staan te trappelen om nieuwkomers, moeten ze hen wel
opnemen als ze een joodse ziel in hen zien.”

Joodse moeder
Hoe die eruitziet, is lastig onder woorden te
brengen, zegt Nathans. “Maar het is duidelijk wanneer iemand die heeft. Soms denk je
gelijk: ja, dit klopt. Dat komt door de manier
waarop iemand over de religie of het Joodse
volk praat, de emoties die daarbij aan de orde komen, iemands uitstraling. Maar soms
wordt het geleidelijk duidelijk dat het jodendom echt zijn of haar pad is.”
Toch worden bekeerlingen niet door iedereen binnen de Joodse gemeenschap als
‘echte’ Joden gezien. Nathans: “De leer is: je
bent Joods als je een Joodse moeder hebt of

trouwen met een vrouw die Joods
geboren is. Na de bekering bleek alles
een test te zijn geweest. Ze trouwde
met haar geliefde en heeft nu kinderen met hem. Buijs-Dorfmann: “Het
zou zo veel mooier zijn als het niet
een spelletje zou zijn. Als het zou
gaan om het intenser maken van je
identiteit, om je te verbinden met de
traditie.”

de gioer gedaan hebt. Maar in sommige gemeentes wordt er soms toch gesuggereerd:
je bent niet écht Joods. Dat kan een heel
pijnlijke ervaring zijn.”
Bekeerlingen krijgen ook te maken met
antisemitisme en de vraag hoe ze daarmee
om moeten gaan. “Er zijn mensen die alleen
binnen de Joodse gemeenschap laten zien
dat ze Joods zijn. Zij hangen de mezoeza
(kokertje met een gebedstekst voor aan de
deurpost, red.) niet aan de deur, bijvoorbeeld”, vertelt Nathans. “Maar ik heb ook
mensen geïnterviewd die het juist belangrijk vinden om open te zijn over hun Joodse
identiteit. Op deze manier willen zij antisemitisme bestrijden.”
Deze productie werd mede mogelijk gemaakt
door het Matchingfonds.
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